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Einrlr DPccmbcr l \};) tp PrPtorîa aangekomen, om 
mrt rlr Hoog EriPIP RPgN•ring rlrr Zuirl-.\frikaan~>ch • 
Rrpuhlirk namPns mijnr ;\Iaatschappij (dr Uitarvrr~

~Iaat~rhappij ,,N<•drJ'I~uHl"l de rl'eds g1•vo rdc on<i rhanrl<>
lingl'n, omtrent dt> overnauw van hrt Regrr.ringHiepót van 
horken Pn schoolhrhoeften van lwt Departement van Onrlt>rwijR 
en d<> ve~tiging van N'll Eet· ten Algt•meeuen Tran. nal cbl:'n 
Hoekhandel te Prc•toria. tot <•en go<>rl Pinde tr brrngrn. 
wrrdrn rlezc bcsprckingen cvrn plot~ ling ab onverwacht 
onrlt>rbroken rloor rlrn vl'rrarlerlijk<•n inval van Jamr~on <>n 
zijnr brnrle. Grlukkig voor Transvaal ja, voor rreh rl Zuirl-

frika wrrrlen dl' J<;ngeh.cht>n zóó rroed ontYangen, dat, 
vóórdat hct vrehtrn goed begonnen wa;., de vijanrl zich ret>d~ 
op gcnadr of ongrnarle ov<'rgevcn moe~t. 

Grlijk YÓÓr ~00 jar<'n het machtige 'panjP onriNvonrlen 
hrrft dat het klrine Holland zich niet in boeiPn laat ;.)aan, 
evrnzoo hrcft hPt machtig<' Alhion than» wrd<•rom onder
>onrlpn rlat rle afstammeling n van <iir TTollandPr rlen tll'k 
nooit zullen buigen voor· ren vrl'<'nHh·n ovl'rlwerscher. Evenals 
tr Potchrf~;troom, bij Bronkhor~tspruit. bij Langnek, en op Ama
juba, ontkwamrn dt> EogPI~ch n ook thans bij Vlakfontein 
algt•hrrlr. vernietiging ;;lrchts, rloor h t zwaaien van dr .. wittr" 
vlag. rlr Penirrr vlag, welk~>, naar hl'! zrggen rll.'r Boerrn, 
dr Eng<'l~rlren ooit in Tran. vaal zullen kunn n ontplooien. 

Van rlirn tocht van Jame on veneheen reed. poedig een 
kaartje, hrt wt>lk l.'chtrr, zoo al mij door per~oonlijke opnamP 
blr.Pk, wcr onnauwkeurig wa,. Op Tereerend verzot•k heb 
ik dit tol'n ter plaatse zrlf Trrbetr.r(l rn rloor mijne ~faat
~chappij rloPn uitg<'VI'Il. liPt wa~ ri •<·nlijk ,l;cht" voor pnaeren 
kring lwstemd. Wrinig H•rmoPC!dr ik dat de hrlang,tl'lling 
daarin zó() groot zou(ll' zijn. dat rr nog >oortdur nrl aan
vragt•n voor l'XI'IItplan•n inkomen. 

Om die reden gaat thanh d<• 2c druk in ze • en of •hoon 
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het kaartje voor 7.ichzelf cluidl'lijk geno<'g ~;prePkf, ht'h ik 
hPt niet ondienstig geacht bij wijzP van .verklaring hiPr 
achter t<• laten volgen hctgren d<' Niel(lre Roltcl"flruusrhr Coll
mnl op mijn vNzock in hoofdzaak d:uH"Ovt•r het' ft opgPnonwn. 

liPt hleek mij namelijk !Jij mijne terugkom~t in Nt'c!Prland, 
dat er ni •t all •en ia En"'cland, tloch ook hit•r· te latltl<' gP
heel vNkcercic voorhtcllingen Vttn hetgeen op dirmPrkwaardigc 
1 Pil 2 Januari-cbtg<'n voorgcvallt>n was, gt•maakt Wt'rden, 
t'n ciaarom deelde ik wt t ik wiht •n ond('l'vonti<·n had aan 
dP 'ipuwP Rottt•t"<htmsciH' C:ourant mede. 

