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ONBEKENDE HERINNERINGE VAN 
Dr. E. J. P. JORISSEN 

OOR DIE EERSTE VRYHEIDSOORLOG 

( Meegedeel deur Prof. Dr. S. P. Engelbrecht) 
Oorgt!druk uit Die Volk.tem 

[n uid-Afrika., en veral in Tran~
, ·aal, leef on baie vlug. Di nog nit• 
et'ns honderd jaar gelede dat vir dit• 

r te kc r 'n hri telikc Stunt ten 
noorde van die Vaalrivier opgerig i~ 

nic, en wat vir lot wisseling het dit 
~edert daardie tyd ond rgaan! Eer. 
die 'luiwcr Trt:'kkers-periocle, wat in 
1 .)\! die moontlikh iel hereik lwt om 'n 
ji;Cn•stig;d!• ,·orlll aan te nee111, l'll daar
na 1lie .,tuipl1l'kkc \all dil· kin1krjar • 
\an die Repnblit:'k wat 1n 1 37 oorge
gaan lwt i11 'n konsolidasictydpl.'l k. wat 
met onrus n woelill~<' gepna11l g<'~a .w 

het en naaraan in 1864 'n l'IHI gekom 
het. Toe eer· kon die uid-Ainkaan e 
Hepubli k 'n tyd van ru tigc ontwik
keling ingaan. Dan vind on die be
wind van pre.·ident li. W. Pr toriu 
l'll daarna die van pre ident Rurgerb. 
Hierop volg in 1 77 die e rste Eng lsc 
periode toe Transvaal 'n kroonkolonie 
geword hot en die Eer t<' Vryheidsoor 
log was nodig om die R epubliek uit 
sy a t laat opstaan. Toe volg we r 
die jare van kragsantwikkeling ond .r 
pr sidl'nt Kruger wat deur di<1 Tw<'<'dP 
Jo~ngel.-l' oorlog vt:'r. ·tcur i. . Dat~ rop 
h<•t g<',·olg di jare waarin Tran. vaal 
vir die twe ,J keer 'n kroonkoloni<' 
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wa , waarop "l.'l'l' drie jaar van 
•<'lfb tuur onder gen raai Hotha g 
'olg het en ,·an HHO het Tran vaal 
de I ~!;<:'Word , ·an die l'nil' ,. u 'uil! 
.\ trik,t. 

Deur al hierdie lot.-veramft>riugt.> op 
. laatkundige gehi<•d i. die heri11nt>rmg 
:Hm . ommige per on , wat '11 Yer11a111p 
aandt.> I gehad het aan die . taatkuu
cli~e wcrk,.,aamhede in die n·rl de, 
H't:'l. te n•el t<'ru~ gedrmg. H ulle het 
H• gou in di<• ver~eetbot·k gl'l .. tk~ maar 
on maak on. nie ongeru. dat hulle 
111 die ver~('Cthoek -.at hly niP, want 
di" t~ll ,·ir 'n weten kaplik~ h • kry-
11' 111~ ,·an d11 ..>;l' kiedPni. e11 lotge\'alle 
Yan die ou ...,mri-Atrikaan Rt>pnbli k 
1. nie met>r \'"Cr nie 

DR .• JOH!. EX 

El·n 'an dit• (lt'r'One wat 11 belang;
rike aandeel in die gcheurtt•11is. l' van 
<lie n•rledt:' jl:en l'lll het-en dan dink 
on. ,.{'ral aan die pt.>riodt• tydpns die 
erste Anneksa.-ie van Tran. ,·a, I

maar wat vanda~ nie mt.> r g noeg gt:'
ken "orcl nie, i.· dr. E. J. P. Jori. en . 
Hy wa in die annck., . ie-tydperk di 
ng g I •rd ad\'i enr Yan dil' Boer 
Yoonnal1nt' t n Jwt a nik. met d1l' ,.r -



desonderhandelinga na u1e ~lag van 
Amajoeba belangrike dien:te aan die 
land bewys. In 1 96 het hy sy , ,Her
inneringen" te boek gestel. Dit vorm 
'n belangrike bydrae tot die kennÏI; 
>an die ge kiedeni van daardie tyd
vak. Hoewel dit vandag al moeilik is 
0m hierdie "Herinneringen'' in hande 
te kry, kan men· dit tog in clie meeste 
biblioteke raadpleeg. Ander. i. dit 
met 'n reeks herinneringe wat dr. Jo
ri . en in 1 ~ï in He t • 1 e uw s 
,. a n d e n D a g ge kryf het. Dtt 
" niP allel•n voLlae onbekend in uid
.\trika n1e. maar lê in Holland begra
" e in die 011 léers van genoemde koe
rant. Dit is baie jammer, want hier
die herinneringa bevat ook veel histo
rie:e lllateriaal, ofskoon men· som
mige van die mededeling in di~ "Her
inneringen" van 1 96 terug Yind. Ons 
t · dan ook daarvan oortuig Jat ons 
met die herdruk daarvan 'n l:elangrike 
bydrae tot die kenni · van die ge kie
<'eni. van die Eerste YryhPi<l. oorlog 
aan die vergetelheid ontruk. Aaar 
,·ooraf wil on eer een en ander mee
dcel oor die per oon van die krywer. 

Eduard .Johan Pieter Jori •en is op 
10 .Junie 1 29 in Zwolle gebore, waar 
y ,-ader predikant wa . y grootva

der ~1atthias Jorissen was die bekende 
Hoogduit. e predikant in Den Haag wat 
in 1 05 lid wa · ,·an die kommt. :ie, wat 
1,n. c Ge ange . aamge tel het en wie 
e naam a· .. odanig voor in on. Ge

<an'.!boekc ,·oorkom. Ver ·k ie van 
:\Iatthia. Jori n e af:tammelinge 
i.et di" Hervormde Kerk in Nederland 
a. predikant gedien. Die latere Tran -
\'aal:e Jori sen wa aam·anklik ook 
predikant. Yan I .')4 tot I ,i9 het hy 
''P Kamp r-eiland ge. taan, ,-an 1 59 
tot 1 61 op Broek-in-Waterlnnd, en 
, an 1861 tot 1 6 in die :tad Gronin
«en Hv was ,·aardig met die pen en 
~er kille;ule ge-krift ,-an hom het die 
lig gesien :\laar hy wa. heftig en 
hart togtelik, tryd,·aarclig !'n tryd-
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lustig, en in 1862 is met die oog op 
sy wyse van kritisering 'n vlugskrif 
uitgegee onder die naam "Hoe Ds. E. 
J. P. Jorissen recen. eert." 8) teolo
giese standpunt wa uitgesprake ny
sinnig, so self dat hy uit eie bewt•
ging in 1 68 sy bediening neergelê het 
om die joernalistiek as beroep te kies. 

In 1875 het president Burg<>rs, wat 
toe in Holland ,-ertoef het, rnct hom 
kenni · gemaak en dit het daarheen 
gelei dat Joris en na • uid-Afrika ge
kom het met die doel om onderwys te 
gee aan die Gymna ium, wat in Pn•
toria opgerig ou word. Voor sy n•r
trek uit Holland het hy nog CE'rs op 'n 
kerkregteliko onderwerp tot dokter in 
die godgel"?erdheid gepromoveer. 

-y LOOPBAA I.' 'l'UAN V AAL. 

1:i_v loopbaan in Transvaal wa egt r 
heeltemal anders a wat hy hom voor
ge ·tel het. Op aanrade van •iil Trans
van! ·e kon ui te Kaap tad, die he r 
.Toban ~Iarqunrd, bet hy hom in uid
Afrika op die tudie in die regs •eleerd
heid to<'g(·]\. waarin hy deur sy stu
llif' ~:n loopbaan 111 Holland rc!'d. enig
sins tui~ was. In I ïG het Iw in Pre
toria sy prokureurs--cksamen ~fgelé en 
i~ toe kort daarop as taat:prokureur 
aanl!:estel. 

Vlak na clie .Annek. a_ ie 111 April 
1 77 i · hy aam met Paul Kruger na 
J<.ngeland om namen die uitvoerende 
Raad van die geannekse rde li.epubliek 
iu Engeland teen . hep ·tone e daad te 
p;aan prote teer. 

In 1 70 het dr. Joris.en a die reg.
geleerde advi.eur van die Boerevoor
manne opgetree, en a. sulks h<'t by in 
die oorlog, wat in Desemher 1880 uit
gebreek het, y lewe vir die Afrikaner-
aak gewaag. By die vrede. onderhan

clelinge in Maart 1 1 h<'t hy 'n be
langrike rol 11:e ·peel. 

Oor die behandeling wat hy in 1 3 
mn die Tran vaal e Volksraad onder-



'ind h t, word hier geen oorJ1•el ge1·el 
nie. Hierdie epi ode wag nog op 'n 
hi torie ·p kritie. e behandelin r. In elk 
geval, niemand minder a· pre idcnt 
Kru~<·r "a later daarvan oortuig, dat 
hom 11 onn•g aangl!daan was, en daar-
<·m lwt hy in 1. . 'n benoeming a 
H•gll·riik<' nmptenaar in Johanne burg 
ont 1 aug, Pil in 1><!10 a. lid 1·an die 
lJoo~ 'l'regshof in Pretoria. 

J>ic afloop , an die Xweede Vryheid -
oorlog wa nr hom verpletterend. lly 
hd ua Holland :4egaan waar hy op 20 
~laarl Hll:? oorled 1 . 

lly 11u nie iemand met 'n a:lllg<•-
1·<11111' karaktt·r nie. Hy wa. arka tic. 
t•n ko11 dymend kerp wPt• Temn11<l 
wat h(Jtn gckl'n lwt. h<'t diP 'olgt•IHI<' 
h•kl•IIÎIIg 1 a11 sy uiterlikc 1 ersk~ ni11g 
~~:egce: .,de magere ncbte figuur, 
stram, lllt•t ielwat gebogen ru:.:; tijl 
hd hl'~n van de rhenmatiek, altijd in 
lwt d ftige ;m·art; hPt zih-erwitte hanr 
<HHier het gr1j '. 11 <len hoog n hoed; 
de "itte' baard om! ij. tcnd het l.mg 
:.malle gelaat, "· arin de grau.lt' oogen 
'cherp srluttrrden bon!n d n grooten 
)'t\lL. '' 

I. 

Het wa, de l~de .\pril I '77 'n treu
rige dag in Pretoria, dl' klt>i1w 'chno11 
g<'l<'g<·n hoofd tad d• r Zuiu-.\frikanns 
He publiek. A 11 'n wor. tding ,. n 
Y<'Crtig jaren wercl 01> ruwe wijze 'n 
eind g maakt, l'n de zwener , die. 
ou1olat zij niet langer onderdanen 1·an 
't Eng• I h Wind w;lden zijn, ,·eertig 
j r ·n 1 roeger uitgeweken waren ; die 
hNimnlddik uit hun tijdclike ru t
plnnt op e toten, en z )f, uit e!!n door 
lu•n gf>Vf> tigde tn1l 1'11 1 nn de zeek u t 
wrjaa •d 11 ar n; de zwen<'r. , die ju i t 
:?i> jnn•11 nu<'ger 'n eeu vig trnktant 
nwetul••n gp loten te h hben u.ct Enge
land, 11·anrhiJ deze 1o •cnd!l('id hun 
\'oor go d onafhankelik n•rklaarde
'' t'rdPn op die d.1g tcg n hun zin nn 
ni ttegen tunn•lc hun protc-t. op ni 1111 

ge11 eld 1:11lig 1n 't l111i dt>r Brit e <1U· 
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vereiniteit teru;!gebracht. it de dro
men van 'n eigen zelf tamlig be. taan 
werd men wakk r ge chud. Ja, men 
1110 t zelf. bij deze ontijdige akker
'ehudding uog de onaangename en 
kweL ·nd 1·erwkaing horen, <i t men 
· t eigenlik dwd om den wille d r,a
tiPnteu zelH•n, <!ie zwak en krachte
loo wa . tl•n cnemalt, uit~ •t •rd en 
z.und •r hu lpuudd I en \'au her tel. Gutrl 
b :den, kalm ber I ueerd, zond r en
timent Ie opinie:, mo st deze daad van 
geil ld ue l'houlld worden al 'n ~gen. 
"r \1 uuunuan' hui "' zo prak in aan-
chouw ·lik taal d 1 ri nd d r b er n 

(tie h<'ld d r nn .· tie, . ir Th oph. 
hep tonc) taat in hrand, en gij weet 

uit w<'lke brandbare he. tanddelen h t 

b ~taut, 11 ant U11· eirren hui .. is geheel 
h t7 lfd . WtJ Wl'n n dat vuur, ter· 
wijl het nog . 111 uit, te blu en, om
d. t giJ daartoe niet in tnnt llij• ; d,<' 
11 en en elke tap dnan·oo1· gedaan 
pruitt'll 111t on:e.c l'riend chap voor u 

1 ourt. \\"ij "orden gt~r ., en door b.-
lang t•'lilll;.! ,·oor uw welvaart :zeker 
ui t minder dan door de ebi dende 

hJf behoud te 

e llg,•r in Z.Afrika, 
I<'Vt'll gou,·ern<'ur 1an • ·at I: tr E\e-
1~ n Wnwl-dc Hoo T-}~1 lAchthare 
Yoorzitt<'r 'an 't l'i1t hof in 
d 1· a pkoloni . Villier 

mt t ho1 1·oor 'n ot tuf t'ÏI"'ielc 
l'll milit ir<> amht n rfm. Hel pronkt n 



de drie krui en in 't Britse wapenveld 
op het rood doek. Rustig stonden 
enige n\11 de voornaamste leiders der 
Boeren ter redHer en linkerzijde, en 
na 't bulderen nm de kanonschoten, 
ten aan ·chouwe !'n aanhoren ,·an hon
den! n l\afferhoofdNl uit Oost- en 
West te zamen geroepen, tlced de 
eer ·tgenoemde waardigheid: bekleder 
der wereld kond, dat de daad ,·an 1 7ï 
wa vernJcti~(l. en wekte zij in naam 
van Koningin \'it•toria allen tot ge
hoorzaamheid op aan de herstelde re
gering "<lll de Tran ·vaal. 't \\'a.· 'u 
praah·ertoning, zoals Eng land Z!' lief 
heeft; waar macht, lui tl•r en rijkdom 
wordt ontwikkeld, "aar dl' :,l•hJttt•n•n
de uniform, de wapperende banieren. 
de schelle muziek onder 'n heldere zui
delike lll'lllel ge. toffP!'rd met de brui
ne tinten d!'r inboorlmgen, 't chouw
toneel ener Indie. e Durban voor de 
gee:t roepen. Aan de ontwerr,er.- ,·an 
deze ,·oor telling in Pretoria out ·nap
te de ern ·ti ge lt> . die uit all(•s :prak. 
Hun wa 't te doen om 'u macht\'er
tonin~: in de diepe mina('hting van d 
Engel man voor alle andere volken be
doelde hij 'n indruk te bewerken, dat 
de her telde Tran ,-aal e Republiek 'n 
nije genadegift wa van de ab olutc 
~ou,·ereine der aarde. Du kwam de 
ernst der histories!' re('ht\·aardigheid 
aan 't licht. 

Engeland, dat in 1 7ï 't recht der 
,·olken ·chond, moe l zelf, op de plaats 
Yan 't onrecht, eer -her ·telling en als 
het ware bekenteni doen. 

Tus. en deze beide dagen, 12 .\pril 
1 7ï en 5 Aug. 1. 1, ligt 'n korte, 
maar uiter ·t merkwaardige ge chiede
nis. Hoewel 't toneel IH•ht. kl in i 
en ver van de grote hewq~ing der vol
ken, verwijlen wij, die er waren met 
licht verklaarbare belang.telling in de 
afwisselende geheurteni,.,sen. Jk wil 
tra t:t..tn zo eenvoudig mo!,!elik. waar
heidlievend, onpartijdig. per onen eu 
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gebeurtenis. en te tekenen zoal mij ze 
,·oor de ge JSt komen. Zondt•r nu al te 
slaafs de keten der tiJdsopvolging te 
,·olgen, zal ik toch niet zonder nood
zaak te grote . prongen in de chronolo
gie maken. Ev nmin kroniek als uit
voerige historie, wil ik mij met u in 
enige herinneringen verdiepen, en waar 
mis l'hicn de ingenomrnheid mij 7.0U 

rnede~lpr,en zal. hoop ik, de b scheiden
beid mijn pen he~turen. 

Dt> amwxatip maaktr 'n eindt• aan 't 
gezag \ an de :-itaatsprPsidcnt Burger·, 
~>n drepf 111t J>retona de "cinige leden 
\'Un de r lt\·Ol'reJHle Ha ad en ,. olk:
raad weg, die JlO:t tot op die akelige 
Donderdag Burgers \1 aren nabij geble
H!n. n Teraardebestellm~ ,·an 'n 
im·loedrijk man, de ware enen ont
PJ fd, de gelukkige enen 'u weinig be
s('haamd 01·er hun onYerdicnd fortuin, 
dt• e!'r te diep neerslachtig. de laatste 
uit heseheidenbeid hun eigen huis op
zoeki'JHI. om f!aar onder elkander O() 

't geluk ,·an de dag te drink n, aan 
zo iet. deed Pn•torin denkt•n. Er 
heer:te 'n dudelike rust. Alleen de 
Hollander spraken luid en heftig hun 
op1nie uit, 'tgeen Ol)k 'n ('nkele onder 
hen nog 'n minder beleefde Yermaning 
Yan de Engel·e machthebbers op de 
hal. haalde. De po~t reed met dP 
alllw.·atie-proclarnati naar de ?.uidelike 
grenz<•n, Pil 'n jong burger, die lat('r 
zich in de oodog z •t•r q•rdien tt•lik 
heeft onder·cheiden (J. 'chutte), nam 
op zich ten behoeve van sir Th~>or,h. 

