


IILIIDllm'IVII& &LO'l'IOORD. \ teloot en onbeteugeld aan hunne barta-
tochten te kunnen bot vieren. J..ees de 
voorwaarden waaronder zij besloten, op 

Hier heeft de lezer nu ... persoonlijke I versobillende vergaderingen in Bechuana
~igeniaaen van personen die als oog- land, hua lot met de Republikeinen in te 
en oorgetuigen de gebeurtenissen hebben · werpen. 
doorleefd en doorworsteld. Zij genn 8. Hun doel was dan ook niet beperkt 
on& een eenvouàig verhaal van hetgeen tot de verdediging en handhaving van 
gebeurd ia in kunne omgeving. Die de onafhankelijkheid der Republieken ; 
personen zijn alren ':olkomen ve~ouw- 1 maaromeen.eind ~emak~naanEngeland.~ 
baar en geloafwaanllg, waarom ZIJ ook , oppergezag m ZUtd Afr1ka, of zooale ZIJ 
niet schromen hunne getuigeni8i!en te I het uitdrukten "ai di Engelse in di 11é te 
bekrachtigen met hunne naamteeke- ja." 
Dingen. En zij leven nog allen ; wie i 4. Zij waren in hun opstand nog harder 
twijfelt kan zich tot hen wenden, of hen 1 tegen de loyale Afrikaander& dan tegen 
deenood& voor eenig bevoegd hof bren- de Engelschen, en de rebellen W'clren 
gen. Wil men krantberichten, ja zelfs wreedaardiger dan de Republlkelïlen. Bij 
oftioiëele venlagen niet gelooven, wel hier meer dan één gelegenheid hebben zij open
heeft men nu zulk een keten van gatni- lijk verklaard, indien zij den strijd 
geniuen waaruit men ziclt niet kan wonnen (waaraan zij uiet twijfelden) dat 
ontworstelen. zij dan all*' bezittingen van loyale Afri-

Want let wel, deze getuigen schreYen banders zouden verbeurd verklaren en 
van verschillende kanten, onafhankelijk niet alleen aan hen maar ook aan hun 
van elkander, en hunne waarnemingen nageslacht het stemrecht voor altijd zou
waren zeer veelzijdig. Gelijk zij zelf ook 1 den ontnemen. De loyale Afrikaander, 
vel'IChillen in aard en aanleg, afkomst die trouw bleef aan zijne overheid, vol
en omgeving : dames zoowel als mans- gene zijn Bijbel en geweten, was dàn ook 
penonen, afkomatig uit Transvaal,• uit onder hen aan spot en smaad onderwor
den Vrijstaat, uit de Kaapkolonie, zelfs pen, zelfs bij de bevelhebber&, zooals 
een uit Engeland. En toch op alle hoofd- Generaal Cronjé. 
punten stemmen deze getuigeniseen 5. Er was dan ook geen eerlijkheid 
volkomen overeen en op geen enkel punt noch trouw onder hun BCbrikbewind. 
ie er tegenapraak onderling. Wij resu- Neem slechts h'lt voorbeeld dat zij in Gri· 
meeren eenige hoofdpunten waarin zij kwaland West en Bechuanaland aan de 
OTereell8temmen. 1 loyalen U dagen tijd gaven om onr de 

1. De groote DllUIIIa der rebellen werden 1 grenzen te gaan met hunne families en 
niet gedwongen de wapens op te nemen, 1 bezittingen, een tijd óp zich zelf reeds te 
maar deden zulke vrijwillig. Zoowel uit 1 kort voor di'l verafwd'ilenden; maar dan 
Bechuanaland als uit Grikwaland West werd nog bovendien de uitgifte van pas· 
zond men zelfs deputaties naar de repu- r sen gestopt en de ponion over de Oranje· 
bilkeiniChe kommandos om ken uit te rivier eerst verwoélt, zoodat toen men 
noodigen over de grenzen te komen en later passen kreeg, men niet meer onr de 
wu v vooraf een volkomen overeenstem• rivier kon komen. . 
m\Dg omtrent samenwerking. Enkele 6. Er heenchte algemeene verwarring 
lo~en werden overreed door misleiding m het opkommandeeren van penemen en 
ofcJwang, doch dezen zijn enkele nitzon- goederen, zoodat men nauwelijb wist 
deringen, en die hen dwongen waren niet waaraan zich te houden; en bovendi•n 
iiOOZ88r de Republikeinea, maar juist de veel moedwillige verwoesting .._n eigen· 
rebellen, die, de hopeloosheid van hun dommen. 
toeltand Inziende, zooveel mogelijk allen 7. Eindelijk de mi&leiding was alge-
met zich wilden meesleepen. meen door de moed "Willige en zelfs 

