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De Wijk Boksburg strekt zich uit van 
Elundsfontein tot Springs, inhoudende de 
volgende dorpen: Elandsfontein, Genn1~ · 
ton IElsburg, Vogeltontein, Boksbur;~, 
J3r;kpan, 'chapenru t, en Springs. Alleo 
te ?..amen telt deze wijk een tweeduizend 
weerbare mannen; e~hter waren er nooit 
meer dan een zes· tot achthonderd man 
op kommando. Na bet retireren van Co· 
lenso '' erminderde bet getal tot op om· 
trent een driehonderd burgers. Te Colen
so scheidde zich een gedeelte af ondet 
Ass. Y.K. van \Vijk, terwijl een ander 
gedeelte onder V.K. Gravett naar Coles
berg vertrok. 

Eind Rept. 1899 kon men Veldkornet A. 
,f. lJirksen. verge?.cld van de eer C. H. 
Muller. welke de Transvaalse vlag droeg, 
naar bet station te Boksburg zien rijden, 
~evolgd door een honderdlal burgers, al
len gereed om naar ~atal's grens te trek
ken. 

Aan het station aangekomen zijnde, 
wachtte hun een zekere teleurstelling. 
daar er g!'en trein mocht vertrekken zon
der order van de chef te Elandsfontein. 
Na aldus een paar dagen op het station 
g<>wacht te hebben, werd eindelik de order 
ontvangen en vcrtrok de eerste trein naar 
Zandspruit. terwijl de vierkleur vrolik ter 
zijde wapperde. Toen de trein vP.rtrok, 
begonnen reeds enkele burgers hun gewe· 
ren af te schieten. Een week daarna ver
trok er weer een kommando, en steeds 
daarop gingen troepjes burgers naar hPt 
front. 

Op :2 Nov. '99 kwam een politie-dienaar 
in dienst van de V.K .. bij mij met een 
lijst: In naam van Stephanus Johannes 
Paulus Kruger, Staatspresident der Z. A. 
R., wordt gij hierbij gekommandeerd om 
op morgen ten 10 ure te verschijnen voo:· 
bet kantoor van de V.K. met paard, zadel 
en toom en padkost voor 14 dagen. 

Hier was natuurlik niet veel tegen te 
zeggen; een zadel en toom verschafte de 
V.K. mij, en van een man die over het 
etation woonde, kommandeerde ik een 
paard. De volgende morgen verscheen 1\ 
voor de V.K. en deze gelastte mij de 4de 
te vertrekken; daar ik eerst nog naar J'l
hannesburg wilde. zo stelde ik mijn ve~
trek uit tot de 7de. 

Ik vertrok dan die Maandag morgen ten 
7 ure in de richting Volksrust, alwaar 1k 
des avonds te half acht aankwam; ik sliep 

d1e nacht in een coupé en de \'olgende da.;,: 
wandelde ik gepakt en gezakt naar Char· 
lestown, alwaar !Jet lager was; hierbij 
moet -ik nog zeggen dat bij gebrek aan 
paarden-trucks mijn paard achterbleef, '1. 

geen ik dan ook nooit weer flC'Ûen heb. 
Te Cbarlestown aangekomen zijnde, ont

moette ik eeu Duitser G. en deze inviteer
de mij bij hem de nacht te komen logP
reu . De volgende dag vertrok het lager 
weer naar Volksrust, en die dag speelde 
ik met de heer G. een paar partijtjes bil
jard in een verlaten hotel, dat tans dienst 
deed voor hospitaal. De rlde Nov. ver
trokken wij allen naar Ladysrnith, alwaar 
wij de lOde aankwamen. Hier ontmoette 
ik V.K. "' · J. Dircksen, waarbij ik miJ 
voorlopig aansloot; hij deelde mij mede 
dat hij iemand nodig had om zijn schrijf
werk te doen, en stelde mij onmiddeli<.: 
als zijn sekretaris aan. Die nacht sliep 
ik onder de V.K. zijn wagen en boord<' 
voor het erst in mijn leven de kanonn ~n 
in een oorlog schieten. 

De volgende dag. 12 Nov., werd ik door· 
de heer Adriaan van Wijk in de positie.. 
gebracht, welke om Ladysmith waren, 
wij waren omtrent een kwartier rijden 
~an het dCilrp af, of wel een 4000 treden: 
wij hadden ons gewapend met een goede 
kijker, zodat wij mooi de verschillende 
punten van het dorp konden zien. Die 
nacht kwamen er rapporten omtrent de 
vijand in eu werd er order gegeven om 
tegen 4 ure in de morgen gereed te wezen 
uit te trekken. Tegen half vier stond ik 
op, warmde een beetje soep op van de 'fO· 

rie;e dag, maakte koffie voor mijn veld
fles, ging patronen halen bij de lager 
kommandant en vertrok op reis naar La
dysmith. 

De kanonnen bulderàPn reeds en een ie
der zocht zich een goede positie uit of 
pakte een muurtje van klippen; nadat 
wij een uurtje tevergeefs gewacht badden 
op Tommy, begon het te regenen en gaf 
de V.K. order om maar weer lager toe te 
trekken. 's Avonds tegen 10 ure moesten 
wij weer uitrukken en 's nachts ten 12 
ure bulderden de kanonnen dat het w 
kraakte, en kon men de bommen in bet 
dorp zien barsten; tegen 1 ure gingen 
wij echter weer Jager toe; de volgende dag 
trokken wij weer een beetje nader aan de 
positie, daar bet oude lager onhoudbaar 
werd wegens het water, daar het bijna 
iedere dag regende. 

Nu werd het leven tamelik eentonig; 
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n u eaa dan vallen er enkele bommen in 
onze pooitie, waar,·oor door onze kanon
uen weer bedankt wordt. 

\'an tijd tot tijd moet ik gaau brand
waebt staan; doch nadat ik dat eenmaal 
getlaan had, gaf iemand mij een goede 
ra<Lcl, nl. 1k moest eerst een olaapplaat., 
kiezen, zodat de korporaal mij wis~ te 
,·inden; dan, al~ het donker werd, moe. t 
ik mij op een andere plaats neerleggen; 
wanneer het dau mijn beurt was ow wacht 
te staan, dan kon de korporaal mij natuur·
lik niet 'indeu; de volgende lltorge!a 
rnoeöt ik weer 11aar mijn oude plaats terug 
gaan ,alvoreu~ het Jicht waö; deze raat! 
volgde ik O]J en vond ea· grote baat bij. 
~nmt gePn een keer heb ik weer wacht 
gestaan. 

\ ' .K. Dirck>en wa~ onlang" naar C'olen· 
EO vertrokkeu om een goede lagerplek YOOL' 

onö te zoeken; op \-\'oensdag 2'2 Xo,·. keer· 
de h,j weet· terug en gaf order 0111 de vol
gende dag te vertrekken, hetgeen wij dan 
ook deden. Die nadlt spanden wij halfpad 
Colen~o uit; het weer was die nacht ver· 
schrikkelik; de regen viel bij stromen en 
was vere:eY.eld van sterke wind. zodat wij 
allen door en door nat waren. 

De volgt:!'nde dag kwamen wij te Colen 
bO aan en ~Joegen het lager op bij du 
spoorwegbrug: hier trolfen wij onze kom
mnndant vVeilbach aan. 

De Zaterelag daa rop 1>nlu10ette ik (>e:l 

oude over·buua·man van mij, de heer H. R. 
u at Amsterda111: ik ~telde hem ,-oor dJ.t 
wij eenR het d<H1J en het ~tation zonder. 
ga;m beY.oekf"'t. hetgeen wij dan (lOk deden 
Het eerst' gingen wij naaa· het ~tation; 
mijn pen ;,. echt r niet i11 ·taat om de 
n•rwoesting te bescha·ijven die hie1· had 
plaats gevonden: de meubel, en inboede, , 
duiY.ende plaatskaarten. alle soorten order· 
briefje~. dagstaten enz. enz. lagen over 
de grond verspreid en in het midden lag 
de hrnndka"t met 'n groot gat in zijn rug. 
De ruiten der ramen en deuren waren oo:
grotendeel~ vernield: vol tegenzin 0\'er 
dit werk ''erlieten wij deze plek en be11:n 
Yen ons naar de enkele woonhuizen. die 
er stonden: ook hier ontmoetten wij weer 
hetzcltde schouwspel; de muurYer,ier,.elen 
l141en door en over elkander op tafels en 
op de grond. schilderijen. bokkenhore\1~. 
hokken-koppen, portretten, alle~ la~ door 
elkander en over elkander OJJ de !:l'Ottd. 
'\~lij hadden al gou genoel( van dit schouw
spel en keerden terug lap:er toe. Tn de na· 
midda(!' ~~:ingen wij bij de kaffer~ melk 
roeken; wij ruilden deze voor ~nikt•r; 
die avond viel er een zwaar onweder hoven 
ons, hetwelk gepaard ging met veel regen. 

Zondag 26 Nol'. wa8 een praehtigt> dag, 
tegen 1 ure komt het rapport: <;>pzadelen. 
de En11;el9en zijn in aantocht van E~t
court hierheen. 900 ma'll brengen de wa
gen~ die Yan F.~t<'ourt komen. in veilig 

heiu; 
g o::l.\111 
liggen, 
titaud. 

de rapporten luiden, dat de .Eu
overal 1·oudolll ono in de kopjes 
op omtrent 1 uur Le paard af-

Tegen 12 uuc u•e murgeu keert Ueul. 
Jouhert terug \ 'UH zijn tocht 11aar Est· 
court; de burgers zagen er verochrikkelik 
uit; allen waren zwaar bedekt met stof, 
vooral de kanonneu en wageutlrijven wa
ren niet van kaffer~ te onder".cheitleu , ZIJ 

vuil zagen zij er uit. 
Vele \ rijstuter~ waren de Ueul. tege· 

moet gea·eden, waaronde1· ook enkelr; 
TraU>I'alers, ona hem te hesehennen t.egen 
de Engelseu, die hem achtervolgden, doch 
te ver ach ter waren. 

Die >l\'ond telden de Engelsen hun ka
nonnen tegenover onö op en de 1·olgende 
morgen bombardeerden zi! ons lager. zo· 
dat ll'ij lmb over kop uwehten duchten 
met achterlating nrn enkele wagen:,. die 
later echter werden gehaald. De .bugel· 
seu trel;keu in cla·.e geled reu op on> al. 
doch wij \\rar n gereed hen te onlnwgen: 
toen zij na .. oi uniJij 11·are.r. trokken onze 
kanonnen lo~. waarop zij terug: keenJeu 
eu de vlucht namen. 

Op 10 min. afstand van dt• oude lager
plek ,Joegen wij cle nieuwe op en '.; ttYond~ 
krewm wij voor het eer~t eens k>lil' om 
ee-n "'tukje kost gaaa· te mak€'n; teg:en 8 
uur trokken allen te paard uit naar de 
}lo~itico. De Engelsen richtten t.an< hun 
wekliehlen op onzp positie>' om eens pool~
hoogtP te nemen: <lie gehele n:lt'ht werk· 
t <n z.j in rlc hu•ht . waar~dlijnlik om ver
binding tt> kr·ijgcn met LadvHmith. 

.Vooa· om op het slagveld ~tond een losse 
kop. welke \ ' 1111 een plateau voorzien \\·as; 
wanneer eh• l~ngelsen die in bezit namen. 
konden zij on~ van zeer nabij met hunne 
kanmmen he-><ehieten. vandaar dat de or
der kwam om deze kop in bezit te neme". 

400 mnn trokkeu hem op zonder slag of 
Htoot en nnmen er positie: op Donderdag 
30 NO\'. waR hij ons alles ru. tig; naar men 
on" mededeelt. i~ er iemand uit Lady
Rmith gekomen en heeft onze artillrrie offi
C'ieren medegedeeld waar de holen zijn. 
waar de Engel~en zic-h o1·erdag in -chuil 
houden, zodat die dag een hevig bombarde
ment plaat" vond bij genoemd dorp: ook 
deelde men ono mede dat enkele Engel~e 
'olclaten Ladwmith waren outducht en 
bij on~ wa1;em waren komen afleggen. 
terwajl de achterbliil·ende Engcl,en ,-ele 
dezer d~erteurs zouden gewond en dood
~E!"rltoten hebben; doch voor de wnarhe1d 
hicr1·an sta. ik niet in. 

De Engelsen hombardeerden ons dage
lik": toen ik Zaterdag morgen naar de 
poRitie ging, wa' het bombardement in 
volle gang: toen ik tussen de beide kop
TJen was. waarop onze kanonnen ~tonden, 
kwam er in eens een bom op omtrent 30 
treden van mij af te 1·allen: ik ~rhrikte 
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heYig en \'ennu.:htle elk ogenb.hk dut hij 
zon barsten: ik liet mij dadehk plat .op 
de grond vallen en wilde ee~·.st zelf$ met 
naar hel ding kijken, doch hiJ bleef. even· 
als ik. doodstil op de grond li~o<gen; w~e 
ik alleen geweest da'll waf< ik hem een 
111ooi eindje nit de weg gegaan doch er 
kwamen meer mensen aan en deze maakte 
1k opmerkzaana op het gevaar; een der 
aangekonaenen reed tol'n nn.ar hem toe. 
uekcck helll \';\1'1 a!Je lmnten en reed Cl' 

111 f."<ll\ ,ve:;r. ;\aar ik vern~oeit "'n"~ l~tet ee? 
15·pnndel· .\rmstrong. d1e. doord1en hiJ 
in het grn,. viel. niet hustle. 

Op Yel ,:c·laeidene plaat-en in het rond 
"·aren ;!"atert ntn o1ntrent (l'e'll 1netcr thn
meter. wam·in lydite-hommen waren ge· 
l•ar-tl•n: daar het zeer zarhte tnrfgrond 
"'""· h,ll·,t (en ook ,·ele clezer bommen 
niet. 

·1 kt ;wekli<·ltt of wel de hclaograaf werh 
elke nacht doch daar het code--schrift is, 
kumat~1 wij er met,. nit wij~ worden. 

I 1- , e!'l'il·ht tau,. iedere dag 1-ehri.i fwerk 
"'""~' cle \' .K. en bekleed tevens de rang 
\'>111 la~o:er-kollllili"saris. lk ha;? enige sooa·· 
ten "lt'\'en~micldelen onder mtJil berustmg. 
diP ik \'OOI' ambulRnrc burgers ho1ul e11 

dan nog levenwtiddelen die w •ini!!: g<'· 
brnikt worden. zoal, zout. peper, balqtoa:
·Uer. kaal·,cn, en~. enz. D.n~clag a.~. ii 
Dee. ver·trekl h •l Jager weder en komen 
wij lang' het pad en de spoor te liggen. 
aa u de voet \'a 11 een ~teile . berg. wau I' 

JIJooi gJ'l" groeit voor de paarden en ossen. 
DiE' millelag vertrok ik in ge1.elAchap van 

de heer IL na<1r Eland"laagte met drie trol
lie~ om kn:-;l en vvet· te gaan halen voor 
het lager. . 

Die maeht 1-li •]Jen de hee:- lt. en tk on
der el'n tr·ulli' iTa gezel,chap \'Uil de lwr
gcr' _\lij" en \'llll \\ïjk, b.jgenuamc.l ofhe 
ver beken<! onder de naam van Jameoon, 
daar hij hij de troep \·rijbuiter~ wa~. 
"·aarnaedc Dr. .Jame,..on .Johanne-burg 
dadat te 11elllen. 

De ,·olgende morgen .panden .wij \'I'Oeg 
in en reden tot nabij Lady,;nalth; In er 
spauden \dj weer uit, deze kunt de nek. 
en nu brachten de heer U. en ik een be
zo<•k aan de po,itie die vroeger door l(orlJ. 
,)(m CoPtzee werc.l bewaakt. Tegen 10 ure 
f.panden wiJ weder m en reden nu doo.r 
naar :Modder~pruit. Die avond sliepen WlJ 

in <'<'Ti ":,::c.,loten ~toederen wa)!;en" vun d 
);' .Z.,\ .: .. ul.; alhoewel een beetje er!!: hard. 
sliepen "ij (oC'h goed. daar wij er aan ge 
woon wcrdeu. De volgende morgen brach· 
ten wij een bezoek aan de :-\mbulanc~· 
trei11 ,·an Dr. Tluizinga. waar tk verschet-
1)ene kenni"•en ontmoette. Te 10 uur 
spanden wij weder in en reden door naar 
J·:Jand,laagte. · 
Ook hoer ontn10ettc ik weder enkele ken

ni<"en. wonronder de heer H.. welke nl 

daar werkzaa 111 wa' aan "De :---taa tsdruk
kerij te \'el de"; ltij onthaalde mij op een 
Jekker maal e11 deelde mij alle bizonderhe
den mede omtrent de slag bij Elandslaag
te, \1·aaman hij zelf deel hnc.l genomen. 

Die nacht sliep ik in een coupé behoren
de bij de Staatsdrukkerij. 

De \"olgende dag untnaoette ik twee Boe
ren, die naar hun zeggen beic.le de slu.g 
,..-u a Elandslaagtt: hadden meegemaakt; zij 
namen nnj mede naar het lager van de g~ 
sneuvelde Gen\. Koek, alwaar een menigte 
dode paaa·den op klonapjerl bij elkaar Ju
gen; ook het lager vu11 de Hollanders en 
Duitsers bezocht ik en vond er alle rou· 
gelike oveJ·$dautten van keteltje~. ))(}tteo, 
)Jánnen en kolfertjes; port-manteau's niet 
te vergeten. 

. llieJ·op bezichtigde ik de l'igelike posa
tle~ der Boeren en van Ko11adt. ~chiel; 
achter ,·er.;cheideue klippeu zag Jk gro 
ie laoptm .vlauser-palronen liggen· ook dP 
klippen <11111 de vorknut vcrtoua;c.len de 
sporen va u kogels; overal \\'Uren stukken 
u[g<>ln·oken; i11 ,jjf min. 1.ijtb kon men ge· 
makkelik ee11 t\\'intig kogel. upra[>Cn. \\au
neer anen <ie gt·o(e hopen :\lanKea··duppen 
in aanrne1·king nee111t, kan h<'t niet an· 
der~ of de lllt"''lHen llloelen daar dapper 

1 ,tand gehouden hebben; helaas werden zij 
omsingeld en mue>ten voor de overmacht 
zwic·hten. Verde1· bezieht.gde ik nog de 
graven waarin al die dappere menFen hun 
ru~tplaats gevonden hebben. 

Des nami<ldag" reden wij pel' rijtuig te· 
rug naar het lager; wij brachten de nuchl 
door in de oude lagerplek waar van Wijk 
:t.ijn tent 11og stond, en de volgende dag 
redeu wij voor cl<.' po"itie' 0111. over de 

· Coler1so wagen brug, het lager weer in. 
Die middng mo~l ak uit naam van de 

\".K. een telegra111 'luren aan .Z[]Ed. de 
f'taal~pre-sident. \'l'l'llleldende dat de bur
gers nog allen 1•ol goede moed waren en 
dut wij niet twijfelden aan het suks~ 
onzer wapenen. 

Die nacht moe~t ik waeht s(nan met de 
heer [[. van 3 tot I uur. 

Men ziet tan.- bij Colen~o ,·eel Engelsen 
die aan het polo-~pelen zijn, direkt ,·oor 
onze kanonnen: doch ?.ij worden in hun 
spel niet gehinderd, daar wij anders de 
plaats onzer kanonnen weggeven. 

Dinsdag daarop vertrok ik weer naar 
Elandslaagte en kwam Vrijdags morgens 
terug in het Jager, rlat ik bijna verlaten 
vond; ik behoefde niet te vragen wat d~ 
reden was. want die liet zich wel horen 
aan het hevige bomhardement. Tegen 9 
uur deR morgens ontmoette ik de heer C., 
<lie met een man aankwam, die een ongc· 
luk met zijn geweer had gehad; hij had 
zijn geweer schoon!!;emaakt. zijn hand '>P 
de loop gehouden en zo de trekker afge
trokken. zodat het ~chot door zijn band 
ging: ook kwam de Adjudant van V.K. 
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Dircksen in het Jager mei een ontwrichte 
arm, veroorzaakt door de val van zijn 
paard. l:!:erstgenoemde burger brachten 
wij toen per spider naar het hospitaal te 
l:'etershill; tegen half tien gingen de heer 
<..:. en ik naar vot·en. Er was echter geen 
sprake dat wij bij de posities konden ko
men; dus beklommen wij een berg, van
waar wij een pracht1g gezicht hadden over 
het gehele slagveld; nu eens zagen wij de 
Engelsen aanvallen, dan weer zag men hen 
terugtrekken; ook de batterij die door de 
Bilgelsen die dag verloren werd, zagen wij 
aanrukken en in positie zetten. Kortom, 
tvij hadden een prachtig overzicht van de 
slag, doch meedoen kO'llden wij niet. Toen 
het schieten min of meer ophield, keerden 
wij terug; verscheldene burgers hadden 
Lee-Metford geweren buitgemaakt, ande
ren reden weer met kamp-paarden aan de 
band ot droegen de Engelse patroon-tassen 
met bajonet voorzien; kortom, iedereen 
bracht het een en ander mede. Die mor
gen hadden wij ons verwonderd, dat onder 
ieder boompje of struikje een klompje 
burgers lagen; bij nader onderzoek bleek 
dit een versterking te zijn van een zeker 
kommando, dat echter niet veel lust scheen 
te hebben om zich met khakie te meten, 
nu de -lag over was, kwamen diezelfde 
burgers vol moed aangereden, gingen da
delik bet slagveld op (want ze vernamen 
al spoed1g dat er wapenstilstand gesloten 
was) raapten enige dingen op die oorspron
kelik aan de Engelsen hadden behoord, 
keerden daarop terug en konden u dan de 
ver~chrikkelikste verhalen doen van de 
8lag! 

Van het Boksburg konunando namen 
die dag 13ï burgers aan de slag deel. 

Tegen half twee zag men een troepje 
krijgsgevangenen, bestaande uit 16 officie
ren en 30 minderen, ons lager voorbijgaan; 
deze waren voornamelik gevangen bij de 
10 kanonnen die door onze mensen waren 
buitgemaakt. De Bokshurger~ en Kru
gersdorpers komt de eer toe dit gedaan 
te hebben. Y.K. Direksen was de man, 
die de officieren daar bij de sloot ontwa
pende; daar zij zich nog wilden. verzet
ten, moest hij hen dreigen met ziJn revol
ver, waarop zij zich overgaven; voorwaar, 
deze Engelsen hadden zich al~ leeuvren ge
dragen. In het geheel werden die dag 
omtrent een driehonderdtal krijgsgevangP.
nen gema.a.kt. 

Genl. Buiier zijn verlie<> moet zeer aan
zienlik zijn geweest terwijl aan onze kant 
ï man sneuvelden en 22 gewond werden. 