'hep tono 't omineu: staat.·stuk tl• 

verspreiden in de di triktrn Wakk(•r
stroom en Utrecht, en eigt•nhandig aan 
de heer P. Jouhert te hezorgPrl. Der
gelike diensten werden door anderen 
voor de noordelike en oo telike streken 
des land aangeboden en bewezen. 't 
Drukken der proklamatie was op de 
drukkerij, waar de regering haar werk 
liet ven·aardigen, met voorkenni en 
toe temming van de itvoerende Rand 



g•· dtied. :\ll't duidt>likheid had dt• 
Volksraad ht•t ni\'l él'll', maar h<'rhaal
delik uit de mond 1 a n dH huit<·n~ewon 
Enp;Plse kornmi,sans n·ruuml•n, dat hiJ 

t land zou unne. ·<•ren. Get•n lid 'an dt• 
Volksraud, niet 'n <·nkel 1an tiP l'it
,·oer •nde Haad, 11ie de daad ko11 H'r
ras. Pll of ht• •ft n•rrast. 

't <.:<·llljlll dat 1.0111 I n1ik •n al, pl'r
sont•n som doot· 'n duizPling 01 NI ul
lt·n wnnl<•n, die h n bes<'floo · en 1\('l'r
lous maakt. 'n zwakke prooi voor <11' 
\ erknu·htpr. In 'n dcrgelike staat 
blijkt dt• Tran. nwl in 1 77 V<'rk<'!!rd 
tt• ht•hheu. De blaam 1·oor zwakheid. 
p;d11·el; .1an een p;<'zindheid, nan man
twlikt• lllr)l!d, zal wel gedragen moeten 
11 onlt•n door iedt•r, die destijd · met 't 

hestuur <Ier zaken was b<>last; door 
allPn zonder onderscheid, naar ,. nre
digheid natuurlik ,·an de indoed voor 
ieder di<• hij bezat, of mocht hPhhPn 
b z<'tt•n, door ambt of po.·itie. Van 
'(•t-ra;\11 en omkopin;.!. I'Ournl met 't 

oog op tl•• toenmah . ..;t• "'taabpre id nt 
t<' "PIPhn, is h •la('hehk. Van de t11e" 
n•op;••liklw<l<>n: zwicht n of naar 't 
zwaard grijpen, ht·ett men de laat te 
niet gekozen. ~o men er ooit aan ge
dacht he<'ft, of liever, zo het eer t 't 

d<'nkhl'eld w<>r<l geo[,perd n 1: 't ni<>t 
rN•ds 'n ,·nag teken al in zulke kn
tieke o~enblikk<·n 't denkbeeld t<>r 
·prak(• komt, waar zonder sprek n 't 
zwaard nanp; gord had moet n zijn
zo, ?.t'p; ik, 't denkbeeld w<>r<l g opp rd, 
<lan wi rp nwn t 1·e1· W!'J!. 't IJ ft 
niet aan spot ontbroken on·r e<•n b -
volking. die, ? .. onder .tryd. 'oor n 
(J\ ermncht n1n 2;j gewap<>mlP soldaten. -
11ant dit 11as 't militair l'skort van 
~ir Theoph. ."hep tone, ie bezw<'ken. 
. faar op 't !!<>tal komt 't ni t aan; die 
2.'i man ,-erteg<>nwonrdigd<>n dt> mili
t:ur<' mad1t ,·an Engeland, 't komen 
met die ma<·ht wa. 'n op<>nbaar trot
«!'ren van de dwerg; n>orhedat•htelik 
"a dit g ''<·hi(>fl. :\f t uittnrtcnd<' 

lomphl•id :sehr •d de beer 'hr I' tone, 
dat hij Op rei 11 :h J!t'IJ;Ilan l'll ZICh 
n •ptJ, 111 't land l.e1·onrl. t•n dE. ·t ats
pre..,ident opzettelik ,!Ct•n kenm hacl 
~el!<''·"n n H!IIof :!HI'I\Jtgt! had 'oor 
dit milit:ur e-kmtll, omdat hij g('('n tijd 
zou g lmd lwhtn1 om up ant11ootd te 
11 aeh:<'n. :\ld WPike vriendelike woor
d<>n hij 't ur1k inkl<'edde, duidl•hk ~e

llOl'!! "a de bedreigin r, letterlik aldus 
in tie t:itleert•nde Haad uitgp·ptok<>n: 
lndi •n 111en zijn aanbi !dington n•rwi rp, 
rn d tJjd orn tot ~Ctnt>t•n O\'l.'rlt•g te 
komen liet morhiJ raan, wu hij, hoc 
on"aarne ook. teruilgaan en 11ln t ma- • 
kl•n voor de manm n l'an 't zwaard. 

\\'t•lnu. aan ~C\Ill[l nd 1·erzet wtlde 
m •n niet aan. Er waren de. tijd· wei
nigen in l'rl'toria, die aan de mogelik
J,eitl dadtt<•n zi<·h tt·p;en d<' reuZl.'rnacht 
, an En~elnnd te n·rz(•tten. \'el bur
~er 11 an•n lat••r nnn~ekomen Koluni ·-

·n 11it dt• 1\aap. ik hedoel aang••ko
lll<'n Jan~ na de grot<• tn k Pn '' lert 
d t•rk<•nning d<'r Hq111bhck in L.:i:2. 
Z1j , ... ral waren t>'ll l'n al L>erhied en 
ontzag 1·oor Engeland' ~rootlu~id; en 
al i 't mogelik bij h u 'n ,·urige licfdC' 
\'Oor de nijheid en onafhankelikheid 
der n•publiek te YCrOIHler. t<·llen, hun 
Engelse op1·oeding, zo uit-luitend En
gel dat er b.v. van 'n :\'edcrland~e. 

Duit e of Fran"<> be-.cha,·ing, letter
kund , wl't<'n'dlap. kun. t hiJna p;t n 
'Prak i,, maakt<• 't <lt•z~> burget. de 
lnnd al biezonder mo ilik te g lonn, 
<lat 'crzct tegen Engl•land iet. ander 
11·a dan 'n hersen chim, l'll zelf nog 

t rker. dE-ed velen hunn<>r in ern:t 
1 ra~l·n, of 't niet plic-ht wa de goede 
ht·doeling ·n \'an Engl.'land te ond r
st mwn' Yan hun zijd<> i· de aandrang 
tot meer be.-li end~! of stout re tap
JWII niet uitg<>gaan. En 't 1·olk z...Jf? 
G<'br k aan endracht; zodat men er 
IJijna toe komt om te vragen of er ''el 
'n 'olk he tond, En werk<· lik ben ik 
gtnl'i •d di • naap: ontkenn<>nd te be-
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antwoorden. De tegenspoed ~u de on
derdrukking hebben 't volk gemaakt. 

II. 
De grote bijeenkom ten, d1e gedu

rende de tijd van 'tgeen wij "het lijde
lik ,-erzet" noemden. in steeds groter 
aantal en uit alle kanten, de zonen des 
land bijeenbrachten; het vierweeks 
bijeenzijn in 1 79 aan KlPinfontein Pn 
in December van 'tzelfde jaar op Lui
yaardsvlei, hebben 't volk al 't ''are 
aan zich zelf ontdekt; de mannen van 
Lijdenburg met die van Waterberg. 
Wakker troom. Potchef troom en Ma
rico verbroederd. 't Leven Yan de 
Transvaal·e burger is 'n zeer eenzel
vig. Voor zoveel er samenlc' ing mo
ge lik 1 tus. en mensen, die op uren 
n t~tands van elkander wonen, bepaalt 
zij zich tot de buren en het twee of 
driemarl 's jaars reizen ten nacht
male. 't Leven gaat daardoor op in 
't huisgezin en zijn bizondere belan
gen, of bepaalt zich, zo het wijder 
kring omvat, tot politieke naijver en 
politiek ambtsbejag. Dit politiek be
drijf is 'n scherp wapen of, beter uit
gedrukt, 'n schone gelegenheid voor 
intriges, kuiperijen en kwaadstoke
rijen. 

Met de ijver 'n betere zaak waard 
is dit bedrijf gespeeld en aangewak
kerd door allen en allerlei, bijna zonder 
uitzondering, vooral van 1 72-1 77. 
)fen wondde nu deze dan een ander 
der leidende mannen-en e r ·t toen 't 
te laat was begreep men, dat niet al
leen enkele per onen overwonnen wa
ren of gedood, maar dat men iets ho· 
ger , iets beter had gedood-het vader
land. Toen 't volk dit in:r.ag is 't or·
ge ·taan, en heeft door de 0111. tamligh . 
den geholpen 't mderland gered. 

laar in April 1 77 wa 't nog niet 
rijp voor dit inzicht en liet 't ru tig 
en gelaten 't onheil over zich komen. 

Thoma Francois Burgers is van die 
slapheid het slachtoffer geword('n. Hij 

i gebroken door de ,·al der Republiek. 
Hij had liefde ,·oor 't land en 't volk· 
hij wa 'n dwepPt die aan een ,•ader: 
land en een volk geloofde. Helaa . er 
waren slecht. partijen: wat hij liefhad 
moest nog geboren worden! Er zijn 
mij weinig mannen bekend geworden. 
die zulk 'n aantrekkelike per oonlik
heid, zoveel \'urige geestdrift, zo hoge 
ad.~! v:an gezindbeid bezaten al hij. 
HIJ w1st veel, sommige cliogen zeer 
goed en grondig, en bezat 'n bizon
clere bevattelikheid om zich in korte 
tijd veel eigen te makcn. Van zijn 
meer dan gewone be prnaktheid is 't 
onnodig veel te zeggen. urnwijlen 
klom zij tot echte wel ·prekendheid. 
Hij had zeer grote regeringstalenten. 
Zijn houding na de eer te ongelukkige 
afloop van de ekoekoeni-oorlog is daar 
t bewijs van ; beraden en doortastend 

organi eerde hij, bijna zonder hulpmid
delen, in korte tijd-de uitkomst heeft 
't bewezen-'n bijna volmaakt stel el 
van militair op- en insluiten de& 
Yijands, en wi t hij, trot de verrader· 
like O!Jpositie in de najaarszitting van 
de Yolksraad van 1 76, de nodige fond-
en voor de door hem eigenmachtig in 

't leven geroepen vrijwilligerskorp <>n 
t~ ve~krijgen. Dezelfde goede en dege
hke eigenschappen legde hij aan de dag 
bij de aanvaarding van zijn ambt toen 
hij van 't door zijn benoeming 'opge· 
wekt vertrouwen gebruik maakte om 
't krediet van 't land door de verzil
vering van 't papieren geld te herstel
len. En zo in vele andere gevallen. Ik 
geloof, dat een der grootste fouten, 
door hem als staatsman begaan i, .. ' 
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gewee t ?.IJn Europee:(.' reis, waardoor 
hij te spoedig nu. zijn optreden al-. 
presidcnt, en ,·ooJ dat hij genoegzaam 
't vertrouwen ,·an 't volk had knnn(.'n 
winnen en dientenge\·olge ook met te 
weini" doorzicht in de eigenaardige 
moeilikheden van zijn taak, op n 
nieuw, hem geheel >reemd terrein zeer 



ingewikkelde onderhandelingen heeft 
moeten \'oeren, en besli ingen nemen, 
waarbij eerlike bedoeling wel kostelik 
i~, maar takt en kennis van Europeese 
toestanden , politieke en ekonomie e, 
onmi. baar zijn. Burgers heeft door 
dat optreden in Europa de ogen van 
Engeland' taatslieden voor de geva
ren der oprijzende jonge Zuid-Afri
kaan e Republiek geopend. De bui
tengewon(' opgang door hem in Europa 
gemaakt,i voor lord Carnanon 'n prik
kel ~ '\H•est om ztjn plannen tot ver
eni}.(ing ,·un alle .'talen in Z.-Afrika 
onder (-én Engel.e vlag te verhaasten. 
Nuuwelih w. maand n nadat d pre
sidt·nt triomfantelik in Pretoria wab 
teruggekeerd, met 't redelik ,·ooruit
zit·ht dat hem dt• middelen zouden wor
den ,·er tr ·kt, om de hulpbronn n van 
't land door rt!cht ·treek venoer naar 
de zu~ te openen, ,·aardigde de Engel 
Mini tc·r 'n 'taat tuk uit, dat 't doocl
,·onnis der Hepnbliek be,·att<>. 't I 
een ol voor d nagedachteni ,·an de 
(>ersoon, dat hij d Yijand de O' ertui
gin·~ heeft gegenm : met Burger lan
ger aan 't werk te laten, wordt de 
Transvaal te maehtig en ge,·aarlik Yoor 
d Eng I e upreruatie; al i het 'n 
twijf •luchtigl' lof Yoor de staatsman, 
die 'n taak blijkt te hebben onderno
m<•n Yoor zijn ~choudt>r te zwaar. 

.\laar zij zou dit voor iedt>r gewee t 
zijn. Bm·ger i. ten gr3\'c gedaald, 
naar ltchaam n gee t 'n gebroken 
man. Wij turen hem na m •t warme 
geht·ehtht•id l'll . l'hrij,·en zonder dt> 

m111 te aarzt·ling op zijn graf: 'n man_ 
van ed<•le begin. eten. ,·urig IJ\'t>r, be
langdoze eerzueht-die zijn land heeft 
ht>fg h,td, meer dan ?.Ïchzelf. 

·'h•t 12 Aprtl 1 ïï luit zijn kort
stondig politiek leven, en 'ing voor 

ander n de tank aan, om zo mogelik 
't l'lllp ,·an 'laat weder z 'waardig t 
makt•n. 

De et>r te maanden toonden weuug 
dat er ooit iet bizonder zou ge. chic
den. Men hoort menigmaal in onze 
treken 't gevoelen uit preken, dat 
wonderlike zelfverblinding bij bl'ide 
partijen-Tran. 'al •r en EngeL en-de 
ogen heeft doen sluiten \OOr noodzake
like stappen. en wel bij b •iden gelijke
lik. Gelijk de er ·ten h t zich zei• n 
te wijten hadden, dat de onafhankelike 
Republiek tot Brit grond~ebied werd 
verklaard, kunnen de laat ten zich 
l'renmm vrijwaren van de blaam, dat 
zij de goede g I genbeid hun om·pr- • 
wn<"ht gest•bonken ong bruikt hebb ·n 
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I ten ,·oorbijgaan. ~ir Tit ophilu. ::,ht>p
stone eh n er ander wel <11' man ,·oor 
om partij te trekkt>n van de om. tandig
hedt>n. Listigh id i eHmwel nog geen 
taatsman beleid. llij had \'cel met 

de Boeren genw<:n Zoon 'an 'n Zt>n-
deling .. "a hij in Afrtka o(,gegroeid, 
hud Yan jong .. an met kaff r op- en 
nt>dergegnan. en "a ,·er nzel\'igd met 
de ;wdl•n de~ land : eem·ourlt!!; in kle
•ling t>l1 gt•bnuken, 'n g •rl m n met 
welwillendheid in manien•n, zon1ler 
t'lll.l:t' -dtittert>nde talent n, l'll gelijk 
cl • hot•ren zeiYen zonder hoekenkenni 
of letterkundig maak, 't hui. lik 
Holland ·-Afrikaan pratend , 'n djand 
\au (oraal. Hij wa in 't geheel " n 
1110 n ,.a 11 de nrot wer ld, • maar mi te 
mis (·hien uok di werkelik ruim en 
hn dt' inzichten, die de war taat man 
~r toe zouden gebracht hebben, om zulk 
'n \'orm \an Eng I bezit in de Tran
Yaal te kit•zen. waardoor ZO\\ el de En
gPI uprematie ,·erzekerd. aL d ge
ncg<'nht•id der h Yolkiog g wonnen had 
kuntwn worden. [mlien de h r . hep-
ton zomler ,·et•l vertoning n . chtJn 

nm Hranderiog zich zelf eenvoudig in 
de plaat ,·an de tont pre ident bad 
ge-.tt>ld, de beide hoofdlich:lmen 'an 

be-tuur: \' ulk. raad en Uitvoerende 

Ha d 
\\a ht had ,·oor d • grot 



bijna onmiddellik 't Holland~ uit de 
officiële . tukken te ,-erwijderen, mi -
schien ware dan ondPr de malse regen 
Yan toffelike ,·oordelen, die onwille
kPurig overal nederdruppelde, de doffe 
rust niet n•rstoord en de n1lksp;eest in 
I aap geble,·en. 