Zct•r tPn Olll"ccht<• i dil' bt•ndP vrijbuiters, diP lwt onarg
wanende volk <il't' BtJI'I'tn verraderlijk op het lijf viPh·n <'ll 
zich alras gewonnen gavl'n, toen tegen huntH' verwachting 
in, de Boerrn hen krachtdadig te kc•cr gingt•n, vt•rhevPn lol 
t•Pn heldentrorp, clic na e<•n ~<tou!t•n rit door <'1'11 vijandelijk 
land eindelijk van hongt•r, vcrmo<'icnis 1'11 narlttwakcn uit
geput, zondPr muniti<· lll<'<'r rn tPg<'no,·cr e<·nc ,.Prplettcn•ndc• 
overmacht zich wel ov<'rgPH·n moc•st. Zoo denkt dt• lll<'PrdPJ'
hcicl tiet· Engt>h.che natie over hen. 1'11 Jret is misschit>n ijdrl 
pogen haar uit dien waan tl' brengen. oor hen zal r(p 

tocht van Jameson wrl blijn•n l't'll schitt<•n•rul wap<'nfrit, 
waaraan alleen de ono-unsl van het lot til' overwinning heeft 
onthouden. 

lloe weinig lof Jam<'hOn als be~:otuunlrr van d<•zcn roof
tocht -vcrtlil'nt, blijkt uit hPt volgend<'; maar waar wij 
korlhPidshalvc allct'n hem nocnwn, mol'lrn wij nil't VPrgt>lru, 
olat de militair<' leiding der l'xprditic in lwncl1•n wa ~an 

kolonels, majoor. Pn kapiteins van het Eng<' I chP lt-n-l'r. 

lk zal de voorgl'schit•olcnis van tl<•n ÎJl\ al lall'n ruslt>n ''" 
mij brpalrn tot 1l n tocht van JamPsOH van af' hPt oocrrnhlik 
ciat hij met ole Bot•r<•n slaags raakt. 

Zoncla"'avotHl, :W DccPmb<·r· 1 ':J;). trok J :nnt so11 1111'1 t.ij 11 
troep, ~Ia.'Îms, 4 vl'ld~tukken, ammunitiewag<•n. en PPII groot 
aant; I resenepaarcl<•n cloor een hon1lPrtltal Kaff't>rs gpJo•id, 
bij 3Ialmani tl grenzt•n over. Wat er· gelwurdt• tot d"" 
middag Yan 1 .Januari b van w •inig b ·tel•kenis en ook gr·-



noegz:aam bekPnrl. llor rlr Commandant van Marico Jame~on 
gE> la ttr trrug Ir krrrcn, maar d1•zr doorree<l; hor ook hrt 
brvrl v;tn <lrn lloogrn 'omrnis,..aris nirt gParht wrrd, rn hol' nu 
l'n dan nH•t rl'n paar Bocrrn Pl'nirrp ~>clwtcn erewi ""ld wrrrlen 
waarhij aanrrptrPkPnd mag worrlt•n tint de Erwt•lsehen h •t Per· tP 

sehot losll•n - dat alll's brhoevrn wij ~-lccht aan tr stippen. 
llrt brc.on t•rn~t lP worden bij dr bopn•nplaats DuToit, trn 

N.-\V. van Kr·ug<'I"Mlorp. Daar h:uld!'n zich rrn 100 tal RoE>rrn 
opgPsteld. Jamt•~o.on kwanr in <len middag van l Januari, tr 
:l uur uit lwt ... oordwl'sten daar aan. Tot•n tlr BoPren den 
trot>p hrgonncn !1• hr ... tokrn, wPrd de artillrric van Jame ... on 
op Du Toit's lro vt• grricht en zoehten de projeeti<•l!'n hun 
dorl. Virr urrn Jan~ tol i uur '" a>orHls !luur1l rlit 
geschutvuur; maar cl1• Bocren hadtien Pr geen lat vt n. Zij 
lagnn op lROO yarrls afstand !'n dr vuurmonden waren op 
4000 yarrl~ gericht! BoTerHliPn vrrgaten dt• Engelbchen 
tPlkPns dr sluitdoppt•n van dr granaten voor slagdoppen 
te H!nvi~HPII'n rn dr granaatkartrt"!'n tp temprPren, zoorlal 
dl' projt•rtiPlen niPt of nirt tl' rrrhtrrtijd spron l'n. ..Ik 
Wt'Pt loch z ker, dat 1•r cPn "fanaat in uw kamp gPva llcn 
i1-o," 1.ei latl'l" kolonrl Grey lot 'ronjé. .,Zt•kPr," antwoor<liiP 
dP7l'; .,wilt gij hr111 zirni' Ik lwh h<'lll bij llll', in mijn waer n." 
Op de granaat zat norr tic luittlop! 

