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Op den li~dcn .Juni 1900, 's namiddag' half vijf, kwamen 
ue Engelsehen Randfontein, een plaat 2 1 

1 loopen van Krngers
dorp gelegen, binnenstormen met een macht ''an circa 3000 man 
ruiters en voetvolk. Eerst kwamen ze met 5 man te paan! 
het penon voor het station oprijJen, alles behalve zinJelijk. 
Na verloop van 10 minuten - ze hebben al uien tiju geen 
·woord gcsproken - komen er 10 à 20 zich bij hen aansluiten, 
om na 5 minuten ge,·olgd te worden door wel 200 of 300 man. 
l k ga naar het station om mij op de hoogte te tellen van de 
uingen die komen zouden. Daar al het per·soneel hun namen 
reeds opgegeven hadden , was dit ook de eerste plicht uien ik 
vervuld&. Na dit gedaan te hebben, loopen wij zoo door elkander 
en zeg ik tegen mijn collega: "Nu ga ik eens kijken wat die 
8 soldaten) die \'Öór mijn woning zijn afgestegen, verlangen." 
Een soldaat liep met 3 paarden aan de hand, terwijl do overigen, 
naar ik op een afstand kon zien, hun onderzoeking.'werk naar 
geweeren en amminntie voortzetten. Ik loop langzaam op hui~ 
aan; daar klinkt opeens in mijn ooren : "Halt!" Ik kijk om en 
de soldaten, die zooeven bij mijn collega' stonden te praten, 
wenkten mij bij hen te komen, evenals nog enkele anderen. 
Wij werden toen zichtbaar ingesloten en moesten wij met ons 
negen-en-twintigen naast elkander op een gelid gaan taan, om 
geteld te worJen: 2 man N. Z.-A. tl. M. en 1 boerenjongen, 
thuis van commando, die maar liever thuis bleef, dan verder 
te vechten. Hij was uit nieuwsgierigheiU naar het station komen 
kijken met zijn fiets, maar viel in de gun t bij ue Engelsehen 
en moest met zijn fiet dus ook maar in het gelid staan. Zoo 
stonden wij dan daar met ons twee-en-twintigen Nederlanders op 
.\frika's bodem. - De overigen "·aren van andere nationaliteit.-

Eer ik verJer ga , kom ik eerst nog eens terug op dien 
boerenjongen. 

Die boerenjongen is dan alzoo thuis van commando. Nu is 
zijn vader, een man \'an zoo te zieu bij de 60 jaar oud, 
een weinig kreupel. Dit had hij. toen hij te Potchefstroom 
woonde en nog een jongen wa van 14 jaar, bekomen door een 
'lag van een paaru . llij had dit ons vroeger eens verteld om
reden hij al groenteboer altijd met zijn wagen 's morgens langs 
de huizen kwam. Nu zijn Hollanllsche vron wtjes in den vreemde 
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altijd nog al nieuwsgierig. Gewoonlijk kwam hij met een vier
wielig wagentje met twee muilen er voor en men kon dan bij 
hem koopen: appels, peren , perziken , ook gedroogde, dan l1ad 
hij nog mais, die nog in haar omhulsel zat en hetwelk men ginds 
"groene mielie's" noemt, kroten, peen, aardappelen, suikerriet, 
(iets voor kaffers), men kon ook een zak maïs koopen, enfin, nu 
de zoon thuis was, behoefde de oude man niet te komen, maar 
kon deze bij zijn vrouw-lief blijven. Daar komt op een morgen, 
een dag of vijf voor de gevangenneming met z\jn vaders wagen 
en twee muilen, maar nu zie ik dat de zaak vooruitgaat, want 
voor de muilen staat nog een mooi donkerbruitr paard. Nu was 
ik om een zak mais verlegen voor mijn vee, kippen en lwnijnen, 
en ik koop zoo een zak mais à 15 shilling (9 gulden); ook heeft 
hij bosjeshaver bij zich. Ik zeg zoo tegen hem, nu kan ik 
zien dat de zaak vooruitgaat, want bij had voor de 2 muilen 
nog een paard. Hij bood mij dat paard te koop aan voor 10 pond 
of 120 gulden. Hij vertelue mij, dat hij Yan commando dat 
paard had medegebracht. Ik wees hem er op, dat zulks in strijd 
was met de oorlogswet en dat, als ik dat paard kocht, ik Yoor 
minstens 5 jaar in de tronk zou moeten als ze er achter kwamen. 
'roen bood hij mij die fiets om te koopen aan voor 12 pond of 
14-:1: gulden. Ik zeide tot hem: "Straks komen de Engelsehen 
en die 7.Ullen ons laten fietsen. " Den lOden Juni bood hij dit 
te koop aan en den lSden werden wij, maar ook hij met zijn 
"lH-guldens-fiets" ktijgsgevangen gemaakt en nu staan wij dan 
voor het station Ranrlfontein. 

Zoowel hoogere als lagere ambtenaren zijn beroofd van hun 
materaal: den één pen en potlood, den ander· weder van zijn 
machine, den 3e van zijn telegraaftoestel , den -ie van zijn hamer 
en bijtel , den 5e zijn trollie, waarmede hij de baan inspecteert, 
den 6e van zijn kaffers en gereedschap, waarmede hij de baan 
onderhielu , en zoo vervolgens. 