Een feit i 't, dat de hen·n 1\.ruger 
en Jori n. die naar Londen werden 
gezonden um namens President en it
voerende Raad plechtig tegen de daad 
der anneè\atie te protesteren, ?eer wei
nig onrler tcuning nmden ,·an de zijd' 
der hHolking. :\let zeer 'Pel moe•te 
werd · n zeer geringe om voor de reis 
bijeengebracht. 't Wa YOor lord Car
nan·on alzo lkht spel de afgevaardig
den te ,·erzekeren, dat zij hun eigen 
land niet kenden, en wNkelik tegen 
de zin hunner landg:!'noten praken, die 
verre ,·an ontevreden h' zijn. z•ch zeer 
ru. tig nederlegden bij 't gebeurde n 
allerwPp;e door hun gehoor? .. aamheid en 
niendelik samenwerken met ·ir 
Theoph .. 'hep ·tone 't bewiJs leverden 
>an hunn~o m temmin,1;. Zelt. werd van 
een der geesteliken, werkzaam in de 
Transvaal, de predikant Joostc. 'n brief 
gepubliceerd, waarin ~;toutweg aan de 
:Minister werd veru•kertl. dat hij 't 
land doorg(•rei~d en o,·eral teneden
beid en hliJrl. cha!• ge1·onrlen had. 't 
I 'n feit, waan·oor ik in ta, dat de 
genoemde n fge,·aanhgden al de maan
den van hun ,·erblijf in Europa zon
der berichten 1-an hunne medeburger· 
ble>cn, en zonder on•ler. leuning, en 
dat zij beiden ,-oortdu rend verlamd 
werden in hunne pogingen door de ge
dachte: "een teun in de hevolking te 
>inden. 

UI. 
De terugkom t der deputatie, d 

rruchteloo beid >an haar werk, brach
ten een diepen indruk te wee~. Voor 
het eer t openbaarde zid1 een teken 
.-an nationalen zin, en ·n uiting 1·an 
't ,·olk ·ge1·oelen ; de . troom keerde, 

of 11 il men licq•r, lwt g!'tij kt•ntt•• .!t•. 
Het ie nu lnjna tien jaren geledPn 
dat dit :.,::tschiedde, en nog •taat mii 
le,·elhlig l'(lOr de geest welk 'u 1 r•r· 
'<·hillende indruk dezt• eer. te bewe
ging ten goedt• mankte. Er 11 a. tne 
groh• menigt< burgers te Preto• in 
~amengE:kOII'en, en door ondt•l theirh•n 
~prekers werd onrerholen en luid rle 
afke<•r der be,·olkmg teg1·n dt• anm•)o,a
tie uitgesprokt•n \'an bedrog werd 
gewaagd, waardoor de Beg:<·ring in 
Londen 11as misleid. C'll het b1• luit j!.l'· 

nomen orn 'n komitti t~ l,enoem<•n, 
teneinde c)p ,·olks7.aak tP hPhartigen. 
Al rle later bekend geworden hoofd
iciders k n·am<•n op de 1·oorgrond. 

Ht>t wa~ 'n neemd toneel: cl& 
heren der annexatie ni.i cnp;erust. 
niet wetenrll' wat 1·anrt het zou ne
men; anden•n d1• schouder.· ophaiPnclE> 
o1·er wat 111 hun OOI! een noeveriJ 
zondl'r en1gt• betl•kenis sche<•n; velen 
di1•p hedro fd o1·er 'n beweging:, die 
hun Yoorkwam welgemeend maar te
\'l'll" te laat te :dj u. 

:\let dt•ze <·Prstc openbarin~ l'llll de 
sluimNenrlc, haa. t ontwakende volk'
get'st 1·angt het tijdperk onzer hi•to
rie aan, ll('twelk wij met dE' naam 1 an 
,,lijdelik I'Przl't" be. t('mpelen. Twet' 
maanden later, in .\pnl l I . werd dt• 
eigenlik gezegd!' eprste 1·olksbijCl n
kom t g •hond<•n op I loornfonh•in, n 
plant. aan de grote wl'g tu . f'll I' re
lor ia en Potchef troom, 1mar Gerri1 
Kok, e n der waard:t<' nif'nden des 
land", 'n warm 1·erf'enler 1·an Bur
ger .. onder dl' zware eikebom('n 1·oor 
zijn hui., tn·e<•, dri • da~J;en lanp; hon
derden burger. gnst~rij ontl·ing. ~!en 
had zich niet gestoord aan ne, m 
woorden welklinkend!', maar zakPlik 
zeer zwakke proklamatie ,·an het h -
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tuur. waarhij het samenroep n en 
bijwonen der hijeenkom:ten onwettig 
werd 1erklaard. Op Doornfont in 
~loeg ,·oor 't e r t de lang gesmeuld 
hehhende l'lnrn uit, en van de heer 



Bok, die daar tegenwoordig wa ·, Ycr
narnen wi.i, dat er werkelik 'n aan
grijpende opgewondenheid en t..>en
stemmight>id had gebeer t. Maar wat 
te do<>n? Met argeloze eE>m·oud nam 
men 't be. luit zi<'h ,·au de ·!echt in
gelichten op de bett>r ingelichten te 
b roep n; ene nieuwe deputatiE> naar 
J,ond n af te 1·aardigen, die zwart op 
wit, door ijY<>rig bijeE>ngebrac·hte hand
tekening;en, lwt bewijs zon le1·eren, 
dat 't \'olk iu grote m erdE>rht•id t gen 
UI! annpk,atit• wa.- g<>st<>md. 

Het sprt•ek t 1·anzelt, dat waar partij 
rt·t·htpr wa., zulk 'Jl bewij. wemtg 
kracht uito •fl'ntle, t•n de brede dt•pu
tatie nog; mindt>r uitrichtte dan haar 
n•organ~ tl'r. Het waren <Ie hoog
ti]d<·n dt•t• ;.1:loril' ,·an 't kabinet 'an 
)k:t<'OI1Sfit>Jd. J•:nkeJe libt•rt\1 IJ UÎtgt•
ZOit(ll'rd-tndl'rclaad destijd. nog manr 
zel!r Wl'inip;t•n \'OIHI tE'dNet'll dt to!'
Yol'ging 1·an 'n nieuw deel df'r uunle 
aan t K<•tz rri.ik ,·an Ytl'toria nil't 
allt·<•n IITil t>lik, maar t igenlik 'n ze·
g •n nwr de bl'nllking <I i lwt trof. 
Dat t>r zirh llll'N Yerzl't be~-;on te 
OJ><'nhat!'n in de Tran . ,·aal 1·iel nit·t tt• 
ontk~nnen, maar 't s<·heen l!,eno p; dP 
afgt•\'aat digd!'n l<' hE>t·innPr<•ll, dat d<' 
zauk onlwrrn<'Jwlik b<• list, <'11 't dus 
hun 11lidtt 11·a de onknndig<•n onder 
d!' tnas'a ntn IH'illozt• stappt•n ~<·rug 

ü• houden. 

Ht•t 'ol!.';ende .1aar zag lwt Yolk drit·
maal 111 groten !!;elalt• hijePnkomen. 
EPn nit•ll\\' per,oon wa. op het ton<· 1 
't•rst·lten<'n Hoewel n·ed. bijna t1noe 
Jnar in Z -.Hrika, \\Us ~ïr Bartlt• 
Fri•n• nu t•t•rst in . taat zijn aangekon
diwl I• zoek aan on. land lE> hn·ng!!n. 
11 i .i \H•nl nog door enkele klein<' 
tnot•iliklll'dt·n in 'ia tal Opj!;ehoud •n, 
maar was to<·h op weg. Toen nu 10 
Jan . 1 ï!l te \\'onderfontE>in , in de 
<er,tt' dN door mij geno mde hij<• u
kom ten, 1·an de mi. lukt z<•nding 
nunr Europa door de h cr(•ll rruger 
t•n ,Jouh~rt nwd<.'<leling 1 a· !-(<'<laan 

11 erd 't b luit genomen in ma. a de 
te n•rwacht n hoge vertlogenwoordi
ger 1an Engeland, op zijn weg te ge
moet te gaan, en kalm met de mon
sterdemon~tratie van de onwil de 
·, olk.-, om Brit. e onderdanen te zijn, 
h t b wij te p;e1en. De heer P. Jou
hert nam op zich de te ,·erwaehtcn 
gast op et•n en ander ,·oor te hereidu1, 
\\'einij!; w lkomE> hood. rhapper van 'n 
<maanp;<·name tijding, op 'n z E>r on-
1-;1111 tig ogenblik. 

...'ir Bartlt> Frére dten ik p!!r oon
iik llll' •r dan l'E'Ds heb re proken, be
hoort - ot ht•hoordP - tot de in En
_cland hno~-; ge. t ld kla e \'lln ln
rli( se am htenur!'n, nm cl er jeugd at 
in de sttt•nge rhool der tnrht !!•'
' nrmd, '11 n rang•tot rang opklimmen
d••. telkl'nmale een . tap hoger boven 
d( duizl'ndt·n en millioenen .laaf. ge
zinde mHl rdan!'n, en met onb grijpe
lik Z\1 un• H·rantwoordelikheid; dui
"''IHirttalt•n aan eigen inzirht, gee ·t 
1·un doorta ting en initiatit•f 0\·erge
latt•n Zo worden mannen •e1·ormd, 
nutokraten 111 llterp: en Iw n, .. ht•t n•r
licht de,poti. me" t, •licb 111 nd. ~Ir 

Bn1tl•• Fri•H• 11·u <·<•n man 1an rijztg<' 
til-!:lll!T, mt•t lijn ht> n den tr<•kkt•n, 
''"'P inliggend<• og<•n, door NI door 
h -<·haatd, man i ren, g •makkt•liker in 
:~iJIW Lew<>ging n dan de met• te En
:,.:r•l. t•n met ni nclelike, zncht<• . t m, 
Ydf, i1•h dei('nd. ,. n toon of arge
lno go('dharti~; maar bij t ~(n. prnak: 
•ch1•rp, •:u·ka til' , bard. 
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\"nor 'n man 1 an zijne dien. tiaren, 
111 ho~l' runa; in Indië, wa 't bekle
cl<'n ziJtll'r t('I.(Pnwoonlige lietrekking 
l.iina 'n dien t dit• hij aan zijn rcge
nn • bewet•.. Hij had 'n tnak te vol
' t•t·r!'n, dl' konh'<leratie Yan tl< .·taten 
111 Zual-.\frika, en hij had ztl'h ,·oor
,;;enomcn di< taak te volbrengt•n. .\1 
'n man n111 die . t mpel zi<"h 7.0 i t 

··oornet•mt. dan dein t hij 'oor niet 
tt•ntg. H!' 1 bad bij 'n oorlog ~e
wangd iu d h. tp-Kolonie, l'n pa m 



~atal geland. 'n dreigend ultimatum 
aan de Zoeloekoning Cetewayo. edert 
jaren de ~chrik ,-au deze kolonie. ge
zonden. 

Toen nu onze afge,·aardigde hem 
in 't .·choon gel gen Pieterm:u itzburg 
bof. wa. jui t de e{•r:te z1n1n• don
derbui op 't hoofd 1·an dl' grijze, 
energieke de poot nederge lagen. Het 
Engel e leger, Zoeloeland in~etrokken 

toen cle twaalt dagen aan Cetewa;\'O 
l!e~teld verlopen waren, werd de 22 te 
Jan. 1 ï9 bij I andlwhana door de 
Zoeloe' o1·en·allen, en mel•r dan 
1,200 offi. ieren en soldaten gedood. 
Zwart en donker tond het gelaat 1·an 
de Hoge Komrui · aris, en hiJ verweet 
de heer Jou bert oproer te bevorderen 
op 't ogenblik, dat de troepen van 
H.~L de gemeenschappelike vijand 
be treden. Dreigend 1·oegde hij er 
aan toe: "al het Trans1·aal e volk 
zich trak aan 'n afgrond zal bevin
d('n, d('nk ('r dan aan, dat ik het nog 
met mijn laat te woord('n !!:ewaar-
chuwd heb." 

H('t i ·n zeldzaam ton el in de 
g{•schiedeni · wat enige wek('n later 
werd aan. chouwd. In het open 1·eld 
van tijd tot tijd het kwarti('r ,·er
plaat ·ende om in de behoefte ,-oor 
weide en "Ver water te voorzien, kwa
men 'an de l de :\!aart tot de 15de 
April tu · en de 4 á 5,000 burger te
zamen aan de grote w·eg, die l'an 
• -a tal naar Pretoria leidde ('n waar
langs de hoge ga t moe t naderen. 
Men leefde er in de u bekendE> o.· en
wagen, acht á tien man bijeen, of in 
tenten tu .. en twee wagen opge. lagen, 
wijk aan wijk, de burger 1·an pne 
wijk ond('r hun veldkornet; aiiE'n 
vrijwillig ('D zonder dwang, op d(' 
e~>nvoudige kenni geviug bii engeko
m('n, dnt het Komitt•e daar n•rgn
derde om ir Uartle Fret>r te ont
moeten. D . amenkom t had h t 
1·oorkomen van 'u militair k mp. en 
er werd in alle. en g('r('gf>lrl. ort!(' be-
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waard, e1·en nauwlettend opge,·olgd 
als nauwkeurig en zorgvuldig be
paald. Vier lange weken wachtte 
men op de hoge bezo~>ker, die kennel ik 
draalde. Te vergeefs had de in de 
plaats ,·an de heer hepston(' benoem
de goe1·erneur ir W. Owen I.an~·on 
'n poging aangewend om hen uiteen 
te doen gaan; onrust en ang.-t begon
I'E'n in Pretorin te regeren. allerlei 
kindPraC'htil!:e voor:>:org1•n werden daar 
genomen; ,-er chnn.-ingen opv; •worpen: 
het ocieteit gebouw, hE't landdrost
k,lntoor, andere, z lfs particuliere, 
gebouw('n in staat ,·an tegenweer ge-
teld, schietgaten geboord, mijnen 

aangelegd, zelfs dinamiet aange chaft, 
nijkorps n, of nijwilligerskorp en 
opgericht, en geregeld patrouille uit
~ezonden, om elke beweging van de 
hoeren te 1·erkennen. Het wa. n 
dag 1·an wee en ang ·t in de arme . tad, 
toen de eer te 14 dagen het I g('r der 
hoeren - zo i. de kunstterm 'VOOr 't 
t velde zijnde burg('rleger - meer 
dan ~n uur noordwaart.- en alzo 
Jichter naar Pretoria zich ,·erplaat te. 
In allerijl werden dan nog laat in de 
avond waar. rhtnvingen uitgezond('n; 
de . tad in kwartieren verdeeld zijnde, 
ieder aangezegd om op het eer te 
teken :>:ich te hege1·en naar de wi.ik
plaats "Van zijn kwartier. In 't ge
deelte ,·an Pretona door mij bewoond 
wa dit a. yl de We.-le~·aan. e kerk, 
hetgeen d(' Engel~e prediknut ons 
kwam vertellen. 

lntu. en wa. de temming in 't le
ger zelf boog.-t ern tig, te midden "Van 
d hezigheden en vermakelikhed n Yan 
de dag . D(' hezo('kers 1·an Pretorh, 
meest altijd gord onhangen. W('rden 
getroffen door cl~ algenwnE'. ndrnl'h
tigp g e t, de heslistlwitl dt•r woorden 
en rll' duidelik uitge. proken wil. om 
met niets minder tevreden tP zijn dan 
met r!P terug aaf ,·an 't land. Terwijl 
velen hieven pr ken van 'n mi leide 
~chaar, door enkele ('erzuchtigen of 



ontevredenen op 't dwaal11poor ge
bracht, verhief de Volksstem met 
warme taal en treffende duidelikheid 
het goed recht der boeren. Het is on
rnogelik het groot gewicht van deze 
bijeenkomst, die I w1•ken aanhield :•r• 
gezegd mag worden het gehele volk 
vertegenwoordigd te hebb n, te over 
chattcn. Hier werd de eendracht her

steld en de . ·:unenwerking g troffen; 
de onder,rheiden partijen, politieke en 
kerkehke. kwamen tot het inzicht, dat 
er iets hoger was dan deze kleinere 
kringen, dat er een vaderland was, 
dat :llles en allen omvatte. Juist nu 
mi ehi u omdat men het verloren had, 
begon men het lief te krijgen ; en wat 
men ook als vergoeding aanbood, wtl
ke zegeningen ook het Engels bewind 
straks bij name van zijn vertegen
woordiger zou aanbieden, beslist is het 
antwoord door het volk gegeven, en 
in de memorie aan H.M. de Koningin 
tt>r be1.orging aan , ir Bartie Frère ter 
hand gesteld, duidelik en met waar
digheid ingekleed: ,.Uwe Majesteit, 
wat men ons aanbi dt kan in ffn 
woord uitgedrukt worden, het zijn on· 
bchatbare vrijheden, maar zij maken 
d vrijbeid niet uit en die begeren 
WÎJ terug. Het zijn ko telike vrijht>
den, zonder welke een vrij volk nog 
ongelukkig is, maar het zijn juist de 
vrijheden, die wij tot op die 12de April 
1 77 hebhen gehad, en die ir Th oplJ 
• bep tone ons heeft ontnomen. Get>n 
volk, dat eerbied voor zich zelf heeft. 
kan 1.ich hPt 1· rlie · zijner vrijheid In
ten afkClpen, door ene gedeeltelike te
ruggave 1•an hetg n het eens heeft 
bezeten. Onwillig om onderdanen uwer 
~{aje teit te worden, willen wij op
recht tr9uwe bur n zijn." -

(IV) 

D in.-loed d zer grote bijeenkomst 
op de burger , op ons allen, vrienden 
van de oude R publiek, wns besli end. 
lk zou geneigd zijn t preken van 
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ene ontdekking aan on 7.eln•n, 1·an 
'n voorafschaduwing van de dingen die 
komen mo ~ten. De gedachte aan g -
wapend verzet , de noodzakelikh id om 
onze 11 oorden te eniger tijd met daden 
waar te maken; 't begrip dat dit alle~ 
zou moeten uitlop<>n op 'n oorlof!, werd 
van die tijd af aan g voeld. doorzi n 
en aangenom<>n. 