S. J?e groote mee~er~eid werd tot d_eze officiëele verspreiding van lenge~htigtl 
rebellie bewogen :met Utt vaderlandshef- berichten aangaande hunne overwmnin
de, maar om vuil gewin ; zij namen de gen en neerlagen der Britten ; en in vele 
wapens op niet om te strijden voor het genHen werden loyalen geltraft, zooale 
hellig recht, maar voor onrecht, roof en de heer Strauss, enkel omdat zij de waar
geweld. Zij wilden het" Engelse he Juk " heid vertelden tegenonr die leugen bo• 
afwerpen, gelijk zij het noemden, om wet- richten. 

0 Bov. Mevr. H. J. Ie Riche: zi;nde de heer 

I 
Lemaaer die kommandant was~cms den 
Vröbeideoorlog en later Volkil lid baar 
Ooaa, • u heer Leouaer die nu Volka&'uWid ._a..... ... a..rOIIIIM...._.r. 
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Daar staan dan nu deze getuigenissou 
bewaard voor het nagellacht ; en ziJ 

1 Hen blijven ltaan waoneer de banden 
· e ze geiOiarevm hebbeD nee» verteerd 







halve ae Luitenant waren de authoriteiten 
zeer onvriendelijk botaf tegen ons. 

De waehten bij de poorten hadden het 
maar moeilijk met de " Tommies," want ziJ 
staan van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's 
avonds op de poorten, en Tmgtm om ieta bij 
den winkel te gaan koopen, hoewel er bijna 
niets te krijgen was; maar toch wil de 
meusch vrij wezen, en een eindje buiten de 
draden }I)Open. De order was ruet meer dan 
6 tegelij!i. meL een wacht toe te laten; maar 
als de kan~ kwam dan sprong tot 30 tegelijk 
uit, soms minstens 100, dan hebben zij de 
groot. te moeite heu weder terug te krijgen ; 
doch zij waren aeu Luitenant zeer gehoor
zaam, om zijn vriendelijk gedrag jegens hen. 

Hoewel de Tommies voor ons z~:er goed 
waren ~:u zeEr nieuwsgierig wa1en te weten 
waarom wij dan gevangen waren, was het 
alle , zoo als ook m de Renbaan, vervelig 
ge~orden, en verlangde men in de gelegen
held gesteld te worden om toch een uur in 
eenzaamhnid en 111 tilte te kunnen doorbren
gen, doch daal"aan v;as niet te denkeu; maar 
gelukkiö de lit.'Stnurder van het heelal hoort 
ook do stille zuchten oncter het grootste 
rumoer. 

.Alweer Voorteekenen van Verlos8Ït'fl. 

Op den 4den Juni werden ongeveer 850 
van ae soldate ' met twet treinen weg gezon
den naar Lydt!nburg en het werd gezead dat 
wij en de audeten den volgenden dag ~oesten 
gaan ; doçh den volgenden dag kwam er geen 
trein, en WIJ v~:rnamen dat de 1'eldooa me~ 
k n wer~>en ; daan1an mera>ten wiJ dat er iets 
gaande moet zijn te Pr~:toria, oo · bemerkten 
wij diit er meer dau 100 van onze wacb.teu 
gevlucb.t Zljn ; men zegt dat het Kolonisten 
zijn. Uok ho:Jrden wij dien oag het vreese
liJk kanongebulder en verwachtttn elk oogen· 
blik dat onze ver1o · ng zal komen. 

De Verwssing komt. 