Later zonden er wel van onze natie terug komen. die ten 
dienste van het personeel een reisje maakten naar Johannf')sburg, 
d,ü al in hamJen der Engelsehen was, om daar onze overheid 
te spreken te krijgen over den toestand van onze collega's te 
Potchefstroom, die al krijgsg-eYangen waren en daar slecht be
handeld werden, wat ook voor ons v0or de. deur stond. Zij waren 
met een karretje van eene VENT~~R en 2 muilen van eene VrLJOEK 

Zondag 17 Juni, 's mot·gens 5 uur, al op pad gegaan, en daar 
te ,Johannesburg des Zondags geen zaken worden behandeld, 
moesten zij aldaar overnachten. 's Namiddags van :Maandag 
konden ze dan niet zoo vroeg te Randfontein zijn, ergo: ze waren 
dan, toen wij daar stonden, nog niet gearriveerd. Het waren een 
Hollander en een Afrikaander, die deze reis ondernomen hadden. 
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Later zal ik op deze mannen terug moeten komen , omreden 
wij er tot heden niets van hadden kunnen hooren. 

Eindelijk staan wij gereed 0m op te marcheeren , na eerst 
in bet Engelsch de les te zijn voorgelezen, wat niemand in die 
taal wilde verstaan. Daar kwam een officier - ons kwam hij 
voor geen Engelschman van geboorte te zijn - en die begint 
ons dat in 't Hollandsch eens netjes en quick te vertellen, dat 
hier 29 man staat aangetreden en indien et· een tracht te out
mappen, hij op Je plaats zal doodgestolren of geschoten worden 
zonJer gratie en daar gaat het: q uick . . . marsch ... 2 aan 2. 

Nu stond de een in zijn overllemd , ik bedoel: geen jas 
aan hebbende met zijn wekket· en drinkensfiesch in de hand, 
want zijn onmiddelijke chef had hem met een anderen heer juist 
\'an een pompstation, dat één uur gaans van ons station gelegen 
was, afgehaald. Aangekomen zijnde, moest ook evenwel onze 
chef spoed maken om zich bij ons aan te sluiten; uitspannen kon 
niet meer lijden. Ik op mijn pantoffels, geen voor dat doel 
geschikte jas aanhebbende, zoo ook onze chef. Deze vroeg nog 
even n~aar huis te gaan , om dikke kleederen aan te doen , maar 
zulks werd geweigeru. Gelukkig kwamen onze vrouwen met. 
jassen enz. ons achterop. 

Een kleine 40 soltlaten loopen naast ons van het regiment 
l. L. H., hetwelk beteekent: keizerl\jk licht paardevolle 

Wij gaan zoo in de richting Krugersdorp, het begon al 
Ilooker te worden, en na 2 uren geloopen te hebben, klonk het 
"Halt!" ons in de ooren. Toen was het al stikdonker. Daar 
komt een ]{ leine troep ons tegemoet, wij konden zulks ho01·en, 
en die kwamen van Krugersdorp met de mededeeling , dat wij 
daar niet geplaatst konden worden in de tronk. Dus moesten 
wij dien marsch weder terug maken en dan nog 31/ 2 uur verder, 
naar de plek genaamd Gemsbokfontein, dicht bij het station 
Bank , de plaats waar het Engelsche leger onder Generaal 
HuNTER zich had opgesteld. 

Zoo'n lt\ger te zien is een prachtig gezicht, zoo'n onafzien
bare rij van tenten, wagens, paarden, ossen, muilen. 

Onze boerenjongen kon daar zijns vaders huis te zien krijgen . 
Dicht bij Kragersdorp waren wij overgegeven aan een regi

ment, dat op hunne vuile helmhoeden gemerkt was (met inkt
potlood) "Border." Na 71/ 2 uur geloopen te hebben, komen 
wij zoowat ten tien minuten voor elf uur te Gemsbokfontein aan. 

"Halt!" commandeerde iemand, dien wij niet zien konden, 
en op z'n Engelsch: "Zit hier aan den grond!" 

Nu, dàt was een rustplaats voor ons! Het gras was wit 
en stijf van de vorst en wij warm van 't loopen. De maan kwam 
ons een bezoek brengen, uat goed te pas kwam om te zien of 
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wij niet op eene plaats gingen zitten waar soms een der soldaten 
gezeten kon hebben voor een ander doel dan bet onze. Nu 
is het gras daar niet als dat in ons Holland, neen! als men, om 
een vergelijking te maken, een land hier ziet waar de tarwe af
geoogst is, dus stoppels, u kan, mijne lezer of lezeres. wel nagaan 
uat hoe vermoeid wij ook waren, van Japen geen prake was. 

De jonge man in zijn overhemd had ook nu nog zijn wekker 
en drinkensflesch bij zich. Na 2 uren staande en zittende door
gebraebt te hebben, kwamen een paar oldaten aanzetten met een 
paar dekkieeden, die wij uitspreiden en alzoo dicht in elkander 
zittende, om ons een beetje warm te zien te krijgen. want de 
een bibberde al harder dan den ander. Zoo zaten wij dan 
het einde van den nacht van 1 .Juni af te wachten totdat wij. 
na een eindeloozen tijd, de morgen zagen aanbreken. 