laar vooral nog werd r aan g n 
p;eweld gedacht, n de on tuiruige 'll>mft
heid 1·ooral van jonge mannen, die ,·an 
niet minder ·prakPn dan naar Preto
ria te ~~;aan. of wel mollll·<'l•len \an de 
Hoge Kommi ari gevangen te houllt>n. 
werd met kracht ondPrdrukt. Wij7. r . 
rand behield 't veld; wat de tn kom t 
ook in hare cboot voor on· 'er borgen 
hi ld, cl'r t zouden "ij all middt•len 
van ver1.oening uitputten. De bijt-en
kom. t op Kleinfont in wa f!;l n ver
gadering van . amenzwe rders of van 
rebel! n, integend I, ene op nbare 
vereniging, in 't voll licht der zon 
van de burger de land , die, tot d 
overtuiging gekomen d. t zij de n m
de heer .. chappij niet will nde, zich 
voornamen van 1111 nf a n in volkom n 
overeen temming n eendracht amen 
te werken, en het di n volgen d ver
tegenwoordiger ,·au En~~;eland an7..e«
den wat hun wil wa . 

tr Bartl Fnire ht:eft weinig g luis
tert! naar bun woord. Hij kwam nod<> . 
:\Iet z r korte dagreLzen bewoog hij 
zich ov<>r de weg van , 'a tal naar Hei
delberg, bijna krutpend De Boeren 
zouden wel uite ngaan, al hij maar 
talmd . Te Heidelberg gekomen, lie 
hij aan de bij enkom t w ten, dat hij 
~een tijd zou hebben om zich in 't 
kamp op te houden, maar in •n naar 
J>r tori zou doorrijden. Toen werd 
hem g s hr ven, dat 't Volk d r Tran~
vaal drie weken lang gewacht had, en 
r nu op rekende h ·m t ontmoeten. 
Hij liet zich g zegg n, en aan "t 

kamp g komen-dat aan de heirw lag 



-werden zijn rijtuigen en bagage ach
tergelaten, en steeg hij te paard, op
gewad•t en begroet door de Hoofdman
nen van 't Komitee, ook te paard, en 
zo de sr,ruit of beek door, die de zui
delike zijde van 't kamp tot grens 'er-
terkte, twintig minuten bijna, geheel 

't leger door, tot aan de tent waar 't 
Komitee vergadering hield. ir Bartie 
Frére r<.'Cd naast ::11. \Y. Pretorius, 
daarachter de heren die de Hoge 
Konuni~. ari n!rgezelden en de le
den 1 au 't Komité. Aan weers
zijd n, dicht opeengedrukt acht à 
tien rijen diep, stonden de Boe
ren, ordelik en ru>;ti!.(, dod1 er 
heer te 'n dodelike !<til te. Z11 ljgend 
reC'd de ·toet door die t11 N' 1 ijE'n he(•n : 
~een hand bewoog zich, geen hoed werd 
afgenomen, geen teken van goed- of 
afkeuring gegeven, 'n ·tilte als 1·an 't 
graf. Ook de Ho~e Kommi~Mris zelf 
1 N>.tijfde. Eer. t groette hij naar 
links en recht·, 1 aor de bijna ang:tige 

tllt1• onder zon•el dui>.end men. en 
greep hem aan, en dodelik bleek ~taar
tll• luj trak 1·oor zich. 

'n Kort onderhoud, door Item Zl'lf 
"koud beleefd'' genoemd, volgde. 
waarin ene nadere · amenkomst 11 en! 
bepaald, drie dagen later t • houden, en 
hij reed door. Op de va tgc ·telde dag, 
12 April 1 79, juist de jaardag der an
n k ·atie. kwam hij van Pretoria door 
'n lui terrijke staf omringd: ·ir W. 
Owen Lanyon de ambtenaren en 'n tal
riike gewapende macht. Op beledigen
de wij noemde hij ons 1 ·rleider van 
'n onkundige ma sa, die van vrijheid 
spraken en niet wi ten dat de nijheid 
be tond in 't gehooorzamen aan H.M. 
::lfaar onverzettelik en bijna ,.el.'nto
nig" wa · 't antwoord: ,. wij 11 iJlen niet 
berusten in cll.' annek«atiP.'' Toch vor
derden 11 ij 'n weinig en ontlokt1•n h1•m, 
weliswaar met veel moeite, dt• 1 erze
kering, dat hij zich bedrogen had, en 
dat het nu bleek rlat het verz t tep:Pn 

de anneksatie algemener was, dan hem 
verzekerd was. De "Memorie aan 
H.M. de Koningin mn Engeland'' door 
ons opge teld, beloofde hij te zullen 
bezorgen, en hij las ons ene begelei
dende missive \'OOr, waarin hij verze
kerde dat dit stuk de ernstige aan
dacht van de regeriug n•rdiende. Het 
past mij niet, veel o1·er het karakter 
en de toon van dit stuk te zeggen. 
maar ik meen r cht te hebben tot de 
bewering, dat het 1·erd1end had meer 
indruk te maken in Londl'n, dan 't ge
daan heeft: dat de gl.'dachtcn die het 
stuk bezielrlen, 1·an 'n aard waren, om 
gemeen ·cha[.pl'lik vruchtbaar overleg 
mogelik te rnaken; in éón woord : in
dien de persoon, die het uit onze han
,]en o1·ernam, zich in zijne toelichtin
gen beijverd had om de regeringsper
,onen in Londen te o1·ertuij!;en, dat het 
'n woord nm ernstige maunen was, ge
:tPund door 'n gelwie bevolking, man
nen met wie men 1·oor de hoofdzaak 
der konfederatie zt-E'r YCr kon komen, 
zij het dan ook dat de Yorm der kon
federatie cnighzin. gewijzigd moest 
worden, dan ware zt•ker de latl'r • oor
log v rrneden geworden. Maar de heer 
l::lartle Frére was nipt de man voor 
zulke palliatieven. Hij 11as tevreden 
dat hij door ziju toegeeflikbeid-het 
aannemen en O\erZ(•nden der MemorJC 
-het uiteengaan der grote bijeen
kom t had kunnen bewerken, (werke
lik ging deze 14 of 15 ,\pril uit en) 
na nog 1·ooraf de lOrle April d · zenuw
achtige ingezetcnpn 1 an Pretoria een 
nieuwE' schrik op 't lijf ~ejaagd te 
hebben, door ;r.ich alwed<>r een uur dich
tN naar dt• tad te verplanhcn. Het 
speet hem, dat hij geen genoegzame 
artillerie had gehad om de burger~ 

uiteen te jagen, zoals hij met de groot
·te koelheid aan de minister sdm•l'L 
en v rder nam hiJ alle maatregp)en om 
't werk. der ann • ksatie te beve tigen. 
Op zijn advie kwam r <'<'l'lang 'n 
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7-<' •r atttoknttit!. pl:~n 1·an he. luur I'OOr 
do gcamwk ·!'crdt• provinsic , en dl' 
~rot • Engel · • generaal die welhaast 
hem vcrving-cl • later bij 'l'ell-el-Kebu· 
m bProemd geworden sir Garnet Wol 
,cle.l·-verkondigde bij zijn he1.0 •k ,·an 
ons land in treffende beeldspraak ,,zo
lang als de zon schijnt, zal de Tran."
mal Brits grondgebied hlip·en" ol 
wel: ., <·rdPr zullen de gohen van du 
Vaalrivi r weer terug ker •n naar han· 
bronnen, dan dat de Doeren h t land 
weer regeren.'' ir Martie Frén• 11 ed
ijvcrdt• met zijn opvolger in stt•rk 
taal, en aarzeld<• niet aan een kmnmi .. -
'il' 1'1111 1\aup'e vrienden 1·an on., die 
de nadl•n•ndl' bijN•nkow. t der Trans
' aalsl' hurg<>r. nwt zorg te genwt>t za-
1-!:PU, t•n lwm om bemiddeling vt•rzoch
h·n. de wrklaring h• ge,·en, dat de 
poli ti dienst zou opg •volgd word n 
door de .. oldaat: totdat de ru:t her
~teld wa .. 

De laat. te mannd van 't voor m1 

zo he11 ogen jaar lc ï9 zag tl•n dPnle 
male dt• bur~er de land. bijeen, t•n 
in grott•n•n getal• dan ooit voorheen. 
en in 'n gemoed ... temming die onbe
schrijfl•k warm was . Bij 't heengaan 
te dezl'r bedevaart, en op de eer te 
uibpanningsplaat te l·retoria hoorden 
11 ij 't dof gl•knal nu1 de al ut ehoten, 
die ir Garn t Wol. eley in de hoofd
plaats der Republiek verwelkomden: 
hem, de overwmnende held, die 'an dt 
gelukkig geëindigde oorlog tegen 
koekoeni-'n kafferopperhoofd m dt• 
Trans,·anl terugkeerde. Op Luipnard~
vlei - ?.o heette d plaats onzer samen: 
komst, in dezelfde b •schutte bergdall•u 
\\aar wij 'n jaar latrop Paardenkraal 
bije nkwam(•n- w •rd n wij begroet 
doot· h •t alvo der geweerschoten, van 
allo zijden lo ·gebrand ter ere van de 
Transvaal e vlag, d oude vierkleur, 
voor het e r t •dert April 1 7ï 11e r 
ontplooid. De bij nkom t viel amen 
met de verjaardag van de grote over-
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11 inning, 16 Dec. 1. 3 , één-eu-,· rtig 
jaar Hoeger in . ·a tal op Dingaan be
rochten, en in•l- bijna I!HPI!eld de 
16cle December ntn t•lk janr al open
hare f •e ·tdag ge,·ierd. In 't . taalhad 
mn lleze herinneringen, ?.otht en ,·ond 
de ,-ergaderde menigte lle toon voor 
hare h sluiten; n wat tot nu toe niet 
r cchied wa ' in h t openbaar en door 
allen werd z.mcler dwang in"e t md 
met d plechti)!e et•d, uiet te ru:ten 
voor 't ,·aderlaml wed<'t' in \ rijheid wa 
her:teld. 

Ziet hier J.e aanhef 'au 't ultima
um, opge.teld en na al loop dH hij• en • 

kom t recht ·tre k en offi<·iiiel aan dt• 
Britse R(•;,!;Pl lll~ toegl'Ztllldt·n : 

"Het 1·olk der Z.A. Hcpuhliek lwdt 
VrijdaJ!; 12 December 1 'i9 zijn ll'il l'

<11• nba. nl eu !.?;U:tt <>r nu toe o er die 
door ht•. lnih·n uit te breid n. I tijd 
nu1 :i\h morit• aan de Eng I c R<'geiin!.?; 
t. 1·oorhij; lan)!: die weg i vel•n red
din~ mop;elik. De nmhtt•naren ,·an H.M. 
dt• Koningm van Enge:aml hebben door 
hunne onware en ,·al I' ,·oor telhng~n 
de d ur tot H.:\1. • n tot haar Parlo
m nt g -.Iott•n. Dit i voor humw ,. ,._ 
antwoorde:ikheid. H ·l 1·olk ht><'ft g• 
daan wat 't kun, nog een. en uug een 
en nog een. zou h t tot dt• Komngin 

an I•:ugelantl willen g:tan. nant 't 
,·olk gelooft zo z ker a:. df zon t·hiplt, 
dat in di n zï, de Koninwn ,·an E.ngc
land en 't En.! I 1·olk, 't wi ten, dat 
Iu r 'u nij Yolk Yerdrnkt 11 erd. zij het 
nooit zouden gedo,!en Engeland i. 
overal 'n b st·herm<>r der vrijheid ge
wee t, en zou ook onz Hijbeid, die 
.l'rdrnkt worM. bt>,('hl'rm!'n. :\laar <k 
'llllhtenaren van H . .:\1. in /.md-Afnh .. , 
die dl• noodzakelikheid der anneksatic 
hlij,·en verdedigen, bedekken de waar
heid en ~moren onze stemrr.en. Wij 
kunn u du niet meer tot Engeland 
.·pn·ken. Er i daar niemand di on· 
antwoordt.'' 

l':n na die aanhef volgde 'n rt!ek van 
l•l' !•tit n, twaalf maandl.'n daarna uit-



gevoerd, letterlik woord 'oor 11 oorû, of 
,·oor zoverre het belotten en ·;erzeke
ringen waren ten aanzien van die inge-
7..eteneu des lands, welke meer de En
gelse zijde hielden, herhaa:d l:'n 1e•·· 
nieuwd in onze proklamatiën, en tot 
grondslag gelegd van onze overeen
komst met de verteg('nwoordigers van 
Engeland hij ons vredesbesluit. 

(V.) 

Welk een ogenblik, toen 1an een 
1·erhe' en spreekplaats omringd door de 
hoofdmannen, leden van 't Komitee, 
de heer E. Bok met zware ba stem en 
meer dun bi:r.ondere intonatie besloot: 

"en eindelik: 

"het volk verklaart, dat het met 
Gods hulp verlangt ene krachtige 
regering, el:'rhiedigiug 1·an de wet, 
ontwikkeling en vooruitgang van 
het land. en dat bet belooft man 
voor man daartoe te zullen mede
werken en de opgetreden regering 
tt> zullen ,·erdNli~Z('n tot de dood 
toe. 

"Zo waarlik helpe ons God Al
machtig!" 

Allen ontblootten het hoofd, en van 
rij tot rij, steeds dieper naar achteren, 
en uit de dicht opeen getaste cbare 
klonk het "Zo waarlik helpe ons God 
Almachtig!" 

Toen brak men up, om niet weder 
samen te komen, dan ter uitvoering 
der genomen besluiten, de herstelling 
van de regering en tot aam·aarding van 
de zware taak, die daarvan het ge1·olg 
zou wezen. 

Officieel werd te1·ens al die dag van 
. autenkomen 6 April 1 aangewezen. 
Het gebeurde echter eer t maanden 
later, en jui. t één jaar na de nu ver
melde bizonderheden. 

Dit ru. t1,unt in de openbare gang 
van zaken is 'n geschikt ogenblik om 
'n kort woord te wijden aan de man
nen, die al de leider dE>· ,·ulks op-

traden. Van allen geldt, voor zover ik 
weet zonder enige uitzondering, dat 
zij in 1 77 gelijkelik gefaald, en zo ze 
niet gewanhoopt hadden aan de toe
komst hunner natie, aan dezelfde 
ilauwhartigheid en lijdelikheid zich 
l·tadden schuldig gemaakt. laar heer
lik 1·erree altans hier de Phenix uit 
haar as, en ook nu zonder onderscheid 
hebben zij hunne personen en goedert•n 
gewaagd voor hun land. Wat invloed, 
bekendbeid en populariteit ond<'r hunne 
landgenoten betreft, wegen twee hun
ner tegen elkander op. Ongev<'<'r van 
dezelfde leeftijd. beiden van der jeugd 
af aan bijna in de dienst des lands, 
zijn Paul Kruger en Piet Jouhert-en 
dat ook terecht-de twee eminente fi
guren. Zij onderscheiden zich beiden 
door schranderheid, gevatheid, energie 
en onuitdoofbare toewijding aan de 
publieke zaak, zowel uit liefde als uit 
eerzucht. Pnul Kruger staat in an
cienneteit van dienst vooraan, en had 
reed 'n grote rol in de politiek zijns 
lands ge pecld, toen Piet Jouhert zich 
meer op de achtergrond en met zijn 
eigen zaken bezighield. Boeren bei
den, verstaan zij elk ond rdeel van dit 
bedrijf en hebben, vooral de eerstge
noemde, gereden, gejaagd, geschoten
buizen gebouwd, gemetseld, getim
merd; zich zeiven en anderen menig
lilaal bij ,·erwondingen tot alles beha!
' e zachte heelmeesters verstrekt. Zij 
zijn doorkneed in de zaken en geschie
denissen van hun eigen land ; alle 
kwe tie ,·an grenzen en bakens van 
plaatsen, de rechten van rivierbewo
ners, hoger of lager gelegen ;-de over
eenkom ten met de ver ·chillende kaf
ferstammen gesloten, tot de artikelen 
van de Grondwet en de besluiten van 
de Volk. raad liggen zowel in de der
kante platte ko[J ,·an Kruger even 
goed bewaard en telkens naar behoefte 
ter beschikking, als in 't me r ovale 
en puntige hoofd 1·an Joubert. Terwijl 

16 



de ·r te langzaam is van beweging 
en niet vlug ter wil, tenzij bizonder 
opgewekt. ook iets breeds en lap 
heeft in het gelaat en meer rustig van 
oogop lag, is de tweede bewegelik. 
vlug van gebaar, goed ter taal, krij
send van stern en heeft kleine, zwarte, 
sprekende ogen. Zij hebben de opvoe
ding, in hun land en in hun jeugd 
verkrijgbaar, in merg en bloed opgeno
men zijn goede ·chutter , trouwe bur
gers: ambtenaren met onden·inding; 
innig gehecht aan hun kerk. en op
recht in geloof. De lange dien tiaren, 
de herhaalde verantwoordelikhC'id d<>Or 
hen gedragen in gewichtige zaken, en 
niet te vergeten de persoonlike onaf
hankelikheid, de bewoner dt·Zlr goluk
kige streken door de natuur 'erzekerd. 
geven hun iet rustigs, iet~- zelfsta~
digs, zoals personen verknjgen, d1e 
eer. t hebben leren gehoorzamen en 
daarna. be1·el n. 