Tegen de namiddag kwam er een trollie 
aangereden over de raiJq der spoorlijn, 
waarop twee burgers lagen. die zwaar ge
WO'I'ld waren; hunne namen waren de la 
Rey en Ackermann, beid<> van het Kru
gersdorp Kommando; elk hunner had een 
kogel door de borst gekregen toen zij de 

kanonnen stormden; de twee burgers die 
bij hen waren, waren doodmoede en ..-roe
gen toen bij ons la11er a.ssi~ten tie om die 
mensen zo ~voedig mogelik in het hosp<
taal te brengen; de jonge burger Land
man en ik boden ons toen oumiddelik aan· 
en hielpen de trollie opstoten; Landman 
had er na vijf minuten 11enoeg van, en. 
keerde om, zodat ik toen alleen met die 
twee bmgers overbleef; de tocht was ui
terst vermoeiend, daar het steeds berg-op 
ging, bovendjen moe~;ten wij voortdurend 
op de rails lopen, daar er bruggetjes wa
ren waartussen men gemakkelik door zou. 
kunnen vallen; tegen 8 uur kwamen we 
eindelik bij het hospitaal aan; wij droe
gen de gewonden in en al spoedig was d 
dokter erbiJ en onderzocht de beide won· 
den; •·zeer gevaarlik" waren v.ijne woor·
den, doch zolang er leven is, is er hoop . 
Tegen tien uur keerden wij terug lager 
toe, alwaar wij tegen twaalf uur aankwa
men; bij het hospitaal had ik namelik de 
burger William~ O'llimoct en deze stapte 
met mij saam. lk waR doodmoe en. 
kostte het mij niet veel moeite om irt 
shutp te geraken. 
~u bleef het weer een paar <lagen .til. 

behalve enkele bommen die ons ten teken 
z1jn dat Khukie het nog niet opgeeft; op 
).1aandag b'· · sc·hoten zij 46 hommen O[ 
ons af, zonder de min~te schade zelfs aan 
onze poRities te doen; de~ na middags vet· 
trok ik weer naar glandslaagte om ko"t. 
voer enz. te gaan halen; en zo gmg mijn 
werk door tot op 1 ,Januari 1900. 

.\ssist. V.K. C. I!. Muller kwam die 
· morgen bij mijn tent en zeide mij, dat i l~ 

weer mei de wagen~ moetii vertrekkPJ 
naar Elandslaagte. 

,'chrijver dezes werd nu permanent hC' 
noemd als Lager-kommissaris te Eland~ 
laagte en vertrok onmiddelik daarheen. 

Die morgen bracht de hr. Langeler, van 
Boksburg, een kennis van hem bij mij, n!. 
de heer Yan der Lehe, van Brakpan; g<'
noemde heer bracht een kruikje Bols 
mede en spoedig dronken wij elkaars ge 
zondhcid bij de intrede vnn het nieuwe 
jaar. Daar genoemde heer v. d. L. geen 
ma·n was geschikt ''oor velddienst, 1.0 

kreeg ik verlof hem mede te nemen naar 
Elandslaagte. Te!(en 12 uur vertrokken 
wij toen. Die nacht. hadden wij een vor · 
schrikkelik weer, het water kwam bij str<>
men uit de lucht vallen; wij waren dan 
ook in minder clan geen tijd druipnat ; 
wel had de heer v. d. L. een regenja.• . 
doch deze was niet tegen het weer be
stand; bokzeilen hadden wij niet, zodat 
van schuiling zoeken onder de wagens ook 
geen sprake was, er zat 'l'liets op dan maar 
geduldig af te wachten, totdat het weer 
droog wilde worden; van slapen was die 
nacht ook geen sprake, daar men dit moei
lik staande kon doen en om in de modder 
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te gaan liggen, nu, daar hadden wij ook 
geen zin in. Dit nachtje zal ik mijn leven 
lang niet vergeten! 

De volgende morgen, zo gou als wij kon
den, laadden wij de wagens op, en toen 
krege11 wij tijd om voor on~ zelf te gaan 
zorgen. llet eerst zochten wij een huis; 
nu dat hms was nog al spoedig te vinden; 
het be~te huis, dat wij aantroffen, lag ech
ter twee ,·oet dik met paardemest; een 
<Ier kaffers die met de wagens reed, bleef 
ethie1· hij mij en vol moed maakten wij 
toen zo goed en zo kwaad als het ging, 
een kamertje schoon; de ee1·ste nacht slie
pen wij nog 11war buiten, daar het huis 
.er't wat moest uitluchten; daags daarop 
lieteu wij ook de andere kamers schoon
mnken en hier en daar haalden wij wat 
meubelen eu een fornuis enz. enz. vandaan 
en Jo·egen zodoende ons boeltje achter 
mekaar. .\1 'poedig kregen wij een trol 
Je.~· uil hel lager en reden daarn1eue de 
kf,l"oL vun het }\.o1lllt1Ît-HarinaL naur ons 
h11i' am1. nlwaar de wagens het weder 
bY<tlllt·n opladen en het ht~er toehra<'hicn. 

De heer Y. d . . L. liet n n zijn merrie Yan 
hlll> komen. welkt• door zijn kaffer ge
bmeht wenl: ook ik kreet-( een paan! van 
het 1a).(er te leen nm hel op te YOl'l" n, doc-b 
teven' om te gehr11iken. t>n zo n'cl '11 wij 
·~ 111idda!!' clikwil- nit nnar ondip;gende 
plaat-e·n en g;ng<'ll dam· \'ru<•hten eten en 
melk <lrinkt>n enz. enz. llalf V("hl·nari 
kreeg ik toe11 verlof Yan de Y.l\:. om voor 
,~eertit'n chl~t~ll Haar Dok1--hur~ te ,:!Rllll. heL· 
geen mij re<·h1 w~lkom \\·as. \' .K. Di rek · 
!"Pil "a~ gew01Hl ~n g;n~ ~el ijk llH~ l nu.i 
temg nna1· llok,_Jnu·p;; ik lo~ee1·de die tijd 
bi] mi .in broer l<> .lolmn..,.lmrp; en vm·trok 
ein<l Fl'hrnari nanr Xt>w-l'a,tl<'. In de 
tij<l YHn mijn vcrlof \\·aren dl' l•:ngc],C'I1 
te ('olen-o clooq~;ebl"Ok<• n. lmdclen Ladr
~milh ont;r,et. <"11 lagen nn ,·oor de 11iggar~

heJ'gen . ''"elker pa~-<·n <l<>or onz(' mcn'e" 
1:0('4 I he zet 'varen. 

1 Jet kommi--a1·iaat "'"" m1 Yl'J")llaat~1 
naar Clenroe. te1·wi.il Yoor on' lager dat 
op LanclmanKII<'k lag. vanuil Ne\v-CnRtle 
Yoorzicn wen] van ko't e·n panrdenvoer. 

Tijden- mijn Yerlof 11ad d~ heer Muller 
€en andere kommil'!'lll"i" aangeRteld. nl. de 
hee1· Beznidenhout. en deze nam nu voor 
eni_ge tijd het konuni,;snriaat waar. totdat 
bij wrlof kreeg en ik w<'er het werk van 
hem over nam. 

• -u n·oeg de heer Y. cl. L. Yerlof en ver
li"Ok naar Brakpan. daar !tij g-een plan 
had tt·rug te komen. verkocht hij zijn 
paard nnn mij, waardoor ik in het hez1L 
kwam van een allerliefst l"i.idieJ'tie; oor
~pr<rnkelik wa' dit een N'npaa1·d JI:CwceRt. 
doch door een klein foutje aan het linker
been onge-cltikl geworden \"Oor wedren
nen. Ditzelfde paardje l1eeft mij ge<lmg€'11 
,-a11 tlit tijd~tip totdat ik geva11gen werd: 
e ;zenaardig genoE'g. toen ik geYangcn wa~. 

~tJeri het J.l dageH daarna aan paard.e
.liekte. 

JJegin Mei was de order alweer retn·e
t·eu en moesten ook wij ons boeltje op
Jlakkeu; de troJlie met ou' goed stuurde 
1k !JJCL llliJil kaffer padlang~ en zelf ging 
1k }Jcr trem naar \ olksrusl. Toen wij 
daar uankw<uHen, bleven wij een paar da.
geu in onzekerhe.d omtrent hei kommis
.ariaat: wij wiEten niet o[ dit te Charles
town of Volksrust zou wezen. 1,odat wij 
een dag of vier 011 het perron van het 
statioTJ te \"olk~rust Jcefuen. 

Eindelik zou bet kommis-ariaat te (;har
lestown wezen; wij vcrtrokken daarheen 
uameu een huis O\'er het stat!.on in be· 
slag en 1·ichtten hie1· c.rnH kommissariaat 
op. ~n kreeg ik hulp va11 de heer Col
nelis llluller, broer van de A~s. Y.J\:. Mul
ler; hij vertrok spoedig daarop weel' nanr 
Elsburg, dll<1l' hij wegenH onge,chiktheid 
,·an lichaam geen ongemakken k011 slaan. 

Einde Mei kregen wc order om te ver
trekken in de riehting Hok~bw·g; alles 
werd wede1· gepakt en reden wij in de 
richting 'i"olk~rust. Nu gebeurde het dnt 
mijn merl"ie ziek werd; :-~ij kreeg wat 
genot•md wordt: "nieuwe ziekte"", dit 
nmnkte haar het lo]len zee1· moeilik; op 
\ ' olhruxt aangekomen :-~ijnde. trokken wij 
onze wagens op he platform om geladet• 
te worden op de trem voor Bok~hurg. De 
eerste trein ve1·trok toe11 met Y .K. Dir·ck 
sen en een 60-tal paarderuitets en twee 
t rollie,; de . \~s. V.K. vertrok met de 
ande1·e paa.rderuiier~ mel een I"Oigende 
trein. 

De eer;. te trein rP<'ri onder t'en kogel
' egen Bol""'burg Yom·hij. terwijl cle andere 
niet verder· kon komen al" Heidelberg, 
"an hier moe,ien <Ie lmrgere te panrel 
over"teken naar Tlok,hurg. 

Wij bleven toen achte1·. en na een paar 
daf(en wachten werd hesloten om van 
Volksrust over Sta11(]erton dwar~ het 
hoge veld over te ~teken. 

Vl'ij redc11 in de r1chting Brug~pruit; 
mijn iroJiie was niet waard medegenomen 
te worden, zodat ik deze achterliet en mijn 
beide muilezels aan vnn WJ.Jk, bijgenaamd 
.iame,on. te leen gaf. 

Onze Lager komdt. waR de heer D .P., 
deze fungeerde als Lager komdt., totdat 
wij bij de Albert Zilvermijn kwamen; 
hier bleven de heren netje~ achter en 
zeiden dat zij later zouden aankomen; 
een der muilen WilS zogenaamd weg. Toen 
wij echter weer van hen hoorden, waren 
beiden. te weten de Lager komdt. en de 
trollie-drijver. spoorlooR verdwenen: naar 
wij later vernamen, waren zij hei BoAveld 
inge~aan. 
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.Einde ,Juni kwamen we te Brugspruit 
aan; we waren natuurlik nu tamelik on
wetend omtrent de oorlog. Terstond na 
aalwmst bt!gai Lk mij naar het •tation, 
alwaar ik weer euig,zins op de hoogte werd 
gebracht met de toebtanden; men deelde 
mij daar bizonde,.l•o· 1 ., mede omtrent de 
blag bij Donkershoek. welke kortelings 
moest plaats gehad bchhen; op de static 
stond nog de Long Tom, welke naar men 
mij verzekerde. met ,;cilront die dag op 
tle }~ngelsen zou gwthoten hebhen; men 
had het kanon in eC'n !'Jat~tl~e wagen ge· 
plaat~t en door op en af te rijden, kon zij 
zeer nabij de rooihaatje:< komen. 

\V.j sloegen tans on.; lager op in de 
plantage ,·an de burger .\ndrie' Heintz; 
mijn paard was tans weer aan de hl teren
de hand; doch nog erg maget·. Tans kwam 
ik in de gelegenheid het te laten rusten 
en bet op te voer~n. \ 'oer kun ik hier 
loveral genoeg kopen eu m.ielithtron ken 
waren er ook volop, zodat ik het na een 
veertien dagen tijd~ weer .n hruikbare 
loe<tand had. Op een zekere nnmd wa:; 
ik .iui•t tnel de heet· !Jein~. een mijner 
paarden aan hl'l 'c>rlullldel '"· toen op ceth 
d~ burger Uc>rt Jlattingh in komt en 1.egt 
dut de Enl(elsen op een half um· te paard 
van ons af zijn en dat ze wel morgen
ochtend hier znllen wel.en; \':t'll paarden 
handelen kwam toen niets meer. 

De volgende morgen kwam de order ai 
vtoeg: "Jnspannen'' en vertrekken in de 
1ichting Mtddelbnrl=(. Wij reden eerst 
naar BrugspruiL ~talion. en vertt·<>keu de 
'olgende dag naar Olifantsfontein voorbij 
de winke~ van Kemden. De volgende da;; 
vertrokken wij uaar Middelburg. 

Hier waren vele kommando's bij elka.ar 
gekomen, zodat wij het dorp wwat vol 
gemaakt hndden. \\Ij hadrle11 ons lagel' 
een weinig boven het dorp opge,Jagen en 
vertoefden aldaar twee dagen; WJj had 
den er veel Ja~t van regen, zodat het nu 
juist geen gezellige tijd was. Toch had
den wij een dag een lekker nvotHlje; een 
emous reed met twee wagens kost het 
dorp uit met het oog om te gaan "Hand 
up'' of liever gezegd om te t-ien dat de 
Boeren dit niet kommandecnlen; nu on 
gelukkigerwijze kwam de smous in !tau 
den en werd natuurlik al zijn goed gekon· 
fiskeerd. 3 Hessen jene,·er en wat melk 
en l;:aar~en verhui,<Jen naat· onze wa~cn. 
en die avond verhui. den 11og heel "·at 
kistjes en goed naar andere wagen•. 

Yan Middelburg vertrokken wij in de 
richting Machadodorp; toen wij <lie avond 
uit ~liddelburg vertrokken, werd het gras 
door onze mensen aan alle kanten in 
brand gestoken, aangewakkerct <loot· de 
hevige wind die er die avond woei, brand
de het dat het een luRt was en menig 
keer moesten wij hard rijden om door 
het vuur te komen; de arme ezels wat·en 1 

Je volgende dag helemaal van o1uler ,·er
brand. 

Toeu wij weet· tot een st i Is tand kwn
men, kwam \T.K. :Muller het lager inspek
tet·en en ordel'()e alle tnan'llen. die paar
den hadden uit hel lager. om weer kom
mando diensL te doen. 

Hij kwam natuurlik ook hij mi i en 1k 
moest toen ook het vrouwen-lager ,·erla
tcn en mij aan~lnitcn hij het paard!' kom
mando. 

Des !\faandag- ,·ertrok 1k toen en kwam 
de vol~ende dag hij het kommando a.m. 
Tlier ontmoette ik weer Komdl. Di•·cksen. 
de-te onthaalde mij OJ> ern lekker maal en 
~telde mij voor een zekere heer vnn Ham, 
welke met '!log twee HollanderR en ,·ier 
Fransen zich hij het kommando hndden 
aangesloten. Genoemde personen waren 
vroeger hij het koutma11do vun Gen!. de 
\Vet geweest als verkenner' en waren bij 
een drijfto~hi, in heL noordoo,ten \'an de 
\ t·ijRtaat. van de \V<"t af~edwaahl; op 
:\I:H'hadodorp ltaddl'n ztj Komdt. D. ont
nwet c>n de~e had er in tocgestentd da~ 
zij zidt hij zijn kommando aansloten. 

Begin .-\ ttgn. tuR had Komdt. Din-k-en 
Cl'll morgengroet gebracht a:m een klomp 
j~.e Engel~<'ll. tla t na hij \\fonderfon te in nJ} 

' de plaat' ''an de oncle heet· Duplnor ht~; 
't ,·oot·nannlste doel waH echter een klom!} 
Yee af te 11emcn. clnL daat· in een kraal 
. tont!; in de nacht hopen de burgers tot 
bij de !(aten waariu de gngelsen bmnd
wacht ltieldt'n; de meesten hadden hierin 
een vunrt.i(' gemaakt rn lwokt!'n hun pot
je tlwe of <"o<·oa en waren dooclgerust. 

De Rc>eren nu kropen tnt hij de?..e gaten 
en riepen clnn beel voorzichtig: "Tland~ 
up''. waarop de klmkies dan nietR ander~ 
l<onden doen dan eenvoudig zi<'h g<•,·angen 
te geven. Zo werden er een zpstien-lal 
kt·ijg,ge\'angenen gemaakt. 1 [et vee. he 
'taande uit 5ï he~ten. werd nok netjes 
weggevoercl e11 Inter door Kornclt. Dit'(•k
S!'n pnhliek opgevetlcl. waarop hi.i ;r.elf d~> 
lot nam. 

De Planlage "·enl vcrder een l)('eti•t 
gehotnhardcercl. clo<·h daar bleef het dan 
nok hij; enk<"len 1•nn Kol')l. ,·an Ham zijn 
mensen waren ua nau d<:' PIHntap;E' gen:t
dercl c>n sc·hoten hevig in de bosjes. w:wr
<'P een cler l•'ransen rrPwnnd \I'C'I'rl namelik 
de het• Le Pinvin. DP7.<' kr~ een ko):!:cl 
door rle reC'hteJ· ell!'hoog, \\'elke hem een 
pijnlike wond veroor7.nAktP: ~~on il" wrcnd 
genezen \\'a~. bleek het dat de c·llPIH"'i( 
~tijf ,\.H'-' fl'fl \'CI'tt~ok gPJHlf'llHlt"' h~Pr Î1l d'!' 
t·iehting ,·nn \Yn,·mhncl. om dnnr medic!'e 
hulp in te roepen. 

Nu trokken wii weer· W!'l! en vertmkken 
in de richting Wilgenrivier ~tation; hier 
aangekomen ?.ijncle. c:dngen wij een• pool;r 
hoogte nemen vnn clc• li~~:ging van bet ~ta
tion; c\it was ~~:oed be;chanA<l en h.-.venclien 
•tond hij hE't ~tntion een losl<op wnnmp 
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de Engelsen een zeer groot en sterk forL 
hadden gebouwd. Van nemen 11·as dus 
geen sprake, doch wij 1vi I den toch de kha. 
kies niet altijd zo met rust Iateli leven, 
en zo werd het pla11 gl•tnaakt ze morgeil 
eens wat leven in de brouwerij te geven. 
·• _\vuntb donker wenl<!ll wij i11 de \' Cl'· 

>.eltillendc positie~ r:ebntcltt door e'Tlkcle 
oiHctel'en. die de' dn.gs reeds de omge
' ing hadden leren kennen; de volgende 
dal-( o}Hmde on, katton het )l;ever·ht , waat·
op wij allen ; ''<·ten 
als mam· mogelik "·as. l>l' khnki,·~ Iieteli 
onze morgengroei niet o·nbeantwoord en 
al spoedig kwamen de bollllllen tC'rug 
van uit hel stalion; naar wij l' erondet· 
stelden vanuit t'l'tt 15-ponder .\t·mstrong. 
Naar hun juiste Rcholen te rekenen. had
dt•n zij z,ch zeker al vroe;:(et· geoefend 
op de omliggende bergen; w~nt reeds hun 
Ler~te Rdwten Witren zeer juist r:ericht; 
legen elf uur in <I<.' morgen 11 crd h('t· wie i 
van on"i ka11t~' 'l door een hotn g raakt. 
waaJ·doot· het tijtll•lik hniten werking r:e
'tt>ld werd. dm·h na enige reparatic t" 
h<•hhen "''"''rgaan. wrt·d het \\'eer in zijn 
oude stelling grbrarht., en "chool II'Pet· dap 
Jl€ll' mede. ~laar ook de l•~ngelHcn rieden 
hun heRt. want 11.et te lang of ern t ll'f'('dc 
maal wHd het weet· gerepareerd. 

Een d€'1·tig man, wanronder ook ik. wa
ren geOT·derd om }Jo;.itic in te nemen. ho· 
ven op eett herr:. juiHt lcgPnm·cr hel grote 
fort, waarin de EngelsPn ,\~nren; daar 
wij erhter schemer rel'dH in de positi~ 
waren, wilden wij wel wai naderbij en 
klommen duR cle kop af eu giugeuh alf-pari 
]"JO!'- I tie irll1€'lllèrt, hil"l' wnt·cu 'vij zowat 
lOO!l tretlen van de l•:ngc>l~en af: de hL'('J' 
\'ogel, ond-ambt~naat· \'All clt• Z. \.f-;.~1.. 
Tormv lVL .. Tnn H. en ik 7.ale11 danr heel 
gezelligjes hij elkaat·. en wanneer wij dach
ten dat wij kan~ haclden II'Ht t<• mken. 
,cJrotc>n wij op het fort. Toen de Engel" u 
on~ g<.'\\'llfll' 1n•rclen, openden zij een lwd;( 
vmn· op ons. dt•ttlwnck 0'11H daarmc(' weg 
te jagen. Onrt> po,;itie waH e ·hl('r te 
mooi om te laten liggen. zodat ook wij en 
~;oe<l l' llllt' met hen onderhielden: kort 
olAdat On' kanon \\'US stnk )1;(-'HI'hot.L•n. 
kwam de onler relit·crcn. en. daar zatc>n 
WP m1 wel m e '" 111ooie ].J()silie, dorh wil
den "''' tnng, dn n moe,; ten "''' a I tC'!(en 
€'en k:llC' hnll opln)Jen. 7.orlat rle lthakic~ 
on~ dan het:'rlik oncler vnnr konden "LP· 
kPn. Toen elP V.K. onze tOC'>ii>'"'' ~6wanr 
werd. gnf hij onmiclrlelik orclet· :Hl1l eer. 
I'Ïjftir: mali om ar·ltler on~ positil' in te 
nemen en el'n hevig """'' te onclerhouden. 
terwijl ook hel lmwm ~l€'(-'<]H maar bom
men in het fort gnoid<.'; de l<hnkie• had
clt•n e<·htl"t' t(' !!<>NI<• "'·han-en om ztch 
zo lilaar "c>hrik te laten maken. 7.i.i R<'ho
ten uit n I hun rnacht op onR. toe-n we hezig 
wm·en uit te kruipen en zagen we <Ie ko -
1!'<'1" voor en naa't on' op dP klippeu 

siaan, dat het een liefhehl.rerij "''"· Tut>n 
wij echter boven O]J de kop aankwalllen, 
bleek het dat geen een van on" ieL~ w;t.S 
overkomen. 

Dit voorvul had plaat~ op -l :-:>cptemlwr 
!900. Tans gmgen 1\'t.J m dt> r.<'hl i11; 
Eland"·ivier; ook biet· waren weer· l~ngcl
sen gelmmpeerd en ook deze wild<•n we 
ee11s iets te doen geven. 