't Is Dinsdag 19 Juni, 6 uur. Alle drukte in het kamp 
met het afbreken van tenten en het bespannen van wagens. 
Wij zagen ook nog een huis, uat in de nabijheid stond, in vlammen 
opgaan, want de Engelsehen waren niet van plan om hier te 
blijven, maar op te rukken naar Krugersdorp. Nu moeten wij. 
'ti· half 7 uur, aantrollen en, zooals 't heette, den Generaal 
woruen voorgesteld. Na een kwart nur geloopen te hebben. 
taan wij bij ue magazijn-wagens, een half uur is verloopen, maar 

een generaal hebben wij niet te zien gekrPgen, wel ontmoette 
een onzer een Engel:-:ch soluaat. die ,·óór den oorlorr werkte 
bij een van de goudmijnen te Elandsfontein. een plaats, die een 
half uur met den trein van .Johannesburg ligt. Al~ nu die bewu. te 
soldaat 's Zaterdags klaar was met zijn werk, ging hij naar zijn 
Hienden of familie te Johannesburg en l<wam uan altijd in con
nectie met onze trein-beambten. Nu, diegene van ons, die dan 
Eng·elsch verstond, hoorde dan wel wat zoo ·n engeltje, gezeten 
op een vurig ros, met tal ran kippen- of hanem·oucren op zijn 
hoed uitbraakte en het zijn makkers ook vertelde, dat hij die 
bletl~' Hollander kon \·an J%wtlsfontein. Wij moesten dat maar 
tilzw\jgend aanhooren. 

Nu werden wij in 't gelid gesteld en gaan naar onze bewuste 
nachtverblijf-plek. Daar aang-ekomen zon ons een hartvel·sterking
worden aangeboden , brstaande uit: een blikken doos mot harde 
kaak, dat is: gekookte en in J>ersen gedroogde havermout. 
10 c:\1. in het Yierkant en 1 c:\1. dik, met gaat,ies, zooals bij 
scheep::bcschnit. Nog komt er een bonk van 20 pond osl:>en
vleeseh, rauw, uat wij al t.liroct niet konden of sommigen niet 
wilden aannemen. Vooreerst werd ons niet den tijd gegeven, 
het op een vuur van koemest of een weinig hout te roosteren. 
En als je nu zoo'n soltlaat een beetje mooi aankeek, dan kreeg 
men soms een beetje heet water met thee en melk er in ; ik en 



meer anderen hebben daaraan geen deel kunnen nemen, zeker 
door de zure en kwaadaardige gezichten. 

Nu gaan we dan op mar~wh met wat harde tukken haver
mout en loopen weder een kwart-uur. "Halt!"- \Vat nu weer? 
\Ve moesten wachten op een onafzienbare streep Engelsehen, 
die het kamp verlieten en optrokken naar Ki·ugersdorp. Wij 
behoefden niet geheel achteraan te komen , o neen ! want na ons 
volgden er nog wel 500, om toe te zien, dat niet een onzer ver
loren ging. 

Nu komt onze boerenjongen nog een voor den dag. zooals 
ik reeu beloofd heb, om hem nog eens in de pen te doen. 

'l,erwijl wij daar in de zon een weinig wachten en opknappen 
komt de vader yan dien boerenjongen aanloopen met twee bt·ie(jes 
in ue hand. Hij moe t een pas of 20 van ons af blijven en werd 
hem een officier met twee .oldaten toegezonden om te vragen wat 
hij verlangde. De oude Boer, de Engelscha taal niet knnnende 
verstaan, overhandigt den officier twee brief} es, de pas van hem 
zelf en die van z\jn zoon. Een soldaat neemt die pas-en aan en 
geeft ze aan den officier, die, na ze gelezen te hebben, bevel 
geeft dien ouden man bij on aan te 8luiten , hetgeen spoedig werd 
Yeranderd, want den ouden Boer werd z\jn pa teruggeven, met 
het bevel, dat hij moe t maken hij spoedig bij zijn buis was. 

Nu had ons zeuntje de fiets wel aan z\jn vader kunnen geven, 
maar dat deed hij niet: "Waar ik ben moet oolr mijn fiets zijn" 
zeide hij. 

Na een marsch van een uur moesten wij 5 minuten halt houden 
en kwamen zoodoende ten 12 uur op een kwart-uur gaans van 
onze woningen, waar onze vrouwen en kinderen na onze gevangen
neming waren achtorgebleven, zonder te weten wat \·an hen 
geworden was, aan. 

Na weder een half uur geloopen te hebben, begonnen er 
onder ons te komen, wier been en weigerden verderen dienst te 
doen, zoo ook mijn persoon. V uordat wij op Randfontein aan
kwamen , hadden we al eens verzocht om op een ossenwagen 
te mogen zitten, maar dit werd met een valsehen lach door den 
officier geweigerd. Eindelijk weru het toegestaan en na een uut· 
gereden te hebben moesten wij afklimmen maar o! wat een pijn 
in de beerien. Als men ons had zien loopen, krom en voetje voor 
voetje, dan had men vermoed, dat wij iets gedaan hadden: het
welk wij op No. 100 moesten doen. Door het loopen werd het 
een weinig beter. 

rren ongeveer :3 uur in den middag arriveerden wij dan te 
Krngersdorp, niet in een hotel, maar in de tronk, een gebouw 
met twee kamers , lang 1 0 meter en breed 5 meter, ieder met hout 
betimmerd van binnen en met gegah·aniseerd golf-ijzer van buiten; 
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vóór de kamers een klein plein, ongeveer 25 X 7 meter. \Vij 
werden door de poort in de tronk gestopt. De deur werd gesloten 
uoch na een half uur weder geopend om een blik met ·cheep ·
beschuit en havermout, als vroeger gemeld, en 2 à 3 emmers 
met thee van de boven ·te plank met blikken kroezen, naar binnen 
te schuiven. Wij mochten daar zooveel van nemen als wij 
wenschten. 