Dat, ook zonder lager onderwij , door 
't leven mannen gevormd kunnen wor
den tot grote dingen in staat, bewijzen 
beiden. Maar van b iden geldt, dat 
het geen gewone mannen zijn. Zal 
mÎ6:chien de hr. Jouhert oppervlakkig 
en bij eerste kennismaking meer de 
indruk geven van iets niet alledaag -
in degelikheid Yan oordeel en door
zicht in moeilike zaken, ook in be Ii-t
heid tot het kiezen nlll het be te 
plan en ,-olhard n bij het eenmaal va t
ge telde plan, moet hy voor de heer 
Kruger, naar miJn oordeel, ten ~lotte. 
onderdoen. Paul Kruger wa 1n de 
laatste zitting Yan de Volksraad be
noemd tot Vice-pre ident, door Bur,:!;er" 
zelf nog daartoe aangellezen; t rwijl 
de heer P. Joubert reeds gedurende 
Burger ' afwezigheid naar Europa 
waarnero nd pre. ident wa gewee t. In 
'n land n onder 'n ben>lking. die of
schoon zich n republiek ht'tl·tHle, toch 
in dl· grond der zaak nog :t.. er pa
tri n·l.nal i , 11 are u hPid n du 1·an 

zelH~ reeds aangewezen om de \'OOr
rang in te nemen. 

De heer M. W. Pretoriu wa de 
Hoogere Pre ident, groot en zwaar ge
bouwd, een waardige figuur; vroeger 
1·erdien telik. nu zonder veel invloed 
op de loop der dingen maar prijzen -
waardig om zijn blijvende belangstel
ling en gemakkelike in'chikkelikheid 
om voor anderen plaat . te maken. 
Zwak •an karakter, i hij een peelbal 
zowel zijner eigen luimen al van de 
inblazing ,·an derden, Toen Burgers 
in Februarie Yóor de annek .. atie zijn 
indrukwekkende boetredenen in de 
Volk raad hield, vol nadrukkelike 
waars<'huwing, ·prak Pretoriu , door de 
warmte van zijn gevoel me ge lee[lt: 

ik zou voor die brave man mijn leven 
kunnen Jatenl''-en drie maanden la
ter toen de . lag op het land wa ne
dergekomen, tot afkering waarvan hij 
geen I'Ïnger had uitge token, weigerde 
hij Burg r in Potchef troom te ont
moeten. Nog altijd begerig naar in
,·Joed en macht peelde hij, ju i .. t na 
de afloop der derde bijeenkom. t, waar
op het ultimatum wn ,-a:tg tt'ld, 'n 
ui ter t neem de rol. .\ L voorzitter 
van 't Komitt>e ondertekende Pretoriu 
met de kr. Bok d mis il·e, waarbij 
deze feitelike oorlogsverklaring ter 
kenni werd gebracht aan de Brit e 
r gering. ~ir Garnet ~ Wol. el ~- ant
woordde met beide heren wegen hoog
verrand te doen arre teren. Toen, naar 
ik Yerneem, op hoog be1·el uit Enge
land, de kriminele ,-enolging werd ge
, taakt. liet Pretori u zich in onderhan
delingen met de Engel e autoriteiten 
t Pretoria in. en nam zelf Yoorwnnr
delik het aanbod aan dat Wol ·eley hem 
deed, om lid te worden 1·an de Uitvoe
rende Raad. 
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_'na t Pretoriu taat no een rij 
'nn mannen l'an dezelfd I ftijd, als: 
('. Boden te~·n, F. Joubt'rt, Chr. Jou
l•t•rt, de om·erzo nlikc en mee t he li te 



tegenstanders der Engebe regering niet 
alleen, maar ook van Engel.·c in,·locd ; 
gekant tegen hun wil of gPhrniken . 
1·erder ;r.iendc dan velen hunner land
genoten. m€'1'r dan anderen doordron
gen van 't belang. om door op1·oNling 
en onderwij de oud-Vaderlandse gee t 
te bewaren en te ,.l'fsterken. Ook het 
jonger<· ge lacht treedt waardig op · 
X . .'nut. Ht·nnin~ Preturith. lle Jager, 
Ferreira, Roo:,, Cronjé en zo vele an
deren. ~laar het i~ duidelik, dat ik op 
deze wijze niet kan voortgaan . HE>t i~ 

ook onnodig. Die individuen. met uit
zoJHlt•ring der !'nkelen, die knndP Pil 

gesC'hiktheid bezaten om tl' leid<•n, 
n•rclwiinen. Op de achtergrond~ \Ypl 
neen, zij dragen van rij tut nJ. 1an 
gelid tot gelid, van de voor. te tot de 
aliE>ruiterste achterhoede . él'n gePst en 
hegin. el Ol'l'r, en maken de dni?.!'ntll'n 
hurger tot één man. met één '' il. en 
één arm ; gereed om onvoorwaardt'lik. 
zonder berlenken. zonder omJJu•zien te 
doen wat he,·olen wordt. 

xa~ts heeft mij dieper getroften dan 
deze bijna 1·olmaakte l'en ·willendheid 
en berei<h·aanligheid 1·an mensen, die. 
opperl'!akkig beoordeeld, ieder voor 
zich levende op de onderling zo1·er ran 
elkander gelegen plaat. en, geacht ;r.on
den knnnPn worden. op te gaan iu zelf
zuchtige inzidttt•n en hc~chouwing 1·an 
't leven. Van dwang i,., g<·en prake. 
Zo zij allen - toen eindelik de roe(, tem 
uitging, dat ' t \'aderland in gevaar 
wa ·-hun huizen 1·erlaten hebben. nt
der met hun ?..onen, aange poord en 
aangedre1·en door hun moedt•r . HOU
wen of dochter . die maanden achter
een onbeschermd en eenzaam achter
bleven; zo zij, zeg ik, opgekomen 
zijn. 1·aak drie ge lachten, ter bestem
der plant~e, tot alle dien tl n bereid be
vonden, 1·an de eem·oudig~, niet ge
vaarlike in het kamp, tot de Yer
moeiend. te e tnfette- of kriJg. diensten 
met de ko~ I in de loop. de hand aan 

de trekkN. lwt oog up 't 1 iz1er; z<?lf 
tE>geno1·er dl' artillerie 1·an dt> l'Ï,ÏiltHI, 
ge>;trl'den hebhen al: l>én man, en 11 aar 
zi.i. dodelik getroffen, zJCh nog trom<
len konden met deze l!edaeh te ; . , ik 
1·oel dat ik sterf, maar voor de vrii
lwid \ ' Uil mijn land en om het woord 
lafaard 1an mi.in natie WE'f!: te nenwn " . 
daar i de hoog ·te 1·orm van p •r oon
like vrijheid en nationalE> 7.Cifopoflt•
ring berE-ikt. en 11·a . het geE-n dwanl!, 
dan i~ het de mn<'ht p:ewe st 1·an de 
plicht. 

Ik wi ·t het, want d€' historie der lle
reld had het miJ 1 an kind af aan in 
haar beschreYen bladerE-n gezegd, 
maar ik heb het nu met eigen ogen 
gezien: een 1·olk, groot of klein Ie ft 
alleen als Yolk tluor de nationale gee t; 
al· die vaardil! wordt is pr maar één 
harte lag, één oog t•n één arm- 'n wee 
dan ook ZPif. de ~<'hijnl•aar machtige! 
Het i met andt•r. ; de geest i· altoo" 
kra<·htiger dan de . tof! 

Het is 'n trots gei'!H!I, neen, het 
stemt tot dankbaarheid, dat die geest 
hier de oud-Holluml c 1 gewt'(' ·t. De 
stam die zulke loten voortbrengt, al 
chijnt hij in de top dor en k<>nnelik 

Yerdroogd , leeft nog 

}loet ik nog ?.lll ele goedt• nanHm 
oni'Prmt>ld laten, het is mij onmogelik 
één met te noemen, of choon hij zelf 
aan de latere krijg ni<>t het min. t dE>el 
hedt genomE>n . no<·h he<>ft kunnen ne
men Het i. Jan F . Cellier , d ver
antwoordelik uitgever en redakteur 1·an 
De \'olk. ·tem. "Klein maar dapper'', 
11 ord t van hem door vriend en vijand 
gezegd : hij heeft vele vrienden, en ik 
geloof niet 'én vijand. IJverig, wE>rk
zaam, altijd bezig, Holik en hulpvaar
dig , met hart en ziel al: een buit<•n
man ,·an de echt€' temr,el, op zijn 
landgoed zich verkwikkende met zijn 
honderden druiven tokken, perziken, 
,-ijgen, appelen, peren onder 't di<·hte 
lommer van reu achtige wilgebomen, 



bij het rui · n 1 an een door zijn plaat 
lopende arm der rivier, in CD\ oudig 
staat ga. tvrijheid oefenend. Hij heeft 
zich zelf gevormd. In zijn noegere 
jenp:d organi t te Wellington, met de 
pers in aanraking {!;ekomen, werd hij 
dankbare leerling van li. van der 
Hoop Jr. zoon, aan het Volk ·blad in 
de Kaapstreek , het terrein ,·oor zijn 
vlug!!C' !!t.'e t geschikt. Hij i letter
kundige en bemint de ),etll'rland.e lit
teratuur; met ekononue (;11 it•t wat filo
~ofie houdt hij ;dch raame bezig. Bur
gers h dt hem de weg naar Pn·toria 
p:t•opend, "u 1 au, ik !!elool 1 'ï:l af, 
gel'ft hij De Volkotem uit. lhj i n 
an!!;el in 't vice der En!!rl~e on·rhecr
sers geweest; 'n roedr 1 an God toorn 
op de rug van de aanmatigt•tHll', snor
kende, en tod• hijna aiiP. bedt•n ndt• 
regering~klub; eer t die van . 1r Th. 
'hepstone, en daarna 1 au ~1r \\'. Owen 

Lanyon, een l'erhard en zeer weini{!; 
hetrkenend man, kreatuur 1 an ir 
Bartll' Frére. naar dl' hand 1·an een 
1 an wien. dochters hij gez gd werd te 
staan. Dr?-t_• .,dap1,ere 1 i u der·" heb
ht·n maanden lan)! Je hebputting of d•· 
tnorni)!t' be. chulrliging 1·an C'ellier., 
ntoden dru:,!;t•n. En niet wa ,·erma
kt•liker dan hun cltrik te Zien voor dt• 
t"ng n•. goedhartig uit zijn zeer le,-en
dtge ogen turende .Jan Celliers, die 'n 
kind zou kunnen omblazen. :\!aar \\U. 

hij dez een gruw••l, voor 't volk was 
hij een engel der vertroo. tinp:. a met 
anderen uit de dommel der vertwjife
ling opgt• taan te zijn, heeft hij week 
anu we k het goede rl'cht der bo r •n 
b pleit, en er zijn weinige boerenwonin
gen gew{e. t waar Dl• Volk ·tem al die 
martelike jaren niet het w kelik 

manna i geweest voor de uitgehonger
de patiënten. Hij boezemde hun moed 
en vertrouwen in en wee· op tie her
inneringen l'an 't 1·oorge laeht. Geen 
b ·dreiging weerltieltl l~t·m, geen deierij 
Bmoorde zijn :tem. Eindelik werd hij 

het .lac:htofft:r ,·an ZIJD ·toutmoetli •
b id, en jui. t t n de oorlog lam wa 
uitge--lagen bO<'tte hij in Pr toria met 
l!Hangen. dtap de mi daad l'an, zoal 
het in de akte 1·an he chuldiging 
heette, oproerige geschritten te heb
ben gedrukt en verspreid. 

Men had hem ge1·angen gezet, niet
h•genstaande hij appi.•l aantekende, en 
met de afloop de oorlog n•rklaarde 
hij met rechtmatige trot ,·an alle ver
dl'r Up[,èl al te zien, omdat hij, bij ,-on
IJl 1 an dt• Hoge Raad. di • t • Langnek, 
S<·hninsltnogte en Amajoeba geZt!ten 
had, 1 rij,praak hau onh·angen. 

\\'iJ ge1·l n hem de lof van en der 
tronw,tt• vriend •u d r be11 eging te 
zijn gewee ·t, d1e met zijn pen meer 
dan anderen tot her tel de land 
herft g arbeid. 

\'1 
De Gde April 0 . aangt'II<'Zt n dag 

1 oor de heslis ing, nadetde .. n ~I!!'' 

'oorbij zond r ,Jat er iet gPh urd •. 
Zelfsgen bijeenkom t \On hnr ••·r , al
l f't 't K.unit l' en dan nog on,·oll<·· 
dl!!. n·Jg:uh·r•ll' 'n maand 1ro :.:<'r. D.• 
out!f• t•kn•ulri , de h r I~. Bok, wa, 
1111g nltiJd on<it•r de z I' ZIHII'P hork 
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tellinl.( ;n n f ::!-t,OOO wel op n1jl> l'<le
tt•n, n.aur toch l.el(•t de ·tad tt• n·rl,•· 
tf'n. Ook n•le andere inl'!oedrijk<' man
tlt'll hh·1·en weg. 

De algemene indruk \\U. 111< t twijfel
al'hllg. \\"oord n t•n l!l'll • dad•·n. lmd
nu·htig hiJl'enkom n un met pomr u c 
tnal uiteengaan, ziedaar het . pel. dat 
CIIPr t nu hij na twe!' j. r wa" ge. fll' U. 

"Het wordt- ?.ei nwn in regering. krin· 
gen te Pn·toria-tijd, dat pan 't lichl
?.innig dnjven der aanhit t•r n inde 
komt, f'n ,-oor de r :..!:< rm!! i 't za:1k 
t<· tunen. dat zij niet langer met zt~h 

laat ~potten. \ an dat ogenblik af dal!· 
'f•hnt 't kr:whtig in,·onlrren rler hP· 
la tin:,::, 1·ooral ~edert twe der hela .. -
ting. dmldi~en. die gewei!!;enl h. drl·n 
1, •la. ting t(• 1 t'lnlen, door t La •l'r Hof 
n roordH•Ici. bunnP IH•ttl·like gronriPn 



door de toenmaal · nog (•nip;!! rechter 
Kotze >erworpen zagen. En toen n•J 
werkelik-of choon altijd ?.onl in on•r
een ·temming met de he. luiten van Dl'· 
sember Lï9 genomen, ge.·chiedde. on
der prote. t-hier en daar hela tiug 
werd betaald. ging er uit de krill~J;Pn 
te Pretoria, te P.:\Iaritzburg, zelfs bij 
monde van de edele ·ir G. Pomert>y 
Colley, goe>erneur van. 'atal, 'n ,-erze
kering naar Londen, dat de tegenstand 
des >olk. bedaarde en weg ·tierf. 

Ht:>t i., dunkt mij, 'n vrij go d. al
hHh veilig begin el, om niet altijd juisL 
te doen wat uw •ijand verwacht. 'it
!.tel, zonder daarvoor red~nen op te ge
,.t>n, welke tot het be_luit mn uitstel 
gt>leid hadden, kon de goede zaak wet
nig ebaden; maar integendeel, htt 
dl'nkbeeld dat de be,·olking moedeloo~ 
begon te worden, slecht · de anderen 
stij,·en in hun laatdunkende overmoet', 
en lichtelik verleiden tot orn·oorzichll
ge stappen. En inderdaad, nauwehkll 
had ir Garnd Wol ele~· geduld ~enoe;~ 
om de tegen April aangekondigde sa
menkomst af te wachten; de roe" der 
overwinning, op ekoekoeni behaald, 
zou in de eer te weken en maanden. 
d.i. juist die eerste maanden ..-an 't jaat 
1 0, al 't maar tot 'n bot in~ ha,l 
kunnen komen, met geestdrift hem en 
zijn oldaten 'n trijd hebben doen be
ginnen. Hij had 'n vrij terke leger
macht bijeen van bijna ,000 troepen. 
TOl>n de berg 'n muis baarde, en rla 
aangekondigde her t€lling der regerin~ 
<>n 't samenroepen van <.Ie Yolksraad, 
,-eranderd werd in 'n kalme mi ·ie van 

d<> heren Kruger, Jouhert cn JorissPn 
naar Kaap tad, zette hij, walgend van 
?.Óveel lafheid, zich te paard en rt:>Pcl 
aan een stuk al 'n wilde jager 't land 
uit, en beval de terugtocht van 't 
~oot. te aantal troepen. En aldu . 
toen wij later 't tijdstip kozen, niet 
wat de -;-ijand, maar wat on: geri<>l. wa
ren er alles te zamen geE'n 1,200 oirla
ten in 't land. 

Hoewel de Engel .e Regering, zowel 

de Liberale als <.Ie Tory-partij, de an
neksatie \·an de Republiek hadden goed 
gevonden, wa 't toch 1·an algemem~ 
bekendheid, dat de Liberale Partij, en 
met name Wilham Ewart G:ad ton~ 
hij alleen één partij !-mt:>t'r E'n mfder 
t.loordrougen wa geworden l':tn de Ï!l 

bl!gin.·el schandelikc onr<'dJt,·aardig
h<'id tlit-r daad. 

De Engclscn kunnen hun 't•(•d noOit 
7.Wii~-~;<'n, en . praken in 't openhaar 
hun angst uit, dat hij de niNtwe vNkie
zingen, al: Gladstone de meerdt:>rheid 
kreeg. r11i. schien OV<'l'<'E'nkom tig lt• 
woorden die hij in ~Iidlothian ge. pro
ken had, zou g<'baudeld worden. 1odlt 
de \·erwachting, dat de grote Engelse 
'taat. m'ln onmiddel:ik 't werk der au-

nek atic zou ong<'dann maken OV<'rdre
,·eu zijn, me!'l kon aannemen, dat, in
dien zijnP partij de meerderhE>id bij de 
verkiezingen \'Crwicrf, er 'u open oor 
zou ge>oncll.'n worden, t>n mi chien wel 
'n midcll'l om de oorlog te voorkomen. 
't I 'n feit, dat ook de:r.e overweging 
tot 't uitstt:>l van e>ksc.>kutit:> <h•r in D"
c·ember genomen besluiten heeft geleid. 