Op W o.:nsdag den 6den Juni was alles stil. 
Ik zat dieu morg~:u ten ure tegen den muur 
van den tronk te luisteren, toen ik een ge
weerschot b()(;rde. Ik werd ernstig, en hoorde 
• wee te getiJk; nog en nog meer. Er kwa
men eerst één, later meer van de brandwach
ten li8IIgeJaagd. Ik sprong op en maakte 
het mijll parllJ bek~nd, die toen uitstroomde. 
Bmncn .2 mmoten waren de muren en afdak
keu overdekt van menschen. Sommigen 
kl.outerden vp tegen de r.elegraaf P'l en. 
TerWIJl een zestal met mij boven op het 
dak van den tronk zaten, kwam één der 
brandwachten vuorbij. WiJ vroegen hem, 

wat dat mocht zijn ? Hij zeide op nol'llChe 
wijze : "Dit is julle mense, wat fer j11lle 
kom ferlos." Wij '!:agen dat twee der 
authoriteiten en twee officieren (tr waren 14: 
officieren naar Waterval gezonden om de 
IlOidaten in orde te houden, de anderen waren 
in Pretoria) met een witv1ag naar den kant. 
waar het geschut was liepen. Zij gingen een 
bult over, er Wi:IB stilte ; doch wij kouden het 
oogenblik niet afwachten dat de troepen 
mOObten komen. Meteen zagen wij drie 
tegelijk met de hoeden in de hand aanjagen. 
.Ach, het was een onafgebrokeu geschre~uw 
en gejuich. Later kwamen zij bij 4 en 6 
tegelijk. G~:eu dr~den werden wen vutzien ;. 
zij werden gekapt en getrapt, en wij st~?om~ 
den naar elkander. Ik ging tot biJ de 
achterste, waar ons gezegd weru dat het Gen. 
French koloUI was en da~ er een trein aan 't 
komen is om ons k halen. .tiet was omtrent 
10 uur. Ik giug dadelijk terug en zag een 
30 tal paar.:J.eruiters op een bult stil houden 
en een end verder een groo• kommando. Ik 
zeide aan de soldaten, aat het Boeren waren ; 
maar zij zeiden, ... een, het is een 1mier kolom 
van hen. Doch ik hi ld vol dat het Bovren 
waren. Zij mo~sttn tuc:n bemerkt hebben 
dat het de vijauJ wa~ ; ~n ik zag een 30 tal 
lancier · naar hun k:aut riJdlln, toe u hev1g op 
hen geschoten werd. ZIJ jaagden een end 
wr11g, sproageu toeu af, eu ~r WiiS een ge
vecht tu.sschen die r.wee partijen, ik meen 
zonder verliP.3. DJ Boereu Ji:iaguen toen eg. 
lk hoorde een schot van een groo~ kail<Jn en 
zag ~at he~ 't grote Kommando was dat op 
de tran schoot, dtt: kwam om oas te halen. 
Zij scb.ot.m uog en nog mf;li.J r. Ik spoedde 
miJ en k.om weder boven op het dak Vdll den 
tronk met 3 andereu ou:.. moo1 te ?at:u. Mijn 
broeder stond al dien tijd bovtln in een blóu
gomboom. . De trein ging spoedig terug om 
rut het bereik van het kanonvuur te komen. 

Boerer' bombardeeren d6 gwangewm. 

Ik hoorde weder een schot en meteen gin;{ 
de bom als een ruumuk ·ende ezclvouteu over 
de hoofden van ons vier en harste in het 
Kamp nabij de 2 groote Roode KrmztJu. Wij 
zeiden dat zij op ons vuurden en gleden ala 
zeep van het dak van deu tronk, toen zij nog 
twte schoten vuurdtJn dtc ook m ht.t amp 
barsten. .Jfen zegt d~t 1:J gewond zijn en 
lgooood. . 