'rwcPmaal vo<•nlPn de Engt•lsclwn op tic Ho n•n bij DuToit'. 
hot•vp <'!'111' charg1• uit, maar bPidt• kt•eren zonder gevolg. 
En grpn worHIPr, want lwt bcll'id hij rlrzr manoeuHc · 
wa. :tl even ~techt al" hij hrt richt1•n <lrr artillerie. E1 n 
zPstigtal ruiten. ongPYI'I'r nam tPlken>. aan de chargt•s de I. Zij 
h;HldPn 1•en aanmrrk'Piijkcn af~ tand af te I er •en voor zij cl n 
vijand koml.en bcrPikl'n, maar in plaat. van, erelijk rene gord1· 
~tratcgir hPt YOOr,..chrijft, met matirre vaart h• heginnen n 
dl' ~n('[hpifl allrng fp Yl'flnl'l'l"llerl'n tot h t Jaat~te stuk in 
vling<•tHlen n•n wordt afgPIPgt!, wttcn zij tl• paanlcn Yan 
den bcginrw af tot dPn gt·oot~tcn .•po<•ti aan, nirt b dPnkt•JHic dat 
de br1•stt•n hl't in dat t •mpo nirt tot h t einrl • zout! n kunn •n 
volhoudPrl. )faar zoovl'r brachten ,[1' charg1•crrndP ruiter 
hrt nooit; nu nirt Pil in d!' volrrcnd • a;unal11·n niPt, want 



8 

zoorint rlr ruitl'rs onrler ~chol kwamen, velrlrn rlr Borrr.n l'r 
rrnigrn neder, en aanstond~ wenrlrlcn rlc ovrrblijvenrlPn rlan 
drn tpugcl. 

Jamr ·on had inmiddrb, :r.ijnr artilleriC' latenclr doorvul'l'n, 
mei de hoofdmacht den tocht in zuidelijk<' richting voortgP
ZPt. Een eind v<•rrler. zuirloosh•lijk van Du Toit'~ hol'V<', 
larr Borlenstein me• een iO man. Pn zuirlrlijker nog 'ronjé 
met liiO man. )let <ll' volrrpndc aanvallen broogdP Jantebon 
heen tr breken door rle ~telling van )lalan. die nwt Pen JilO 
man bij de Quren's Goudmijn lag, zuidelijk van Cronjé, 
rloch de Bocrrn wilrlrn daar Jameson nog niPt !alen pa .. crrn. 
zij wilden hem meer zuidelijk lokken, waar de ten •in~gr~lC'lrl
heid zóó was, rlat hrt precie~ ren muizt•nval rrelrrk. Om 
de goudmijn heen buigt riP weg naar Kruger~dorp in hrl 
oo. ten, vanwaar hij noord-oo. telijk op Johannr~hurg aan
howit Twrl'maal chargrerdPn rle Engelsehen op 'lalan's 
stelling, maar zij riPin:den t !ken~ af, no, voor zij dr ~pruil, 
rlie van Du Toit'. hoeve af de vijanrlen van elkaar .cheidrle, 
bereikt hadden. 

Een l•ind .crder werd de aanval herhaald. Uier stuitll'n 
de Encrel~chen echter op Potgieter met UO man. De Enrrel
schrn brachtrn <•en )fa. im ovrr de spruit !'n vuurden van daar 
op rle Boerenmet "'l'Cn andere uitwerking evenwel, dan dat velf• 
patronen verschotPil werden en verRchcirlrnc kanonniers Cl' hPt 
lt'ven bij lieten. W<•l is ril• brrtienaar van hrt g<• chul 
achter een ~talen plaat verborgen, maar hij blijft trPf'haar 
door <Ie opening. die in <lr plaat is aangebracht om lwm gP
lrgenheifl tP geven tot 1 ichtcn. Zoolang ril' re<·p ml't liiO 
patronen afge,choten wej'(l en de plaat trilde rloor !1rt ~chok
ken Yan rlen yuunnond, wa. rlc kanonnier veili"', 111aar 
nauwelijk. was rlc plaat in rust grkornen, of l'Cn jong<' 
Boer, Pen uitnemend schutt<•r, schoot door rle opening den 
man twer. Dit gebeurde ettelijke malen achtt•rern. 'fpn 

laab .. tc was rr nog ~lccbb cl'n onrlerofficier met rlrip man 
bij rle ~Iaxim overnoeblevl'n. Toen kwam •n 20 ruit<•1·~ ovrr 
rle . pruit hun t hulp, maa.r zij werden spoPrli"' <loor ri<· 
Boer •n gevangen g nomen. 