Het was op een :\laandag morgen, (lat; 
V.K. Dir·cksen tegen tnij u·id(': "Ik vec·ht 
nu al rneet· dan ll nwandt"ll en heh nng 
nooit een trein 1·an khakie hniigPmankt; 
W! moP~lc.'n !I. i !o •h ook N'"' JH'oher.,n: 
laai o·n~ naar \·. 1(. Krige t·ij<lt•n <'11 ,-er
llelltcn hoc cle toeslanel daar· is en of zij 
hekend ?.ijn met de lop 1·nn de treinen 
Lu&<en Pretoria e-n J.onrenzn ~1arque~." 

ht km·te Lijd sionden er emge Hinke 
tmarde!l voor de te11t ''~n <Ie Komdt. te 
trappelen, en na zich een weinig gekleed 
en gewassen te hebben, reed hij met nop: 
enige burgers het lager uit. Na een panr 
uren gereden le ltehben. kll'arne·•1 11·e hij 
een klein lar:erlje aan. bestaande uit. eni
~te wn~tens en tenten; en informeertien we 
waar zich de V.K. bevond. Na en klein 
ogenblikje gewacht ll• hehhc>n, l't't'"''he<.'n 
de \·.K., een !link, 't€'rk )(Chouwd mmr. 
m<>l t"·t'e ha·r11lelicrs nm C'll ce11 grot<• kha· 
kie-revolver op ?.ijcle. 

Tn de tent gekomen, ontmoell<•n we clant· 
fnkel€' mensen. die ge7.elligje, hun pijpje 
lngen l<" l'Clken: en dC' \'.K. \'C'rzoc·ltt 
nn of oom .Jan en <H>tn l'i<.'t C'n no111 Koo< 
Pn no~ eflkcle nt"' efjf'~ l':it·h t'\'t~n ,,·ll(leu 
vct'll'ijderen. 

·'Komdt..'' n·idt• ti<.' \'.1\ .. nu hPI ,.o"r
~tel ,-a~t Din·ksc•n gehnol'(l !<' lt•·l.l~t•tt. 
"er i• hic'r C'en sC'hone gt'lf'lrcnh('icl 0111 een 
trein in handen te krijgen. mar heeft u 
elinamiet ?" 

''0. clnt i" niet nodig. ik wil g('cn trein 
cphlazC'II. doC'h hem l'flltgen; !laarvoor 
s]uit('n WC CC'IWOlldig <11' ni\.gangen ar 1' !111 
het trei11spom· door dl' rail• op Ie> breken. 
"~n 1\'otncll .. mijn paard is opgeZ>IIleld. 

cltt~ al• u wtlt. lmnnrn w<.' dP IH>sili<'~ e<-'11,. 
bekijken." 
"Uo~cl. <lnn zullen wij ntnat· l'ijclen . • \d

ju!htnl. vcmeem jij hij cle korporaal vnn 
dt> wa(·h't. of allf'' 1·eilip: \'Oor i~. opclat 
wij Olli/:Cillt>l'kl c]p "poorlij11 btllltt•n nn
dPr·en." 

''11 iet· rnneten 11·i.i \I'H<:hlen. Kr~tnclt . .'' 
lrinr: Y.K. T<rige voorl. to<'n W<.' het ~poor
genadercl wa1·en, "ziet, daar komt clc Adj. 
reeels terug. hij wenkt ons te komen; rlan 
zullen wij manr· nfklimnH'Il. """f <lt· Bn
gdl•en ktnmen on~ net 1·nn elP ~tatie ziC'n. 
wanneer :r.i.i met een kijkct· deze kant ''i' 
zien; ziet r:e. Komclt.. dnnr ligt h<'l sla 
tion. en dit Yoet paadje moel l"n II'Îj H•l
gen; bet leidt onA naar e('n Roort vnn pan
netje, hierin zou u d<• llln·get•, mooi 1'<'1'· 
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dekL kuuncu opstclleu, iu de nacht. L 
hebt eetl bom-llliL.'i:Ün, ni.et waar?'' 

"Ju, en nog eeu Krupp I anon.'' 
"~looi zo, dau zet u de '' J.'om-J'um'' hier 

op dil randje. zodat hij de statie kan he
schieten. en het kanon daar overkant op 
die hult ( up die bult, voor de trein) 
wannec1· deze nog tegenstand mocht 
Lieden.'' 

".:ü;uu· Kumdl .. W•e zal de aanval va·n 
de andere kant doen·~" 

··u. dat ;ml ik 111cl Ko111dl. l'l'i!. mu~ be 
:tlJl'Cken, dat hij hel ln·in,poor van di< 
kant opln·cela. en zijn mensen ,·an die 
kant het wed.;: doen.'' 

); a nol! hel ecu en ander hc'l"·oken lf' 
hebben. 11·erd hel Jllau va~LI!Psleld. te 
doen plaat~ \'inde11 op d' na<·ht ,-au <le 
2le ''Jl d<· :l:le September. 

JJe:s 11atniddu~s \~ ertrokken wc weer la~et 
toe, en werd er een !'apport ge,tuunl aan 
h .. ouHit. E1·a .. lllliK, "\t'Hii!Tan llH'll cle inl10ud 
wel zal begrijp 11. nl. 0111 IIH~<lc te werken 
;tan dit plan. Jlet anl\\'oonl dat terug
kwan•. bevate dan ook Ko111dL. Era~lnu,· 
go dkt•uring en d<· helofte ont medt· le zul
len IJelpl'll. 

l)e LHgt·r-Jo\unult. kreeg Lan' in-lrukti~· 
Onl Lil ee trollies 111 gereedheid te hebben 
op !llorgcn. elk hc~pilllllC!l met tien lllui 
leu: ook rle artillerie werd aangcze~d ont 
op morgen gencd te 1\'eZ<'I> nt el beidt' ka
nonnen ell 1·enler wt•l'den de burgers aa11 
gczr>gd out ku:-it klaar· tt• IHHkeu vool' drit.• 
daf.(C'll. 

\\ ill ,.,. zon geheurlll. \', i'tl'll slt·l'ilis en
kelen. DotJI' de \'errad<•rs, dil' oude•· ous 
'vatPIL \\'a!' het noodzakelik ftChil'kPtt l'P't 

krijgsraad-besluit te> pa~-ct·cn. dat nie1nand 
md dt· operatie planucn zou in kerm,, gt• 
>leid Wt)l'(leu, \'Óor op hel laabll' ogeHhlik. 
Walineer ll!t"'1 nabij dt> vijand \\'as f'n ieck 
re ktH}mt·aal dan ,.(•rantwoon]pl]l..: wa ... \"oor 
dl' ;t;lll\\ t·,ighcid zijner tnaus('ba ppen; d lt 
was \\'el een hard besluit, doch alleen be
i,loLt'>l. Hil rijpt•lik O\'t•l'lt•g. n;u]nt l•et dut
del,k gt'ldt>kcn \\'a' dal op meer <lau l'i'n 
gelegcnh('id t'<'ll YeJTatkr dt• 'ijnud Y(•r
wittil!d had \'all nnZt' plannMl en ntcn alzo 
in e<'ll Yal liep <'n met•,lal grolt• n:-rliczPn 
had tt> bt'tr·eun•rL 

To·gt 11 drie ut·e in d(• 1>HIIlidda~: zie( men 
een honderdtal paarderuiters in alle stilt(; 
l1et Iag-cr Ye-rlalen ont na eni:.rl' 11ren aan 
te knm<'n op dt• plaats \\'aar dl' Korll(lt. 
hen lwl'nlen had. -'\a <'l'll ]'""!' llllt' nfl-(1'
zadp]d tP hPhlwn. stdl dL• Konult. lu•u 
mel lid plnn oH k(•llni-. 1\·;wrlllt>dt• allt•n 
.zl~er in'"'Pl\Ollll'll wan .. n. Tt'llL-11 t·lt' uur · ... 
H\~ond:-- zettt> <lt :-ot11~l zh·h ,,.et·t· in hPwt·
gin;r en "tel<l<• .<idt veJ·tl kt, m> in hl't pnn
netj<'; ook <Ie ka110nneu werden \'oorzich 
tig opgeslPld t"ll toen hl'ak <'Cl• dudelike 
~til te mw, T t><l<'reen l(ing met lt!'t paard 
anu dl' hand ~lap<>n. nwl nitzontlerin~: Yan 

de olfJCiet·en en de utan.§lchappen die <],e 
nacht de wnt'ht hadden. 

Tegen twee uur kwam de Komdt. biJ ue 
·chrijver en zeide dat hij het treinspoor 
nu moest gaan losmaken, en vergezeld van 
een wacht vcrtrok ik. 

Bij de rails ll1ll1gekomen zijnde, be
gon ik deze aan de buitenz,ijde lo~ te 
schroeven, doch daar dit geen gemakkelik 
werkje was. vroeg 11' om assistentie, waar· 
op nog iemand mij kwam helpen. .1\'[et 
c.ns tweeën werkten wij zowat een nur en 
'l gelukte ous. na zware moeilikheden 
overkomen te zijn. een rail geheel los te 
krijgen t!tl deze twee dutlil op zijde te 
leggt>n. Daar heL reeds schemer begon l" 
worden, reden we in allerijl terug en kwa
men juist nog tijdig genoeg in hel panne
tje aan. 'l'ans rapporteerele ik de Komdt., 
(]at alles in orde Wilb en dat een trein on
mo!lelik kon pa.•.seren. Toen ook Korp. 
Groenewald met zijn mense11 terug kwam. 
W<'lke aan '\eer~kanten de wacht had
den gehollllcn. waartus~cn ik de lij11 
had opge\)l'oken. we1·dcn alle bnt·ger~ ge
wekt e11 ntoe~ten alle hun paarden in ge
reedhe,d houden 0111 op lP klimmen op 
het L'e!',t(' \('ken. 

XL'llten we ian~ t'CII kijkje hij de hrand
\\'Ht'hten; Ziet, daill' liggen er enige achter 
klippen \'CI''cholt'Jt en ver~pieden de om
geving. 

Daar kornt een paul'deruiter aau. zó 
zegt l'en ltunller; en daa1· overkant rijdeu 
ook nog een viet·tal; nis ze nu maar niet 
hiernHnr tot' kJ> men~ 11 ehws ja; de eerste 
houdt regelre<·ht op ltl'( pallnetjt> aan. 

'\'at nu te doen 9 zo vmngt een hunner. 
-(). dat is niet~. Zt'l!l \\'eet' een ande1·. 
Dit• zulleu "'.i wt•l l'\'PI> onbmpe!HY!l; 

laat hem Hta;u· ee•·~l wat naderbij komen; 
daar 7.al er geen haan naar kraaien! 

);ader en 11ader komt khakie echter, tot
<lat hij op korte nf>timrl der hmndwach
teu ;,, 

''llanrls up!'' zo luidt, het; "hands up, 
IHIIHI' up!" !\Jaar khakie, die nalnur!ik 
hevig ,chrikt, zwenkt zijn pa:n·d en wil de 
vlucht uem('ll. 'l'egclijl· echter knallen dr1e 
welgenrikte schoten, en na nog een paar 
treden 1-(ereJeu te h bben, stort hij ter 
aarde. Het eerRte wat hij deed, wa. ver
bandlinnt>n uit zijn zak te halt>n. doch on
der het ,-el·bint.lcn gnf hij de geest. 

De Komdt. rijdt t~rng lager toe en or
der(. cladelik: twintig man opklünmen. EP 
~poctÜg l'ljden een twintigtal manschappen 
het pannetje uit. 

Toen zij hoYen op de bult kwamen. 
splitste de Komdl. hen in twee afdelm
,;en. elk van tien ma u; enige gingen toer: 
ter linker-.<ijde. ter\\'ijl \\'Ïj onder een 
korporaAl ter rE' •htcrzijde werden afge-

' lc.eerd. Zie zo. zei<!<' de Kollldt .. daar TIJ-
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den nog en.i~e khakie.,; niet één mai le
,-end bij de sLatie terug komen. 

De ecr::lte tien man rijden nu achter de 
khakicb aan, tenvijl wij nu vóór moeten 
kereu. Toen wij boven op de bult kwa
men, za;;en wij vóór ons een verlaten boe· 
rcpla:.ts, waarbij een paar magere pt~~rden 
]ie ]Jen; unm.ddelik bestorlilden WlJ d1t 
huil' en IHL een onderzoek ingestelu te heb
ben , bleek daL alle~ hier veilig was. 
~ 11 de ~pionnen af\\'achten: . _zw . . daar 

kotlll'll zij a~htcr de spoonveg-d!Jk ml. 
Benp;. heng. kna.llen de ~choten reeds 

a<"hter hen; Lau,: wa;< het onze beurt, en 
;.poe{lig l>ijtcn er eukelen in het zand. 

\ 'óót· ons zagen wij het i>tntion Elands· 
1·i,· ier. op omtrent 1600 tt·eden af•tandR. 
Enkelen 011zer giugen nu af tot in de 
planla!(e van de plaats; doc-h de meesten 
onzet· wachlleu nu UJ> <Ie order: '·stm·
nlcu" ' . 

lèe11 gmte trein 1net machine voor en 
achtC'>' "toomue langzaalll tent!( en wa8 
het eigelikc u oei toch ree< I< mislukt; tn.ns 
h<'gou on:< kanon de statie te hC>mbarde· 
rPn; ook de holll-ma:xim deerl "ijn he>~t C'T\ 

met dP p;eweren werd een )l;O<'cl onclerhon
den nn11· op ue 'Engel~en gemaakt. 1 I claa,. 
ig. plant~ dat KomdL. Emsmu,; lar" in de 
111g dt> ft<llrval nn1.ak l, J_,lecf alle~ daa:· 
cloodsltl; wt>l verstheen hq zelf en zeJCle 
dat !teL io<·h maar anmmnitiP ' 'ermorsen 
y,,h 1."11 dat het maar lwter· mu zijn 0111 te
JUL( 1(' keren. 

nat wij alle11 erg telenl·!!"'lel<l \nll·en, 
beho~ft hiet· geen hetoo)l;. 

l~t..\11 \'out· een nHlC .. sieH wij 1111 op onze 
paard<'ll klimrne11 en nitjag~J< ZP hard al~ 
" ·e liorHien. loldnt wij a,•ltter· de hnlt wa.
re11: het regeiHle kogeltjes ont onR heen. 
• Ï<'lltHJ>cl "'l'r<l ethle1· gewmHl; alleen 
lllijn tllf'tTie kreeg een HHe~l(' aa-n haar 
IH•JJtCl'JlOOl Ylll\ et'll koge]tJ<•. dnc·h dat 
deed haar· no)! een hec•t.JC' hardt>r lopen. 
\\'rta J ik natuurlok niet~ op tP:;:en harl. 

l:<•"ill Oktober kwam er· hct·ieht van • 
(:en( Lmti>.. l~otha 0111 on' te p;aan aan
slniten hij het kommnndo van Genl. Be~'
er,. dal t;>enmnals te '\Vnrmhad in positie 
la11:. Dnar (1eul. Bey!'rs VJ'Ol'grr burger va:J. 
1\:ollldt. Di>'t'ben >~·a~ !(C>Wee•t. had hiJ 
E'r gP!'tt· zitt in. clorh onlerf< moeRten ge
hoorzanJ<Hl wordeu. en zo trokken we het 
bosYelrl in. langs C:::rool Olifant~ri,'il'r. tot
d..-.t we hij 'Vitnek kwam~n. 

llkr werd besloten eui!!t' dagen te rn•
ten: tans hegon Komdt. l)ir·ckRen met zijn 
I>l~n om op te lHmden ''oorlog te mak~n". 

Tot•n dt• l<:·ngel~en hoorden. dat hr.J te 
'1\ïtnt>k lag met zijn komman<lo. ~tunrdl'n 
ze <'<'11 m pport uit ,·crzoekenrle hem om 
een onderhoud met C: en 1. K it<-.hener te 
hehht•n; ook van Kom ut. Ernsmns werd 
iemand gevraawl om in tf' gaan, en te 
gaun ,·ernent!'n hoe of de znken . tonden. 

..., 

Komdt. Di reksen eo \ · . K. Oo~thwzen 
van het Pretoria kommando, vertrokken 
toen naar Bronkhor·st~pruiL station. van
waar ze verder naar l'retorin gingen. Na 
een week In' an1en ze ter up; en deelden 
ons mede <laL Kitehene1· alle moeite had 
gedaan om hen over LC' IIHlen. om toch 
maRr wapens te komen a/leggen. doch zij 
hadden eenvoudig genntwoor·d, dat zij hun 
'IH' men en zouden gaan raadplegen. De 
burger~ echter wilden hier nntuurltk niets 
van weLen. zodat hierm<'de de zaak. wat 
tle burgers betrof. afliep. 

De volgend!.' dag kwam er een brief van 
Genl. Paget van lkonkhot'HlspruiL. ver
meldende dat indien Dirck>en niet binnen 
drie dagen tijd~ wapen' kwam afleggen, 
1net zijn kommando. zijn e.gpndommen op 
Boksburg en Elsburg zouden verbeurd 
8tand; hij redeneerde. mijn vrouw en kin
derC'Tl uit huis gezet en moe ·t hij dezelve 
dan op BrOJ>khm·~l~pnrit "lfliim komen 
afhalen. I liertegen was Di•·ekHen niet be
"tand;! hij redeneer·ele. lllijn vrouw en kin
deren gaan bo,·e" alle,. en zo deelde hij 
onH mede dal ltij n>Lar· llmnkhorsts]n-uit 
·"tat ion zou gaan om zijn vrouw en kinde
Jen t halen . deze zou hij clan naar Pieters
burg brengen en o\·er t>en "eek of drie zou 
hij weer !J11s konnnando ontmoetten. 

llij ~tumcle zijn twcp nrljudanten hel 
hosveld in om zijn p;elcl te laten halen, dat 
l>ii zijn bre><'r J>\oO!< was. en r·eed toen weg. 

Dat ue atfairc niet geheel zuivel· was, 
had 1\omdt. Nfullcr wPI reeds f.(emPrkt. 
want 11atrwelik" was l\lnllcr aan hel hoofd 
pf zijn order "'"·'' "Opzanl. insJlllrt (l'll 
tra1)!,, 

Tegerl' :.! un· in de natnidclal-( \'f.'J·trokken 
we in de richting l'otgil'l\'r·sr·u~t. De heer 
Piet i\[oll tnet JH>!! 5 l\lf111 hle,·en als ve•·· 
kenner~ ac·hlt>l·. 

\Vij trokl,en vinn>c: weg en rt>den de ge
lwle naehL door. 't geen JJHHII' zet•r verstan
dig later hiep], te zij11. wn·nt de verken
ners rnr1porterden elP volge·ne]p dag. da~. 
het m de namielelag te \\'ilnek n>l Engel
~en wa'; het motto wer<l loen: doortrek
ken zo hard als lltaat· mogelik wa~. het· 
geen we dan nuk deden. 

Tegen half :'\o,·emhcr k\\·allH'll we te 
Potgieter:<J'llsi a all; l1el lager· werd zowat 
t'~n uur te p;uu'd van ltl'l rlorp opgeslagen, 
nu en dar1 reden we clorp tne om bannnn!l 
te gaan eteJ>, w!'lkt- in on•rvloe<l a:unvezilr( 
"'aren. 

'Eind Novemher krei-(<'H Wt' order 0111 t~ 
rug te keren en om on' te gaan aan lm
ten bij het kommanclo ,·nn Genl. Ben Vil
joen. \\-e J'trilelen namelik (Hl\ met h~t 
Kruger~rlo>·p ko11rm•~nclo. . dat .. tnn~ !"IJ 
Yiljoen was. do<:h lie,·er· m Zl.Jn dt~tr1kt 
wilde vechten. daar zij dnnr· de landstreek 
heteJ' kenden. Yoor ons wn< het vrijw I 

l ..... 
' lJ, s. • 
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hetzelfdl•, zodat we toen maar weer ver
trokkeil JU de richting \Vitnek. 

ln de bos~en vond er een alleronaanie
naa.mst geval met mij plaats, hetgeen J.k 
hier evel\ zal vermelden:-

Toen we op ceu plaat~, .. Dubbele Drif· 
ten .. , aan kwam~n, gebeurtie na meLk heL 
volgende; D ht:t:r \" ogel en ik waren 
maat" en op P.ltu~t hadden wij on~ een 
tentje geumakt van zt.>ildoek, hetgeen w1j 
daar gekocht hadden; him·onder ~liepen 
we titcedl:l ·, nacht~; we spru1deu bet tu;;· 
;.en twee bomen, legden er ouder ee1t paar 
klippen op en d>lll waren 11·e min of 
meer beschut voor regen et• wmd. Ku 
wilde het dat toen we aan de Olifantsrivier 
kw~tmen, deze jni:;L de volgende dag zou 
afkomen, zod,tt het raadzaam was er d<' 
vorige avond door te gaau, doch wat WIS

ten we vun ar'komen? \\'e vonden bet 
gras aan deze zijde der rivier mooier dau 
aan de andete kaJtL. zothtl we nHtat· heslo
ten om aan deze kunt te overnachten. V'iTe 
sloegen onze tent op, •panden onze paaJ•
den en gi·ngen lekker ons potje koken. 
dnarup rookten we ru,tig ons pijpje en 
gingen toen slapen. De ,·olgende morgen 
< ntwnaktt"'l we zuwat Lef.(en <H·ht uur en 
maakten toen aan~talten om on~ boeltjt• 
op te pakken en te ,-crtrekken. De ri 
v1er was m1 'er ·chrikkelik ,-ol en de men
ben vcrtelden 01'". dat 11·ij er onmogelik 
door konden. l~nkelen \H'nlen nol,( "'.-e,·
~rokken nan een tollll". rla.ar de paar 
den wa1·en O\'ergelopen. doch heladen was 
het onnwgel,k ee over te knnH'Il. ~lcn 
gaf onH de raad om 111aar al lang' cleriviPr 
op t(• •·ijrlt>n. dau zouden \\"1! \"ÓÓJ" we] 
weer kunnen aan~luiten. /.:o reden wc dan 
n.i langs de rivit!r op; nu za~ ik een plek 
waa1· het \Tl'~E>Iik lu·eerl "'"' en dacht ik. 
hie1· zotule11. wij heL wel f'l:'ns kunnen pro
leren. hier lijkt dr> ri1·ier n1t't 1liep. Xu. 
ze1de 111ij11 maat. }:{i\ jij 1nanr \·oor. "·a.nt 
jou paa1·rl j, grult•r clau het mijnE.'. rlu' al~ 
jij er door komt. dan ?.al ik het ook pr-.. 
l"'eren. Zn ~illg ik clan ht.'Pl YC•or;.dc·hti~ 
vom·waart>i hel Wil tel· in: in "t hegin leek 
het ~lar! nid cliep. rlnd• dna1· op l?ens 
glijdt mijn paard uit en Yet·clwijnt in de 
rliepte: ook ik gin)! natuurlik mrde> en 
met heel veel moeite kon ik nau"·eliks 
mijn mond hcll'!'ll wnte1· honden. 't ]mnnl 
liet ik E'C·hier niet los en rlnllt· elP ,·nellP 
sh·ocnn geholp<'n. "'nl'en wc :4J1 Pdi~ in 
een ho•.ir aan dt> kant ge• poelel: nu hield 
ik wat ik houden kon. rle ene arm om •Ie 
boom en met de andere hnncl hielnik mijn 
pa.llrd va~t. Vogel kwam mij te hulp !'n 
s]('(lpte mij en mijn paarrl er wE>er uit. 