In den tusschentyd is de trem wtlder ge
komen tot ongeveer 3ûû treden, \'an o ; 
doch hü kanonvuw· was te erg en de trein 
ging weder terug. Wij schuilden toen achter 
de huizen. De oftic1eren gaven bevel dal 





8 

In loha;;nesburg. J bleven tot den 25ste om 1 nur n.m. toeo ~i} 
:n . voort stoomden en kwamen te Bloemfentem 

De eer:~tt• 3 of 4 dagea hebben wij onzet! / drn 26sten 2. 40 n.m. vanwaar wij een open 
tijd gepaqser•rd door !n de sierlijke sta 1 r?!l , . kooltruck kregen in plaats van onzen Bus. 
te gaan en de prachtige g~bouwen to~ b '~Jen Wij arriveerden te Norvals pont op den 
w.mrvan de meeste toegesloten en m~t zink- 27sten. ten 3 uren n.m. On, Wl!rd gezegd er 
platen toegeschroefd zijn, omdat de mgenaret• te blijven omdat wij niet met onze passen 
over de grens ::ezor,den zijn. Toen al het 1 konden verder gaan, en men weig~rdP: ons 
nieu~e weder bogon oud te worden en . onze l't"ckéts te geven hoew~l wij <:r voor wilden 
harten brandden om naar huis te gaan, gmgeu betalen. Ten !) ' ure kreaen wij tickets om 
w~j dag aan d~ naar Ie ka'ltoren .. als stou:.~ derde khs te reizen tot i:aar wij verkiezen > 
kmders om onze paspoorten te kriJgen. \\ IJ d< eh wij we den toeg

1 
laten tweede klas te 

Wfrden van het eene kantoor t aar htt andere reizen. • 
gezotdcn, met de troo.t: "Gij moet nog een 
paar dagen langer wacMen." 

Oorlogs Curiositeiten. 

De hotoren zijnopgeblokt van p"erson"n I 
di•: wapenen op,.,e;en, en passen ontvangen. · · 

71

•• he~ woord 
Men werd overal in de straten door de De tweede getmge wten IJ 

~haki v~orgeloop?n, vrage~d-~ Kruger· pee-~ 6even is de he.r J. P. J. Koen, Jr., ook 
n1es eu t1ck1es t l kcopcn. ZIJ b~taal !en tot woonachtig aan Niekerkshoop. Gaf de 
4s. voor een Krnger-p~nny; dan IS er bet ald . . t . d h r Vnn Niekerk ons 

Getuigenis van den Heer 
J. P. J. Koen Jr. 

voor een Krnger-vijf~chillin<"'stul! i,5 5s .. \"Orige ge mge, e ec: . . . ~.. ' 
Ook weet ik van een Volksstem, het laatste I meer b~paald een be chrtJVmg ZIJner lotge. 
nommer, dat ~erkocht is voor .BI. vallen sedert de Vrystaters en rebellen terug-

De Ellende nog niet le1~ Einde. gedreven werden ov rde Oranjerivier en hem 
Op den 22.sten krege~ wij ~nze pa 

9 
·en tot gevankelijk meevor;rden, de heer Koen g~~ 

nuar No:yalspont.. WIJ ontvtngen w~S. elk ter rr tot het begin van den oorloa. WIJ van de Rt)ksregeermg, door Eerw. :\Iorns, ~u , ·u" . . o 

stoomden ten 2 uren n.m. Johannesbun~ mt, , laten nu zqn verhaal volgen:-
kwamen dien avond te Ver~eoigin!!, ""a?: wij 1 Ha<~t en Nijd vóór den Oorlog. sli•·p~n. Den ~3i!ten vertro!>ken WIJ e.~ : 
.kwamen te KopJeS ten 3 uren n.m., toen 1\:~~ ' De oorlog is verklaard op 12 Oktober 1899. 
> ereamen dat de lijn opgebroken is. TerWIJ Doch reeds voor!U was de haat en nijd ten 
er.een sttrk katn.p is 'Yerd ons gezl'gd nit_y,e toppunt gestegen. T?Cn IJs. du Toit in het 
khmmen. De trem gmg toen voort d~: hJn begir, van Oktober hier zou komen preeken~ 
te inspecteereo. en kwam dien n~cut. weder hebben vele~ retds gw~gd : •• Ons caan m 
terug, to n WIJ weder konden wkhmmen. kerk toe m. De. du Toit moet op~eh n~ 
Wij bleven dien nacht daar ; op den morge.~ worde <findat hy seg Tran \'Bal is verke rd. 
van :ien 24sten gingen wij verder. WIJ Ja vau toen af moesten wij-vooral ,J. P. van 
gingen Roodewal tat110 voorbij, d eh rnoesttn Niekerk, M. van 1 ~iekerk, C. Koen en ik .......-al 
weder terug gaan, omdat de lijn nog uit or~e lijden en werden wij gruwelijk beleetlirrd ~!l 
was. Wij wac'.tten toen te Roodewal statie, gehaat. Maar praat toch niet toen de VriJ
daar was de geheele atie me& al de gebouwen ,taatsche vlag hi· r geheschen werd, toen 
en ook de :&~ailtrein met de po t en alle warme waren wij al lang gcbrandmcr~t a~ "Du 
kleederen d1e aan de soldaten gezonden waren Toits-mannen" en "Engel chgezmd.'. 
door Gen. de Wet verbrand. .Als de po~t kwam en wiJ vertelden Iets da' 