On. eerste werk wa nu, om onzen Dokier , .. n. BoR~NE te 
spreken. Om uit gedaan te krijgen, moesten wij opgeven, dat er 1 
onder ons mankeeremlo waren. Na verloop van een uur komt 
Dokter binnen. ' t Zou niet lang wezen dat hij owcht vertoe,·en. 
Van ons rnenschen nu1 Krucrer ·dorp waren er al aanwezig toen 
wij inkwamen, dus de zaak om verbetering van eten en liggin~· 
voor den nacht zou door Dokter gevraagd worden. Ilij had al 
vast een kistje si~aren medegebracht, dat spoellig onder on ver-
Joeld was en hetwelk als een mooie versnapering gold. Dokter 
weg en zal doen wat hij kan. 

Nu zonden wij dan een gaan probeeren om op onze harde 
leger tel> (Je vloer) een te gaan liggen. Dekens waren goeLl 
maar van onze jas moe ten we een hoofdkussen maken. Daar we 
Jen \'Origen nacht niet geslapen hallden, lagen Je meesten voor 
7 uur al op éón oot· en waren er al spoedig- \'erdachte geluitlen 
te hooren. 's Avonds 10 uur werd er een slot op de deur gelogd 
en 2 soldaten moesten voor on de wacht houJen. 

's Morgen ontwakende zagen wij Joor het getralieJo venster 
het morgenlicht van den 20sten .f uni aanbreken. Do deur word 
ten 7 uur geopend en met geleide kon ieder zich achtor ue tronk 
wassollen en iets gaan doen, wat een ander niet Yoor je kan uoen. 
Na afloop daarvan onder geleide weder naar de plaats waar men 
zich vrij kon bewegen. Daarna kwam er broou -- ronde broodje~ 
2 pond zwaar en van tarwe gebakken - met een kroes thee. 
Die \'erbetering in onzen toestand. werd door allen betuigd. 't Zou 
nog beter worden. Daat· kwamen al eenig-e vrouwen van Raou
fontein met rijtuigen, ieder bespannen mot één paard. naar hun 
man zien en brachten een groote vracht Yersnaperini!on mede. 
De vrouwen \\'Crd toegelaten met hun man te spreken. ~lijn 
Houw kon niet komen. omreden zij te Yeel kleine JdnJeren hall, 
die zij niet aan hun lot kon o\·erlaten. Doch de o,·erig-e Houwen 
waren IIollamlsch genoeg-, om hetgeen mijn Houw voor mij 
bestemd had , meLle te breng-en. :-:loms kwamen ka.tl'örloopers, om 
ons wat mn onze vrouwen te brengen. 

Onge,·eer 10 uur kwam Dokter Y. n. BoRK~E binnen wellor 
met een kistje sigaren en berichtte ons dat tle Jlollanuers te 
Krugersuorp ons een uinor zonden bezorgen. 0 wat een uitkomst! 
Wij konden totaal niets uitYoeren, maar dank zij uer welwillend-
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heid van onzen hoogge~erden Hollandsehen N. Z.-A. S. 1\f.-Dokter 
VAN DE:N BoRNNE wel. 

's Middags kwam een drie-tal dames binnen - zij werden met 
een hoerah ontvangen - met Je noodige en degelijke middelen 
voor het diner. De dekens werden vlug uitgespreid op onze 
wandelplaats en daar "·crden alle bonJen met het 11oodige vleesch, 
aardappelen , rijst, beignets van appels, enz. op uitgestald. :Men 
kon zooveel eten als men lustte. ' t Was waarlijk geen kleinig
heid voor .U man op te dissehen. Men kon het de dames aanzien 
dat het hun niet zwaar viel dit groote werk ten einde toe in de 
beste onle te volbrengen. 't Is mij niet bekend geworden of dit 
Hollandsehe of ~Hrikaansche dames waren. Zij hadden ,·oor Jen 
anderen dag ook nog iets, zooals: ham, worst en blikjes jam. 

Nu waren sommigen zoo uitbundig grootsch en wilden ue 
dames beleefd bedanken; nu ja, dat was plicht. Maar· wat gebeurt 
er nu? Eerst werd gezongen: "Wien N ef>l'landseh bloed", toen 
"Die wacht am Rhein", waarna het 'Cransvaalsche Volkslieu, alles 
met begeleiding van een viool, die een onzer bij zich had. 

A,)s 01en bij een slapende slang staat, en trapt of stampt met 
den Yoet op den grond dan wordt zij kwaad en men is in haar 
macht, al zoo werkte ook ons gezang. Toen het: "Dat vrije, 
nije volk zljn wij" - N.H. aardig vrij volk als men tnsschen de 
bajonetten zit - uoor Krugersdurp klonk, werden de officieren 
uie lloor· het dorp reden woedend en zooals schrijver dezes met 
nog enkele anderen opmerkten, zou dit op onzen toestand zeer 
nadeelig werken, wat ook spoedig zon blijken. 

N.B. de mannen met het grootste verstand, zoo men dacht, 
waren de oorzaak van dit treurspel. Zoo naderen wij dan den 
avond Yan 20 Juni om op den morgen van 21 .Juni weder wat 
anders te ondervinden. 'ren 7 uur wasschen. Ten 8 uur waren 
er al vrouwen van Randfontein om met haar mannen te spreken 
en te vertellen hoe de Engelsehen het maakten met al die vrouwen 
en kinderen. Later hoop ik U dat eens nader te \'ertellen, hoe 
het daar toeging. De vrouwen brachten ons dan eten, tabak enz. 
liet eten n111 de tt·onk stond daar in een groot blik. Men kon 
maar vatten, tltee met de kroes. 