AIIPR wat ik aan mij had was nntuurl1k 
papnat. mijn geweer. patronen. het mielie
meel. de tE>nt enz. enz.. ?.odat het een 
zwaar gewicht waR Yoor mijn nrm paard. 
dat tol"h al niet et•g fri" meet· wa• na nl 

de in~panniug in het water, zodat wij 
hard verlaugden on1 een~ te kunnen afza
delen. Sa nog een eindje gereden te heb
ben. k.regeu we ee11 wagen in het gel.<:ht, 
wa~rop we 11atuurlik aatdlielden. 
~" wederzijdse kenni~making werd ge

''raagtl om een beetje af te zadelen eH te
' ens om nze klederen te <h·ogen; het had 
the ganoe dag reed,; gere~end. zodat we 
beuleon_. en ik dubbel. nat waren. Op Jat 
<•genb[,k regende het gelukkic< niet. zorla~ 
we on~ Yall enkele kleding,tukken konden 
ontdoen. om deze ee'll weini!.( te dmgen hij 
liet v-uur. 

l>i' heer \-ogel en ik hnddt·n een af
'Praak gemaakt. dat we om de beurt ?.ou
den koken.en pnarden oppas•cn; di!' dn~ 
,,·n~ het llllJn beurt C!lU tt• koken en ll!OêSt 
hij paarden oppassetl. _-u i, het de ge
W•lnnte. dat men eer~( zijn panrel een 
"eet.]e Jo, hwt lopen. dan kan hij zi<"h 
een 1·ollen enz .. daarna kniehnlte1·t men 
de J>am·rJen. · nt wel. men ~pant 7.e. ;Ll nn.ar 
het pam·cl iN, lno]Jt he>t ver WC" of i' het 
moeilik in het veld te vangen." dan cloet 
"'"" het laat•tc. i~ het pnanl e<"hler mak, 
dan kniehaltert lllE"!l het. ~a clt• verrnrH'i
CJHie tocht. ,-an Ynu morgen ging het du.:; 
met ()Jll de paanJen uirekt te kniehaltcren, 
dus lieten we '" PeJ·,t c(-rl bN•tje Jo lopen; 
hovE'll(hen <laar \'ogel er naar hehoordl' te 
kijken. was dat niet-<. 

\'ngel eehte1·. dit> het uat llul"iik kouu 
had. znt zich hij hel vuuJ"l.Je lekker te 
\\"aJ"lllt'll, terw;jl ik rh·uk IH•tig wa- met. 
de mielkpap tl' kokt>n; op ppn, , 1·hi1•t •n 
de panrelen mij ec·ht.er lt> hinnPn. ell \·er
zoflk ik \-o~e-1 0111 C€:'11:-t lt- ~aan ki.ikt-'11. Tlij 
('(·ltlPr zegt heel geru~t: 

.:( ), "·t~~ ... lilaar nit~t hang. Z-.:' lupen ne 
l1ier in het bo,:· 

Ik was l'l'hter nÎl't gct·u:-.t. l'tl \~l'Zt~t·llt 
hern ze et~l--t te ~pau·uen. Wï:Utl'o]J W(l dan 
~t'l'll"t oth rnaallil' konden doen. 

I I ij :-;tond tn u... op c11 ging- zt~ ~uekt:m. 
tlo<·h 1m l'"" k\nu·ti<·rtje konlt h.j Lt"l'llff 
en zegl. dut hij ze ueq~en:-; kan 'ir;dcl1! e-

lk \nh <laat'0\"(:11" Haluurlik kwaad. en 
'ior11l op. en ZolJ<lL·r 1nij e1'r't """ te tr<'k
k<•n. liep ik het '"" ill. nllld al ,pr-edi~~: 
het ~poot· der paarden. C'll 11n et"Tl lllilllllll 
of tien had ik ZC'; der.e waren et·hte1· Jr.s 
etl aiJp~n kon ik zt· nü•t vnn~tf•n. daar mijn 
paard cle f!<'\\"nollte har[ weg- t.e lop('n wan
nt·(•r 1k hf't wilde nttlf.(<"ll: zo got>rl n zo 
kwaad al~ lwt f.(in~. clrP<'f ik ze C'chtPr te
J'llJI:. cltH·h dan liep c1<•7e een knnt uit f'n 
rla11 Wl:'er het anriPre. 7orlat ik al ~[l<>t'dig
hclPmaal ,- rch1 aalelp en niet mr<•r wi'l er 
uit tP komen. 

Daarhij kwam nog dat het weer lwrd 
hel{on te regenen. waarcloor rle qporen o0k 
wel{gingen: tlaar zat ik nu wel met cle 
paarclen. <lor·h niet in ~taat ze ergen<~ te 
hr<'ngen. htw ik ook l ic>p. trlken~ wt>er 
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bleek het te vergeefs te zijn; mijn rnaa ;: 
mmmeJde van honger, en ik bibberde van 
de koude; ook werd het reed~ laat, zodat 
tk alle hoop ovgaf om weer bij ruij·rr maal 
tt' komen en niet ander~ dat·ht, dan d1Lt 
ik Je nacht zo 1.ou rrro ten doorlrrt'lll(en. 

vVanneer de nood op hel hooi(>'L i,, ze;:, 
meon, dan is Je reddLng mee.-tal nniJi,i. \':, 
zo was het ook met mij v;c,teld. Ik za;.r 
\'oor m;j een ltoge herg err h<>slnot die 
rnaae te beklimmen, in de hoop dan ,-a .. 
élYOnd een Yttttrtje te kurn1en ziPn ont op 
af te le>perr; toen ik aan de Yoct l'all d" 
berg genaderd wa~. ontdekte ik eerr nel· 
paadje, t•n daar rut een pad een beg111 
e11 een t>inel h~eft, daeh ik '""'Ir !rel 
beste om met dit pad OJI te lopen; 1111. om
tremt een half uur gelopl'rr tt' ht·blren. 
lnnlnr ik aan een dunt; tuln tie andere kant 
hep geen pad meer. dus nn .~tcmd mij niet' 
meer te doen dan om lretzelfcle pad nHlill' 
weer· terug te lopen. en zo dc•ecl ik. 

Na een Ye rlig n11nutcu >.ow:rl gelo Jll'll 
te hebben. aldoor met de panrelen in nrijn 
hand, hoor·cle ik heel wt·htjc" hl't >-Îll)!l'll 
van ka1fer~: dat dit geluid al, unrzick in 
mijn oren klonk, hot>!' ik 11"('1 11it>t te 1.<'11;· 

gc•n. Ik kwam dan bij t'Cn kaffprkra;\] aan 
en VTOt'g natuur·lik cladelik naar tlP plaat' 
waar 1k ,·and~uln ~ekon1e11 wa.... Pil hoP 
\"PI' of dat nog "';),;, \UIIli'O]I !'('ll ka rl'er· 
mij 1·erzeker·dc dat ik er· zelf, Z<'l'J' JUtlil i 
"·as: , .. oor een hl'lunin:.r Yall .... t-'11 Hhilli n~ 

en een zakme-< hmc·ht hij rnij lot'n w<'l'J', 
na een half uur I<> pens. terug bi i <Ie plc•k. 
Dal ik ee·htcr nro de Pn hongPJ' wa><, tw
hoert geeu hetoog-; ik ;.ring- tC'r:-.;t(lnd n:tnt· 
de pol met rnicli<'pa p. eu ik n•rzck<'!' 11. 
dat ht>t Hlrmakte: na "".in \\<'Ch't'll'nnrdig
hcden ' 'ertcld ie hebben. ~loegt•n 11'<' onze• 
tent op en ~liepen l<•kkt•r <I ie nfwht. 

De yo]gend!' dag rt-clen W<' al lnng< de 
riYi~r op. totcla t we \\'!'er· hij t'<'ll drift 
k"·nn1en. "·"a,. we eind("lik dool' k•Jtllien 
I'Tl onR weer hij lwt konll>>a1Hio hJ•\·nnrlen. 

'Ve tr·okken toen laug, Urnol Oli
fant" rivier op. totdat wij <:t•nl. \ïlj<H'II 
ontmoetten: d!'ze had dir dag ju,,;( he• I 
'lrijRta11tse konrrnallllo ontmoet. clat \'1111 
PieterRhurg k11·an1. Dt> vol~c:ncle dag ,.,,,._ 
trok het \ 'r·ij"taat•e kn11111ranclo W!'!'r \'11 

ook wij trokken verder. 
Toen 11·e in de nabijheid van Znstcr"· 

hoek kwmnr;on. kwam er een rapport clnt 
er et"ll lr·oepenma('ht lag. zoclat 1\'C' lri1•r· 
op uit gingen om deze een• kenni-< met 
on~ te laten maken: toen zij 011• !'eh te,· 
gewaar wr;orclcn. trokkr;on 1.ij ·nade r· t'n ,·nlg
den on .... kotnruando OT': '''<' wilden IH•n 
eerst rn een mooie J>ORitiC' lokken. nlvon.>ns 
ht>n een kans te e;even. l~en ]mu·htige ge
legenheid cl eed zich voor hij elP .\!her-t 
Zilver ~fijn: hier vormd<·n de lwrgen e(•n 
halve cirkel en zouden we clan khakil' e n 
~lag leveren. clnch hij had diL al gnu in 

tic gute-n, zodat zij een urntr-ekkeude oe
ll·eging maakten. wam·op wrj natuurlik 
ni<•L gerekend hadden. De onll'r kwam du~ 
"r·ctit·et·en", en ieder rcL•d Loen kalm rut 
tie po~itie weg. 

\ · ugel en ik redc11 naasL clkaa r, terwijl 
'r<·hter ons Konrdt. Muller met nog enk<" 
le11 aaukwam; op ens ziet men Pnkcle dr>t' 
hHtgPr·:-- (lp een galop trekken en voor '"·e 
tijd h;H[deu nrn te zien. cláär• ging cle eer· 
--te '''•lil O\ er· tH Js lwC'tl. en hal'.sle iubt. tt· 
gen het gPhnn"· \ïlll dt• tniju acu); eeu 
iwc::P<le \'olgdt' al lr<>PI 'Jloed.g daarop. en 
1111 "'"' het zaak om zirh uit de voeten te 
n1akP11. \Yi.i j;Lagd!'ll door c>en 'Jli'U>tJe 
l'll al nrcl de kloof op: nng werden nn
!'llil!t' l>nnrHJe nnagezondcn. dcl('lr gelukkier 
t l't .r ~een een hunner on:~.e mensen. 

))p, III"OIIcls kwamen llc oAie·i!"ren allen 
!.ij Plkaar· c•n werd •r· hesloten om de En
g!'!• n hij %war1.knpje~ of ook \\'t•l Renr>'-· 
lrr·knp )!Plllocmd. t.e on trnoeLt>n. l'o~ili t'>' 
\\'t·rdL•n a fgekt•ken en cle Hok"h11rgers n,,. 
llll 11 de l'<'t·htt>rkmrl. terwijl K orndt. Kruh I 
lllct d,., .Tohhg"e politie. het midden nnm 
rn Kon11ll. \ 'rljoen de linkeqnmt. 

\\'ildcn cl•• khakil'• verder· trekkt•ll, clo~u 
wartil zij g<'no<Hlz:takt. om tu"en on~ ciMr 
te lrl'kken. t•n dan ZOllciE'n \\'!' hen nat11nr 
lik wel een hnneljC' geven. 