Vandaar zagen wy de rook van de plaatsen I wij in de krant '"'elezen hadden, dan werd 
d1e verbrand werden volgPus prt.clamatie dat 1 ae raagd: "Wattt·r koerant?" Dan zeiden 
alle plaatsen La aan de lijn die opgebroken~ ~j bedeesd: "In de "Patriot." Maar o, 
werd, verbrand zullen worden. Ook lag er 1 dan was het klaar " ns. du Toit is de 
een hoevcelheià bommen die \"erbrand waren, Achan die gesteeni11d mott worJen." 
waarvan sommige 9 dnim dik en 80 duim D D . _

7 

z 
IJ UIVeu. OS. lang waren. • l'"k 

Nadat wij een paar uren gewacht hadden Op 28 of 24 Nov. is echter de e1~en IJ a 
konden wij over de gebrok~n lijn_ komen, e~ smart begonnen. Toen zijn f.· C. Mantz, Q'!l 
gingen dien avond tot Hontgsprn1t, waar WlJ Kameelpoort, en M. \an Ntekerk naar n • 

• 



~ gereden ; lij kwamen op Rietfontein 
bij B. P. van der Weeth11Ïien, en de dniftl 
Wil ook net Joe I M:. van Niebrk werd ge.. 
kommandeerd om den volgende• daK te 
Zwemkuil (bij Eoalina Poot) te zijn. Maar 
bij Zl'ide : Dij wil een pas gaan krijgen om 
te trekken, ook zou bij zood-r pas doortrek
ken vóór de bepaalde 14 dàgen om zijn. 
Van der W sthnizen dreigde hem toen met 
geweer en zeide llem : " A.a jy deurgaan, dan 
moet jy anhou met trek tot op di Bénter." 
Hij antwoorde : "Hij gt-loofde niet zijn 
mofecbapen zouden aarden op de zee." 
Daarop hernam yan der W esthniz n : " Ek 
atunr jon net non na Bloemfontein om jon 
brntalityt." 

Daarnp beval Van der Westhoizen den 
hper M:aritz als Veldkornet van Hare 
Majesteit om al de melli!Cheo van Hardkasel 
af op naar Zwf'mknils Pont op te komman
deeren, t:n gaf hem een kommandeerbrH. 
Zij kwamen dien avond litln 8 uur hier bij 
ons te Niekerkarast en hebben den heden 
hoel bier op loop gejaagd, Zoodat de heer 
Pinoham en een Duitseher Ooetsee dien nacht 
vluchtten. 

ffltltloo&Mià m Plundtring van Aet &gin. 

H. P. v.d. Westhoizen is toen af n&llr 
Zwemkuils Pont en heeft toen den winkel 
van Friedmann, een Jood, geplncderd. Zoo 
ia J. P. \'an iekerk toen n&tr Grikwaat.ad 
om te zien en te hoor<'n hoe zaken staan en 
om een pas te krij~n om door te 8U''. 
TG&o zoide de Lao1droG aan b,em : " .Er 
beBtaat. niet zulk een regel als Van der Weet
huizen gedaao heeft en bij aoa Vaa N"Jàerk 
niet komm·mdeereo." Hij nam toen Van 
lfiek .. rks eerewoord als gt)nvern8Dleots die
uar. Alllqs is de eerste storm afgeloo· 
,PID. Mar wij kon Jen niet ov r de rivier 
komen, unt zij hadden het Pond afgesne· 
den. 