't Tory-mini. terie •id. en 11 ij wencl
den on . uit Knap ·tacl tot dt:> uit•uw(' Mi . 
nister. Tevergeef . Iets anders was 't 
de annek. a tie af te keuren, of haar nu 
in een te >ernietigen. ir Bartie Frere 
heeft hier de hand in 't ·pp] gt:>had, c.>n 
111 Londen doen verklaren dat met 't 
plan dPr konfederatie ook ?A!<'r zeker 
ann de eisen der Transvaalse burg('r , 
nu 7.0 on te\ reden, zou kunnen voldaan 
worden. Tog eens stnken wiJ in Kaap
stad de hand uit ter ,.E'rzoening; ?.on-

der baat Ons aanbod werd opgevat, al
tnn rloor de Hoge Kommis aris uitgc.>
legd, al 'n daa 1 van zwakheid, en toen 
11;j in 't laatst van Julie 1 f) terug
keerden, wist('n wij wat eerlan~ ?.Ou ge
~chieden. 

En toch heeft het on nog o:-ervallen. 
n KlE>inigheid bracht dE' te<'n, di(' op 

tiE' glooiing lag in bewE'gmg en hij knu
telcle naar de diepte. 'n Vonk, zonde~ 



IIJn('tl\\il uit 't taal ge:.lagen .. tak d 
brand in de hoog opge tape lel!' . tol. 
E<'n der boeren had geweigerd, niet :w
Z<'<'l' de hela ting, dan wel 'n ?.ek<'r van 
hem geëi. t bedrag, te betalen. Yeroor
dedd en nog onwillig, moest hij <.lt• 
ambtenaar toelaten op zijn plaat. Pn 
enig ro!'rend goed in beslag zi n ne
men. Dat wa te veel voor de on. tut
liiÎ"e ho ren in de omtrek. 'nel al~ d(' 
wind V('r ·preidde ?.ich 't h<'m·bt, d:t 
men Bezuidenhout om de h la. ting ,.,.r. 
volgde, en op d dag der ~<'re<·htelik 
>('rkoping re,Jen 'n aantal ge\\·ap n
d('n Potchefstroom binnen, ·<'l1aard •n 
zich om de bewu te wagen, trokken vrij 
onzacht de gerecht ·bode naar ben den 
en reden in triomf met de lmitgemaak
te wag n weg. Bezuidenhout en ron1.i 
waren van nu af aan de rebellen! Zt -
danr a:le:. 'n Onwettigheid, maar 'I'Oor 
omw gt> chiedenis ;·an 't zelfde g wicht 
al vele andere onwettigheden, gelijk 
wij enig weken later in 'n petitie v.m 
redtten l·hre,·en. 

:\Iet 't bPricht \'an 't voorval bereikt<, 
on~ teven de tijding, dat de g no m
de hol' I Pn met 'n aantal and ren die 
van alle zijden toe:troomden, zich in 'u 
lagpr b!'gonnl'n te ,·er chan ·('n. Dit wa~ 
'n ontzaglik ge aar. Kle111e ~anwn ·cbo
lingt·n n111 mann n. warm <'11 vur:g 
genoeg, l:onden licht tot h d('nkelike 
bot. ingen aanleiding ge' en. mN•r naar 
oproer gelijkPn <'11 ab zodani~ . poedtg 
de kop ing<'<lrukt worden. On• partik t· 
liere hewegingE'n t!• ,-oorkomen, werd in 
all(·rij) door Krnger kenni gege,·en, 
d t op Paardekraal de 8ste D eerober 
de grote Volk bijeenkomst zou gehou
den worden. 

• og altoo zng u en begr pen slecht 
weinigen in Pretoria de ernst van 't 
ogenblik. Of wel 1.0 men 't deed, cbimt 
m .. n verwacht te hehben dat deze Bij
•·enkom. t ·r 1 en zou word n ~ lijk ti i 
\'lln :\fnnrt I 79. weken lang durende; 
waur mi d11en \'l!el ~<' prok<"n, 1111111~ 

Wt>Ïnt~ gednnn 7.011 worden. t>n diE' 
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rni -dti,•u !! •ma k••lik :.nuleiding zotr. 
ge·•en tot "'1111 nsprPking< n, zuulut \'Uil 

konuni ie. en ont>angen daanan -pa
lavre zondt•r einde totdat 't de Be
windvoerder zou gaan vervelen, die al.
olan 'n aanmnnin~ aan de Boeren zou 
?.endPn, om binnen 'n bepa !de tijd uit
een te gaan, en hen achtervolgen met 
gC\H·ld van wapenen. :\IL ch1en 'l'er
lnngcle men wel zulk 'n •er:oop van za
ken .. \ltan · de maatrf'"'t'lt>n \'lln de Eu
~Plse regering pleitt n voor oleze op
' atting. Th: tro p n werd n gek on en
ln•er<l in Pretoria, met terk afdelin
gt>n benoorden, Lewe ·ten n ook teo 
zuidoo ten - intu sen, t!ez, !nat ten 
konden d aan~ewe?.en plek te Beidei
Ll'rg met tijdig geno g ben•ikcn. I>e 
l,aJHlmeter-genPraal ~Ieh.-il de d met 
\'Cr chiliende genie-offi i ren oJmemin
gen <'11 opmeting 'l"an allt• toegangeG 
naar PaardekraaL De Go verneur nm 
• 'a tal, ir P. lley, de oppHh ve:heb
her, ook 'l'an de tr()(•pen iu Trnn ,,,111, 
t•n, al. Hoge Kommi ari , ook in het 

iviele, chef >nn de he r Lanyon, be
loofd deze nog 16 of 17 Dec<>mber, 'n 
I i ,-e, aardige ver tt•rkin!!; ,-an t ror·t •'11 
te zullen zenden, en ·chre<>l. lat al
't tot vijandelikheden mocht komt·n. 
hij dan zelf op zijn po. t zou zijn. Hij 
voegd erbij. dut indien 't wa:•r wn 
wat de gerttl'llt n ,·an cl oproerig., bc
Wt•ginp: der BoerE'n mc·ldden, 't noodza
k,•lik :r.ou worden 'n voorbe ld aan eni
~en tE' .,tt•llen. De . chcij•er ha·l do eer 
,-an met name get!<J< mei te worden 

1r W. Ow n Lan~·on h ft 't de biJ
e nkom t op Paardekraal gemakl{e!ilt 
gemaakt, om 't mo ilike werk te be
korten. Twee dagen \'OOr de bij enkom--c
l'aardigde hij 'n proklamatie uit, waar
bij bij haar wel niE't verbood, maar 
. om meerde geen g 'mene zaak t ma
ken mt>t de r hellen van Potchef troom. 
'p wit>r nit!N·ering hij • androng. 

'n Gordiaan~e knoop wordt niet ont
"' rd, manr doorgehakt. Er wa · nn 
1!. n uitweg mcer ir W. OwE>n LanyorL 



bad die afgel>neden; toegeven in de 
zaak van Bezuidenhout en Cronjé, 
stond gelijk m!'t de erkenning onzer
(ÏJlL· ,·an 't rt:cht der tijdelike Rege
ring in Pretoria om bela ting te her
fl'n . 't Was noodzakelik zo spoedig mo
gelik te voorkomen dat onze prachtige 
po:itiPke ·trijd afdaalde tot 't peil ,-an 
'n gewone kriminele .-er.-olging. waar 
hij de ,-ervolger alle macht, en nog bo
''endien de !<chijn der wet, aan zijn ~ij
.Ut zou hebber;. Wij konden sir Owen 
Lanyon niet ontmoeten op 't terr·tlin 
~Jour hem uitgt>kozeu, maar op ' t eru~ 

"are terrein ran onze strijd: op da~ 

<Ier heilig bezworen traktaten om:er on
athankelikheid. 

Dondenlagmirldag n Decemb r \"CT

liPt ik met de hr. Ed. Bok, Pretor1n; 
~nze be temming wa PaardekraaL D~ 
l&le April kwam il; terug, drie weken 
na 't 'tntcn ,·an (l!' rNIP. 1 n mE't <lP 
1ekerhE>irl 1lat himten weinige maandl'n 
de R!>pnblil•k hE>t~t<'ld zon zijn, <'n haar 
dag in Pretoria waaten. \'au Elba naat· 
\\' at!'rloo! .. HotHIPrd dagpn". ,·an lü 
Dt·~ember tot ~;J .\laart, begin t•n l'ind,• 
nut onze bange dagen, 'OPrdE•tt '"<111 
lijrlen tot overwinning. 

VII. 

Onwilll•k<-nri.r hen ii> g< nt> ig<l al" ·~; 
nan de herinnering di!'r dagen kom, 'n 
warmere toon aan te "]aan "'el mag 
ik niet vergetl•n , dat wij bizonder ge
lukkig zijn g"''l'• >t; dat , lt• h<>IPid 1'11 

heldenmoed \\einig gPhaat zoudl•n heb
ben, indien met , ,het goNl l'(!'ht ' 'an 
rrije burgers E'ner nije HepnbliE•k, rit• ' 
weigHdeu teg~:n hun zin burger~ ~IH·t 

monarchie te word!'n". 'n warme gee ·t
d.rift had op~e\Hkt. niN ,]<><·ht. 't ge
helP n•nlen• Zuid-Afrika door, ma.u 
Youral in ~t (1( rland; vandaar OY"l·

:aan•le naar Duit lancl, Frankrijk , 
.\mNika. E>n dat door deze ge tdrilt 
,lE' puhliPkE> opin e werd wakkt•r geroe· 
p!'n, di it. Fng<'land w rklank 7ond. 
Ik mag niPt vE>r;,!etE'n, dat d l!;rote en 
reine g E>st ,·an William F.wart Glad-

~ton~> toen er bloed gevloeid was, en 
niettl'genstaande dat, ofschoon er ia 
zijn land stemmen van wraak opgin
gen, alleen bijna de morele lliOEo"d g~ 
had beeft om zijn volk 'n le. te g vut 
in re<·ht, E>n hun toe te roepen: "niet 
,·erd+>r op de weg van onderdrukkini( 
rn \'CrniE>tiging 7an 'n klein en zwak 
volk-door u gPkweld en hijna getart 
tot di wanhopige tegen ·tand ..... .... " 
Gel'n dezer dingen zullen ooit uitge· 
wi t wordt·n van de taf<>len mijns gl'! , _ 
t('.· - maar toch is 't mij 'n \'(•rkwik
king tE>rug te denken aan diE> uagc·n 
tor:>n wi.i-ook g Jo,·ende aan ons got•J 
n•dlt lil it: dat 'eetrouwen h·rk-gP
~repen hebben naar 't wapl'n, en 't 
niE>t zonder bPieid, durf ik ?.Pggpn, heh
hen gevoerd. 

E1· i· op Paardekmal WIJ \\,uen er 
sle1·hts ,·ijf dagNl, van \'rijda~ JO ll 
D •<·em ber-niet bizonder ,·eel gespro
ken. Ja toeh, de 12de, 's Zondag t' "r 
~esprnk~>n. goed en treff1•nd. Op de 
•·oorpunt ,·an n vooruitsp1111g nde 
dakke rot., aan de uiter te> rand, zo
dat z'n g<•bour als in 'n amphith ah-r 
in ,·ele afdalende rijen, zit·h kond<•J. 
charPn- pr<>dikte die dag dt• ' nig:. te 

predikant in ons midden. Htj was 'n 
gchorE>n Xedcrlander, ds. nut \\'arme
Jo, ntn H<•idPihrrg. Onder 't h<l\'l'n z'n 
hoofd. tr>g!'lt d<' feil<> 7.onnestral!'ll, uit 
~e . pannen zeil. ton I hij a!,.. n waar
dig prie. ter; vertrouwen wekkl•nd, op
ht•ur!'ll(l. als 'n man tot mann<>n SJliE' 

kl'nd l'n hen wijzend op H<•nt. ,·an wie 
rle hulpe komen moet. Hij YNlil•t ons 
tnPt de helofte Donderda~. a.s .. d(• lGdl• 
Decem h<>r, op dP fN• tdag ''lil Dingaa 11, 
H'rtlg e kl·rcn, o111 dan voor te gaan 
ir. de ~odsdien~t-oefening, maar 't be
]J,wfde ni,•,, OP tniil,hg ,·an dié dag dc

dl•n w1j on:o:e tlllot·ht in He1delberg; 

11 r~t de meer dan :2,()()() paarden <.n 
ruiter. , en latl'r llP hon,l( rden l'n hou
dt•rden \\ag(•n.·, die in twee kampen 

en Z.\Y. van de ·t;,d v.i<>h legerden, om 



er 't ht~nldk\nlltter d(•r n•gering tl• bi' 
~dwnnr·n <lat wij daar opslol•p;en. 

l•:t· j, dug •·n ~n<•l g.•hanch·l•l. To n 't 
\ olk ,·erlnn~de dat .-.'n regl'ring zou op 
tn·dPn, he loten wij dat d1• rt'germg, 
knll'ht,·ol en doorta. tl•nd zon w<•zen. 
Bintien wc mig • uren w a' 't Kom i te~. 
dat d .. zaken de: ,-oik geleid had. tot 
dl• h<•sli. -,e11d • •tapp n gt•ur;wht. Het 
rÎ<·P dl• r<·gcring (n.l. de oude, in ort
't"l PI \1111 iijdl•lik ,-przPl, nooit al141 
trPde11 , maar ledth tijde:ik in ru:t), 
\:til ,·oor 1 17 op, om de teugel. weer 
in hand<•n tt• twnwn, en 11i1•t l:~n hu:t · 
Jter• anrzeld<•. D<• \Ïce-pn•. i<lomt, bij 
r.fwt'ziglwid ,-all de Pre ident. trad ou. 
<•n ril'p zijn rit,·o<•r<•ndt• Raad IJijel'n. 
lh•z<' henu<•mdL• de sekretan' van ' t 
Kormtee tot "am n. 'taat ekretan ; 
dl' \'olks,·ergadl'ring werd t<'gen Maall · 
ua:.:; htJl'I'Pjl:croepen en door dit liehaa• 1 

11 J>r·i••manwhap inge.-teld, om <i<• 
ta.tt. pn·,..idt•nt tij<lt•lik te .tT\·ang<''t , 

ert Kommandant-g<•nl. èn finan. i el h<'
h<·<'L ~laandag:nnmd. was alle gen• · 
g,•ld. In 'n uitn1erige oroklamatie wenl 
\'Oor dl' w. r,•ld r -kE'n. <·hap gegeven 'an 
onzl· da,l .. n. ••n aan allen en e n iPder 
hehnd gemaakt: dat ' t land verklaard 
werd in ·taat ,·:m beleg te zijn E'n or.
der <lt• hc·palingen van de Oorlogswet. 

\\'ii lu·akcn onmiddellik op- n ter
" ijl men in Prl'toria dacht dat wij on 
nwt einrl<'loze debatten b<'zighiclden. 
maar niets llll't z.?k<'rhE'id wist, omdat 
OP nieuw~gi<•rigen, welkt• on' k\\ anwn 
opznek~en, onvNriehtPrr.akP tl•t llt:k•>er 
d1•n, liet n wij Prr>toria link.- li).(gen. 
Pil trokken in ma ,a - ik tPide C!l:l wa
~··n~ ('n Jrnrren - zuidon twaart. op, 1'1\ 

lw:t-E>tten 't zo " n g;enoemde Heidei
hE'rg, aan de heirwE'g tu~sen dE' hÓofd
~tad en :\atal, zet<'! ,-an 'n tE'l<'graaf
knntoor, Of Wl•tnÎge llrE'n af. tand, 7 Uil 

dP Vaalri,-i r. en op gPlijke af tand 
biJna van allE' plaat Pil in de 'tnat-
oo:tE'lik t'll W<· t<•lik- lwrtmn ' n tdea.ll 
. E'ntrum. D<' r genn~ m Pretoria f. 
11;1 qnedE'n van ha. r :\a al. hoofrlE'n en 
tn'IE'pcn; welhaaqt om ingel•l. buit~>n 

<·ntc<' l!<'llll'<'ll c-hap ge. tel<! met de bm
tenwen•ld. Pil zo ,·olmaakt 1-(l'Ï'oleerd, 
dat zt•lf \'lt-r \H•ken na ' t ueu\·l'l 1~ 

,·an j!enentol Colley nog \H'dden. eh al'· 
pen aancegaan Wl'rdl.'n. , n wel ~ ~~~~~

:t.wart• .-omntln, o\·er dE' da, wa rop hij 
tot ontzE'ttin:.:; dl' . tad zou binnenruk
kl'n. D~ laat te da).(, na 'eler herela• 
mng zou "·ez n 1 :\lei. 