De" Jnorp;eon, Jagen '"' mooi allt'll do.~l
. til in po,.itie. en. j« wel, dam· k11 amen 
de· 1•:11gt>l~e" aan. Op de hergrand \'nor 
""'· hieldE'n zij ~til. t·n van hier uit wer
cÎtJJ l'lliJI .)fl~tal vo<'lganger·:-: uii~('t.onÛt"'Jl 
"'" le gaan z,t•n of vóór alko;; 1·eilig w:L~
~~~ wa~ t!t' order· dai nÎl'lllHliHl P<·n ~<·hut 
~"11 lo.,.,en ah-or<'n" de .Komd1". daartoe het 
tc:kt•n J!tl f: hela a~. toen de \'"Îjand nog up 
<'l"ol :lOII ln•d<'ll """ heL l'P<·lrt<>rpunt \'er
wijden! 11';"· In,l!' il'lltunc] t>en s ·hot. met 
lr!'l !.(l'l ol:,; dat allt'n toen he~otll\en t•· 
:-o(·hiet(loll, en fHIY. • I lH oiP 'al Yl'rt·adf:'n ",::t .... ! 
De I·:rrgl'l,,•" >'lll'olll-(l'll rlln. l'll YiE'len plat 
adrü•r klippl'll. \11'! hun kanoHn<>n üpt:t•· 

dt· n• toen nru1· op on". <lP~h wij hadden 
allPil 1-(!l!'<h• poo-ilit·-. ;.od:rt hier· gt'C1r g -
'Har hij wa~. 

T<'gen dt• middH;! 11·ildt•rr z,j t•t·lrtl'r !]n 
P' si tie~ nn dP .fohhg~e politie ~tcrr·men. 
dot·h dat i~ hun duur te '-iann geknml'n: 
tot clrie maal toCI h~hben zij dt> stormA<lll· 
1 al gedann rnd lmjont•t op 't geweer. do<'h 
dC' politie wj,.[ 1riPt Y;tn wijk""· Onze bont 
maxim tle<'d ci.e <lag prne·htige dienst. nl
hoewPI dt• l~ngel"en <lt> gehele dng t>r op 
'e·hot('n. )!f'luk!t• het lwn niet iet- en·an 
raHk te '<·hielen: w!'l werel!'n cl ie dag vele 
p:oarrll'n doodg-!'>'ehotl'n: o11k ,npuvl'ldt"'l 
!'nkelen onzer hurge,·~..; ~n ,,.er<len andert"n 
g-ewon<!. cloe·h de 0\·erwinning wa" aan onze 
kant. I•;nkt•lt"n beweerden dat haddt>n de 
l•:ug1'l'"'" bij de laalRte a:url'a] nog Vtlt 
minuten stand ::z;ehnuden. dan waren onze 
m:m<e·hapJ>"Il niP( meN· iu stnnt gewN• . .;t 



~e1\ &chot te ~chieten, bij gebrek aan alll
munitle. doch gelukkig retireerde khakiè 
jut~t bijtijds; de porll·pom deed zijn werk 
pradltig en bleef op hen schieten totnat 
de laatste over de bult wa~; het wa' bij
na donker· toen we ophielden en on~ klaar 
maakten om weg te trekken. 

E-en nnr· daarn<L kwam het rapport. dat 
een grote troepenmacht in nantocht wa,-. 
zodat het tijd ,-oor on~ werd om ''dP ho~ 
te trappen''. Vl'e trokkeil ·s uvo1Hl" ach· 
ter hen on1 en \'ertrokl<en in de richtinl-! 
"'inrlhoek. 

De khakies die zich zo dappr1· gedr<•e· 
gen die dal(. "·aren. :naar men mij later 
,-erlcldt•. dt• "Xew-ZcalanderR'. I!('W<'eRt: 
diegenen rlie r]e, morgens achter rlr· klip 
pen platYielen. hchhe11 dam· dE' ~tallH' rlag 
g-elegen onder een krui,vuur· Yan onzE' 
men"en: dat deze O'oldalen hliJ waren toen 
het ;W<mrl wn>-. i' tP begrijpen. ri<><'h rlat 
Yele daar gewond ('n gedood zijn ge11·orden 
i:' een feil. Jlo!'vc~l man \' au dr• Engelsen 
>TI<'II\'Pld<'ll. i~ mij onlwkend, d<H'lt ·"aat· 
wrj later ntn er>n 1-ronw hoordPn. clie clanr 
wooude. moPt ltPt tu~~t·n tk rlr·ip Pn ,-ier 
hoTHlt>rrl gt'Wl'l'~t zijn: hit-'J"\'nm· stn ik ech
te!' niet in. 

fl<•gin Deecnther kwamru wc lP \\ïnd
hcwk :HUl. Dit j,. ePn plek in wnt ntC'II hier 
noemt, :'lfapoc·h•land. h •t ligt ongeYP<'I' een 
10 nut· rijden~ vm1 Bt•lfa,( rrf t•n N'n uut· 
te ]><tard \'all Dnllslr·ooJit. ook WE'l (~root 
l'u.kl'rboskop genocnrd. 

(;<·nl. \ïljo<•n ~loc:-: op omtrcut et•n ,·j.if 
minntC'n n fst;llld Yan onk zij·n l:tgt·r op. en 
Yilll hÎC'I' ui( ZOIJ ntett da11 ht•gÏlln(•n Oltt 
expE'<liti~ te rlo-en. 

.\1 ,.poeclil( werd Komdt. ::l[nll<·r HlOrgr
~tE'ld hij Uenl. Botha tot n•t·hoging <lofll' 
f<enl. Yiljoen. l'll spoedil'( daat·op kll<lllt 
de Httlts!,clling- tot \' ccht-(ien I. '\u !tatl 
lwt kmJJJJHiltrln wt·er et•n ko111tll. nocltg. 
en nwt a lgPntelte stf'IIIJJJCII wrer·d cle htJJ'gPJ' 

Xikolaa' (irot"'tcwalcl. welke rle lwtrekkin;.: 
1·an :h~.- \ ·. K. h:ul hek kt•< I. tot 1\.nmdt. 
f!eknzt•rt, t'JJ l'oor·zpkt•r· h:t(lrlr>lt eh• h11rgl'J', 
g-e n lwt<'rc kc>tt• kulllwlt doen. "·ant <i<• 
hc1.~r· ( :roellt'WH ltl ,,·a~ Cf''ll tonnhC'eld ,·au 
dappc>rh<•id. Jlij was e••n man rliC' in f'en 
g-en·t·ht Zl'itlt·: •· Knrn bnrl!"r'.. <'11 nit•l 
"Y(><H'IIit lnll'l!<'l'~--- zoals \ elt•n <lr:•dc·n. Dr· 
Y.K.. rll' !tt•l'l' Lann•ns Xoltl'. hlP<"f in 
zijn funl<tic. 

Genl. :\Juller "'H,< niet <le ntnn on1 in 
het "'"'"C'lrl wel( t!' kruipen, hij wa~ een 
man tlie Yl'r·hlC'n wild<". l'venal~ Genl. Vil
joen: spo< rlig was <lnn ook wcPr et>n plan
netje> g-emaakt en ditmaal zon hel Pl'll 

A'l'OiE' st!'rkte VHll dt• Yijanrl hl'trefTl'n. 
c\an het transport T>nll tussen T,ijdenhnrJ! 

en ::lfnehoclodorp ligt een plek, gennam<l 
Helvet ia. rlat is "'at we noC'Ille>n een pan: 
dezE' pHn dao1 "'"" omringd door vet·•chl"i 
den forten. en overnl lnng~ de heuvel" wa-

reu pobitieo gegraven, waarm in de nacht 
brandwatht werd gehouden. De bevel
voerende ofiïcier was aldaar :M:ajor Ootton 
van het '·Liverpool ltegiment", genaamd 
"King.,·~ Own": daar ik dit gevecht neb 
lll<'degelllHakt. YAtl ik trachten er zo dui
tJelik mogelik een b~cl11i.iving van te 
geven. 

"~:r l:!ta.at te 1-lelvetia een groot, lyddite 
kauon. en, zoals ge weet,, i~ 't eerstdaag• 
~iemYjaar· en moeten we onze President 
Len pre,entje >turen,'' z6 spnLk GenL Vil· 
jocn tot l~enl. ,\1uller. 

"\Vel, hE't zou zeker een groot kadeau 
wezt:n, warmeer we hem zo'n kanon zou
den kunnen lSturen, bet is 111 alle geval te 
proll<'ren. laten we .morgen eens naar V.K .. 
Taute rijden, die zal ons ,-,eker wel inlich
t •ngen kunnen geven orntrl'nt de sterkte 
':til het aautal 11HIIlbch.!]J[Jeu dat daar ligt, 
h•>c,·eel k:ttJ<llttJen zij daar hebben. en~. · 

I>· Yolgende lllorgetJ ko:~ IJlen de beide 
generaal" JJJ<'t htm ><taf zi<•n vertrekken. 
Z.j oltdct'Wt·ltteJt toen Z<n·eel mogelik all<> 
plekkl'n in de omtrek cu keken de posities 
aL w .. Jk,• rit' 1·er~chill~·rule kommando':; 
ll!oc . ..;ten nernf'n. 

llc~Jotf'n werd clc aam·al op a.s. \Vocns
clag nadJL te rlol'lt ]Jlaab Yinden, cles mor· 

1 :.t.<.·n~ te dl'ie ure. 
Dt: ,Johbger·s zotuien rh• omringende f<H

teu Lcstrmnen. terwijl de Bok8hurget·H de 
Zl\ölltrste taa J. kr·egen, nl. dt• forten op de 
kop "'''' t· het kanon in ~tond .... ! 

"Opzaal. opzaal", klinkt het in cle ver
:-.(·hilleJJdt· Jat.!en-: ··ka·nornlen inspannen·. 
war·eH rlt• order~ der· ofHeieren. Vestigen 
we hY. olll.<' anclacht op hl't Boksbur-gse 
lager, dan zien we steeds klci11e troepjee 
burger;.. dit• naat· de g<mcraal toe rijden, 
c·n 11<1 een Ju>o•je ziet Jll('n nt·tje~ !,wee aan 
tWPP een k11rnrnando. he~laande uit f1·1s.;,;e 
junge kE•r·el~. \'laarnndet• cukele nUÛC'n van 
dagt·n. Jwt lagPr ui1 l'ijdt•tt, 1tagekeken door 
dt• 1aJ.tPr-1Hlert•rL 

:-\arlat 1\l' l'<'ll eindjt' gen·cleu hadden, 
oltltttor·tlt·l! 11.,, ltt•l -Johhp,M' kommando, 
nl. de l'oliti<'. clat at·htt·l· on~ aan"luit. en 
m tn•kkt•ll 11 <' op tot ltahij de plaat8 nm 
<'<.'11 IJitlltf:...:CJll!H .. 'l'. 

IJ it•r· werd a fgezadelrl en een icde1· ~iet 

""'" 11! 'i'"<'drg met et•n blikjl' of ketcltjt• 
tmttr hl\t water ~nun, tPr\-..-..ijl "·eer anderc·n 
Lt•zi;.: Z•.in een nmrlje aan te leggeu. om 
E'l'll stukje ,· ]p.,, op l.c• hrarlen. Tn de na
midtl:tg klinkt weder de ot·der "op7.aal en 
itt•pan". €'11 ~poe<li~ ziet men de mensen 
JJH't hnllnt• paarden aankomen om ovPr 

1 
t·<.-rl n1kje "~<·er nt•tj(~ twee nan twee vnor
wa:n·l· te trekken. 

lfaar. wat mankeert er daar voor aan? 
De hn1·ger·' houdl"'l st,il en vormen eeil 
hah·e krinl(. terwijl iemand zich \•oor hen 
plani't. llN i' de Generaal! 

"Rm·ger,!'' zo ~prel"kL hij. "tan~ wil tk 



u bekend stellen met het plan van Gen!. 
V iljoen en mij; wij zullen de forten van 
llelvetia. rumvallen en trachten het grote 
lyddite kanon te vermeesteren, dat in een 
der forten staat.'' 

Nu kreeg Ds. Jim Louw va11 Buk>hnrg 
!•et woord en ging de burgers voor in een 
kor·t gebed, en voorwaarts ging het wrer. 

De zon gaat onder. de avond vall, het 
wordt al donkerder en donkerder, totdat 
eindelik de maan opkomt en het aardrijk 
een fantasties aanschijn geeft. 

Steeds gaat het voorwaarts. 
Hier draait een kommando uit om spoe

dig in het donker te verdwijnen. 
Pijpen dood, zachtjes praten zó hoo1 t 

men de Y.K. roepen. Nog een klein eindje 
en men houdt halt en klimt van de ver
moeide paarden af. De Genl. met nog eu
kelen, rijden nog ' n eindje voort naar de 
brandwachten. Hier ontvangen zij cle 
mededeling dat alles t·ustig is. 

"Hoc laat is het nu?" vra.a.gt de Gen I. 
''Kwart voor drie,'" luidt het at1twoord. 
'·Nu, dan moedig voon\•anrt". om drie 

tlur moeten wij stormen .... " 
Beng ... beng .. - tsing ... tsing... het 

stormen begint; de khakic bmndwa<;h-" 
ten, die ons gewaar worde,l. 'chietcn 
wat ze kunnen. terwijl anderen die lagen 
te slapen. ook opspringen en lwghmen 
mede te schieten, doch kha.kie iH over
bluft. Zijn vuurstralen z.et men in de 
lucht trekken. a.llen schieten te hoog uiL 
vrees zelf raak geschoten te woru('n, wan
neer zij zich voorover zouden bukken. 

~Jen ontzettende indruk maakte dit nach
telik schouwtipel op mij. l>ie honderden 
vuurstraaltjes die de lucht doorkliefden. 
dat ~-teknetter der geweren, het Heilreeu
wen der burgers van "hoera". .\lies ging 
w ordelik en geregeld mogelik; gezeten te 
paard. galleppeerden we zo goed en zo 
kwaad als het gmg. tegen de kop op, tot
dat wij eindelik de forten bereikten. 

''Niet ~chieten hierachter." hoort nien 
onophoudclik de burgeN< op het voorpunt 
roepen. 

Nn is het geveciiL op zijn he,·igHt: de 
klmkies zijn nu bijna allen wakker en 
f'Chieten wat ziJ kunnen, doch wat baat 
het? !let ene fort nu. het nndere \\"Ordt 
~tormenderhand ingenomen: de Rok•burg
&e leeuwen hebben m<>ed, gedachtig aan cte 
heilige 7Alak waarvoor ze hun le,•en ff.'il 
hebben ... "Hoera! .... hoera! Hier staat 
het kanon! Handsop. . . . handsop .... 
hoort men reeds enkelen roepen. 

Beng, handsop.. beng," zijn de geluiden. 
welke men tans hier hoort, ziet daar bijt 
een in het zand, nog een valt, daar nog 
oon; arme Tommies, ze vallen l iever dan 
hun kanon af te geven. 

"Hoera. ... " schreeuwt de dappere kor-

1~ 

poraal :::lhor·t e11 meteen :iprin~tt hij bovw 
op bet ka•non, doch niet zo eou was h~J 
e1· op, of hij moCHt e1· weer af, want de 
kogeltje, regenden hier om on ti! 

"Komaan, ket·el~, la,tt ons die di~ 
dra u. i, en perbeer om hom uit te kJ.'ij!" 

··\\"at een lmnon!" zo roepen enkelo>r\ 
onzer. 

·•\\"at een bee:,t!"' zegt weer· een aml.t:t'. 
··Dáár is de kraal met de ossen!"' h~t·t 

nten tan• Komdt. Uroenewa.Jd roepen. 
··Komdt.," zegt een zeuntje van omtn1ut 

lö Jaar oll(l, ·'hier ligt een bom, laat 01 ~ 
ho111 eerst een• try." 

".Ja, net nou hoor," zegt de Komdt. 
_\I svoed•g hoort men: 
·'Janbloed, juk, juk jou khakie-os 11()(> • 

ka.ai, hanou" en nog eniee tiuitjes, en 
het kan()n is aangcspannen; 18 vette os
sen trekken het uit zijn schuilpla.ats, d.Lt 
nu voorgoed <~fscheid neemt · van het Jt;"n
gelse kamp. 

Burger Andrie~ Ueinz en ik gingen IIU 

voonl'<.ta.rt~. en toen wc juisL voorbij rle 
ossen van het kanon waren. werd er n[l 

ons geschoten; na tmu·hk zagen we om1l.id· 
delik Wll<tl' het vandaan kwam en vielen 
wij plat achte•· een hoopje zand. dat d!1ar 
toevallig lag. 

Opeens voelde ik iet~ h111g~ mijn at'lll 
!!aan en jawel. UllOI' mijn monw ha<t 1lr 
t·en kogel. welke mij net C\'ell op de o.a.:" 
brandde. \ •oor ons hadden we een fortJl'. 
waarin natuurlik enige khakie,; lagen. 

"Schiet voor, in a.e sloot," riep nu .flc;u.:. 
opeenli\, tegen mij, "daar zie ik ze liggen <: 

Ook ik zag ze nu, en 1,0 ha.r'd ~th< w ' 
maa.r konden, !!'Choten we nu in de sio"•· 
De khakies sprongen ta.ns ove;· het muur
tje doch onze !choten waren niet tnis, el
ke' kogel wa" raak en ,oen de vier khakie« 
die voor het muurtje ha.àden gelegen, aan 
de andere kant kwa.mën, waren zij ook alle 
vier gewond; de anderen hielden nu min 
of meer met <C'hicten op en nu lie1~ ·1 

Heinz en ik met g-ei,ulen gewee1· op na.<v 
het fort en hier staken de ove1·gebleveu. 
klta.kies de handen op. Drie van hen lie
pen echter hard de berg af, en ook dere 
werden alle drie door ons na. een paar 
~··J-.oten platgelegd. 

Nu bekt' ken we de gewonden een~: twe€" 
\ 11n hen hadden gcvRarlike \\"on den: ~e 
r.t""Ste was iemand die door· zijn nw.at" 
'·1\obby" genoemd werd, deze had twe<· 
J..ogels gekregen en een e1·van wa.• door 
cle borst en liet hem v-reselik lijden. N•. 
C•··n half uur geleefd te hebhe'l•. gaf hij ll•• 
geest. De tweede was een .,;euntje var( 
omtrent 16 jaar oud, hij wa.q een trommel 
sl<~ger en had de kogel dw· 
sch.a.a.mdelen gekregen; ook deze leed v~ 
sclik en vroeg maar al om toch verder 
d<-od gemaakt te worden. De andere twee 
l.:en ik vergeten waar die gewon<!. warerr. 
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doch die waren niet zo zwU<Jr gwoml. 
Ik ging nu nu<tr vo1·en en 1.U)t tmige tL'Il· 

t~n ~tuan. Nu dacht ik. daar konden 11"1! 

wel een' een paar khakies in wezen, to.t> 
ik <lan ook hi.1 d<> eer,te kwam Pil vroeg': 
·'.Anv bodv inside'! .. luidde hel anlwuonl: 
"Ye~... · 

·'Come out lhen:· zeide ik weer. en to<'ll 
'kwam ('I' een kdrporaa) uit: Jj, vroeotl: naar 
,-iJn g<•wcer en haalde hij dit uit de tent. 
toen ik daa1· ·tond. kwamen er v1er kha
kies naa ,. 111i.i tPcge~tapt. ,],wh het gt>weer 
bielden zij omlaag, ten teken <h~ l 
zij kwan>en wapen,o afleggen: ook ml 
7een naburige l• nt kwamen ent ge khal;t,e>
uil en "·ertl he' mij wel eeu heetje l.K~ 
nauwd. cl.och g..Jukkig kreeg ik gou ver
,_terking. Korp Lombard kwan1 bij mij 
en vr0eg mij eet• geweer voor de K.omdt.. 
daar het zijne l•aperde. • ·u kwa111en ook 
• Jan [~]ie,. en Tommy Acket·nutn opdagen. 
J>War dezt> hei•'m1nl~rden zich weinig om 
tie Tomnll.e.•. d.·r·h gingen datklik de tem 
in en maaktl'll zich van het nodig~ lHL.,..,.

ü r. De Tomtllie,.. joel! ik t.oen tl'rug ('11 

ging ..-elJ tHwt· \·oren. 
Daar trof ik weer een ]Ja>U' burg,rs aan. 

~Tie dappu- zav•n te schieten vp et•u fcu·L. 
dat ''oor on.; ;ag. en ook ik ,·olt:dt• l1U11 
-..c.orbeeld: al -poedig vorulen we uit U·tl 
he-t de J ohb~>e politie wa, die d.t fort 
\"all clt> ene kanf besto<>kten. Nu. w~ hiel
)>t>ll goed lll!éC en na korte lijd "·cr·d de 
,, .. itte vla){ gehc--=ell en gaven dP khnkte .. 
7jph over: tW•<' lnitenHnts. nl. l,it>ut. 
,Tollt~~. van tk '·l.h·erpool 1nfantry". en 
Lt. v.J. :r--e,..t, .Hn de 19e lluz..tre11 kw;tmen 
\Ooraan en gingen O'llllliddelik naar· hun 
1 r•nt: de laat,..t<.> droeg niet' dan ee•• regen
ja~. r\.e Wil' zo uit zijn herl in de po~itie 
gevlucht. 

:-\u werd hun gelegenheid gcgen•n ont 
~;ei, aan te kleden en int11>sen ginfl;e:t we 
bij de t~ten rond en dreqm alle T'om
nties er uit err wezen hen de WC;! du:~ ze 
te n.tgen hadden. . . 

lk vroeg daarop aan een sergemil nl hu 
mij 11iet aa11 een kl('in·!(eweer kon helpet~: 
111. een karabijn Lee-)letford. waarop hu 
1:nar een ber~phu'\l~ gin~ c11 dam· el'n ,·oor 
mij uithaalde: wij vulden hiC'r· onZP v~ld
fles~en met bt·andewijn, en t.an~ hegnllnen 
we de boel in brand te steken: btn·f>u op 
de kop waar het kanon had p;e,.taa.n. 
lt"mdde het reed" lekker en ook bte>· on
C:~· zette het g;oerl v.lam: hij hel ho-~itaal 
ghtgen we met. WIJ stuurden een ·>0-tal 
Tommies erheen om de gewonden tt• hel
pen indt·ageu, " 'èlke bij ~ebr~~, aan. ~en 
witte dokter door een Indre.;e l ott~ -1-er· 
rv" (utt is een as". apotheker) wnclen 
v'erbO'llden. 

frt eên der ~enten ontdekten \V~ '- ~11 

groot \',!l I'LIIII. wu.ar\J,j de Tommie,. zich 
eens lekker te goed deden. r u, ik nam het 
hen niet~ '"'''lik dat ze hun keel een beet
J<. nat manktr~n. de ar111e dronunel~ haddt>11 
JIC g nooit ieto te ete11 gehad en d:u1 ook 
w~.ren zij van stt·eek door de ~du·ik die 
~VlJ hen ';' morgen" op het !ijl' hadden gt•· 
Jll<~gd.. Een ~ergeant zeide mij. dat hij 
enrgszm~ dt• lnc·ht et"Yall had gehad. want 
ze1de hij. 's avonds hnd hij een kommali
do hore11 voorbij trekk(•n. doel, had gl'
dacht dat dit mi'"t'hieu oYct het ~poot· 
wilde gamt. 
~u werd t langzamerhand tijd orn \\'t'!! 

te gaan, e11 >lapten we, vergezel<] van de 
beide officieren. het kamp uit. Toen we 
weer in het pad kwamen, VJ'oeg ik dadelik 
naar de toéstand van het kanon. waarop 
mij verzekerd werd dat het in goede 'onle 
was: jammer, voegde Jemand er aan t<.c . 
dat we geen ammunitie voor lta:u· heb
ben; toen ik vroeg wat dan 111et die ;un
munitie wa. gedaan, zeitie mij iemand dat 
deze door dom beleid, in de modder dPt' 
~pruit w~ blijven vastzitten. en daar ee11 
fort boven op de kop aan de overzijde niet 
door onze 11Jensen "''' genomen. zo vonden 
Je 'l>eestcn het te gevaadik om weer naar 
..lt. wagen t"" t~ 1-(aan. <laar deze voortdu
' <.nn onde•· dt I)Onllnen bleef \\'anneet er 
1.:'!111and 'fl~utt· toe g1ng. 

l ... Yen Yerdl'r op on1110ettt:n "·e het ka
non. liet "'" t·cn •·eu,achtig ~ch<"C[>>-·ka
non, hetwelk men op wielen had gezet. 
Lf. een der z~jkanteu ~tond met gmte Jet· 
tc.t G gescht·enm: .. Lady H.oberts". D<'.:t.L' 
!Jéti\.Jll moest zij a 1 hettl go u verliezeu, ""HJt L 

Je burger, hPKollnen hel spot'dig .. Lad1· 
Muller'' te !loc>nt'll. of ook wel "L;ul_v 
Viljoen". 

\\ e sukkeldt·ll zo :ta•l. lotdat de os.-eu 
niet meer in "taat "'"·en om het verder· 
tegen de l.Jer;{ "i' te l•·ckken. /.eli'> de kha
kta hielpen medt· duwen. doch dl.t alle.' 
wilde niet helpen: 1re waren ''erplil'l>t 
om de lULtileli nm elP andere kanonnen af 
rn ze voord<- "Lad.1· Hobert<'tespanueu. 

Toen ·we b< 1·en op de kop waren. J;wa.m 
er ineen~ ecu 're,l'Jik onweer opzet te-,,: 
eerst regen abof het mt't HCheep~larlingf'll 
uit de lucht ,-iel. en late1· Jmgel. zodat ecu 
'ecler grote moeit<' had ziJl> paard ,.a>t tP 
houden. Men ~preekt wel eens van hHgel 
zo groot alt àuivcnete1·eu. doch deze h 1g..J 
"a~ bijna zo groot aJ,. hoenrll'r-eieren. 
~a een half u ut tje. wa~ alle~ weer '"·er. 

Jo<'b wij alleH war·en water-nat. Gen!. 
'Muller antnH~tte ik met een kombaars 
omgeslagen bij gebt·ek aa u een regenjas. 
Hij stond zich bij een nmrtje te wannen 
en was gelukkig p;enoPg <.>m een kopje koffie 
te drinken. Nu. dal kwam hem zek<'r wel 
ter. na al de ,·ermoeieni~<<'n ,·an de nr1cht. 
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.l)c volgcuuc dag, Zondag, kwamen wc 
allen w<.>er m het lager terug, eu de::. mid· 
dug werd het kanon in&espannen, en ver· 
u ok het naar Toute~ber&, alwaar de ltege
rmg verblijf hield. 1 k bChreel er O[J .Ja,t 
'llll de Gen!. een brief bt; aan de \\ llll' 
nemende 'laat;presidcnl, ZH.I!:d. verzoe· 
kende Uit kanon als een l\ieuwsjaars-gc· 
,;eh enk te willen aaJmem •n. 