K~'" in Naam van dm 0. Y.S. 
Op 28 OY. kwam Stoffel Esterhuizen, 

echa&p-insp ctenr, die toen Veldkornet van 
den Oranje Vf11ta&t was, en beval 11. van 

tekerk dat hy de wapens moa epnemen. 
Dele zeide, dat hij znlb niet l!il cloen en ook 
Dlet DMr Zwembilzou gaan ; watlry ook ge--heeft. AJdu daagde 1 Deoamber. Oe U dagf!ll 
wann OQl, en pu was het 8 uur del mor

. p111tCJI ~ laier ia een kar; Piet oeth a* een 
éom~ aD dea Land.drolt van 
'BUbais (Ovqlu), llorge.-,.1 ; by kom· 
.___. oacier ~ ,.,. den Oraoje 

V ryat.aat, w. T. d. Jlenre, J. p. ftD :Biebrt 
en mij aelf, en reide : wij moe.-ea ~ 
om 8 uur te Griknltad ~ ; en vroeg 0111 
verder ooze aameo se oen ten bewijll 
dat hij ons gekommaodee\d heeft. Dit wildi!a 
wij niet doen, en zeiden : hij kan het maar 
zelf teekenen als bij wil. ZOo vertrok bij. 

Komrnmuümn link~ M rlflata. 
Zate~, 2 November, hier ia SamDil 

Bmi01. Hij kommand9erde ttlweer mij en 
W. v.d. Metw~, met paard, zadel, toom en 8 
dage mo'fld-provisie, Onder krygawet van dea 
Oranje VriJstaat, om M&alldag ' Nov. op 
Grikwastad te zijn. Ik vertelde hem dat it 
niet zou verschijoen. 

Dinadag 6 November kommandeerde Jaa 
v.d. Merwe mij om dienz lfdeo a\'ood om 8 
nre bij hem te zijn, met paard, zadel, ~ 
gewe r en patronen. Ik Zt'ide hem, dat mijD 
Trouw ziek is en ik kon ook uiet gaao. Dur
op heeft hij mijn paard, .adel, toom, gener 
en patronen genowen. 

WllülooWid m Rowrlj. 
flaarop ~ng hij met !8 man en sneed cle 

Pont-lijn bi~eska af en berde terug aa 
een wacht a l'(fplaatllt te hebben. .rato
bus Hqos, de Vefdkornet van de Vri~ 
sche bu~rs is toen opgtkomiDIUldeeid om 
af te trekken aaar Koegas. Toen hoórdalt 
wij : het volk trok een lager bij Sc~b PU, 
eo dRarop vernamen wij èlat de Enge1scba 
geEchoten hebbeo op c'e mannen van IL-J!I 
OVt>r de rivier en geviilagd hebbeo : " ia ~ 
klaar? ODS kom df,n w er." Dan weer Waal 
bericht als heldeodaden dat zij soowea fl 
zooveel beesten gestolen hadden I 

En Llvgm• in ottlfTIHd. 

Wij waren nu ILfgealoten vaa de baüea
wer, ld t:n kreg· n niets dan leage• om 0111 
op te voeden. A u teol hee&te liet : " Kim• 
berlt-y is iogetomrn ; '' du wwr : "llafe. 
kiog is eoomeo." Dan werd W8f'r \'e~Rbrda 
" Rhodea is onder in een gat gevonden met 
een pak vronWI!nldaederen en etn hab:r 
zijn arm"; tn andel'lllaltl : "Rh• 
outvlochteDen helft daartoe een Vlllll8-4 ... -.:~ 
tabben aangetrokken en zich 1~ a-Dellrd 
als et n meid ; maar het baatte Diet l 
Boeren herkenden hem en vingen hem,'' ea1. 
ut. Nu werd 0111 weer bericht : " V.. 
sij~ tnllchen 6000 en 6000 B ....... 
ge'Nllen " ; dan wt>er '000. dan weet ~ 
en in atal 17,000. Dan weer Sretba ai 
Boeren van Ooleebert door DUr"de ~ ea 
Kaaptoe I Ba 100 wwd oase baik ebt la dtf 
gmald met leogeba ... met CJCIItoeWiH. 





