Binll"ll 'u Wt ek tijd. I\ u 't I nd 111 

ons bezit, met slecht: z • r kleinE' afde
lingPil 'an troepen, opge lot••n ol u. 
kampl'tl , of in te<kn . 01- ' hoon Jit. 
!nat tt• om. himh•rlik w.t ,·oor Ol17C 

hewt•ging< n. en ' n groot aantal on:tA•r 
lmrg<'r \'a. tltit•ld en onttrok aan de 
n•r.-tE'!'king on:t-er gl'wop rule mochL 
op de < IIÎ"P gren. waar gt·\·aar <lret~
tle, u.I. d" • ·atal l' · t•ni ,,. to .. gang YO<Jt' 
<fp En:.:;cl, tro<'Jl< n tot on. land: zo 
zijn "ij todt n let al,_\eiH•kt>n n111 onze 
gedra~,lijn. om zo mm nwgPhk IJ:t~d· 
vergi<•ten te be\ordt•ten . Er 1 nooit 
an g •dadtt die pla.lt t•n tt' ))(•stormen. 

1nt gPliOl'el, t: ng W<>nl 't oam·alli'H
d rWIJ. te w 1 k gaan q•rhodc-n. 
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'po lig; ondergingPil on?.t' hurger
ue vuurdoop. Ten :wilden <la:.::e dat wil 
in Heide lt. rg trokkt'n , \\ t'rd te l'ot
dtef. troom 't ec·r ·tE' . t•hot afgl'nmr.:!; 
't I •ndt: waarmn in Hcidt•lu rg \'riJ
dag,ntorg••ns annw komen , on' noo<l
zaakte krad!ligt·r door tl' UI t •n . Or 
tler, werd••n g ge\· n om 't H4. te regi
ment. dat al drie wekt>n ,-nlll)'er ,-an 
Lijdenhurg naar Pretoria wa '<'rtruk
ken en zidt nog op Wl•g b<' . ond, aan t 

zeggo.m niet n•nier t gaan ; in afwa<"h 
ting ,·an 't r ulta'\t onzt•r ondNha; 
dE'lingpn met d<' h<'l'r Lunnm. OndE'r
handE'lingPn . .,."g ik1 Pn ik. be<!oel daar
lrlee 't ,·olp:e•tde. :\Iet 'n af C"hrift der 
Proklamatie E'Il 'u begeleid ' !Hle bril'f, 
waarin wi_i onder ll!E'er . d1reYen: 

• .T n 1 i7 hf' ·ft onz toenmalig • rege
ring zond r bloed torting de teugel. 
\' n ·. lanJ kantoren OVE'rgeg ven. Wij 
nrtromwn dat Cwe Ek .. al· ,. rt gE'n
' )OrrligE'r d r ed Ie Bri~ e rntie, m 



€dt'lmoedigheid niet zu:t onderdo(-fl 
voor ons, en op gelijke wijze onze rege
ring in taat zult stellen 't bewind we
der te aam·aarden. 'Vij Yerwal·hten uw 
antwoord binnen tweemaal 24 uren." 

Hiermee n•rtrok Hendrik chalmail 
naar Pn·toria, en wa . toen wij de pa
troelje naar 't 94 te regiment afzonden, 
nog niet terug. De Engel e ile>eh·oer
der, majoor • .\n<;truther, be loot na emg 
beraad met z'n offisieren, te moeten 
d,,.•rgaan, en 'n gevecht untbrandd". 
In 10 minuten \\a.· 't tt•n Pinde. De 
cherp ebietende burger · hadd n op 300 

treden met dodelike gewi~heid hun ko
gf'ls doel do< n treffl'n; 't reg• ment 
";\·a. \·ernieti~<.l, op een IHl alle uffi. ic
ren dodelik gewond, ge neuveld; •11! 
Engelsen hadden hun Yizier op l,O!JO 
treden geplaatst, en slechts een Bo.!r 
getroffen. Dit ge chiedde de 20ste D<>
eember bij Bronkhorstspruit. 

In de Trans>aal zelf ,·ie:en wein1g 
anderE' gevechten van betekenis voor. 
Het zijn zond r uitzondering niets 
meer geweest dan \'oorposten-st'hermut
f'elin~en bij Pretona. Yan d~> Engelse 
kant waren .t.ij Jolmaakt clo~.>lloos en 
nocle:oze hloed~torting Genl. Bellam. 
wi ·t. dat zijn macht te klein was om 
door te zetten. (on na 't begin van Fe
bruari is er dan ook niets meer van 
die aard voorgevallen. 

De werkelike strijd i gevoerd aan de 
1\atalse grenz< n tegen de troepen, d:e 
daar bij 't uithreken van de onlu h•n 
.21anwezig n·aren, en bijna ,-óór de grote 
.... n,·oer uit Europa en Indië. Yan onze 
zijde werd natuurlik onmiddl•:lik d1t 
zwakke punt in 't oog ge7at, <•n twaalf 
dagen na onze aankom t in Heiclelherg. 
acht dagen na 't ge"e<'ht bij Bronk
hor t pruit, trok de h~.>er P. Jouhert 
met de keur t.nzer mannen Uit Heidel
berg weg. Ik zie ze, in mijn gee t, 

.Oefileren-allen te paard, veldkornet
"chap bij veldkornet chap; 't geweer in 
de rechterhand, om de flambarrl 'n rood 
.zijden lint, de ,·lag >ooraan, n · 00 
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man, zonder kanonn<•n, (die hadden WIJ 
niet), zonder ambulan , zonder wagen 
ot tenten. Ze. weken hebben die man
nen zo geleefd, in 'top n 'eld, op de 
hoge Drakensbergen, op de harde gron•J 
doorweekt \'al1 de bijna on,·erpoosd 
neenallende regen, IC\'ende van biltong 
en bcs<:huit. Eerst zes weken latt•r 
bChreef de Kommandant-genl. ons, 
dat er wat meer gemak kwam. 

Zij hebben t'l en wel hun plicht ge
,Jaal1: de pa:. •n O\'er de Langenek rl<l 

2 ste Januari verdedigd, en de aan
,·al ,.a11 generaal Colley tentgg.,slagen 
de ste Februari in 't open veld bij 
:::chuinslwogtt>, teg"11 de artillerie in. 
Yan 9 uur tot 6 uur des a\'ond d Yij
and 't hoofd geboden en 't slag,·eld lll' 
houden; de 2 te Februari de toute 
be torming \'an de hop;e Amajubatop, 
door Colley beklommen in 't diepst van 
de nadJt, teg ngehoudcu en de viJan I 
naar b neden geworpen. Op 't enge, 
oude ·lagnld bo\'en op de top lag 't 
lijk vnn 'ir G. Ponwre~ Coll<·y. 'n 
kundig offi ier, 'n man van uitsteken
rle bekwaamh ·den, p:esneu\'eld op 't 
veld van eer ,·üor 'n lec·bte zaak. 

Toen wa · 't geno<•g. De spanning 1:t 
de Vrij taat l'll :-Ie weste:ike provin ·ii.•n 
venl bij de dag groter; de heldenmol'u 

cler Boeren wierp lui ·tl'r op hun zaak; 
die haar in de ogen \'an niend en vijand 
boven . erdenking plaatste. Voor deze 
111acht rler publieke opinie boog 't truc
se Alb10n t hoofd, 'n wapenstilsta1td 
werd ge. loten . 

(VIII). 

Hif'rmede wa ons werk in Heid<•l
b rg ,·erricht, n wij reden naar de Na
talse •reuz n om tl.' o11derhandel.•n 
m·er de vrede. 

Al · giJ wtlt neem ik u nog op die 
t<•<·ht 1111 <lP. 1 n do<• u het !'inde ahn
chou,,en . 

Ons wachtte n moeilike reis tengc
,·ol!!<' ,·:m de hij tromen ned rvallen
rle rf'g<•n . !liaan lags, om middc~-



nacht, de 14de, eindigde de wapenstil
tand, en hoe wij ons ook haa tten van 

Donderdagmorgen af, de late :Maan
dngR\·ond zag ons toch nog op een uur 
af tand van 't Boerenleger. 

Eindelik Maanda~. 11 Maart kwn
men wij in de nabijheid van het kamp. 
Wij werden verwelkomd met 't bericht. 
dat de wap nstilstand voor vier dagen 
n•rlengd was, en rustig dientengevolge 
trokken \vij Dinsdag 15 ;\laart op naar 
de Nek, Rechts. loot, de Amajuba met 
zijn ·pit e kruin, de bergwand, die zich 
in 't zuiden voor ons uitbreidde, en aun 
dt> linkerzijde over de Buffelrh-ier zirb 
aan loot aan de bijna even hoge berg
toppen, die naar Wakker ·troom en 
Utrecht heenwezen. 'n Verheffing vau 
de bodem bedekte nog 't leger. Hoger 
komE'ncle zagen w1j de wagens en ten
ten in de volle breedte der lijn aan de 
voet van de bergwand, maar m ondor
cheiden groepen, hel verlicht; en Spo<'-

dig waren wij omringd door honderdtn 
ruiter , die de Vice-Pre ident fee te& 
inhaaldt:n. Afgezonderd ter rechkr
zijde recht beneden voor de Amajuba, 
maar op een op zichzelf staande verhef
fing van 't terrein, trok 'n klein kamp 
de aandacht: dat was 't Vrijstaat e 
kommando, zei men. 

Er heerste buitengewone drukte in 't 
l••ger. 0 toegang was van onze zijde 
vrij en onverlet, en men zag personen 
door 't kamp dwalen, wier trouw aar• 
de zaak der Republiek minst~n ver
dacht was. Men zag aankomen en ver 
trekken; bezoeken brengen en on ban
gen, als ware door 'n bizondere om
tandigheid de bevolking op 'n reu a~ll-

tl~ Nachtmaal. Weinig of niets gaf cle 
indruk van oorlog. De A majuba en de 
laf,!;ere, lan~e bergrug, die van z'n voet 
naar de Buff~lsrivier toe de gezichts 
~>inder af. loot van de gemeenschap m~>' 
de wereld aan de andere zijde, dede:.J 
on gHoc!en dat wij op 'n punt ton
dc-n vnn waar wij wel terug, mnar n1 t 
v rd r ;-oorwaarts konden, zond r gE' 
weid, d.i. krijg. De eer ·t•• aandrilt wa-

tot 't niter t.~ dier gren te gaan. eo 
•an de rug of kam d(' vijand te gaau 
zien, dit! daar tegenover, gelijk wij aan 
deze zijde. op ·,vacht ~tond. 

Wij stegen te paard, en Joegen een 
pad ter rechterzijd op, bogen bij de 
Ult.(>r te voorpo t om, waar wij de brave 
Kommandant P. Jouhert op wacht von
den, met dezt>lfd(' trouw gereed zijn 
plicht te doen al bij Bronkhor t pruit. 
en waren spoedig hoog genoeg om in de 
verte, ter linkerzijde. rn Zuidoo. t('likP 
richting, de langwerpige vierhoek te 
zi n, die "d • Engel·en" be,·atte. Het 
was hemelbrt> dte 'n af. tand van een 
mijl of drie. Onze blik dwaald(' in 
het bergdaL De grote h('irweg viel ·van 
onze zijde naar IJened n in de diepte, 
met wijde wendingen cl hellingen ,·an 
't terrein volgende, m('t 'n wijde bocht 
aan onze rechterhand afdalende tot 'n 
punt, bijna in rechte lijn Voor ons 
gelegen, waar 'n [Jaar huizen stonden, 
naast een in blauwgroene kleur getinte 
boomgaard. Ongeveer in die lijn, maar 
nog wat verder naar achter of dieper 
naar beneden, hadden de kanonnen ge-

taan, die de 28 te Januari de eer ·te 
aanval van Colley openden, en 'n paar 
uur machteloos hun bommen tegen de 
brede bergrugp;en opzonden. De aan
val zelf was naar de hoek gericht, die 
aan onze linkerzijde w('rd gevormd. 
H t dtijnt dat men de ek niet in 
de lijn ,-an de grot(' weg dacht te for-
<•ren, maar ter zijde af, waar men 

•erwachtte 'n gemakk ·like kloof om de 
uiterste berg pits te vimlen. Daar viel 
de kolonel Deane met de revolver in 
dE' hand. ZwiJgend reden wij stapvoets 
lang de helling derwaarts. Hier wa' 
genoeg te horen en te zien. Omri,tgd 
door de mannen 7.ehen, die 7.C. weken 
noeger hadden pal ge taan, etJ met 
mannelike kloekheid hun wi treffend 
lood de aandring r tegemoet ·;;?on · 
den, werd on duidelik hoe zulk 'n 
klein aantal cherp chutter 'n n ij 



belangrijke legerafdeling hadden kun
nen taande houden. ::\fen harl haar 
van drie zijden af onder "t lood !]<.~ 

had. en niet nutteloos ge~chotcn \TI>I 

<lat de vijand, in de waan met dP ka
nonnade 't terrein sc-hoon gen eg(; te 
hebben, hoog genoeg was om bijna 
weerloos ,-oor de goed he. ('hermde 
.. cherp rhutter 'n wis mikpunt t.e 11 e
.zen. 01·eral lagen de sporen van dl' 
strijd, helaa~ ook de onbegran•n liJb( n 
der En!!:el l' soldaten, gebroken ,·eld
fle .. en, ledige hul. en van patronen 
kleding ·tukken. splinters van gebars
ten bommen. De gehele trijd wed 
ons 1·oorge. telcl. en de r,lekken bijna 
gewez n waar de hommen nederviele•J 
.en de ellendige vuurpijlen, die, naar 
't algemeen geloof, 'n bedwelmende. 
bijna vergiftigde damp achter zich lie
ten, waren necl<'rgevallen. Onz.e gid
sen wan:-n fel geheten op de Engel. en 
wegen .. het gebruik d<'zer helse machi
ne·. Dit daargelaten, heer te er 'n Nll

stige gee ·t waar en wie men ook sprak. 
in de ware toon zijner god. diensfi!!:e 
.overtuiging bradrt hij God zijn dank 
voor de behaalde zegepralen, 111 ar 
groot praak hoorde men niet. lwr t 
later, eer t ,·ele maanden later. en dan 
nog het eerst uit de mond 1·an lieden 
die geen voet op de Nek gezet hadden, 
en toen de beer geschoten wa · waren 
komen opdagen om de huid te delen, 
heeft men het ge. noef ,-an de. Afrika
ner gehoord, dat hij Engeland ge lagen 
had, en gemakkelik weder zou laan. 

Op dit toneel werd nu tu~ en tlol 
oorlogvoerende partijen onucrhantll•lll 
De indruk der eer ·te samenkomst '11-1ls 

niet onbenedigend; maar onze 1 Pr
wachtingen op 'n eervolle rrede werden 
twee dagen daarna weder verijdeld door 
'n telegram uit Londen, dat, in plaat 
..-an 'n stellig vrede luiten mogelik te 
maken, alle· bijna afhankelik deed zijn 
van 'n te benoemen Koninklrke Kom
mi ie, en bovendien ons bedreigde met 

d~ af,nijcling 1an d<' ht•lft van on 
land. 

Het u as nutteloo~ \Yrdt•r te ondPr
bandelen en mij maakten ons g(•r c<·d 
om na atloop van de wap nstil:tancl tot 
gel'·eldiJJ;e maatre!!:elcn over te !!:aan 
In on·rleg nwt twet> rndoedrijkt> man
nen uit de Oranje \" rijstaat werd ort•r
eengekomen, dat ZIJ on· te hul], zou
den komen, en twhter de rug de Engcl
se troeptn Xatal intrekken. liet bt>,·el 
werd gege,·en our het dorp tre<'ht te 
,·er la ten l'll daanta in hrand te ·tt'
ken. l~en ckrde proklamatie wPrd op
ge teld. de red<'nen opgevend • waarom 
wij de omkrhandelingt>n nfbmken, en 
alle tnnnen1 nntPn in de Yrij taat en 
111 d<' Kaapkolonie oproepende om met 
ons ten ·trijde te gaan. 

De gehele Zaterdag "erd hebteed om 
't 1·olk op dt> ernbt ,·an 't ogenblik 
1·oor te bereiden. indien de presid nt 
\·an de Vrij. taat. door de Engelse re
geriug uitg;eno<ligd om bij de onderhan· 
delingen tegenwoordig te zijn, zijn ~e
wicht in de ehaal wierp, zou het wel
licht tot 'n vnd komen; zo niet, dan 
11 us :\laanda~naeht tP 1:? uur de c,orlo~ 
weder daar. 
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Het was d1e zelfde a1·ond of Zon
dag· morgens vroeg, to ·n einu('lik het 
bericht kwam dat President Brand, na. 
dertien dagen reis nrn Bloemfontt>in, 
Newca 'tie geiJa ··een! 11 .t. en na 'n 
kort bezoek bij sir E1·el~n Wood, Zon
dag. ad1termiddag in ons leger kon 
verwacht worden. 

Groot en algemeen wa · de gee. tdrift 
toen Zondag .. middags te 3 uur zijn wa
gen uit de holle weg over de 'pk op
n•<•d, en in het gezicht kwam. Met 
eerbied wachtte de ,,oudste des 
,·olks'' hem af bij de voor hem be
,;temde plaat , onmiddellik bij dl! groto 
tent onzer samenkom ten. Het was 'n 
groot en onvergetelik ogenblik in de 
ge,chiedenis van Zuid-Afrika. Hier 111 

't legPr der op taudelingen tegPn de 



Engelw autoriteit. op venwek dwr 
Engel. P reg<•nng zeh·e, dl! vcrtcgcn
woonllgPr d<•r cUJge niet-En~pJ.,t• 

macht, al. bemiddelaar. De beman
ning der ene ., llollandse" Republi .. k 
~>tuk gcvan•n door de oorlogskorvet n111 
Hare ~hj«!.·teit de Koningin 'an EugP· 
land, ter h<>r.telling ol·ergpge,·en aan 
de leider <IN and<>rP ,. ll olland ... P" 1~<'
puhliek. 

XI. 