ZHF..d. zond ons uaaroJ• t-en hri~>i te 
1·ug, on bedankeudt· voo•· het moo1e 1(1'· 

.;c:henk. , 
ll oe wel het kaJJoH o•>- geen doden had 

l·erokkcnd zo baddeu we toch twee ~wa:u· 
gewonden,' nl. de oude burger l'aul Pot
gieter 'r.; d<>'..tc ti7jal-ige man had een ko· 
gel doot· de hhuh gekregen en IIjdde nese· 
lik daaraan. 

Hij is later edttcr w,;er geheel hcr,teld, 
wat men een wondet· mag noemen, vooral 
"anneer men m aanmerkmg neemt de pri
mitieve geneesmiddelen die we haclden.J 
Ongelukkig ed1ter, toen hij nu beter was. 
kwtLitle'll de Engeben naa1· 011' u1\, en 
moest hij vludtteu. Door het rijdt>n in 
dt> ossewagen ging de wond weer 011en _en 
d'ltmaal met het g;evulg; dal de ongelnkk~ge 
m;w na een hevig lijden de gee~t gal. 

Dt• andere gewonde was Eddie Ab1·alli1 m>. 
w ·lkc een kolo(el door het boven-dijheen 
kret'jo(, hetgeen hem h<•l heen h1·ak: hij is 
•chtl•t· weer ht>rstcld. dnth ~ijn hren i' een 
!wetje upp;etn.kJ.,·n: hiJ Jllo~t en•nwel 
naar de EngeJ,ell gt•lmu·ht worclrn nJor 
g• m•zing. lliJ ht·kleedclt• de rang yan adj. 
-.,an de \-.K. 

Een korpomal 1•an hl'\ llok"huq1; kom
mando was te J lelvetia in de stal w:tarin 
Luit. Y. rl. . "'\ z.j11 p;wrden ~t.onrlen. 
hrt warl'n twee pmchlige WC(II·eu-paardcll: 
g li.ik nwt hem k1vllHI een .Tohbger clt• 'tul 
jn en nu nanwn zt• elk een pMrd: dt• 
korporaal ,-an het Boksburg kommand<> 
Hrkoeht dit panril dnarop aan (jenl. \ Jl
jl)t'll PVE'Ilóll, <Ie .Tohhge1·. en claarop 
~·erkcwht <Jt>11l. Yiljoen ze weer aan Genl. 
BotlJa. die rr mecle over cle spoor ging. 

Ik g<•l :lllgcn nflicicren we•·den e n;t naai 
\\ïtpoortjc ,.!'J"Yoenl, nl,mcde _ _!l_e man
•chappen: v;ut daar p;ingen de oliiC',t>n·n 
naar Hoo~~enekal gevangenis, terwijl ,Jp 
'I<lllllllÏt!t> <•rn re.:pektahele mar~ mankt<'ll 
vmt clrit> dagen. totdat Z<' hij ?lfidcirlhnrl! 
weer Jo,c:t>lnten wer•lcn. 

AJlt-, lt• Yll men hadden we die dag 350 
krijfl'P:''''a1Jgem·n gemaakt. een twintigtal 
l-ad zil'h w tl' huiten g~aan aan drank. 
dat wc• z1• lang,., hl'! pnd moe~~ten lat(>n 
ligg<•n. 

E<•n o'"''wae;en met. bttitgoed kwam 
ecbter heelhuid" nit de ~lag: hierop wnrt•n 
kleding..tukke-tl. die in het Jager werdrn 
uit~edeeld. 

Ook had men en brandkast gevonden. 
tD <ll'Zl' al Hpoedig opengemaakt. en hir I'' 
nmrl men zownt Ce-tl 2'2!) pond sti'Tling. 

''elke dan ook onder dt• lnu·gen; werd vet·
deeld. 

Op Toutet~berg kreeg ötaatssekretan~ F 
\V. Reitz de '·Lady IWberts'' w lief dat 
hrj haar in het vo)l(tlUdc lied heeft b~ron
gen. Dit lied werd nudedlilnd bij bijna 
alle kommando'~ in Truusvaal op een ot 
ander wijsjp gezongen: 

''Dl~ L.\D\' IWllEltT:-;·•. 

!lier staat. ou' '·Lady Hoberts'', 
Hoera voor Ben \'iljoen. 

Iloera voo1· Geu't·aal .liuller. 
\\" an t hul' het uit gedoen! 

.I)Je Trck.boc1· en Ho~lan~er 
Die kom baar hier be-ehouw. 

Dan zeg hul ''Alle Wereld, 
\\·aat· krijg jul' di• ou· Houw?" 

.l)an zeg on., "D\e ou· Lady 
lh ·n ~ieuwjaar,-pn•>ent. 

\\'al Hen \'i]joen gc~tuur het 
Aan onze l'n-sidt·ut.· 

Zó wonlt die Tt·ekboeJ· wukker 
En trek weer met ZIJII goed, 

En di<.• at·n1e ou· Bo"lanser 
Die knjg wt>et· nieu1n• IJJucd. 

Lord RHherh i' al hui• toe.•. 
Die \ elclhe •r ht•t ge trap. 

::\iaar 'it• on \TOUW het hij laat ~taan, 
Z.j hou van mielicpap~ 

\·:tn onz· <u•nle fumili<.•s 
Bmndt hul' dir huiz<.• af: 

Dit• ma1h kan hul' nit•l win nie. 
J)u, IIIO!'l hu]' l·rnllwl'n~ ~tr-J.f. 

Maa1· z'11 "Ou' Lad1· ltobert,;". 
Die lyddite uiL k~;n stort, 

Die stuur hij naar lleln•tia 
En zet haar in el'n fcu1.. 

Daa1·, <.lacht hij. is zij ve1lig, 
"·ant die .. ,·erclibt<'" Boer 

T..t><~ m•t maar ac·hlt-1' klippt•rs 
:'llt•l zijn venla\,(t• J'ot'r. 

Iloera voo1· clie Bok"hur;.(~rs! 
Hoera voor dl' Polie~! 

Lord Kitchene1· ke1-s\ z·n tanrlen. 
Hij is nu banje vies. 

F.er dat hul' weer kon rutt gooi 
l1 eL Boksburg ui ver.itlar'. 

Eer hij zijn broek kon nankrij, 
'Poe waK di(> rling al klaar. 

Hul' vat zijn nmmenuti1• 
F.n zijn kn.norme nf. 

Vane: houderde »>ldnte 
F.n lrap yno1· Tommie kaf. 
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Dis mu.ar Uorilla oorlo& 
Zeg Meester Chamberla.in, 

~laar as dit lang zo voort10aat, 
Dan maal ons Tommy fijn. 

Lord Roberts van Kandaar, 
Lord Kitchener van Khartoem, 

Lord Bulier van ColPnso 
Die word' zo hoog geroem'. 

Voor wat? Die arme kaffer 
.Met schild en assegaai, 

liet hulle met Bom-maxim 
7.o prMhtig afgemaai. 

:Maar nou dat hul' met manne 
En witmense moet veg, 

Leg Kitchener in Pretoria 
En die ander twee is weg. 

.Ja. Robert~ van Kandaar 
Is niet RobertR van Kttnhjer. 

l~n dat Tommy hier moet blijve 
T~ nie enkel \'om· plezier! 

Hij het die land o'erw<Ynne 
En alleo annekseer. 

Maar ons dappere Uenerale 
\ ''erslaan hem keer op keer. 

Houd vc.l dan Af1~kaners, 
De l•illgelsman m o e t weg. 

Hij mag ons nie o'erwinne 
Want onze zaak i~ reg! 

Toen we de volgende dag weer in het 
lager kwamen, vroeg Gen!. )!uller of ik 
de heer ~lttnnik het genoegen wilde doen 
om al. sekretaris te fungeren in enkele 
hofzaken welke voor moesten komen. 

De heer )funnik was toenmaals de 
Landdrost van BokRburg, en tijdelik aan
s;;eRteld als \Vd. Staats-prokureur. Nu, ik 
willigde hPt ver7-oek dadelik in en werd 
?,odoende sekretari~ van de 'V d. Staa ta
prokureur. Als zodanig heb ik wenst ge
daan rn twPe zaken, de een van diefstal 
van enige muilen en de andere in bet 
.JohbgRe lager van het moedwillig doen 
~erloren gaan van stukken, behorende tot 
teen Bom-maxim. In het eerste geval werd 
een geldboete opgelegd. terwijl in het 
tweede geval de artillerist uit zijn wenst 
ontslagen werd. 

Al spoedig werden weer nieuwe uitge
t.reide plannen beraa.md. Langs de gehele 
lijn van Wonderfontein tot Machadodorp 
·>ouden we op oudejaars-avond een aanval 
doen: Genl. Louif• Botha aan de overkant 
van de spoor en wij aan deze kant. Bo
vendien ?,ouden op alle andere plaatsen 
chijn-aanvallen plaats vinden, opdat men 

t.iet voor versterkingen behoefde bang te 
zij'll. 

De Boksburgers kregen als gewoonlik 

"eer tot taak bet vermeesteren van een 
kanon, hetwelk boven op een fort bij de 
''1'\aald"-het gedenkteken- van Belfast 
~tond. Naar we vernomen hadden. ston{l 
daar ook een lyddite kanon, en nu zouden 
wc dat trachten te vermeesteren. Nu, als 
i: Boksburgers en plan hebben, dan voe
len zij 't gewoonlik met suk~e;; mt, en m 
ging het ook deze keer wee1·. 

De aavnal :r.ou plaat~ hebbeu op oude
jaars-nacht, te twaalf ure preciE"'. Tegen 
1 alf twaalf de.; nachts k\nunen we onder 
aan de voet van de berg aan; we lieten 
hier onze paarden staan en gingen. gedekt 
door een sterke motregen naar hoven toe. 
llier moesten we nog een ogenblikje wMh· 
ten, tot de tijd juist twaalf uur was. V\'' 
Lekropen nu het eerste fort. totdat het 
:;ichtbaar voor ons werd. en nu wa~ de 
order, zo spoedig als we het allen dwde
lik konden 7..Ïen. dan moesten we uit alle 
macht er op H<'hicten en het bestot·men. 

De eerste om te schieten was een zekere 
:.\lariinuR \'iUJ Rensburg, spoctlig dm1mp 
,·olgden eeu vijftig-tal schotPn en nu gin
gen we al naderbij, totdat we einuelik 't 
fort genaderd waren. Wij schoten wat we 
konden, t'fl Apoeuig daarop hadden we h~t 
omsingeld en ;;choten we al rondom erin. 

H'Jer bleek cht.er dat we met andere 
luidjes te doen hadden dan da.ar op Hel
' etia! De Tonunies verdedigden zi<·h al.• 
leeuwen. en alleen door de mee"ten dood 
te schieten, ,·erkregen we t-indelik tnE>· 
gang tot het eerste fort. 

N,u naar het tweede. dat ook- na eeu 
hevige tegenstand gedaan te hebben-zich 
eindelik g€'1loodzaakt zag over te geYen. 
Groot was echter onze teleurstelling toen 
\\ e, in plaat~ van een lydclite kru1on. 
Hl echts een maXllll aant.roffen. ~:n!'rm·el. 
ook deze was ons welkom. en werd onder 
dankbetuiging door onze artillerie aan
vaard . Het paard dat dit kanon trok. 
"erd door een Dwtser, we in de stal keek 
! n er iets zag bewegen, gewond en kon 
du, niet voor de maxim dienst doen. Vol 
111et patronen geladen, werd het toen 
door O'IJze mensen de berg afgereden. In 
!.et eerst.e fort werd bovendie11 door oM 
een tiental kisten Lee-:Yietford patronen 
l'nitgemaakt, welke ook naar de trollies 
werden gebracht. Toen ik in het eerste 
fort kwam, zag ik een zinkhuis waarin een 
dertigtal khakies waren gekropen: diU~r 
zij ec·hter de moed nog niet opgaven, 7.0 

orderde de Komdt., ons om er maar in te 
~chieten en bij elke schot dat er in ging. 
p;ing tevens de roep: "Hands op!" Doch 
de Tommies bantwoordden ieder schot, 
dat er viel. Eindelik bleef er zowat nie
mand over om terug te schieten, zodat we 
ons toen eerst meester van het fort be
~chouwden. Toen ik voor de deur van 
bet fort kwam, zat een Tommie jnist in de 
ingang, hij hield zijn been bij de knie Ya..st 
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c•n Jlllbl ulH.Icr t.lc h.lnc """" het bccLL Jllvrti 
llLgc~cuuten; 11e1.. ~Lllh.J · uctJl ~LuK Jlvij 
J t;utt.. un, JuHiü- uet.. V1~c.=~ hltL~ recu1.. Lh1, .. 
-JH\h.;J'~tL eH; HUL \\ U.:S V!·C~t;HL\. UU1 aan L.t! 

.l1CU. J.K g111~ Weu Ve.l.'UCL' UHJ lllt!Ue I1L 

l.Jt:'J!Jen uet., t\\oetue lOL'\.. te llCJlltn, en to..-!:. 
WC OOK lHCl'JlL~UC k.JMJ' Wal·eu, J,~lllgen <lC 

J•>t!e"ten 1101,1 venter WL Ju liet. J"tlllJh tu~

:.eu ue tenU!u, uucu ove.t·u1 wu.ten üe K..Ja.
Kte1$ !her gev1uc11t... lh: Keerde ecll'"-.:r t'!rug 
uaar heL eerste wn, uaar u, tvree otlicie-
1en llaCl ge;,:Len. .J.oeu JK Cl.Lal' m; l't.:n 
Kwaau, vrueg een hunne~.· HUJ 01 :k ~en ot
Jicaer was, wam·up 1K hem l~U v<:tkt:nnend 
HIU, \\'UUl'U gt.u, UuCU ll~l'll ·vrO..,..,g \V:it nlJ 
wllue Jtebben; t,egclijkenJ,:I 1...1~; 'k eLbt~r 
ua.t z.1j be-.ûg waren met een gewond<;. Een 
hunner dee1de •nÜJ toen me<'ie J~. t •.ht hun 
oevelvoerenCle oUJcter \\'as et' ~lat lliJ dede
Jak gewoud wab. .lK zag toen <!at het bloed 
henl. tut ~lJll wufortn uep1 \rr._l'll"'JP t!l'n d.t'r 
oltJcieren zetde uaL men ..J;l. Jort ,·an de 
sW~Je wel mutuuuclJK ~on gail.IL bomuarûc
ren, zodaL w.J hem m een ''etli.;.~ ~ ldt 
moesten brengen; naast hem lag een zink
plaat, en n utrachten we hem daar op te 
1eggcn, <.loch \\'anneer h•J er aan Je t'llt: 

Kl\.l!.t op lag, rolde luJ er· w "~'· :tan de au
dele kant ar vau de 1njn. 

Toen kw<•m il< op het p.l.ln •,m ten àekeu 
Le nemen eu hem dual'OP tt leggen, en zo 
uroegen we hem l.ol ond~ J, 1n•1ur vau 
heL lort. Toen wc ll<!m daar echter ueer· 
legden, gaf haJ <.Ie gee»L. ~k nam teen de 
Lwee ollicieren mee mt nog een sergeant
auajoor, en llr<•chL ben 01j de g<neraal, 
\\'elke lll.Îj de verantwooru.·.' .. ,.,,., cpdr<.rg 
.., m hen lHj beL Jage1· aan ·· · •ll af te leve
n :1, bmtcmbt·" 1\,,uuen we n··" ec>n ''!Jf· 
1.agtal anderen en ook de~.., ·~r~beeroen 
met ons o;aam. 

De heer \Villem Kokey, toenmaals Ge
:.:oudheid,.. ln;pet,t.eur ,·an . • t •1.>11' J3ui,s· 
btu·g, ontmoett IK I"J het twe ·Ie lult, e11 

de-~..e was in een aardvarken-gat (;C•&llo!n 
en had zijn been enigssins verzwikt; h•J 
ging toen met mij mede, en nadat we n .g 
twee burgers hadden gekregen, vertrokkc•J 
we weet· naar het lager. 

De geweren in het fort waren zo vt.Jcp, 
dat ik achter het tweede fort een cieiltal 
~t.uk sloeg op de draadpalen, van and~rtu 
ham 1k net. hei slot uit, en slingerde JJL 
ver weg, doch ,·elen bleven er ongede lrd 
loggen, daar we het te gevaarlik vonden 
om lang op een plek bezig te wezen. Aan 
weerszijden van het fort waren vele kha· 
kies uitgevlucht en gedekt doot· de don· 
kere nacht, konden zij lekker op ons schie
ten; ook hun eigen makkers liepen echter 
het gevaar om doodgeschoten te ~orden. 
Na ons goed van patronen VOI?l'ZlCD . tt· 
hebben, vertrokken we door lelike vle'len 
naar het Jager. 

We badden de dood te betreuren van 
lwee onzer dappere makkers. De eerste 
die viel was Gert Heinz, een jonge kerel 
van omtrent een twintig jaar oud; zijn 
utaat Vorster sprong op het eerste fort, 

tu û ude de geweren op hem gel'icht, 
'prong onnuudellk terug; op L ogenDliK 
Uat b.Jj terug sprong, sprong lJ einz op en 
J.u:eeg toen Vl~r scHoLen uoor 2l.Jn llal'l, 
cll et!ll Uuor ZJJI~ hwad. UoK weru een lll'· 

Lllleri::;t Uoor net I.Jeeu geschoten, welKe 
emge LU'CU daar·ua aan uloedverlles over
JCeu; ,·eteu kregen hier een schratnwond, 
cu ook 11< wa,; zo ongeluklog op nujn boven 
I.Jcen eeu snede van een kogel te l<:njgen; 
uuvendaen scheurde menageeu zajn kleren 
aan de draden dae om hel. hallllJ waren g.:
spanueu. .J\ u, daarvoor WtL~ wel ra.ad, Jlll· 

mcr; "e hildden ta ns weer volop garen 
en naalden euz. enz. van de Engelsen buit· 
gemaakt, wdat we dat "poedig weer in or· 
ue lladden. 

IJe geva.ugen uJlict~1·eu waren een zekere 
!utpt. 1\iilner, •naar ik meen van de "Royal 
il'lsh' ' en nog een jong luitenantje. Ook 
<.leze verhuisden naar de gevangenis .e 
Hoossenekal, t.erwijl de khakies, dae gro· 
tendeels tot het. "l{oyal hish" regiment. 
behoorden, en enkelen toL dt• .. """'·• ·· 
hire' ' afd., een wandeling maakten en 
weer werden losgelaten. 

Dit was het. uevigste gevechL waar ik 
ooit in was; de leren beobeu hier bewe
zen da.t zij manlik konden blijven staan, 
en niet. zoals de HLiverpools" op 
Helvetia, die bij tientallen bij slechts en
kele Boeren kwamen wapens aflegg 'a. 
Toen ik later aan enkele vroeg waarom 
zij niet handen opstaken, wanneer ze za. 
gen dat er toch niet.s meer ie redden vid 
als hun eigen leven, zeiden enkelen mij, 
da.t ze de mtroep '·Da.nds op" niet beg~;u· 
pen, maar dat we moesten roepen "Sur· 
render". • Anderen zeiden weer, dat er 
strenge ·or·ders wat·en gekomen dat indieu 
iemand zich overgaf, hij als een lafaard 
zou doodgeschoten worden; dus dat het 
dan Jruutr beter voor hen was op het slag 
veld te vallen dan om Jater-aan doodge
>choten te worden. 

lieden ten dage is hei monument b;j 
Belfast nog vol plekken waar men kalt 
zien dat kogels hebben geslagen; menigee::t 
z<tl die plek zijn leven lang niet vergeten. 
vooral de gewO'nden die daar onverzorgd 
legen de fort-muur aanstonden en iedPt· 
<'genbhk hun maats zagen aankomen ot 
wel gedragen door onze mensen. 

Een week nadat dit gebeurd was, kwam 
op zekere dag een ra.pport van de branet
wachten dat zij een persoon gevangen aan
ldelden, die voorgaf met rapporten van 
Lord K.itchenet· te komen; onmiddehk 
werd de order teruggegeven, dat men heli• 
bij de generaal moest brengen, en na eru· 
ge tijd wachten kwam een man te paard 
aangereden tussen twee wachten. Toen 
hiJ bij de generaal kwam, werd he n 
'oudig gevraagd wat hij kwam doen, waar 
op hij een papier uit zijn zak haalde er.. 
dit de generaal overhandigde; nadat de 
generaal dit had ingezien, gaf hij onm.iil. · 
rlelik last aan de V.K. de man geheel te 
haten vi~iteren, waarop een grote menigte 
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t ö}JiCt'Cll uit zijn llak te voor~clujn kw;~ · 
Hl~en ; hij werd hierop naar de gevangeni" 
te llobsenekal vervoerd en van tt>ruggttdll 
"as voor hem natuul'lik geen sprake. ll!.i 
Fprak ~ijn grote vetwondering uit, naa•· 
ik later 1·ernam, dat men hem hiet· dnrfrl.·~ 
vasthouden, doch laaraan wa,; natuurlik 
niets ie doen. 

En1ge tijd daama werd hij \'oot· bei hof 
gebracht en vond eeu jurie hem. schuldih 
aan hoogverraad.. waarop zijn eigen zwa· 
ger, de landdrost 1·an H.oossenekal, hen• 
ter dood veroordeelde; nadat het. vonniti 
door de Uitv. Haad wa.s bekrachtigd, werd 
hij op zekere middag naar de tent gebt-acllt 
van Genl. Ben Yiljoen, alwn.ar ik toen ook 
juist was met <1enl. Muller. Ilij kwam 
in een Kaapse kar onder geleide van een 
luitenant en twee politie dienareiL Nadnt 
de luitenant de papieren ru1n Oen!. \ïljoen 
had overhandigd, werd hem door deze zijn 
voimis voorgelezen, nl. dat bij ?i eh moe~t 
klaar maken om de volgende mirlda~ \' ier 
uur doodgeschoten te worden. 

1\Icyer de Kock- 7,o heette de he,chul
digd Relmelde ~ven met zijn hoofd bij 
~ ijze van een knik, draaide zich 0111 en 
"erd door de twee politic dienaren 11at1r 
het kamp ,·an de .rohbgse politic gebracht. 
alwaar hij tot de volgende dag opgepast 
zou worden. In de namiddag werden er 
vnn het Boksburg lager en van het .Johan
nt'!'hurg~e lnget· en \'ltn de politie ieder ,t 
ntan aangesteld om ;\le,leJ- de Kotk de ,-ol
grnde middag dood te schleten. 

Ds. Louw van Bok.shm·K heeft zich zeer 
laqg met hem opgehouden. ~n de morgen 
'I)Or hij zou doodget~el•oten worden, ,·er
l.;lnan!C' :\IeyeJ' rlc Koek, rlnt hij ten 
volle' ~('huldig was P'l1 niets meer clan zijn 
loon heeg. 

J~ij het. ).(!'af kirmdcn lwnalf g~"·eren: 
:\lartini Henri's: vier ervan waren met 
].-egel geladen. vier met Jo~ kruit en vier 
<'rnm waren leeg. Iedereen 1·nttc toen 
N ' l1 ge,veer op en op v~rzoek gaf de vet·
rordeelde zelf het ein door een za kdot:>k 
tt· la ten vallen. De scltoten knalden en 
~lever de Koek behoorde l<>t hei ,·<'rlt>de
ne. · Zijn graf was gegl'a\'1'11 C'n hift'În werd 
hij gelegd en toegegooid: dit m1o het nit
rindc van eC'n lnnclsvenauer. \ - ele der 
lturgel'l'! zeirlen rlam·op. har! men maar van 
de eernte dag af dat oOl·log wa' ,·erldaaru, 
7.0 met de lnndsverrndt'l·~ gew!'rkt. dan 
::ouden we er mi~;,chit'11 vamlaag heel an
ders voorstaan. doch toen bestonrl er geen 
rlood~traf voor laurlvert·nder". toen wer
den zij eem·ouclig in de I);C\'anReni~sen ge
zet en weer door de EngelRen ontzet. 

Gelijk met ufe~'cr de Koel;:, kwamen op 
ander!' plaHt~en soortgelijke \'l'edemake~·s 
uit naar on7.e meuRen. dorh wat men m!'t 
hen g!'daan heeft. is mij niet bekend. 

Later, toen ik gevangen wa~. ontmoette 
ik een ?..ekcre ('oetzce in de "Townha.IJ'' 
t~ Middelburg. die dn.nr ook gevangen zat. 
dol'h d!'Ze waR de dans ontsprongen. <'n 
door c]p Roeren ~·eer lo. !o(elnten; cloor de 

I~ u gelsen werd hij echter u iet erg ver
il'ouwcl. want bier vertrok hij mel mij 
nanr lndic: daar de Engelsen o1·er !'<'Jt 
gr•erlc ,-omTaad van dit ~ooit mensen te 
l·e~ch\ld>en hadden, kwnm het er rlnn ook 
trouwen~ niet erg op aan. 

Oe a1•onu ''óórclat ::vt:evcr de Koek Y.(>l1 

tloodge."choten wot·clen, k;vam het rapport: 
de Engelsen trekken uit, dus volgde de 
order opznal en in~nan. De volgende mor 
g~.n. lag~ wij tE"g"cnoYet· de vijand, (~enl. 
V JIJoen m het midden, Gent. NT uil er met 
de Hoktiburg>;e leeuwen op de rechterzijde 
rn op de linkerzijde enige van Lijdenhut·g 
"~. men"en met een vertserlting van Ue11 1. 
\ J]Joen. llelemaal op de rechterz.jde \\·as 
\-.K. Kt·ige met zijn kO<mmando. zodat 
wij vol verwad1ting kludde opwachtten. 