[ntu~f'ch~>n wa. ,Jam~>~on met zijtH' hoofrlmarht weer voort 
gPtrokkcn in wiclweRtl'lijke richting op een pan (PPn 
~oort vijver, waarin cle ~pruil uitkomt) aan. !lier trarhth• 
hij zijn bivak op t • . laan. De• Bocren haclclen nu echt<'r 
hegrepen wat Jam son in lwt <'hild voerde, dat hij nl. 
in lwt Jl;uiclcn Cl'tH' omtrekkeuliP bPw1•gin"' wilcle uitvo<'ren. 
7.r~tig man van Ialan rn Potgieter trokken dul' onclrr 
Fouché in dl•n :tvond "rtH'P· gcwijzC' zuidoostwaat·t~. 7-ij 
haclci!'n zich tcgenovc•r dc' pan achtC'r cl •n ~poonvc•gdijk. 
op"'es!C']cl pn brstooktcn vandaar clr En•YC') chcn. Tot twec·
maal fo<' d('den dezen <'l'll aanval, maar werden tclk('n . 
afgchlag('n, Toen hrak Ja me-on het kamp op <•n wrer 
zuidelijker trekkende "ing hij 1len ~poorwegdijk over. en 
~loeg trn we~tcn claarvan zijn kamp op. Hij kon er hoog ten 
één uur blijven. rn hrt 11101'ht nauwclijk>. ru,t n heeten. wat 
dr. trorp !laar deN!. D1• Bol'!' n hielden met schi ten niC'l op. 

lli!'r mm•t de opmerking grmaakt worclrn, dat clc leiclin..., 
van het gevecht bij dr Engelsehen in grherl onbrkwam,.. 
handrn bleek. Een gt'OH' fout was het. dat bij het voortruk
kr.n clc troep tr rlicht op elkaar reed, waardoor aan cl<' 
Horren het tr ffen v<'rgemakk lijkt werd. Het ontplooirn 
van drn trO<'P met pm;trn wr vooruit en wijn uitgc~chovcn, 
wa natuurlijk aangewpzen. Dr groohte fout begingen ciP 
Eng<>l~ch n to<·n zij en bloc clrn ~poonlijk ov rtrokken, in 
plaats van cl zen dijk te bezetten en zich claar :tehter fp 
vrr~chan~<>n, of alth:ut~ voortrukkende tot llekkin"' in rl.1•n 
rug rr.n eicel van dl'n trot•p tiaar achtN te laten. 

Hirrop hadclcn ti<' Bot•ren, cl i< al· het wan• Jamc>~on ~tt·l'clh 
\OOI' zich uit h!'t lunrl incln·vl'n, ..,ev.acht. llij wa. in cl1• 
va I. A<·ht!'r hem h 'll'll<'n d!' Bo<•n•n nu cl • zoo clomm1•rwijzP 
vrijgt•gpven spoorwt•gdijk. Ya n tc•ru..,trPkkrn was "'Pl'n ~prakP 
IIIPI'r. ,Jtliiii'~OII 1110('. t 0\PrWiiiiH'Il - ~n!'UH'lt•n•- Of •••. zich 
OVI'I'g!'\'!'11. 

~nclat ch• EugPischPIIIIO"IIHtal-· t'l'll uur halthatldPII•T!'houciPll. 
mat· •hel'rtll'n zij in noordou~t<'lijkc• ric•htin op Vlakfontrin 
aa11. Vlakfontrin b ht:mt uit 1'1'11 groep tloor hoomPn om
g ven boerenhuizing<>n. In tl•n nacht war n ook Cronjû l'll 
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::llalan uit humH' ~trllingrn naar oli'ZP buurt gf•trokkrn. 
Bij hrt aanbrrkrn van den dag, cl<'n 2en Januari, wa~ .Ta

mc;;on tt> Vlakfontein gekomen rn daar JHt"'ellO<'g om~ingPid. 
In <lcn rug in h\'t wl'~h·n, cle "poorweg<lijk, waarachter 
de Boen·n. In het widoosten, op Doornkop, dt• (iO BoPrPn 
onder Fouché, olie zich ',. nacht~ claar gcn('li!PI<l hatldrn. 
~·oortl('lijkcr 'ronjé en .\fttlan. 