WIJ hebbt:n die dag: un•n lang ~amen 
gepraat. om 11as 't 'n onged\\Oll· 
gcn, vrij gesprek, 11aaraan deel nam 
\\ie lu:.t had. De Fresident Brand, 
re< d., st•dt•rt 146-1 aan het vcrkeer met 
dt• burgPrs L(eiiPild, 1s geduldig, nien
delik, hl'<•ft meest 'n lachtende trek op 
het j.!;<'lnat. en praat zelf~ gaanw \Cel 

en onophoudclik. \' Plen \'llll onze 
oudere mann n kende l11j (ler ·oonlik, 
of altan · hun verwanten, in de \'riJ· 
taat wonende. Hij lwrilllJt>nle z1ch 
zeh·c <>n zijn huorclerb dan gaarne vroe
gt'rc gcbt•urteni. en, en wi. t met grolt• 
takt altijd de deugden 'an gematigd 
heid t•n be ·chcidenheid 111 't licht tl.' 
!>tellt•n ; hij wek te tot geduld E.'ll toe
geeliikheid op. Hoe was het niet met 
de \' rijstaat g«'gaan, met de Ba ·o to' · 
l.'n Plulip \\'mlPIJOusc, en later n·d d<• 
dialllantllliJnen ~ Was het niet duitlel ik 
dat zachtmoedigheid en vredelie,·enrl
lwid de zege wegdroegen? 

Het wa · on. spoedig duidt•lik dat 
onze gciicrdP ~ast 1·obtn•kt niet de 
bod van nadere be~chikkingcn wa . 
Hij had leehts 'n uur bij sir En!lyn 
Wood doorgebraeht, en kon on niets 
zeggen \'au Pnige onderhandeling •n 
door hem met dl• Britse Generaal gP
\'oerd. 

Ik kan mij, na drie jaren en m er, 
niet ~lle hennocren l'au het"!'en in 
die lange Zondug lll'ht'rrniddaSJ; al niet 
hes(,rolwn 1:, uren ad1tere n, en al
loo. "cdl.'r 1·nn ,·or •n af nnn, uit het-

zelfde gezicht punt, lll<·t eentonige' 
vasthoudenheid. De aYond ,·iel en wij 
koncl«!n elkand~r. ik zal niet zeggen 
niPt m crtuigen, nl'Cn: niet vinden. "ïj 
\\'ildPn beiden 'rl•d(•. maar de Pr • idt•nt 
I ' Uil de Y rystaa t \\·as, om daartoe teo 
konwn. tol'gt• •flihr dan wij. Ilcw 
nauw ook ver\\ ant, daann ·ton.lt•n wij 
tod1 niet gE.'Iijk. \Y cj I add1 n l'< uillaai 
OlllW ,chepcu adth:r 011. ,·erbrand. ·wij 
moe· ten 01 er\\ innen of tenen; hij wa 
11 PI met de landing~hoot aan de ku t. 
maar kon zich nog buiten de triJd 
houden. )Jo<• t hij ni t? Ik hch t•r 
nooit de Pre ·ident nm dt• Vrij tuut een 
l{riE.'l 1·an gemaakt. dat hij, 't hoof~( 
van 'n onafhankclikc 'taat, alles heeft 
g<'<laan om ziJn land ,·oor oorlog te he
" uren. Dat \1 a. zijn r«!cht, zijn plicht. 
)Jaar wat ik ook nooit h h ),unn •n 
tuc••e1·1.'n wa , dat wij on zonrll'r 1\ aar
horg zouden on•rgen·n aan r]c gt•nade 
'an 'n oppcrmachttgc 1·ijand the er 
~chanmt<>loo \'OOr uctkwam. dat hij 
de helft 1·an mt land wildl• af. nijriE.'n. 
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Het werd laat en het 1n>rd 'tiller in 
't Ie 'Cr. l) m E.' tl' 11:111gen ter ru t. 
of eindigden de Zondag mN got!>.dwn:t
ocft•ningcn, eu zonden on. .J,. tonen 
1·an hun gezang E.'n alle zijden to . 
Ook dit ~tierf weg. D maan 11 ierp op 
onz • tenten en "agens, in groc(x'n OI' er 
de hcogdaktc Yl!r,preicl, 'n hijna gul
den licht: de koele anmcllud1t Yer
frl tE.' de zware atmosf er iu de tent, 
waar nu alleen de hoofdleicl<•r · biJeen 
wa rE.'n met Pre. i den t Branrl. I I t zal 
om trE.' k · neg n uur ge11 ee t ZIJn. 'Wij 
wanhoopten onze ge·: rde ga"t te over
tuigen mn ons ern tig ,·oor11 men om 
de 'trijd ,·ol te houden. Ht•t "a een 
dier 7.eldzame ogenhlikb.cn, \\ aarin het 
mo •t uitge ï>roken worden, dat tuege
ven niet haat, dat men zó en nit•t an· 
der. wil. omdat mE.'n niet ander kan. 

Toen la ik. op 'erzoE.'k van d heer 
Krugt·r, h •t na1olgcnde ·tuk ,·oor. 1), 

Pn• irlent ?.at link. 'an mij. lnj l '11 



.d1er hoge kibten waarop het licht '"a 
11edergezet; om en bij ons de mannen. 
diE> !,'Totendeels allen in de ·trijd hun 
len•n gewaagd hadden; allen ·edert 
.drie maanden met daden getoond heb
hclJ(!e, dat wij onze woorden konden 
waar maken. Ik gdoof niet, dat daar 
iemand wa_, die niet begree1, dat wij 
o,·er de toekomst niet alleen van on 
zeht-n, mnnr ,·au Zn 1 _\frika bernad
~laa~d· n. lk las met 'n zachte en 
.diepe tem. Ik w1hle elk woord doen 
doorclrin~en .. "'a het niet met on· 
arte!.loed ~'·eh reven? 

Ik ueem hier slecht. het slot ,·an 
.dit tuk op 

.. W1j doPn twee ern ti!!;e \·erklarin
gen: 

.. AangeziPn het nu blijkt, dat de \\a
,penstilstand, onder valse voorstellin
gen en met bedriegelike redenen. on 
L af~edwongen, verklaren wij on. in 
gt en opzicht daardoor gebonden. en 
wij zullen de Je, en. middelen de bele
t:: nle kampen niet laten ingaan, mnnr 
.die goederen nrbeurd Yerhlarcu. 

.,Ten tweede: de ge. C'hiecl!•ni leert 
.on,; hoe ecu \·olk zich tegen een tiran 
·erdedigt. \Yat Willem lll \an Oran
je, de Koning die Engeland ,·erlost 
heeft van de tirannij, zeide m 16ï2: 
•. liever een betlonen land llan geen 
Jand", toen hij order gaf om de dijken 
'an Holland door te _teken en het land 
.vwler water te zetten; wat Ru land 
~1 d toen bet in 1 1:! bevel gaf :\lo. kan 
in brand te :steken, zal on leren wat 
vij te doen hebben. Wij zeggen: in

.dicu gij on~ land hebben wilt, neemt 
h t, maar over ûnze lijken en de l,uin
Jwpen van have en go d 

.,En eindelik, Brm.·dcr in Zuid
,\trikal trijdt met on-. Wij roepen 
u nu allen met vrijmoedigheid op om 
Jw\·en_ on te trijden. Onze . trijd i 
Yau nu af nan 'n strijd voor recht en 
,·aarheicl teJ n een gem en chappelike 
tiran, die hed n on- en morgen u zal 

,·ertreden. Het is aan u om t.e ze!!;gen: 
"i~ zal in Afrika regeren: de Afrikan r 
of enige dwingelanden in Downing
street ~ Of wilt gij met ge\'IJuwcn 
hand{•n bli.i•en toezien, hoe wij ' •r
moord "orden? On· ~elouf is het uwt'. 
"'ie zijn le,·en wil ,·erliezen Yoor de 
vrijheid zal het uchonden, maar dil' 
het behouden wil zal het ,·erliczen.'' 

~1en kon een (Jeld hor •n vallen. Bi.1 
het einde hief Brand het op de uor~t 
gezonken hoofd op; de anders hem zo 

eigen gejaagdbeid "a "eg. til 'I Irak 
hij, meer ,·oor zich zelf heen, dan tot 
ons het woord rit:.hlencle: "•laar he
"~arc on:-- Gt~J ,·nor!" 

Het lag in de hand mn de Pn• ... idl•nt 
Yan de Oranje Vrijstaat die \\en" te 
doen ,·crndlen. Onz' positie "a. d ui
dolik; wij kond •n niet uit elkander 
gaan en de wnpen m•derlegg~n dan 
onder deze Yoorwaardcn: le. dat er in 
plaat. ,·an I loften en verzekeringen, 
bij wcdcrzij<l·•· 'erbiutPni · grondsla1!t'n 
,·an 'rede wc relen gelegd, eu daarbij 
het ril'l1t nuor en de \\ crkkring: hq>aald 
roor Je later bijeen t" komen konin
klike c·ommi . ie, waardoor dez g bou
clen ?.J\1 zijn. In dit ge\·al omdat dan 
het Yoornaam~te ,·oor on n .. -eds wa 
gewonnen. kond~ n wij afzien van onz•• 
eis om in die c·ommi ... ie vertegenwoor
digd te zijn: 2de dat de Transaal door 
Engeland teru~ te geven, dezelfde 
Tran \' al zou z1.11 dJ( men in lSïl j:!,e
:lnnek. eerd had Zo niet, dan oorlog: 
maar oorlo~ zond r ,. r choning, oorlog 
gcmeen ehappelik 111 t allen in J. atal. 
en in de Yrijstaat <'n de Kaapkolonit•, 
die \.111 dezelfclc bloede waren, in één 
"oord, Je grote krijg tegen Engeland, 
waaruit 'n nij Afrika oprijzen, of 
waarin de Holland E' Afnkaan te gron
de gaan zou. 

Het ·tuk dat wij onze derde prokla
matie noemden, was daartoe de wapPn
kreet, en Je Pr ident van de Vrijstaat 
"i. t, dat. wann r wij redelik in onze 



eû.en waren, l'll u1l'1 ~ra ti~ ''i tt.>n tot'
geeflik te zijn, het afwijzen ':m onzt• 
ei. en de laat. te weifeling in het hart 
z1jne1' burger zou wegnemen; dat ze 
dan allen te 11apen zouden snellen! .Ja. 
hiJ wi ·t mccr: hij wist dat hij 1lan 
zelf aan hun hoofd zou staan. 

Er viel niet langer te redeka,·~len. 
Wij moe ·ten de 1·olgende dag pal 
~taan. Ang "tig, maar met bdeefde 
Lc. cheidenheid zagen wij naar onze 
hooggeachte niend ; onze vurige wen
~Nl, meer te iln•n op ons gelnat dan 
in woorden uitgedrukt, waren voor 
ziJn hulp in cle diplomatie e •trijcl ,·an 
Iuanda' <laaraanvolgendt•. 

Het was tijd ter ruste tl' aan, 
immers tegen -uur des ochtends in 
't but. van 0'1"eil was onze hijt'en
kom. t bt•pa:~ld. en wij hadtll.'n P n 
goed uur te paard daarheen. Wij 
braken alzo op, maar weinigen onzer 
kondl.'u cle !aap mtten. • 'og lang 
liepen wij huiten onze wagen' op en 
neder. Pre ·ident Brand wn · tliep 
gdroffen, en hezwoer mij tlie prokla
matie, 1n>lke hiJ hoopte dat nooit 
nodig zou zijn, tot'h niet te publi
seren. Ik heb daaraan tot heden 1·ol
daan. ~laar het ligt natuurlik niet 
in mijn macht een staats tuk, dat 'u 
rchnkel in de kett'n ,·an gebeurtenis <>n 
i gewet••t. te ,·ernietigen. Het wa
llen, de•tijd · zeker 'n twee nijdeu,l 
zwaard, i nu gdnkki~ door de beterE: 
om tandigheden tomp t'n verro t. 

Eindelik had ook ik mij ter ru,te 
gelegd ; als goede kri_ig. kamerad1111 
de heer Jncob :\fnré en ik in 'n wa
gen naa. t elkander, toen. door zijn 
onru t gedren•n, de heer Kruger . my 
weder uit de dommel riep, n op
nieuw zijn hart uit tortte. Zo ooit 
dan heb ik dil' nacht de zware ver nt
woord likh id gevoeld, die op de leider 
\'lJn ene volk beweging als de onz 
rn. t. Om on h n lagen d duizend<'n 
burger ru tig . Inpen. Foute"l van 
onze zijde konden die mannen, wie 

weet Linnen hoe wernrg tijd, de dood 
in de armen ,·oeren. en toch hoe zwak, 
hoe machteloc waren wij niet I 

'n Lange dag vol ern tige onder
handelingen volgde. En eindelik werd 
'n n<'de getekt'nd. die ons de verzeke
ring gaf binnen we1mge maand!'n 
wE>cll.'r de regering in handen te heb
ben. E'n die ook ,·oldeed aan 't ge•oel 
der En~E'I e macht, en haar ,·oor zich 
z •lH• en de buitenwereld de voldoening 
gaf van ten uiterste g ,·oerde in. chik
kPhkhdtl. 

Er b ~taat of be. tomi ene op brede 
. chaal uitgl.'l'oerde tl•k<'nin~ ,·an het 
bez!ll'k, •loor ~ir Evel~ n Wood en ÛJn 
~tal daag> dn:~rnn op d n ... 'ek ge
bra ·ht. De h{'<'r Melton Prior had bet 
O"<•nhlik gekozen. dnt de En~cl. {' offi
:ien•n. opgewacht tlnor de Komman
dant-Generaal ,Jnuhert, omringrl mn 
dl' ll'1lt:n der Hegerin" en :r.ijn taf, 
met Pre,ident Drantl, al bet "are ge
tuip:••n zijn l'nn de in parade. tijl af
trekhnde ,,p ardenruit r "-in 'u bal
' e kring p;e chanrd ter zijde ,·an de 
'rot tent, waar trak. 't ontbijt zal 

word •n gebrnikt, Gent raai Wood door 
on aan te Lieden. Hier wa dan nu 
• L tinde. Zeven, achthonderd man 
terk, had ik ze ?.ien wegrijden van 

Heidl'lberg; bij de 4,000 zagen wij ze 
nu 1ftrekken De gre<'p ,·nn de teke
rsnar wa, een gelukkig . Fijn en 
cherp kwamen de rorÏdt' •cldhoed, de 

kogelta .. het in de rechtl.'rhnud opgE>
hel' n geweer uit. tegen de ranke c:••-
talten mn de met de witte helm gt'

dektt' o fLieren. de grauwe kleur da 
f•ne tegen de rode tint n d r nndere11. 
terwiJl de ru tige g ,tn]te, b.v. 1·an 
Pretoriu en Brand, zeer goed getrof
fen waren. De F..ngeLe G ll<'raal geeft 
d< llot'ren-Kommandant de h nd. en 
ut dni7.endcn kelen tijgt ·n ,.hoern '' 

op; d geweren worden afg choten, 
11 we' tuh·en ze, iu l'ohna kte orde. 

wuivende met de hnutl, na r hui , de 
7.t !!" b haald; nageoogd, ni t zon-



der bewondering, door de ridderlike 
rijand, die bet zich zelf bekennen 
moest, dat hij 'n ,-ijand zijner waardig 
had gezien. 'n Paar uur bleven wij 
nog te ;:amen, terwijl inmrddels het 
leger opbrak. en de Xek •erliet. Er 
was geen houden meer aan ; de bur. 
gers 1·erlnngden naar hui.-. en zo 1·er 
men noordwaarb zien kon waren dE' 
wegen bedekt met de witte huiven 
der wagens. Toen wij na afloop mn 
·n eenvoudig doch gP7.ellig ontbijt 
onze tent verlieten, t;O)!den 11 ij <lP 
Engelse Generaal na, die met ztjn 
staf hPt pad naar de Xek afreed. Toen 
hij uit het oog ,-erdwenen was. na
men wij het toneel rondom ons op. 
Waar wa · het leger waarmee wij tien 
dagen 1·an zo>eel angst en zorg had
den doorleefd? Het bestond niet meer 
Tenten, wagens, alle was weg. Dank
baar stegen wij ook te paard. en -volg
den langzaam onze 1·ooruitgegane bur
ger . 'n Uur rijdens bracht ons urt 
Xatal. en weder in ons eigen land , 
ter plaat. e nm :\leek. 

\"oor de laat te ma u 1 had de Kom 
mandant-Generaal nog ene bijeenkomst 
bepaald, om, zo als het in de eeni'OU
,Jige stijl van 't staatsleven hier ge
noemd wordt: ,,het publiek te bedan
ken." (]:erst als dat is geschied kan 
't burgerleger zich ont' onden rekenen. 
Geen lange, maar enkele vurige toe
opraken werden gehouden - de led"n 
1·an 't Driemanschap dankten lwt 
,-olk, en spoorden het aan om vol ver
lrouwen naar huis te gaan, de vrede 
was getekend, ,-eel verkregen, wel met 
alles , maar het ontbrekende zou ,·ol
gl'n. 'n Paar sprekers antwoordden, 
en brachten een nwk door aandoening 
afgebroken woord 1·an erkentelikheid 
aan de Generaal .Joubert. 
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Des a1·onds t-e 6-uur 11aren er geen 
10 man meer bijeen. Zo eindigde ene 
!;t'srhiedenis. die ik hoop dat ge1 ekend 
?.al worden ene bladzijde uit het boek 
der historie ''an Xederl.tnd te bevat
ten. 
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