lt 

GD ie wreek Di, • om my äil ea tefnde te ._~~a _dlg fat et di P'flÏIIri, ell dMr 
!DIM 8D te doen ~ft dàt dit allel 10 ~ IÜil et bildiJ 3S8 : "Zeg DOOit : it ba +.Qcb 
"_, en te aê: Vader, v~ het hua, deJa 8tonD niet beren i nu mo8 ik IDMI' 
_.. zij weten niet m ZÏJ doe11." Ja, meepao I-Neen, een lloa!a IIIID8IIt 8 maalt*" 
IJompejBbpe, 20, 60, tot 100 toe, fu Giel den '981'borpn WOlden om de leidamao vu 

iekirk bet foor m7n deur ferby gegun, 10 dat volk te wnrclen, eDL" 
'" 11 farke. Di rebelle dag en eet en ia PriDde, et .kan nog 88111 IGÛill lkryn a 
ftoólik. Heftè gooi di ltttkb fet 110 weg, daa mar di tyd ontbreek. Ek wil jaUe B~.P nog 
t6 hulle aog : " Dit is moe Oom PaoliJD in kort aê : liJD man het ek geaoncl wear 
-p1d J" Dan aê elr: mar net fer holle: "Ja, t.eruqekry i mJD 2 frinde het weer gekam 
..- jo1li aal 'n end hê,"--en dit het ook 'n uit Pretoria; huUe frouens ia nog o'~ 
...a güry.- mar ek hoop ons aal weer u broeders ea 

Rulle fat BOIDJ;IIar jou. goed IIOilder om te 8ll8tera sune woon. Bk kan wel met Di'rilt 
fra. Toen ek weer siin, toen atuur oom aê : " Wat sal ik den Heere vergelden YOGI' 
Petras Noeül om myn! ou peràe te haal, flD al de weldaden aan mij bewer.en P" 1loge 
di een oue ia nonl 'n pel'B"'nt Di on ~rel di Here oDI8 swakke dank anneem l 
11 et 10 jammer foor. Dl: loop toea ua.ho~ Een gepa8k Vermani"ff tot B111luil. 
.en aê fer hom : " Oom Pet.raa, hoe wil JY 
met Kootji ayn 2 ou perde maak ?"-Hl Nott een ~rt woord an b~ : Koll 
• u my : " Ek wil holle gebruik ; hy wil ~ m ~r:tk JUlle was beter as dt ~J..."!t 
1aa1Je mos Di meer hê ui ; want daarom 1aa1; j~lle n1 dt ~ns opgeneem het DI. Uit JS 
hy moe fer jou en fer holle hür etaan en hy dt Here wat JUile onderat.eun het ; fan foor 
'flug ~BID&Il toe, di akelm 1 By het ao di gro~. fan di wereld af is dl&., 
feul jaar met 0111 II&ID gewerk en was 'n bepaal~ ~t. dit m 1900 so moeL Jyk; 8ll dl 
A.fri~ en nou~ by di ti'O®t' baal om oorlog Ja I! oordeel G~. 8o clan; flarwtll 
far Cllll te ~m akiit 1 " ,- Ek hOop di Here al Julle f~ help. ~ 

Bk aê " ia, en wat is di dank wat by fandag wel, gefange~ ek hoop di_ Here aalJaDe 
àarfoor bet. Dat julle hom kom fang en in f~los, .gelyk Hy BJ.n folk ~I ferloa he& ai& 
eH tronk goi aonder koa. "-'!!! aê, ek aal ui d1 ballingskap. en JOlle t:t. n follr ~,a 
aor 'n m8al aê. dat hy K~tj1 kom fang het Julle S::OS Rn~h .I aé : U'!' volk 11 !'Dtl• 
Dl: Bk aê : '' 8o 1 kon hy dan staan teUD volk 1 F~ I Et ~ ea groet jaDe, 
"a pwapende mag i' "... el! ~ my Jalle ferdrukfe mar ren. 