Hepds den vorigPn dag hacl Uronjé aan Jamt•,.on <'l'll hood
~chap gt>zondcn bPht'lzt•nd<': <lat ht>m 1'11 zijn nHuts<•happrn 
Hijen aftocht werd toPgt•,.taan, intli<•n zij tiP wapenen nP<Irr
lcgden •n onmidcl<'llijk aftrokkt•n. Daar J ampson hit raa11 
geen gehoor gaf, int O'eJHLPcl het vuur opende, wa~ Uronje 
natuurlijk niet langr t' aan zijne voorwaanlelijke bt>loflP van 
lijfsb<'houd gcbond<'n. 

's ::IIorgcn. r<'l'd~ vrO<'" IH'gon h!'t "'eV<•cht. Tot zt•smaa I 
to(' beproeft!<• Jam·~on dr stE'IIing van tiP t.r~tig Rorrrn op 
Doornkop te Dl'lll<'ll. liet grluktP hl'm ni<•t. nil'tt<'gl'n~taanrlP 

drzr zr.tig nog zoo vpr~pr·t•iol waren, dat op r)p plaat", waarop 
1lr aam·allcn grricht W('rclcn, ~l••chb t'<'n handvol Bo r·e11 
lag; 15 YOI"'rn~ til' t•cnc opgavl', 3 man volgt•n~; l't•ne andr.rr. 

Toen zond JanH•son een parlemt'ntair, t'n mrn wrrt wat 
'olg•l<•. Cronjé, tlc rommandant, die het naaste bij wa~, gaf drn 
parlementair 2il minuten om terug te rijden 1'11 vijf rninutl'n 
bedenktijd aan Jame;.on t•n zijn mannt•u om zich op gPnadr of 
ongrnadr over te geven. Uronjé bcloofdr >oor hun I<'V<•n t" 
zullen in,taan tot hij hen te Prl'toria ha1l overgd<'VI'rd aan <Ir 
RrgrPring aan wie uit;.luitPnd het recht toPkwam ovl'r lwt lot 
der nijbuiter~ tt' be,chikkcn. [n dien tu. ;.chentijd wa. dt• taat~

artillerie on<Ler Trichardop het terr in v r cht>nen 1'11 hatl telling 
genomen op een hoogte achter een beek, tt•n X.O. Yllll 
Ylakfontein. Toen tic 30 minuten Yf'J'o.;trckcn waren zondf'l 
rlat <Ie witte >lag opgt·-token wa~>, lwgon <Ie artilll'ric in lt' 
-chietrn. Dl• <'Pr~t<' granaten viclt•n te dicht bij, maar· nau
welijk~ wa. rPn tlcnl hij hel kamp "'Csprongen of de hoom<'n 
'an Ylakfont<'in zarren wit van de vlaggen. 

_\lic. wat rlt•n Eng bchen in handen kwam <'11 dat maar 
wit wa,, hemdl'n, hrocken 1 zakdockrn, 1.elfs d(' •onlddork 
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nn 1'!1'11 kaffprvrottw •lPr.cl diPn•t ab blijk dat zij zirh OHr

~avPn. DP Rocrr.n ~lornulcu op d!' EngPl~rlwn af t>n uamcn 
hPn gPvangl'll. ,Ja niPsOli l'll zijnl' ofli ·i •rl'n WPnlcll •loor •ll' 
<'OillllliltHlantPII der BOI'l'\'11 i11 Pl'lll' vprlatt•11 twg ·•·hut in ,-Pilig
hPid gebracht, daar dt• Bo1•n•n, t•n ti'I'I'Cht, HP • clijk H•rbolgPn 
W!tl't'll op di'ZI' Vl'rnttll'rlijkt• bclag1'r · hunnt•r vrijlu•id Pn hPI 
Jjpf\1 dt•n aanvoPt'•l1•rs hu11 vt>nlit•ll•lc loon g1'gt'VI'II 1'11 ab 
sluipmoor1l1•naars ncPrgi',Chotcn hatlt!t•n. 11 •t OVt'rÎgl' Wl'f'l 
nw11. .\ llt•cn no"' •lezt' hijzon1lerht•tl1•n. Ja llll''OII ntaakte •lPn 
tocht lll1'1le in t'l'll wagPntjt'. Dt• Bol'rl'n vondt•n in hPt kamp 
nog l'l'IH' groot\• hoevcl'lhci•l ammunitie, Yl'nlt•r allt•r!Pi 
t'dwan•n Îll blikjt';., bt•m•vens wijn, wo•lat van orpbn•k aan 

ll'VI'tli•llliddclPn gpcn spr:tkP wa .. 
In allt· gcvPchtcn te zamcn letlt'n tiP EngPbclwn Pl'n H'l'

liPs van ();) 1lood<>n en ollgt'V<'Pr .n gcwoiHll'n: dl' Bol'n·n ~J 

doodt'n, waarondl'r ~ hij ongt'luk door hun PigPn kanwradr.n 
grtroff1•n Pn PCnior1• gpwonden. 