Nu wordt het 10 uur en onze Dokter komt binnen. Er was 
wel niemand ziek, maar den vorigen dag had er in het verstand 
van sommigen een lichte krankheid geileersebt, want Dokter 
gunde zich nauwl\jks den tijd om goeden morgen te zeggen. 
~1et opgestoken vinger komt hij tot ons en zegt: ".Jonge, jonge, 
wat hebt jelui de boel verbruid met het zingen van het Trans
Yaalsche Volkslied!" Dokter was uit zijn humeur, onder ons 
bevond men ook dezulken. Dokter vertelde, dat hij had vernomen: 
indien er nog meer wordt gezongen, zal gestrenger met ons ge-
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handelu worden. Flij zeiue: "Het is altemaal wel waar: jelui 
zijn neutrale mensellen, en hebt niet medegedaan aan den oorlog 
of iets dergelijks, jelui zijt allen aan de Spoorweg-Maatschappij. 
:Maar dat doet er niet toe, een Engelschman wil dat men naar zijn 
pijpen dan t. Wij kunnen er nu eenmaal niets aan doen, om 
tegen hen in te gaan." 

Des morgens ten ongeveer 11 uur werd de boerenzoon in 
nijheicl gesteld en ging op zijn fiet , welke hij mocht behouden, 
naar het ouderlijk thui te Gemsbokfontein toP. Voor hij vcrtrok 
werd hem opgedra@"en door een officier den spoorweg te bewaken 
en als er iet geLeurde of de lijn ge to01·u werd, zou zijns vaders 
huis in brand worden ge token. 

Nu komen we aan den middag-maaltijd, die bestond uit 
:l emmers soep~ been en en vlcesch er in, en gebakken ronde 
twee-ponds brooden. Zoo komen wij dan weder aan uen avond 
van 21 Juni. Deze dag zat er dus weder op. 

De morgen van 22 Juni brak aan en als de vorige uagen 
gingen wij ons ten 7 uur onder geleide wasschen. 

Vele vrouwen vnn Kruge1 sdorp en Randfontein stonden 
reeds gepakt en beladen met allerhande artikelen, voor hunne 
mannen, voor de tronk, maar er mocht niets van binnen komen, 
ja zelf,; mochten de vrouwen niet eens haar mannen zien of 
preken, Dit waren de wrange nuchten. geplukt door de Zang

Uitvoering gegeven ter gelegenheid van het extra diner, waar
mede <le Ho llanoers van K rugersdorp ons hallden verblijd. 

't Is 10 u nr. Wij moesten geteld woroen, of er niet een 
zieltje ontsnapt wa , uocl1 wij waren met 41 man, dus in orde. 
Daar klinkt opeens het bevel: "Maakt u klaar om op marsch 
te gaan!" Teder pakt zijn boeltje bij elkaar en ook de we]{ker 
en drinkensfiesch gaan mede. Er was wel gecommandeerd te 
vcrtrekken, maar men had niet de beleefdhei<l ons te zeggen 
waarheen. Behah·e een vrouw, die haar man wat koffie kwam 
brengen en stond te weenen toen wij de straat uitmarcheeroen, 
waren alle vrouwen onverrichter zake wet.ler naar Randfontein 
en Kruger uorp teruggekeerd, onbekend met de plaats, waarheen 
haar echtgennoten gevoerd werden. 

Zoo trokken wij dan lan~.Çs Floriua, waar • \.frikaansche 
nouwen ons opwachten met Yer chillen<le Yersnaperingen als: 
gebakkeu brood , geuroogde perzikken, enz. 

,,~ij moesten hier 10 minuten rusten en g-ingen toen 
weder op marsch. Na nog een uur geloopen te hebben, komen 
wij in het kamp van <.Ie Engelsehen, die nog bezig zijn hun 
tenten en wagens in orde te brengen. Wij zaten op het gras. 
Recht voor ons zien wij een groep tenten, waan·an er een 
Generaal HuNTER, een kort dik persoon, tot verblijfplaats <lient. 
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Verder zien wij onze spoorbaan, de bron onzer welvaart, die 
zoo wreed voor ons gesloten werd. 

Daar komt uit de richting Randfontein een lange trein aan, 
waarin zich rijtuigen bevonden , die ik in het begin van Juni 
nog eens netjes had opgeknapt, en nu zagen w.ij hem in handen 
der Engelschen. Dat was toch een akelig gezicht! In het 
achterste rijtuig van dien trein konden wij mensellen zien, die 
ons toewuifden, ·maar wie ze waren konden wij door den grooten 
afstand niet zien. 

De avond begon reeds te vallen en nog steeds zaten wij 
op het open veld. 

Voor ons stond die slechte lcost, en dan de gedachte den 
nacht weder in de open lucht te moeten doorbrengen , geen 
wonder dus dat onze gezichten naar het donker werd meer 
betrokken. Gelukkig behoefden wij niet in het veld ,te blijven, 
want 20 soldaten geleiden ons naar een goudmijn, die wij na een 
kwartier uur Ioopeos bereikten. Ben der woningen, waarin 
vóór den oorlog de mijnwerkers \Voonden, werd ons als verblijf:. 
plaats ..voor den nacht aangewezen. Wij moesten met 9 man 
in een kamer dus we kregen 5 kamers. In een dier kamers 
was een groot fornuis waar brood gebakken en meer andere 
Jingen ter consumptie werden gereed gemaakt. De vertrekken 
waren alle electrisch verlicht met één gloeilampje. 