De Engelsen k\\·amen echter nutar niet 
r~ader; . wel trokkeu zij •nu eens een beetje 
lmks Uit. dan weer een beetje rechts, doch 
,·an voorttrekken zag men niets. De spi
onnen rede~1 een eindje uit en kwamen 
dat~ weer terug. In de morgen wt'l·cl een 
kfeme aanval bij Y.K. Krige gemn.nl<l, 
<keh deze on! haalde hen zo goed. dat zij 
manr weet· terug trokken; in de namiddn~ 
bleek het clat de khakies weer in de rich· 
ting van V.K. Krige trokken, zod11t Gen!. 
Mul)er onmiddelik Korp. Short zijn m>'ll · 
~en bevel gaf 0<111 daar tot een versted .. 'ing 
te gaan. Daar ik ook bij c)lit korpomaf
s<.hap behoorde, ging ik natuurlik ooh: 
mede: he~ bleek eehte1' al spoedig clnt hitr 
n111 k1takte geen spoor meer te zien wa~. 
Opeens echter hoorden wij !'Cn schieten 
f:J1 een geroep van ''kom burgers, khakie 
vlucht", dat een ieder al ~poedig op zijn 
paat·rl was en nn hegon een w,lde jachl 
<•P khakie. Ieder 8choot zo hard hij kon 
t>n nenl. \'iljoen clt·uktc aardig van ac·lt
l<'ren op; ook i('nl. .l\1nlll'1· r.ijn menRen 
''<1rc>n t'I' hij. en ,..ehoten nu O]l dt> Engc>f
H:'n clnt het een lu>·' ll'il'. \\ïj jnng:rlcn 
wat "·c maat· lwndt'n dooi· all<' ,-leien 
l•c E'n. nm het ene kopje 11na,. het andr
re, totdat wij np <lc ene hetn·elrij waren 
c·•~ kl~aloe op clc tegelH11'Pl'î:P,(elrle h"m-t•l 
t'IJ. l\ u ht>gonPcn we ool< te i;<:hieten DnM 
de ki.J1,er zagen wc de wilde vlucht cÏer En
gel. en, die op het parl wai·en van Bt•lfa•t. 
lhm hehoud \\'aR dat 'i reeels laat waf< en dat 
rle burger~ geen ln~t meer hadden verder 
!é gaan; doc·.h waf; dit in de morgen gf'
beurrl, dan hadden we all!'.~ en allen ge
makkelik kunnen in ha·nden k1~jgen: een 
fUllhulan<'e kar met dokter er in, viel in 
nnzc hanrlen 1'11 "·errl door on~ natuul'lik 
oll~chinrl!'rd weer v1·ij gelaten. 

liPt veld lag vol van dode en vermink 
te paard!'n, zoda.t wij niet behoefden le 
''l'n.gen of onze kogels ook rr!ak waren ge
,,-eaRt. Rij nader bericht hoorden wc. dnt 
rlit C:enl. \Yaltcr KitC'hener was geweegt. 
een hroeder ·,-an Lord Kitf'heneJ·. Doot·· 
dien zij vele kanonnen bij zi<·h hadclen 
en deze uit alle macht op ons ~C'hnten. 
clckten ?:ij ook rlP !et·ugtocht Plligszin". Zo 
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""n al>< we op hen begonnen te schieten, 
was da11 ook een kanon in ger·ecdhci<l en 
vloog- een bom ovm· ons heen en viel ach
ter <ll• paarden in een \'lei. waarin hiJ 
nid lmr,tte. De ander·en waren ook 6f lP 
kort 6f te \ 'Cl', 7.odat zij 1111s geen 'rhade 
l.crokkenden. .\lleen mijn muat \ 'ogel 
il·l'<l 'l'hade. doordien zijn paar·cl onder 
he111 II'Crll doodgeschoten en hij daar van
daan ie ,-oei moe•l terui-l lopen llll'i het 
z.adel op zijn rug. wilt nu juiHi niet ple
i<u·,g is. 

Enfin, genast gingen wij \\'Cl'r lU!ÇI'I' toP; 
lot•t gentar was weer \'oot·bij c11 we h]eycn 
l•cca· en mec .. ter van het terrein. 

:\"n was weer een ander plan nm• cle 
hl'lllt. nl. we zouden een trein ga.an opbla
zrn. De Ulan met het dinamjet reed op 
de voorpunt C'l1 wij allen volgden hem, tot
dat we hij 7.!'kcre kop k11•n.men, waar we 
J:H>I'stt-n hlijl•(•n wachten totdat het spoor 
f.!l'ladl'n zon ?.ijn: t<:>gen de morgen ec•hter· 
kwamen cle menkan terug, <lir zouden gaan 
];all'n . daar ?.ij het tn-inspoor n'iet hadden 
l.unnl'n vinden. lDn toen zij er bij kwa 
'"''n. wn~ bet t·ceda te laat. zodat ze m<~ 
Wl'Ct' omgedmaid wnrl'n. Tevergeefs hnd
<len we dus die l!'rote tol'ht gemankt. 

Cienl. Yiljoen zijn mensC'I'I waren gl'luk 
kigl't" p;ewel'At, en hadden rcedR twee-maal 
een trein opgeblnz!'n. V.K. Pienaar zijn 
·uensMJ wnren hier d<' p;<'lnkkigl' partij ge
'''cest. Ren volgencll' trein die opgeblazen 
mu wOJ·den. bleek e-en pantsertrein te we· 
z~n en hierhij kwam de nd.iudnnt nm 
f:pnJ. Viljol'n om. door Pl'n hom p;Ptroff!'n. 

Regin "\pt"Ïl kwamPil rle Rngel,en we a· 
nnar o·ns uit en wel van alle kanten. nc 
Rl'gl'ring Yerh·ok over hel spoor in de 
rirhting Ermelo; ook vel<' hnrgeN van de 
Yn,l'hïllcnde kommando', zagen waar het 
hl'e>n p;in~a: en vet1:rokken O\"Cr hPt kpoor 
r.1aur vele11 hit-ven Mn deze zijd!' l'rl<lll. 

!I ct dor·pje Dnlbtroolll. gl•legen aan d1• 
'ol't Yan (: r·oot-l'uikPt·bu,kop. 11 er·< I o~l 
• poediK door diegeuen hczet dit uit Belfa•l 
''·aren gekomen, tet-.vijl ook uit )fachado
<!orp. Lijdcnburg. ·wonderfontein, ~liddel· 
lur!{ l1t Pieter·sburg grote troepenmaelalc 
1 p on~ aankwamen. Een week lang lage• 
"" in po. itlie bij Dullstroom, doel• tu<'n 
~ \\illll Jr~t, g<'\'Uill' \<lil OlliHin~eJd te \\'01'

dl'll, l'n moesten we 0'1171' sehone positie' 
upl.(l'll:l'>Cn; wij t1·okkt•n ttwn op in de rich 
tin!.( Tonh•,IJerg en kwamen daa1· 1.owat :lil 
.\pril aan: lu·t ''"a~l'lllagt.>l' "ras op cl<' hPr~ 
cn·lu!·hl ('Tl kou n11 ni<'l n11e~•r 1·oor·- of 
<·<·hh·ruit, /.Odat zij dan uok zo gol'd aiH 
~lll•n in hund!'n van d1· vijand V'il'lt•n, al•· 
n1!'dl• all!• \ 'ol'lgangl·r~.dit• l'l' hij waren. 
Zowat 'n 1h·ichomlcrJI mau ga>"!'n zil'i1 daar 
/orul<'l' ,Jag of ~toot aan de gngt·l-!•n 
, 't•t'j ~t·Jf.., wt·nl~n YOOI"\\"Hó\t·dt.'n van oYet·· 

c;an• I!I'Jllaakt. dat il'rl<•r zou hehmul<-n 
\\at zijn wettig eigendom wn-'. ""t•l hl'
hH'ldl'll 1le lrurg<'l'~ hun goNl niet. maar 
•·ntYingen daarvoor een lwwij' wnt nu on
J:,ng>;, in .Tanumn l!lO:l. is uithetnaM gl'
'l'orrll'n, 

De avond l 'tlll de ~lste _\pril kwamen 1\l' 
hij ecu plaat>< omtrent een uur ie pa.ard 
1 an l{oo~oCJit'kal bij elkaar. }.lijn 11r111 
paal'll, dat dag en rmcht uraar zonder ctc11 
had 111oeten wet·kcn , gerankte kt·eupel. 
Doortlie11 wc gl>ell ko,t met'r gehad hadde11 
'oor enige dagt-n n•edH, stm11·de de Ucnc· 
mal rnij mei nog enige Uilderen uit 0111 te 
ga.an zien of we niet ergens schapen i11 
handen zot!(] en kunnen krijge11; daarvoor 
moc:.tc11 we uren lang cloo•- de geri\CC1lotl' 
kloven r·ijden. waar geen pad of •iets Wlt..', 

~t(·cd11 maar ovca- schea·pe klippen; in d<' 
laatste vl'erticn dngen lu11l ik loch 1tl miju 
)'aard afgert'dl'n t"'l dit laatHte ritje r.ou 
hern dan de dood,teek gl'ven, doordien dit 
,tçcds een 'talpaard waR geweest, waren 
?ijn hocYen 7.achter als de veldpuarden. 
:\u had hij reed~ t•en week :r-onder hoev .. n 
p;elope•n en die rit door de kloven mnnktt• 
:riJn hoeven hclcm~Utl "tuk, ?.odat lnj op 
,]J·ip bcneu II'Cer hij het lager aankwnnr. 
!Je ~chapcn. dit• wij ancdclH·achl~n. bie· 
1·eu in het pad ~taan en de · avond~ W<'l'll 
,.,. door tle ge·neraal>< bcRlolen maar alle 
11 agt•ntjl's en lmnor1neu a1·hler te- lnll"ll 
,:aan en nu1nr· llCn veilig hel•nkomen tl' 
mekc-11. lk ~ing naar Gen!. Muller lo1·. 
t.1onclt' hem mijn paard en zeide hem dat 
iJ... Pnmogelik mee kon komen. \\'e gingen 
toen gezA~ml'lik naar Gen!. Viljocn toe, t"'l 
d<•ez gaf mij een vnn zijn muilezels om op 
ll' a·ijden, dertig pond in Goevts. noten 1"11 
nis aandenken een "glad pond". dat go
J]urcncle- rle O()J'log gemankt wn~. do1·h dat 
~!Pen stempel droeg. Helulddg kreeg ik ct"''l 

mant. die ook geC'I'l kan~ z.ag om met zijn 
magere oude merr·ie weg (p komen, en na 
afschrid genomen !!' hebben. vertrokkl'n 
we d<' brrgen in en kwll>lnt•n 's avond~ hij 
de plaat~ vn·n de heer Piet 'Vilkens nnn. 
Hier· ontm()(•tt~>n we nog e!'n pa.nr vnn 
om~e mllllt~ ('Tl beRlotPn we mnar bier de 
kha);:it'S te zullen nfwachten. Dl' volgende 
morgen warC'I'I we reeds vroeg op en ver
tt·okken met onze zie-ke dieren de bergen 
in en lieten dezelve dom· in een kloof wei
dPn: ?.elf brklommen we eMJ hoge kop en 
gin~en hiE'r. I(Cholpen door een Rng<'l~e 
kijker van Helvetin., eens pool~hoogte nP
m<'n. .\1 RlJoedig l><'merktrn wc dP kha 
kie:<. ("11 nn zet ten wt' onR neder om hen 
Pms goed vnn dichtbij tt' kunnen bE-schon
wen. ~fijn mant drong PI' op aan dut wc 
onze zadPls en ja~Rcn zoud("fl gaan wPgste
k~m in klipsc-henren, doch ik WM te licht
vaardig f'n zeidP maar. de khaki~ zullen 
hier 11iet hoYl'n-op komen, wees daar maar 
ni<'t hnng voor; toch t>vemvcl gooiden we 
on7.l' :r.ndl'ls, toml'n. jnRRPn, kombnarsen. 
1•nz. enz. in e<'n klip,chem·. doch verzuim 
cl<'n om 7-P deerlik wl'g te ~toppen. Om
I J'l'nl. E'C'I'I duizt'nd iri.'<!C'I'l Ynn on~ nf wa
rl'n enige burg<'r' uit clat cliRtr'ikt, dil' dr 
l•~n~~:<•lkPll dam· <'Pn" even wildPn hang mn
kl'n. Zij f<choten Pnige kerC'I'l en ging!'n 

I toNI t•r van <loor: het gPvo)g echter hiPr
van wn~ dat khnl,ir Rtil hield, ?ijn wn

' geM lang" clkaa1· trok t'n order gaf Q.lln 
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de verschillende troepen voetgangers en 
paarderuiters om de bergen te gaan on
derzoeken. Juist onder aan de berg, waar
op 1k zat, klom een troep paarderuiters af 
en toen hoorde ik het kommando: "search 
tbe hills", waarop de TomllllÎes de berg 
begonnen te beklimmen. Daar ik echter 
wel een drieduizend voet hoog zat had ik 
niet de minste gedachte dat zij ~it zou· 
den boven komen, waar ik zat; ik sloeg 
hen een tijd lang gade, toen zij onder in 
de bosjes zochten, doch vestigde al spoe· 
dig weer mijn a.a.nda.cht op het lager; de 
kanonnen vooral waren voor mij een gro
te aantrekkeiikheid om naar te kijken. 
Daar ik steeds door mijn venekijker zat 
te turen, kon ik natuurlik niet zien wat 
rondom müj gebeurde: opeens hoor ik ech
ter een gezucht en geblaas, en jawel, voor 
mij op een vijf en twintig treden afstand, 
stond een khakie, vuurrood van het klim
men en te blazen van vermoeidheid. Jk 
liet mij achterover vallen en kroop naar 
f'P.n boom,die ik mii al van te voren reed! 
als schuilplaats had uitgezocht; dat kha· 
kie mij niet zag. kwam doordat ik op eelt 
klip zat van omtrent een meter hoogte, en 
doordien hij mij omtrent een minuut tiid 
gaf. waarin hij even uitblaasde en ik mijn 
~chuilplaats opzocht. Hij liep verder en 
nasseerde toen strijkelin~s het bo<m~pje, 
waarin of liever waaronder ik zat. Even 
dnarna za.11: ik mee-rdere aankomen. allen 
l!'ingen mij voorbij. niemand dacht eraan 
om eens even in dit alleE"!! staand boom· 
DiP te lciiken, doch allen hadden het ge
?.icht gericht naar de rand der berg; daar 
de berg bovendien vol klippen lae:. mnPS· 
t~>n zi.i wel zeer voorzichtig lopen. wilden 
zij niet vallen. Dit was nu zowat te~~:en 
tien uur in de morgen; tel!;en elf nnr kwam 
Pr een luitenantje met et"ll twinti~nl 
khalcies aan. Nu dacht ik dat mijn l:tat
•t" uur geslRI;!en had; k dacht opeen~ ann 
mijn maat die ik nenren~ ?::Hr en diP ik 
nP.t beter dacht dan <l~t hii natuurlik e:e· 
vangen was en nu door de Engelsen gP
dwon~ren werd. om wii te komen aanwii
o:en; doch e:elukld~? liepen ook deze mii 
\'l)()rbij . Z'i.i hielden een veerti'! teden 
n<'hter mij stil en daar hlf"Ven 1.ii toen zit
ten. De officier met enkele manschappen 
keerden toen teru~ en ~ring-en weer naar 
het lager: tegen de midd~or kwnmen er 
w~ anderen en ltin~~:en de ee1-sten wPPr 
weg; en tC!!:en vijf uur in de R<'htermiddag 
k-wamen er weer andere khaki!'! met kom
hnarsen over bun schouders: deze mank· 
tPn toen een bedje t>t>. en mii bleef niets 
over dan maar onder mijn boompje te 
blijven zitten. 

Nauweliks was ik ingeslapen . of ik werd 
met een schrik weer wakker. Bij het 
boompje wMronder ik lag, boorde ik ie
mand bewegen! 'Veldrn :>:at hij in een 
gehurkte houding, zoali< ik eerRt dacht. 
naar n-rij te kijken. doch gelukki!( bleek net 
dat de man nu juist ruf't ml't l..""''nne- he
doelinge'!l hiPmaar tol' kw:~:m. 

Dit wa~ u~g wel het benauwdste ogen
blik dat 1k die dag had. Ik dacht dadelik: 
n!~sschien heb ik mij bewogen, en hebben 
ZlJ de droge takken boren kraken wat 
dikwjJs gebeurde, doordat ik mij ' haast 
niet roeren kon. Na enige tijd sliep ik 
echter weer in en ontwa4kte tegen drie 
uur in de nacht ; mijn gehele lichaam 
trilde van de koude. Ik trok echter mijn 
baatje maar een beetje vaster aan en sliep 
weldra weer in. 

Toen ik weer wakker werd, begon het 
iuist te schemeren; ik trok mijn baatjc 
weer Mn en ging weer op mijn tak zitteft. 
dia omtrent een halv meter van de grond 
was . Tegen zeven uur 7,ag ik weer een of· 
ûcier onder aan de voet van de berg ko· 
men staan; deze blies zo bard hij kon op 
een politie fluitje, waarop iemand achter 
rn!ij zo hard hij kon uitriep: "All right Sir, 
no Boahs up bere!" (Alles wel, mijnheer. 
hier zijn geen Boeren.) Ik dacht bij mij 
zelven. jij kunt het niet helpen dat jij 
tans eens jokt! 

Het antwoord van de officier luidde 
toen: "All right, cOllie down!" Geluk
kig, dacht ik. nu zullen zij eindelik ecm 
afmarcheren, en jawel, kbakie pakte zijn 
kombaar!en weer bij elkaar, en ma.rcheer
cle langzamerhand •naar beneden . 

De brandwacht, die achter mij had gele
p;en, bleek toen te zijn p;eweest pic'ket no. 
3; even daarna ging picket no. 4 af, als· 
ook no. 5 en 6, zoodat tegen tien uur in de 
morgen de bergen weer schoon waren van 
khakie~. Dat ik blij was, dat ik er 7.0 
~oed. was afgekomen . kan men begrijpen . 
doch nn wilde ik ook weten hoe of het 
met mij•n maats was nfgelopen. 

Toen khalcie helemaal weg was. kroop 
ik uit mijn schuilhoek te voorschijn, en 
ging Yoorzichtig tegen de berg op. totd_at 
ik boven was; na eerst weer goed gespto· 
neerd te hebben. g~ing ik eindelik af naar 
de plaats waar iJ~ de vorill!e avond geslap~n 
had. Toen ik blJ het hms kwam , trof 1k 
de vrouw in een vreselike angst aan. n, 
vroC'g waar mijn maatR waren: 1-e zeide : 
"ik weet niet." 

"Maak toch gou. dat je hier wegkomt," 
zeide maar steds de arme vronw. "an· 
ders komen ze weer terug en zullen mijn 
huis afbranden. Ik ver~ekercle haar ech· 
ter. dat khalde weg was en dat zij niet 
meer bang behoefde te wezen. Zij gaf mij 
toen een stuk brood en een kp koffie , 
dat smaakte als honig op mijn tong. :ee.ar
on wees zij mij een hoge kop aan, en zei: 
"Gaat daar op. mEer kan ik je niet zeg
gen.,, 

Toen ik tegen de kop opliep, ontwaarde 
ik mijn vrienden die mij van boven~tf toe
zwnaiden en blijd(' waren dat ik met l!l'· 
vangen was. Vi' e gingen toen gezamlik 
weer de berg af. en nu gingen ""!'e eer~t 
'Pionert>n waar l<bakie nam· to(' 11:1ng. Op 
Roossenekal waren allen bii elkaar en 
hadden Zl" flaftr to«"n rcn~nchtig lager opgl,'• 
Ringen. 
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Nu gingen we w~er uit, om te 1:o1en wat 
v<.Ln onze zadels en tornen en kombaarsen 
cuz. geworden was, maat· jawel, alles had 
!.hakte medt-geuomen! lüijn maat vond 
z.ijn zadel later terug, doch de klappen 
waren afgesneden en de boom was stuk 
getrapt, zodat het geen waarde meer had. 
J k kocht die dag weer een kombaars voor 
lOs. van mevr. vVilkens, en die eerste 
nacht dekten wij ons maar met wat scha
ve-vellen toe. 

De volgende dag gingen we er op uit om 
weer kost te zoeken en vonden al spoedig 
en schaap. Ook vond ik een oude zadel 
in een vedaten boereplaats, alsmede meel, 
vet, een oude pan, enz., enz. \Ve sloegen 
nu ons kwartier boven op de berg op, had
den van daar een gued overzicht over de 
omtrek, vooral met mijn kijker konden we 
alles zien wat khakie deed; welke richtin
gl-'11 hij uittrok, enz. De Woensdag daarop 
kwamen zij weer terug op de plaats waar 
wij waren; zij laadden alle families op die 
daar bij l•et Boeren hospitaal stonden. 
waar· Mevr. Scheepers hoofd over wa~: 
ook de Rode Kruis wagen van Gen!. Vtl
joen viel daar in hun banden en werd ook 
rloor hen mede genomen en rle helpers en 
h~lpsters gevangen. . 

Ze kwamen in de namiddag en daar 1k 
in het hoge gras lag te slapen. hebben ze 
111 ij niet gevonde_n; toen z~. weer weg 
waren, kwam miJn maat 1111J wakker m~
ken en wees mij op de achterhoede. dte 
juist nog over bet ra~dje trok. , 

Donderdags daat·op gmgen wc weer or. n 
""l:peditie uit en vonden hier en daa.r dm
,;en die wij ~ebruiken kond~n, en .. nchten 
ons alweer en beetje goed m. VrtJda~. en 
Zaterdag gingen ook ongemerkt voorb!J en 
7.nterdag middag trok het lager weg m de 
1·ichting "Yiiddelbmg; ook het kamp dat te 
l3linkwater stond. r.agen we opbreken, 
daa1· de Engelsen wel zagen dat ze de Boe
ren nooit uit de Sekoekoenisbergen zouden 
krijgen. gaven ze het on en keerden terug. 
De vreugde onder ons was niet te be

~chrijven; we waren alweer ac~ter de En
gel<sen en niet meer in het mtnile.l; kost 
hadden we volop. dtls nu konden we mor
,;en eenR lekkr aan hl koken en bra•l•m 
ko1nen. 

Die nacht sliepen we i11 een ,clnmrtje, 
clnt achter een verlaten plaats stond, en 
hier zouden we de volgende morgen eens 
lekker stm·mjagers bakken; ook hadden 
we weet· een scbnnp gevangen. dan !'cg 
hadden we aarrlappelen, w_~rtel<'n. me'.'' 
enz. gevonden.--kortom. w~.! zonden che 
Zondag eens een f<'estmaaltiJcl houden. 

"'ij waren tans met ons drieën. 
De volgende morgen waren we als ge

\voonlik vroea op. Een van ons ging c"la
delik de kop "op. om le zien of alles v<'Ïlig 
wHs en cle twee ancleren gingen aan het 
bakken. Jk had het be lag aangeillaakt en 
mijn maat hnd intussen vuur gemaakt. 
To~n ltii nu met bakken bego~, nnm 1k cle 
~rhotel narclrtpp<'len op en Wlldo rrmcde 

naar de spruit gaan om ze af te wassen. In 
de deur van het huis gekomen, zag ik in
eens een tweetal Engelse paarderuiters 
voor mij staan, welke van hun paarden af
sprongen en naar nrij toekwamen! 

\Ve keken elkaar natuurlik erg vreemd 
aan, doch geen hunner zeide een woord. 
Ook ik was als verlamd; ik zette mijn 
schotel neer en nu vroeg de eerste khukie 
nuj of er nog meer Boeren in het huisje 
waren, waarop ook mijn maat te voor
schijn kwam. Nu kwam ee een oJlicice 
aangereden, stapte bij ons af, en vroeg 
ouze namen en het kommando waartoe we 
behoord hadden. Hij liet nu enige kbakies 
over ons de wacht houden, terwijl bij 
zeide, dat we ma.ar met bakken n10esten 
a.angaau, daar zij geen kost voor ons b1j 
hei lager hadden. 

~ij zeiden mij dat ze van Blinkwater af
kwamen om alles af te branden wat bier 
in de omtrek stond. Spoedig stonden ook 
alle huisjes hier· in het rond in volle vlam, 
ook de grote boere-wagens, waarvan hier 
een zestal stonden, werden in brand ge
Ktoken, zodat leLterlik niets meer van de 
plek overbleef. 

Toen we klaar waren met bakken, pak
ten we ons boeltje op en marcbeerden we 
naar de bevelvoerende officier, welke on6 
en,ige nagen deed, waarop we op een ma
nier natuurlik antwoordden. llij deelde 
on• mede, dat het gehele BokRburgse kom
mando zich had overgegeven, alsmede een 
groot gedeelte van het kommando van 
Genl. \ïljoen, hetgeen ons later bleek de 
,-oetgangers geweest te zijn welke op 
Toute,bcrg waren gevangen. 