Ja meson liet zijn I' •lootlt>n en "~'" otult•ll Jan..,, lfpn wt g 
I i"g«'l1. DP Bot•n•n lu•blwn Zl' mo<•tcn opm·mcn Pn lwgravl'n 
of H•rzorgt•n. Jarlll'sOn het'f't thwnloor tlt• stwlht•itl van zijn 
lorht w<'l bt'vOrtiPrtl, nwar of lu•t laten li•Y"'Cn van gt>wondPn 
nlt't de l'I'"Plcn van tien bt• chaafdpn oorlog 0\ '1'1'1'11 tP 
hrPngt·n is - IPm:ij bij hoog • noodzakclijklwid, 1lil' ct•hiPr 
hil'l' niet aanwezig was - hdwijf'l'len wij. 

Trouw<·u. aan lli(• n•gl'll.'n hl'l'ft Jameson zich ook in 1'1'11 
antll'r opzicht niPt gl' toord. )11'11 weet, tlat dt• BorrPn hij 
de• buit"'I'IIHtaktt• ammunitil' ontplot1Htn• en uitzctban• kogt>J, 
"<'YOn1h•n hchhcn. Ee·r~t bPWl'l'rdcn tiP En!l:ebchen, dat tll't.Cn 
van tlt' Bol'I'Pn wan•n, mant· on•-'lukkig pa,tl•n tiP patr01wn 
pn'<'Î<•s op dl' LPe•-)letfonls tle·r En••ebt•lwn l'll in 't gPhl' •lnit•l 
op dl' ~Iartini-llt'nl) 's van' t>PI••t·ootPr kalibl'r tlt•r Hot•n•n. To~>n 
tral•hltl' Janll'son liPt 1.00 11' vc•rklan•n. tlat er ondPJ' zijn II'OI'Jl 
t•e•niw· olifantc•ll-ja"l'l'. wat'l'll, die• dt>ze· patronl'n tl>t•vallig hij zich 
hadd1•fl. )laar aatl"t>ZÎt>ll l't' t•t•nc·aunzit•nlijkP hot'H'PIIH•id van 
dt>t.l'll'dc• pall'Olll'll, IH"hool'lijk wrpakt gc•lijk hl't hij CPIII' t' JH'
ditit• ln•hoort, gP\OndP!I i., kan tlat .lt>l'hts t'l'll poH!I'P uitvhu·ht 
hPcten. )I •n wc •t ook: tlal dl' l{corc•l·ring der RPpuhli k t'Plli"l' 
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van die patronen rloor rlP conl'ul~ aan de ver~<rhillenrtP ~IogPnrl
hrden heeft dorn toPkomcn, opdat elPzen zich zourlen kunDfm 
ovPrtuigen met wPike vijanrlcn de Bocren te doen hebben grhari. 

Ik zelf bezit ePn paar V<Lil die ontplot1lare Pn uitzetharP 
patronPn, op het slagvdcl van Vlakfontein buitgemaakt. llPt 
zijn rh·ic ~oorten; de cene is gedeeltelijk, rle twN•rlP ge lH• PI 
mPt rlynamiPt grvulrl. De derd · is een projretiPI, dat Pr 
oppervlakkig al c!'n gewon!' L<•e-~Idfortpatroon uitzid. ITPt 
tiraagt e •n tempel. waaruit blel•k, rlat ~:ij te Londr•n vr•r
vaardigrl zijn. Aan den kogel zijn overlanrrs vier insnijclingr•n 
aangebracht terwijl rl<• punt zacht i~, lOOtlat hij, l<'gPn~<tanrl 

ontmoetende, zich ~plinterenrl uitspreidt. 
Tc Pretoria heeft men met cleze patroon prO<'V!'Il genomPn. 