Na een half uur kwam men ons brood en thee brengen. 
Zoo zaten wij dan op den grond verhalen te vertellen, om 

uen tijd te korten. Daar komt eensklaps een Hollamier binnen, 
uie vroeger, jaren lang, een goede betrekking b\j onze :Maat
schapp\j had bekleed en nu te lflorida een winkel scheen te 
hebben. In mijn kamer bevonden zich heeren, die den man 
uitstekend kenden, een heer kon zelfs mededeel en dat h\j op 
zijn station vroeger klerk en telegrafi::;t was geweest. 

Bedoelde Hollander ging weg doch sprak: "Ik zal doen 
wat ik kan." Na verloop van een uur komt hij terug met twee 
stroo-matrassen. Nu kontien wij met 4 man dat1rop liggen. 
Hij bracht ook een vierkante fl.esclt jenever in, die door de 
meesten onzer graag wer·d aangenomen. De man wilde haar 
ons cadeau, geven doch dit wilden wij niet. Nu is de inhoud 
,·an zoo'n vierkante flesch ongeveer drie gewone flesschon, dus 
ieder gaf een halve cr·own (dat is f 1.50) alzoo 9 mau was Yoor 
onzen HoiJantier f 13.50. 

Zoo gaan wij dan weder slapen, om den morgen ran Zater
dag 23 Juni te begroeten. Het spreekwoord : "Er is geen 
Zaterdag zoo kwaad, of de zon schijnt vroeg of laat" was ook 
hier van toepassing, want des morgens was al heel wat \'an het 
kamp opgetrokken. Wij behoefden toch niet de laatsten te .~ ..... ... 

~ :.: 
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zijn, want er kwamen ons nog wel 300 man achterop. De 
marsch moest geforceerd afgelegd worden , om vroeger op onze 
bestemming Jol1annesburg te komen. Wij waren dan Marais
burg gepasseerd en komen aan de plek Langlaagte. In de verte 
zagen wij het spoorweg-station. 

De weg, dien wij liepen~ was schoon. Het Transvaalsche 
Gouvernement had veel aan dat pad ten koste gelegd. De oot•log 
verhinderde evenwel den aanleg te voltooien. 

Dat gestadig opklimmen mn dien 2 uur Jangen weg, maakte 
ons weder moe, tenminste daar 'raren er drie, die achter ons 
aan moesten loopen en slechts met groote moeite volgden. 

Bij Fordsburg gekomen begon de hoornblazer en de tam
boer ons een beetje vlugger te maken, want dat scheelt wat, 
of men marcheert met muziek of zonder muziek. 

Nu gaan wij tus chen goudmijnen door, en naar gissing 
stonden wel 5000 kaffers langs het pad, die daar nog in de 
mijnen werkten. De Amerikaansche en Fransche mijnen werkten 
n.l. door. De Gouvernementsmijnen werkten ook helder op. 

De kaffers, die voor de Transvaalscha Regeel'ing steeds een 
pas bij zich moesten hebben, waaraan ze een vreeselijke hekel 
hadden, riepen dan tegen ons: "Baas, waar is je pas!" Dit 
zeiden ze omreden de kaffers voor de Engelsehen geen pas be
hoefden te hebben, doch de witmenschen gedurende den oorlog 
een verblijfpas moesten bezitten. 

Moe en afqemat komen wij dan te Johannesburg bij het 
Rondgaande Hof (Gerechtshof) aan. 

Doch pas waren wij in Johannesburg, of zagen daar vrouwen 
staan , en daar waren er onder ons , welke die vrouwen beter 
kenden dan ik, want het waren hun eigen vrouwen. Twee van 
hen waren ons den Yorigen dag te Florida voorbij gespoord. 

Nu die Hollandsche vmuwen toonden, dat zij, ofschoon 
reeds geruirnen tijd in ZuiJ-Afrika wonende, nog steeds 1-lol
landsch bloed in de aderen hadden, want zij liepen zoolang met 
ons mede, tot zij wisten waar wij zoutJen worden opgeborgen om 
daarna van onzen toestand melding te rnaken , al was het maar 
bij twee hooggeplaatste ambtenaren yan onze N. Z.-_\.. S. M., die 
te Johannesburg waren , en nog op vrije voeten rondliepen. 

Toen vertrokke1;1 wij nm het gerechtsgebouw en na een 
half uur an'iYeeren wij op de plaats genaamd Show-Yard. Dit is 
een groot terrein ten westen van .J ohannesburg en waar voorheen 
tentoonstelling werd gehouden Yan landbouw en industrieele 
zaken. Groote loodsen en stallen ziet men daar. 

Wij komen daar dus aan en worden direct geplaatst in een 
van genoemde loodsen. 

Wij ontmoeten daar ook 200 Boeren, ook Hollandsche 
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strijders, die geholpen hadden het recht van Transvaal te 
verdedigen. 

:Mijn oog viel dallelijk op den geachten leeraar PosTUMA , 
die om zijn standvastigheid in het geloof geen eed van getrouw
heid aan Engeland wilde afleggen. Men ziet naast hem nog 
een heer, deze wer·d, voor dezelfde weigering,· ook gevangen 
gehouden. 

Wij zaten daar op den stofgrond, omringd door Boeren. 
Bet werd donker. Het vieze gebouw weru op vier of vijf 

plaatsen schitterend verlicht door een vetkaars of een lantaarn, 
welker licht getemperd werd door een dikke stoflaag, die zich 
op de ruitjes bevond. 

Wij moesten op den grond liggen, met niets anders tot 
bedekking dan een dunne deken, terwijl wij onze jas als hoofd
kussen gebruikten. En dat in het hartje van den Transvaalsehen 
winter! 

De meesten onzer sliepen niet; het was uan ook vreesolijk 
koud dien nacht. 