'L'egc1o tien um· keerden ze we~•: terug en 
gingen naar Roossent-kal toe; wl.) moesten 
<>nze geweren dragen. doch de sloten had
den zij eruit genomen, alsmede onze am 
munitie; beide hadoen we Lee-Metford ge
weren van de slag van Belfast; deze wer· 
rlen door hen geinden gevonrlen, naact ons 
bed, waarop we zeiden tlat we d;t voor 
een mogelike kn.ffcr-aanval rlerlen. 

Na een unr en een half lopen~. Jnyamt•n 
wc tr Roo~seneknl aan, wa>W we ons te
gen de hult op de klippen ncderlegtlen. 
Daar v:e geen ko111haarsen hadden. moesten 
we maar zo gaan slapen. doch een barm
hartige schildwarht leende ons een _van ~e 
zijnen, zodal wc toch op een mamer d1e 
nacht Rliepen. Het consigne wa~ dat, wan
neer we 0118 maar even optilden. zouden 
we onmicldclik de kog<'l kri.i~en, zodat ':"e 
, oorzic·ht,lglte•cl,hnh·C' élood~trl hleven ),g 
Kl'll. . 

Dc Y01!(<'1Hle lllOI"!(ell YCrtrokken WP 1ll 

de ri<!hting ~ficlrlelhu1·g. Daar mijn voe
lt>Jl reeds zeer w>tre11 vnn clc wandelino:: 
van de vorige clag, werd "''" tc>egcstaan 
OJl een wagen te rijnen, tenvijl de wa~ht 
om ons heen steeds moest lopen: 's avond~ 
Rliepen we steeds tn~><<'n de khakies in, 
,·oor ons. <H'hter ons. naast onR. o-veml 
wa~ het khakie. 

Na een paar dagen lreldu·n~ wrrd ons 
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e~n stuk ochaapvlees beloofd. do<'h hoe 
d1kwJls wij er om vroegen, het daagde 
no01t OPi. nu, gelukkig hadden we koRt 
genoeg btJ on. , mdat we uitkwamen tot 
op :\[iddelhurg. 

Daar aangekomen, werden wc in de 
"'l'ownhall" gezet, waarvan mt!n een fort 
bat! gem(l.akt; hie~· vertoefden we een drie
tal dagen en · werden toen gezamelik in 
open veewagen~ naar Pretoria vervoer·d. 
alw,wr ik ollltrent begin ::\1ei aanl<wam. 

h1 dit kamp ontmoette ik voot· 't eerst 
weer iemand van mijn familie: wat mijn 
,et·ste naag was. na in geen 2 jaar ,·nn tnijn 
oudet· gehoord te hebben, laat ziclt licht 
hegtijpen; gelukkig waren allen welvaren
de, ?.odat ik toen weer opgeruimd werd. 
~fiJh plunj<'! wa~ allertreuri~st. en ik was 
•l<lnkbaar toen ik het verwi selen kon voor 
nteuw goed. dat mijn zwager voor mij in 
"tuurde. Hovendien waren wc in die kor
te tijd dat wiJ gevangen \•·aren. vol on
rrl'rlicrtc· ;::r1vorden. Ypornamelik d11ar we 
::r en kombaarsen hadden en dezt' van de 
kltakie~ moesten te leen vragen. 

"i:\a "·eer een pa:u· dagen in dit kamp, 
l't't'ti'Okkru we naar DurLau: we werden 
weer in veewagen~ geladctt, welke zo hoog 
1raren, ,lat we onmof(el.k er ol·t·r heen 
konden zien, en dan bo1·endien in kleine 
'l·ngcns, d;e met twee ~chotten twintig tot 
tiHI! ett Lll'intif( 111an. en in grott> dertig 
lll.tn. Om le 'taan, \\'a' c1· t•luats ge
H•>cg. dod1 toen hel anmd II'Cl·il, toen werd 
het l,cmtttll'dcr. lladclcn wij j.(een bagage 
i,ij ons gehad. dan wa' liet 110~ gegaan op 
u manict, maar ierler had een of twee 

zakken hi.i zich. waarin een beetje kleren 
'11 he<ldc-rcd onz. \\'e kondtn net .vijf in 
tiP Lree b liggen en vier in de lengte, 
maar wtlde een zich ollldu ... ,m, dan moest 
cle geitclc • 1,1 umdt·aah•n. 111 de "·ag ·~ ·.waar 
1 k in \\';ts. \\'erden op Ehwd-fnntein nn~ 
t ll'l'c 111cn <'11 i u ge"lopt, zodat "''' toPn on
llll>ll:elik alien op de f(rond konrlen li~gen. 
Daarbij k\\~a tn no~. cl at E'('ll 1ekPt'E' heer· 
1'. uit het Zoutpa11~herg <listrikt h<'l'ill: zirk 
werd aan drsenterie, alc•ook een burger T,.: 
heiden wenlen later voor dood uit de wa
grns gehaald. en hadden hun hewu ·tzijn 
vt•l'lor<'n, al~ook natuurlik de heheCl·R;'Ilg 
itunner organen. In zo'n toe~tand werden 
11·e uit 'fz'l!n><Vaal gevoerd. JTad de reis 
nog maar. zoals gewoanlik. tn~sPn clc 24 
•·n 30 uur geduurd. dan wa~ het nog nit te 
houden geweest, doch nu deden we jui~;t 
nt·ht <lagen ero,·er. zodat men wel kan den
ken dat we bliirle waren toen "'<' in Dur
han kwamt'rL 'Ve werden tot \'om- het 
l1notje. dtl\ on' vervoeren zou naar ri(' gro
te hoot. met de trein f(ehra('ltl: nneht 
noch dag mochten we de trein vel'la(E."'l: 
na Lady"mith '·erliet ik yoor lu•t <.'C1·•t. na 
11'< dagen rijden•. de truck wan r ik in 
wa~: wP .leefden op hlikjeR <·orned lwcf en 
bP~<'illlit, en kre~f.'11 tweemaal per dag !'en 
-om·t vocht te clrinken, dat tlm· Mmmi~Pn 
,.,,ot· koffie. door andcrpn vom· i.h!'e ge
lwudPn werd. 

Op 't.audcrton werd de heer P. uit de 
wage.n gehaald, de man was geel van kleur; 
tenl' tJI emge stations verder op Van L. 
er mt werd gelaten. Beiden werden op 
draagb.aren naar tie hospitalen gedragen. 
Ook lllt andere wagens zag ik mensen dra
gen, doelt dam·. we ·niet boven de wagen 
tut mochten ktJken, heb ik er· niet veel 
ntn kunneJJ zien. 

fn Durban aangeko111en, lag ]Jet Engel
•e troepenschip de "City of Cambridge" al 
op ons te wachten: er waren reeds een vijf 
honderd Boeren op en we maakten zowat 
dl' duizend vol. 

In de namiddag staken we van wal, 
" ·aa1·heen, ja dat wi. t niemand doch dat 
kwam er bij ons ook niet op a~n. Na de 
vTeselike reis die we gehad hadden in de 
trein, waren we blijde weer eens onze le
dematen, die geheel stijf waren geworden. 
uit te rekken. 

Direkt toen we op de boot kwamen , 
moesten we onder in, en werden aan ta
fels geplaatst. 16 man ieder; door de?.e ]6 
man w'erd dan een "Voorman" benoemd 
ilie de titel kreeg van korporaal, en di~ 
voor de tafel verantwoordelik was. dat ze 
netjeR en ~choon gehouden en dat het ser
vieR. brstnande uit blikken borden en tin
nen vorken E."'l lepe)g, volledig bleef. 

no,,endien hadden we een censor aan 
hoord. een gewe7.en 1'ransvaa]R burger. 
dorh die de 'F'mgclsen een beetje wilde hPl· 
pen: deze kwam on• elke morgen en 
:n-ond tellen. alsof midden op zee ook al 
Tineren kunnen weglopen! 

Tiet eten dat we aan boord kregen
daar 7~1! ik maar niet veel van zeggen:' 't 
vlees hncl zekPr nl tien maal rle reis i(c
maakt, want of•C'hoon het ijR-vlees was. 
\\'RR de kleur ervan niet rood maar blauw. 
nu en clan ?.ag men zo'n twintigtal schapPn 
de et'n achter dt> ander over boord gaan. 
clorh dan werd de Rlnger WPI' bang dat hij 
niet zou uitkomen. en werd er maar weer 
·'Tt·i,h stPw'' van gemaakt. 
Da~. kreg:n wij ongeBchilde aardappelen 

•·'n rlJ<t: ~1t mankte tenminste het mid
<lngmaa~ mt: ·:oor .~ntbijt kregen we pap 
of JlOn1dge. wnarbrJ zo nn en dan wat 
~troop of nnderH sh1kje~ vleeR 'in ePn beet
Je soep Wanneer men in aanmerking 
neemt rlnt het vlees nooit gewassen werd 
clorh vol vuil r•n znag~el en weet ik niet 
nl wat nog me<'l'. dan kunt ge wel begrij
pen. dat diegen<'n die aten. dit alleen de
den om. in het levf'n te blijven. doch hi.i 
elk lmme zag men de ml'n~en fll':illen. 

Nu, dit reisjf.' cluttt·cle een twintigtal da
gen. en op ~ Juni landden we op Indie'H 
t!rmul. 11!. de ha\'en van ::\f.ndras. We wer
den vanaf het grote •ehip op kleiner-e geht
t]en en van dezr• kleinen \l'ePr rJ,.oegen de 
koelie' on~ tot naar hc>t land. 

Daar etonrlc>n gt·ot<• te u l<•n voor ons ge
reed en hegaven we on~ daat·hcen, aan
gekeken door dui~cn<len koelie:'!. die nu 
toch een• wilden weien hoe d.e Boeren C'l' 
wel nitzngen. N•1 enigC' I'Cl'''<'l'Kingcn ge-



~iET !lET BOKSBURG KOMMANlJO. 

bruikt te hebben, werden wc naar l:!ell 

t n!Ül gdeid, die bchoorlik op >lot wc1·d 
gt•claan, en zo ~toomden we dau weg, li<L· 

gekeken door miljoenen koelies, waarvan 
'otllllJÎgen ous hartelik toewuifden, 
~a de gehele nacht doorgereden te heb

hen. kwamen we de volgen <.Ie morgen te 
'J'richinopoly aan, een groot koelie-dorp; 
ons kamp was omtrent een goed uur lo
pens van het dorp gemaakt,, het bevatte 10 
hni?.en, 1•an amboes en banana-bladeren 
gemaakt,, op palen \'all palmhout, bcnc
'en8 een huisje waar de oflicieren hun in
Lrek moesten nemen. I I ct geheel 7.'tg er 
kem·ig netjes mt, alle; wa• nieuw en zin
delik. In ieder huis werden 50 manschap
l'en geplaatst en ieder kreeg een houten 
krtrtel, waaro]l hij zichzelf \'ttn koko~harr11 
mrttras moest gaan opvttllen, alsmede een 
<'k~lra ma tras-Rloop. t "·ee In kens. t "·ee 
kuRsens-slopen, welke men ook met kokos
huur kon vullen, een kombnm·~ en een 
blauwe maL. welke m<'n 0\'<:'rclrtjr om h!'l 
kooigoed moeJ<L mllen en drm mt'L e<'n 
grote riem moeRt vrtstmaken. Dan krec~r 
ieder en ge-emailleerd hord en heker, meA, 
lepel en vork. Ook kr~en we een volle
cTigt> nitnt><tl.ng klcrt'll, bestaande nit wit 
linnen hemelen en broeken, en voor Zon
<lag~ .een blrtuwe broek en bantje. Bt>t 
moelel wa~ geheel en al de hospitaal kle
ding; een jon~en van twaalf jaar k1·eeg 
d<'zelf<le kleren al• een man van zrstig t'n 
beide paRte het; Yerder sokken en pantof
fels en een paar militaire "choenen om 
hni ten mede ronrl te lopen. A lkn wrtrcn 
,·erhansd o\rer de goede ontvang~t die we 
, ,. hadden. 

Ieder huiR had een kenken waarin twee 
koelie,; voor on,; koRt kookten, dan was 
et· een koehe die het hniR Hchoon hit'lcl, 
een andeJ'!' die water voor on~ nanbnu·ht. 
kodolll. 11'1' koll(len maar nE'I ct<>n !'n sla
\lf"ll. 

Jc•de,·c J()(l nHlll hacl ce11 l~ngeJ,;e ,;prgeant 
om te zien <lat alle~ rec·hl !(ing. Pll in icclrr 
hui' wercl een kaptein gekozen die weer 
aan elP ,;ergeant VP"nntwoordelik waR voor 
alle,; wat er in het hui' gebenrde. 

Ch·er het gehele kamp vuerele een majoor 
heL ben'!, hijgestaan door et>n kaptein, 
een lnitcmmL en een ~c>t·geant-majoor. Om 
het knmp heen waren een veertigLal doorn · 
draden gespannen. zodat het maar moeihk 
mu wezen om hier over we~ ~c komen. 
bov€'1ldien HLonden er een Lwmttgtnl khn
kieR nacht en clag om on•; hel_ flehele 
kamp wrts elektries Yerhch, g]()('lhc•hiJes 
in de huizen en grote hooglrtm]JCn rondom 
!let kamp. • 

Tedere morg€'11 moesten d.om· onze men
sen de rantsoenen gcha.alcl "·ord':l!l· he· 
staande uit y}ees, aarclappelen, flJ•t en 
brood, clan koffie, suiker. melk, thee en 
t'cn weinligje groente. ?Ok werclcn er lede-
1-c morgen twee mandJe<: hout gehaald. 

.\1 spoedig maakte men J11et deze en ge
ne kennis, vormde kluhjPs en tra.chtte op 
alle mogelike manieren de tijd te doden; 

solllllJigcH maakteil !HeL zaknJe~seu heel 
aardig 1 thllgClJC..'~, zoal~ jJurtrct~ruaJnpj<.\~. 
,Jangultluo~J<'·' !'11 hondcnt andt•J·c kwinc 
"'llitilcrijcll, ttlld<•J·cn lmtthl cn weer de 
t1jd z,,ek Jtlct r,;chu ken of dammcu of krtart 
,pdtm; eeu iedct had al spoedig wat ge
' o;utleJt ulll de t•jd te verdnjven. 

Eeu l'an de zeer grote be.z"\\•areu was 
wel de on Lzettende hiLLe. Op de eerste 
dag reeds dat we in beL kamp kwamen, 
sLiel'f er iemand aan zonnestraal en lagen 
ct· een 1·icrtal anderen ook met dezeHele 
ziekte; een oude nut u van .'57 jaar, een ze
kere 1'. Y. d. \Valt, draaide diezelfde nacht 
bij <.Ie <loo<l om; r •eds had de dokter hem 
O]Jgegeveu , do~h door zorgzame oppassing 
werd l-Îjn le1·en gered. &n hitte van 1:.!0 
t{rllden in de ~cha.duw "·a~ r,ownt onze da
gehk~e temperatuur. Liggen kon me<l dus 
<HJll10geLïk, d.aur in minder dn geen tijd 
het hoofdkus><'n waternat was; huiten lo
pen mocht men niet, uiL gevaar voor zon
nestraal; onder de wttrande's W>lS het nog 
'L lekkerste. mec~tal woei er een lekker 
windje en was hei dan een beètje koel, de 
'tof die de wil!(] ~on1tijd,; echte•· mee
bracht. "-a~ ven;ch rik kc lik. wa•nneer me11 
een half uurLjt• op zijn bed lag, dan kon 
men ~een linnen mee1· ondcrRcheiden. Dit 
dnnnle gelukk,g c•rhtPr maar enige mnlln
r]pu in heL jaar. ik meen Yfll1 .Jnni tot 
~eptcmhl'r· clanr Ynnrlnan wcwrlt het een 
Ju>ptje koeler. ·, .\ I'Olld-< nn vijf uur dan 
'"'"' men lt>kl>cr huitcnlmnt rondlopen, 
•lnH zag men gewoonlik klompjes manne11 
1.0 twee aan t11 cc om het ka111p lopende. 
!_lr• omtrek van het kuiliJl was zowat een 
kwart mijl, dus wan'!leer men vier keer· 
0111 het kan1p had gelopen, d11n had men 
pen mijl afgelegd, en hil·rn;uu· berekenden 
11 c• onze WalHI<'li'np;en. 

Ook de, IIHll'!(l'll~ 'J'nl'>( "·"~ l1el Jckk<•r 
0111 0111 het kan1p tP lopt•n. \ elen onzer 
hielden lic·lt c.nl!'dig IIH•l all<• "oorte11 ntn 
,-porb: d<• l•:11g ~-c'n haddC"!l ons ,·oorr..ell 
111l't ,·er<c·hilf'ndc• 'port-art ikPll'H l'll daar· 
tn<"de cloodden Wf' clc• tijd. \\ 'e hadclen l'l" 

<·J·Îl·ket. vuclh:tl, ten ui,, quoits, gynmn 
,.tiek. cla11 "'·haak, dam en domrnn-~pellen. 
allc•s ons door dt• J<;np:el~en 1·ersrbaft. Het 
kamp waR natuurlik te klein om l'oetlntl 
of crk·ket in te spelen, zodat daan·oor 
huiten hel knmp een anch•J' knmp was g .•
lllaakt. 

De l~11gel~Pn k11 a men ons dikwlis uitda.
gen om een wcdslrijd of "maLc·h'' te spth 
Jen. en dan gingen we- OJH]er geleide na· 
tnurlik· Iwt kamp uit en speelrlf'n op hnn 
g-rand. 

\'erde1· telden wc enige verenigingen in 
r.ns kamp, waarvan sommige zeer ten nutr 
lc cJpr Boeren waren; zo hnclden we b1·. 
twee debnts-verelgingen, welke geregeld 
eens per week 's avonds vergadering hiel· 
den en dan zeer belangrijke onderwerpen 
debatteerden. De gymnastiek yereuiging 
\'et·gnderde ook tweemaal per week, dan 
werd er eerst dril gehouden en dan rtan 
de werktuigen gewerkt. Door eigen fond-
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•eu hauueu we de laatst.cn bij elkuur ge
ln·u~ht, t.w. rekbtok, brug, riugen. spnug
pJuuk en litllubeJk .Eukeleu vuu het JOli

ge geslacht hebben Juer heel aard.ig lcrcu 
werken. 

Eeu andere voomame faktor in het kamp 
was de liollunlise ~ch<J()I , t!Pz .. wc1·d be· 
zodtt door een houderd zestigtal Jccrl.ut· 
gen; dan nog had men de Engelse school, 
waat· ook eeu dertig jongens en manoen 
school gingen. \ erlier uestond er een 
katechisatie-klas, welke ook zeer druk b.:
zoeht was, en dau was er nog een 7..angver
.:niging en muziekkorps. 

Over al de verenigingen was ceu Centraal 
l::iport Komite gekozeu; dit komüe regel
de al de werkzaamheden en verdeelde de 
Lijd van hel gebruik der zaal en stond m 
d.trekte ,·erbinding met de .Majoor v:1u het 
kamp om steeds aanvragen te liuen voot· 
supplet.ie van sport-artikelen en owtrent 
het houden van bijeenkomsten. .Nu en 
dan werd er door ons sports gehouden ter 
herdenking van mt>rkwaardige feiten, ler· 
wijl ook des avonds door ons konserten 
wtu·den gegeven. 

Evenals men in Afrika veel Boeren aan
trof, die de Engelsen luclpen, zo ook in 
lnille; die mensen werd het echter zo on
plezierig gemaakt, dal ze na. zekere tijd 
het niet meer rn hel kamp konden Uit
houden en veiligheid moesten gaan zoeken 
op een andere plaatS. '!oen het die soort 
menben te lastig werd gemaakt, vertrok
ken er 103 uit het kamp. Daar er m het 
geheel zowat een twee honderd en vijftig 
waren, verzocht de majoor van het kamp 
nog een paar honderd mensen die beloven 
wilden met de-.re in rust en vrede te leven, 
hoewel natuurlik afgescheiden; hierop gin
gen de gematigden ook het kamp uil en 
bleven, zoals sommigen het noemden, al· 
leen de "wilden" over. 

Slaan wij nu een bl!.k in het ander kamp. 
Voor men daar naar toe gaat, wordt lllen 
voor7.ien van een grote blauwe ja", welke 
..:owel voor regen als koude moe,t dien"t 
doen, verder een khakie-kleurige koord· 
broek, et>n dikke das en meer onderklede
ren. Nu, het klimaat was er dan ook bi
/.oncler lekke1·, een zeer gematigde war·mte 
bij dag en een koude bij nacht, zodat men 
ondee drie dekens soms nog niet warm 
werd. Hier was geen draad om het kamp 
gespannen, doch waren er bakens op de 
bergen geplaatst, zodat men vrij rond kon 
lopen; wilde men e<'hter het do1·p gaan 
bezoeken, dat op een uur lopens van het 
kamp was, dan moest nwn hiervoor speci
ale permissie aanvragen, welke doorgaans 
stl'erl~ verleend werd. Toen het kamp 

op Kaily stond. kwalllen dageliks vele 
nwn,en ons bezoeken ; zodoende raakte 
men al spoedig bekend met enkelen uit 
d~ omtrek en werd men wederkerig <.lt. 
dJC bezoekers bij hun aa.u huis gevraagd. 

_\propos. van het bovenstaande aan
gaande het .Kaity parool-kamp dient echter 
nog opgemerkt. dat men stellig verkeerd 
wu doen door te denken,- zoals toenmaals 
veelal gedaan werd- dat dit kamp hoofd
zakeiJk was samengesteld tuit mensen die 
zich elders onmogelik hadden gemaakt: Be
halve de 'gematigden' die er ook uit ver
sehiliende kampen op de vlakte, samen
getrokken werden, kwamen telkens mensen 
direkt uit Z. Afrika in dit kamp aan. Bij 
aankomst aan de kust, werden de krijgs
gev<mgenen gewoonlik gesteld voor de 
vr·aag of ze op de vlakten, in kampen, dan 
wel in de bergen onder parool wilden gaan . 
En velen. die in z. Afrika eerlik op het 
Rlagveld gevangen waren en bezield met 
de wannste patriotisme, verkozen om gc
zondheitF~rredenen of andere 'overwegi~
gen , het kamp in de bergen. De parnol 
die men geven moest, was schriftelik en 
bevatte hoegenaamd njets dat ~trijdig wn~ 
met elP plicht of het eergevoel van de 
hnrger. 

Sommigen onzer kregen geregeld brieven 
1·an hui". terwijl weer anderen nooit enig 
t eken van huis kregen; de reden daarvan 
waR nfltuurlik dat de inhoud van een brit>f 
mis~chien de censor verdenking gaf op een 
<{heime korrespondentie of dat er iets in 
een brief stond dat beledigend voor de 
Engelsen was. 

Eindelik brak de maand Juni aan en 
daarmede de vrede. 

Begin _\ugustns werden we aangezegd, 
ons gereed! te maken om }mis-toe te gaan. 
Dat dit ons allen hoogst welkom was. be
hoef ik niet te vermelden. 

Een aud<>r ding was O'OS echter minder 
aangenaam: ons werd uitdrukkelik mede
gedeeld, rlat we eerst de eed van getrouw
lui.d aan Z.M. Koning Eduard VII moes
ten afleggen, anders mochten we niet we
derkeren; 'n 40tal hardkoppen in ons 
kamp verzette zich hiertegen, met 't ge
,·olg dat toen we weggingen, zij achter 
moesten blijveu, dat voor sommigen zeer 
harr moet geweest zijn. Wij vertrokken 
naar Bombaai en scheepten daar in op 
het troepenschip "Engelsman" en voeren 
in 21 dagen weer terug naar ons geliefd 
Z. _\frika. ·wij landde11 in Durhan, gin· 
gen daar nog voor een week in een kamp 
etli daar ,·andaan braebi de trein on! naar 
onzc> ,-er~chillende woonsteden. 



·ten Yolkstem-kantore, t. lndFiosstFaat, of Fost-
bus 389, l?FOÎOFia. 

is nog steeds verkriigbaar :-

"ONZE 1\IU.TG -OFFI~lEREX," een Portretten Album van 

over rle honclercl der voornu~tmste Offi~iereu uit de laatRte oorlog, 

met een korte leven~schetR van iPdm. 

In verschillenrle hmHlen van nf 6s. 6d. 

"PAUL KIWGER'S AFI\0.\IS'l' EX FAMILlE," met ver. 

scheidene zeldzame portretten en afbeeldingeu, o.a. een reeks van 

tien portretten van cle overle1len President van af 28-jarige leeftijd 

tot H dagen voor zijn doorl. 

In vem·hillencle !lauden van 2s. Gd. 

\. 
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