)fpn schoot Pr mede op th·ie plankjes, diP op kortPil afstanrl 
achter Pikander geplaatst warPn. Door hPt cer~te plankjP hacldP 
kogel een gewoon rond gat g<•maakt; in het twPPdP !'l'n gat in rlrn 
vorm van een tre htcr, in het rlcrrle Pi nddijk als Pen ·ter, I.OOLLJ 
ern steen veroorzaakt, wdkP HH'n door een ruit hr•Pft gq~ooirl. 
)len kan zich cl u voorstellen welk een vPrwo!'~ling rh•zc kog11l 
in een men chelijk lichaam moet aanrichten. 

Ten ~lotte nog rlit. 
Alles toont aan, dat mr•n lP Johannc~hur". cloor .Jamf'~on's 

konu.t vcrrast wa~. )frn verwRchttc hem lall'r, op, of na rJpn 
l)en Januari, den dag waarop dP grootP vPrgadPring van rlr• 
~ational Union wa. uitge~rhn·H•n. \Vat kon .Jamf'~on bt•
wogen hebben zijn vrrtrek te v •rvroPgPn':' )fis;.chien i;. IH't 
volgenrle clc vrrklaring. 

Zaterdagavond, :2 Dccembt•r, kPerclt• <'Pil ingcniPur van dP 
Simmer-and-Jack-mijn nwt ~ijnP vrouw van riP huwPiijksrei. 
terug. De ingenipur wa' hij ~:ijne arbeiders zrer gezien. Toen 
hij nu Zaterdagavontl thui,kwam ont taken rle mijnwrrktor. 
vuurwerk voor hem en losten vr-Pugdeschot<·n uit hunrw n·
votYer~. In Joharmc~burg wist men, dat de onlu~trn Pik oogl'n
blik konden uitbar»tl'n; Pene vechtpartij kon rePds aan
triding wonlt•n, rlat rle vlam uitsloeg. Waar~chijnlijk 

heeft Pen clcr ccdg<•nootcn, hf't vuren hoon•rHtf', gcntf'PrHt 
dat de op>-tand uit".ebrokcn wa~ •n tof'n chutelijk naar 
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~fafl•king geseind: Kom lhHlPiijk, het sp I is brgonn n. 
Blijkt uit hrt bovPn taande rP!'d: hoP w1•inig Janw. on 1'11 

zijrw officiPrrn verdiPnen om humw ~trtttPgi:clw Pil militairt· 
th•ugllen, tl•nzij om hunne dapperheid - want dit• ontbrak 
hun niet, al is 1l<' overgav<' verrasst>nll sn1•l gevolgd gl'
prPI.t'n tt' word1•n, zoo kan ik 110"' op mcl•nl1•re fouten en 
gebrrkt•n van drzP slecht gl.'leide ond l'lll'lllin"' wijzen, en dt• Vl'l'
lwerlijkrndl' legende die zich om haar cvormd he ft, wr tort>n. 

'ft•n terk. tp moet g •pro te teert! worden teaen 1le bewondl•ring 
voor de buitengewone snelheid, waarm •de de rit tloor het vijan
,[elijh land hePt volbmcht te zijn. De IH'I'r David Drapl•r. 
H cretari. van het G1•ologisch G1•noot. chap van 7-uid-.Afrika, 
hPdt mrt groot nauwkeurigheid tll'n af~tantl van d<' grens 
tot hd punt, h•n Z. \V. van Kru"' •rsdorp, waar Jamt• on 
tloor de Boerl'nh:-rijgsrnacht .,.e"tuit werd, aemeten. Dit> 
at'stantl is 120 Eng. mijl (1 En"'. mijl = 160!l A.) Voor 
tlien tocht he1•ft Ja.nwson iló uren gebruikt. Gt•midd •ltl hl•Pft 
hij duH 21,:; mijl in het uur afgelegd: de zeer korte ru t
pooz('n JDPIIcgerckcncl. Hetgeen vPrre van vt>rbazend i". 