Oru de twee uren wet·den de soldaten die de wacht uit
maakten afgelost. Zij liepen met de bajonet op 't geweer· door 
ons heen, hetwelk vreesolijk veel stof deed opstuiven. Daaruoor 
onstond een ontzettende hoest onder de krijgsgevangenen. 

lk zie in mijn geest nog uien ouden Boer loopen, welke 
dien nacht me( een deken om niet kon slapen, doch om zich te 
verwarmen, maar heen en weer liep. Men hoorde hem dikwijls 
zeggen: "Wat duurt die nacht toch banja lang." 

Eindelijk breekt dan de morgen van Zondag 24 Juni aan. 
Wij waren wel nieuwsgierig wat deze dag ons weder zal brengen. 

'l'en 9 uur komt een predikant in en deed ons een leerrede 
hoOt·en. Dit was ten 12 uur afgeloopen. 

Daama kwamen vrouwen en kinderen bet terrein op. De 
een bracht een deken mede, de anuet· kwam aandragen met 
kleederen enz. De vrouwen moc!Jten tot aan de deur naderen 
en konden daardoor haar mannen zien en spreken. 

Onder ons krijgsgevangenen waren er, die reeds zes weken 
in de tronk zaten, veertien dagen in den Oranje-Vrijstaat en vier 
weken in deze gebouwen. Zij hadden al dien tijd geen schoone 
kleederen gehad; denkt nu eens na. 

De vrouw en kinderen van den WelEerw. Heer PosTUMA 
brachten dien middag goed wat in, wel zooveel , dat met Dominé 
nog meer personen mochten aanzitten. 

Mijn kameraad was 's morgens ongesteld geworden , en daar 
Dominé, die rijst-pudding, aardappelen, vleesch enz. van zijn 
familie had ontvangen, mij ook tot de invité's rekende, besloot ik 
mijn portie maar aan den zieke te geven. Over een uur kwam 
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toch de gevangeniskost en ik kon mij beter tegoed doen aan 
droog brood, een kroes soep en een klein stukje vleesch, dan 
mijn zieken kameraad . 

Na den eten zou Dominé PosTUMA een predikatie houden over 
uen Stokbewaarder met Paulus en Silas, die ook gevangenis
brood gegeten hebben , enz. 

Des avonds was er lezing met zang, en daar het 8 uur 
was geworden, ging ieder naar de plek, die hij zich voor den 
nacht had uitgekozen. 

Sommigen hadden voor een shilling (60 cents) hooi gekocht, 
ongeveer 2 kilo, om op te liggen. • 

Daar breekt de morgen van Maandag 25 .Juni aan, en zullen 
maar weer afwachten op welke wijze die ten einde komt. 

Ten 8 uur in den morgen staat ieder gereed om met 20 of 
25 man gelijk uitgelaten te worden, om zich te wasschen en 
nog iets anders te doen. Naar de wascbplaats werden wij ge
leid door 6 a 8 soldaten met de bajonet op 't geweer. Nadat 
allen zich gereinigd hadden , werden wij weder op dezelfde wijze 
naar de loodsen teruggebracht. 

Na verloop van een half uur mogen aiJe krijgsgevangenen 
zicll een uur vrij op het terrein bewegen, nadat alle soldaten 
op hun post zijn gesteld om toe te zien, dat er geen onzer zal 
ontvluchten . 

Toen deze voorzorgs-maatregel genomen was, en wij allen 
het terrein opgewandeld waren, gingen sommigen aan het voet
ballen. Een Amerikaansche officier, die bij de rrransvaalsche 
troepen ingedeeld en ook als Boeren-Officier krijgsgevangen was 
gemaakt, bleek in bet spel de rapste te zijn . 

Na gegeten te hebben, kwamen de hooge ambtenaren der 
N. Z .-A. S. M., die toegang tot ons kregen, onze namen op
nemen ; eerst van de Hollanders , die in dienst waren geweest bij 
de Spoorweg-Maatschappij, daarna van hen, die buiten Je Maat
schappij stonden. 

Na deze scène, het begon inmiddels te schemeren, reikten 
de Edele IIeeren groote warme dekens uit. 

Ik en meer anderen hadden in de loodsen nimmer kunnen 
slapen, maar toen wij zoo'n deken bezaten, sliepen wij spoedig en 
goed. Later zouden wij die dekens weder geven aan ons bekende 
personen, die dan later, als het wezen moest, ze weder aan 
anderen konden geven. \Vij waren alle uitermate verheugd en 
komJen genoemden heeren niet genoeg danken voor hun tusschen
kornst, welke bij de natie, die ons gevangen hield , niet anders 
dan met groote moeite verkregen was. 

Op Dinsdag 26 Juni, des morgens ten 10 uur, kwamen de 
heeren weder terug, nu met dekens voor hen, die niet met de 
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:J1aatschappij in betrekking stonden en Yoor deze menschlievende 
daad bijzonder erkentelijk waren. Om den tijd te korten, zou 
het <les daags gebeurde, 's avond:-; fee. telijk gedenl worden. 
reder. die wilde, gaf een ,·oonlnwht ten beste; onze Am Cl i kaan
hij scheen \'an Holland::;ehen afkom t te zijn -: blonk, wat net
heid en degelijkheid betreft, ook hieriu uit. 

't ls \Voensllag '27 .Juni. 'l'en 11 uren komt er bericht, 
dat alle ~poon,·egmannen los)..(elaten moeten won.len. 0. \Yat 
een blijdschap! 