DP bPW<'ring dat J llllll'son zich owrgaf, omdat zijn trot>p uitge
put wasvan VPrmoeit•ni~ en uitgehonal'rtl ofwl•lomdlltde munitit> 
op wa , is evcnet•n · e •n ~prookje. ermol·idheid, dat kan. aar 
uitgehongerd ~ En overal lang~ dt•n wt•g warl'n ;.tapdplttttben 
van len•nsmiddPh•n aangPI •ad, w 'kt•n, sommigen maandt>n Lt' 
vort•n! Vraagt nH'n, ho dat gPdaan kon wordt•n zont!Pr dat 
d1• n•geering dt•r Republiek •r de lucht van kre •g, dan i. 
ht·L antwoord, dat dt• man, cli • de h•vcn. middt•lc•n op~loeg. 

zelf nit•t wist, waarto • hl't ei••enlijk dit•ndt•. )fpn had hem 
verlt•l•l, dat ht>t wat! voor 1'1'11 po. tkol't. 1•ndil•rht, dil' tus~chen 
Johanm•. burg t•n Mal't•kin<> ,·tollll "I'OJ>Pnd tl' wonlc•n. \ aren 
dt• rntwschappt•n uita1•hongl•r·d - maar wij wl'tert< van cltler dllt 
't nil't Ju•t geval was - clan is lwt llc•. chul1l der aanvoc>rder>-, die• 
'tUl de voorzorg" maat n•gl'll'll gc•c•u gPbruik heblH'II '' •tc•n Ie 
makt>n. En clu.t dt• munitie Vl'l'hChotcn was, i. onwaar·. DP patro
m·n, dit• clt• BoPren buitgt•umakt hehlH'n, zijn afdoPrul IJ,.,, ij . 

Dan heette het dat dt• Bot•ren nwt .Ma irn" gi'\Htp ucl 
en in vt>rpletlerenJe trleerJer·hl'id war •11. liet een • i e eu 
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kort gevecht op den 2en tegen ecne Borrenmacht, welker aan
in de Engelsche berichten strrk ovl:'rclrt•ven is gaf de troep, hot•
wE-1 er nog maar weinig doouPn en gewoiHlen wan•n, zich ovt•r. 

Uit pen en ander blijkt llu~ dat tiP onoortll:'t>lkundig in ge
nomen stelling der EngelRellen bPnevt•ns hun roekt•loo~ munitit•
VPr pillen hun voomarnelijk tot cle overgave genoopt het•ft; 
Vt!rllt>r' dat zij geen groote verliezen hebben geleden en er in hun 
vechten nirt buitengewoon heroï eh gewrest is; dat clt> toclrt 
geregeld was aiHof men met de grootstt• uitputting drn klein, ten 
spoe~l had willen bereikrn; dat de voorpo~tendienst sh•cht 
gere"'eld was; dat de tactiek van vrchtt•n hopeloos ~lt•ch t 
was, ~Iaxims gebruikende waar geweren beter werk hatlden 
gedaan en zonder l't>nig begrip hoc van het tt'lTt>in nut 
tt> tn•kken. "Hebt ge ooit gezien, gehoord of gclezpn v::ur 
ieto zoo be pottelijks als Jamesan's tactit>k?" VI'Ocg mij t>t•n 
soldaat, tlie veel kruit heeft geroken in Zuid-.Urika. lipt i~ 

t!' hopen, dat men nu niet veelme<•t· hooren zal van JamPson's 
(resp. officieren van het EngPlsch leger) militair beleid Pn het 
heroïsche gedrag zijnE-r mannen. Zij vocht •n goed onder innig 
slechte aanvoering. De Boeren toondt•n zich kundiger aanvoer
tlt!rs en beter soldaat. Zij wonnen t>n zij venlit>ndeu ht•t. 

En hiermPtlf' wil ik besluitt•n. 
Allet>n noa een woor1l van t!ank aan ::tilt• autoriteitt•n voor 

de wehvillend(• ontvangtit, waardoor ik Jrpt dot'l mijner r·pi~ 

in allt> opzichten bereikte. 
Het i~ een waar genot gewee. t eenige maanden tt> vertoevE-n 

onder dat eerlijke heldenvolk, dat zulk Pen onwankt'lbaat· ver
trouwen heeft in zijn Gotl en in zijn gcwet•r·, dat toen ik f'en 
hunner vroeg, wat et· geLPur·en :r.ou, indien tie ~~ngelschen in 
grooter· getalt> terugkwamen om de:r.e snratlelijke netierlaag te 
wreken ik met lwt kalmstt' gelaat ter wereld tt·n antwoord kret>g: 

.,Dan zal onH een gr·ooter aantal neer. eh iet"; 
tle gedachte aan een rnogt'lijke nedt'rlaag kwam zelfs bij den 
t'er·men kerel niet op. 

Europa in het algemeen, Engelanti in lwt bijwntlcr: den 
hoed af! voor een volk, tlat wo kau, Uilt lOO uwy spreken! 

's-Gra venhage, Juui 1896. P. A ..... 
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