Onge\·eer ten één uur wenl onze naam afgeroepen en moc::;ten 
wü voor uen Engell'chen Kolonel verschijnen, 11ie ons een 
beschrij\'ings-eeu deeu voorlezen, op Yerlangen werd deze in het 
JlollanJsch vertaald. De eed behelsde, dat wij onze stand
plaats Randfontein niet anders mochten \'erlaten, dan op vertoon 
,·au een schriftelijk bewijs door een officier af te ge,Ten, en indien 
wij ons verwijderden zonder· dat bewijs , wij als rebel zonden 
behandeiJ worden. • \.llen keerden na afloop weder naar het 
gevangenhuis terug-, rnet een briefJe zooals schrij,·er dezes heeft 
ontvangen, en hetwelk hij op verzoek moest vertoonen. 

's AvonJs 7 uur, het wa, al fiink donker, moesten wij bij 
familie of kennissen een on1lenbk zien te krijgen, want des 
morgen::; lladden wij voor den Kolonel te \'erschijncn, om daarna 
per trein naar Randfontein te Yel'trekken. 'ren 10 uur ,·ertrokken 
wij waarna \\'ij, te Krugersdorp aankomende, de tijding· vernamen 
,Jat de trein niet verJ~r reed , en Lle eerstvolgende gelegenheid om 
naar Randfontein te sporen, pas :3 of 1 uur later bestond. 

Wij besloten dan maar te loopen. Na ongeveer een uur 
gemarclteet·d te hebben, ontmoeten wü een trein, komende uit de 
richting Randfontein. Onder de vrouwelijke passagiers meenuen 
St>mmigeu onzer hun echtgenooten op te me1·ken. Zij zouden 
te .T oltanncsbm·<l' haat· mannen gaan bezoeken want de Eng-elsehen 
hadJen haar van onze invrijheiustelling onkundig gelaten. Gelnklcig 
hadJen wij juist tien tijLI onze \Touwen van onzen kom ·t te onJer
richten, dan Jéomlen zij te KrugersJorp afstappen eu met tien 
eerstvolgenden trein temgkeeren. - Nadat wij 2 uren geloopen 
hallden, kwamen wij ongetleer<l te Ran<lfontein en troffen 
daar VI'OU\V en kinLieren, verheugLI ovet· onzen terugkomst, in 
blakenden welstand aan. 

V rijdag 29 en ZaterJag 30 .Juni gingen betrekkelijk rnstig 
voorbij, doordien er al sprake was, dat wij uit 'l'ransvaal zouden 
worden verwijder·J. 

Daar komt Zondag 1 .Juli ten ongeveer 9 uur de aan
schrijving, <lat \\'ij on::; M:aanuag ten 2 uur met onze vrouwen en 
kiwleren in den trein moesten begeven. Wij zullen dien Zondag 
nooit \·ergeten! Er kwamen jood:sche koopHeLlen om onze meu-
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helen enz. te koopen. Nu was de een gelukkiger in het verkoopen 
dan de ander , omreden de tijd te kort was. 

Mijn vrouw had 's avonds nog 2 brooden opgemaakt om 
's morgens vroeg te bakken , doch van het brood is niets gekumen. 
Toen wij bet huis Yerlieten, waren de meeste meubels nog on
verkocht en het broo<l zat nog in den oven. Gelukkig konden wij 
de meeste kleederen nog mede-nemen, wat op de reis met vijf 
kimleren zeer te pas kwam. Den 2den Juli waren wij reeds 
vroeg op om te zien of wij nog iets konden verkoopen , maar geen 
kans, de kooplieden profiteeroen van onze schielijke reis en 
dachten: "Als zij weg zijn, hebben wij het Yoor- niets." 

Zoo wordt het 2 uur en na een kwartiet' komt de trein uit 
de richting Klerksdorp aanstoamen met het gl'Ootste gedeelte 
ambtenaren van die lijn. Na eerst twee bakwagens te hebben 
aangehaakt (No. 8258 en 5909), waarop onze bagage geladen 
werd en nog mensellen plaats moesten nemen, die daardoor vier 
nachten aan koude en regen blootgesteld waren , vertrokken wij 
ten 3 uur om op den morgen van ö Juli te East-Londen te a!Ti
veeren. vVij, mannen vrouwen en kinderen zaten daar ge1ijk de 
landverbuizers bij de Holland-Amerika Lijn aan de Wilhelminakade. 

Des middags werden wij per sleepboot gevoerd naar de 
transportboot No. 29, "Hawarden Castle", om in een mand met 
5 à 6 personen gelijk opgehaald en aan boord gezet te worden. 
Wij vertrokken eerst den 19den Juli, om elf uur, na eerst al dien 
tijd op nog meer mensellen te hebben gewacht en komen na 45 uren 
gevaren te hebben te Simonstown aan , waar kolen werd geladen. 
Den 26sten Juli, ten elf uren , verlieten wij deze ankerplaats, om 
eerst den 10 Augustus weer land in 't gezicht te krijgen, n.l. 
Kaap St. Vincent, alwaar wij ten 12 unr ankerden, om weer de 
noodige kolen te laden. Den Uden Augustus, 's middags half 
vier, verlaten wij St. Vincent, en 15 Augustus, 's middags vijf 
uur, stoomden wij Madera voorbij om op 21 A .. ugustus, 's morgens 
R uur, te Vlissingen onzen dierbaren Nederlandsehen grond weer 
onder de voeten te Yoelen. 'l'en half twaalf stond een extra trein 
gereed , om ons met de grootste nelheid , op onze versebillende 
bestemmingen te brengen. 
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