Te feUJ. mog ek ook ni aé Di, dan wil hulle fnendin Pmr V' 

my Pretoria tne atuur. Ek het eera mooi 8 a.oa, 
~t o'er di ! pêrde, geaoebat, gehuil, ge- .Eggenote fan 
ibiek : " Oom, e~ kan holle tog 80 DOdig kry JAKOBUS X:0.. JL 
fer aübe. " Nika hetrathelp ui ; toen WJI 
iDIWarde. ~' . gebelp Di ;-ter -oo ---VR.ou WVY " ..... - ~:aê: "Julle oageaJag afJtOg kwyn .... ........, ......... ., __ 
~cli goed wat julleao fat t "-Ja fanjaar GBTUIGE. 
W ek geaiin wat een Afrikaner aa di ander 
èiD I-Bk het aelf gehoor dat hulle Psala:a 
.tot op eH t iebru toepas r Jlevr. K. van lf'llkerk. 
~ v,.,., fUt..,. A/rM:aalwM Hart. " In den 100nd na 2 of I Getuigen NI 
JaDe aal wellig frr. : Ia di fl'Ou 'n Afrika- alle weord bestaao. " Deten alom ea al'" 

tler ? Dit ba nooit weea Di." Kar dit ia 10 ; tijd ~=1 vo]gen wij 
ek il 'n regte AfrikaaDie frou met 'n Afri· o~ • • ode cJ. 
.._ Uit in my ; mar fer reg en geregt.ig. -.ad eo +a oaeierdruk · • w-; p 
~; mét. omeg gaan ek ui aam ai. 3 ~ van ieker cli.-

AIIMI _. Q«l /J6u.rQanL &riet :&ay, en me~ na 21 ~ 
~._. __ _. '-- .a:.. • a~•~ di H van no.~as, diabiCt Herberi. De 
11K ...,_ er.~~~~& wv 11 • - .,. ia Men van NieL.-..1. eoh .. .-...-... 

U. "'' Jd om clli &\llea t.e kao · • ....... ..,P -e~ ......... . lat bet 101111 by• ge•okel. _. den welbekeoden robzeur .W... 
et et lllfa .. dag aa PMI&er ptra w . Overal wcmk naam en 41atam • 

hak iJ._ jaDe ~ ._ en di gro&e _: ge~~oemd, zooà~ elkeeD die • llie1t. 
fertr.ic~Wt" Zelf overtuigen bá door veler oad 
ÛUIIl 19.,_.. dM ek dit g.e bet. soek. 

































'hij :n~t ge~ibhf!is gaat hij n~: k_\ffers nabij {Iät:de Regeeringfhen ,nie~ kon bêséhe,i<t,ün 
dE: nv1er d17 ~I?- met het benclit verder ~aan. tegen zich zeiven èn · t3 on houden dát'$(1é 
DIG !fercl dl~Wl]ls ~ln zond~r ontdekkin~-~ vijand door &<>mmigen onder hen uitgenoo-

Op 10 ~IelfOOd Warden, derebellea L'lnd· digd was. Toen vingen zij de schapen en 
drost van Doughl.s, éen order, kommandooren· namen:'fl~ mede• naar Douglal!. ii 
de 100 schapm. Ik sluit een kopij er va a~ Op t1.8 Mei zond MéV.~ ~teya om.. afrelte• 
in en 11 zal ~opmerken dat hij drei:.gt die metl ning'vAn de. scha~ en toen kwam er een 
geweld te zuilen ha1eu indien Mev. , teyn ze ze!!gcnde d1t de söhapen '' !rekooht" waren 
:c.tet ~. ndt •. lfev. St~yn liet sloo~ts weten, Ik sluit een kopie i u van p.e 

0

rekenin;:r. 
dat Zl.J het met 'UIIï:leii wu en WIJ waditen A.l dien tiJd verwaclitten wij da"'elijks 
toen af wat gebetmn zou. verlosSing ~en eirldelijk op ~1 Mei h~rden 

Op 11 Mt:i arresteerde de reb?llen den hear Fij de welkom~. klank (l.Q het g~is van 
Waylánd nm Avöéa, ee!l oude man van bijna Kanonne.n n~blJ Douzlas · mAar IJ WJU'en 
80 jafen, op~""besclmliizing van prokl rnaties te poed1g bhjde, d~ar d.~ vo:fende twee dagen 
verspreid te hebben. Hij werEl na\lr Gri•1ua- de ergste waren dte WIJ OOlt .bad ien geliad. 
tad g(lnqmen eirwas voor een .nac)u in Mu D~r ~ren meer dan lÖJ rebéllen die er 

tronk. Landdrost De Jong beloofde mro verblijf hiel~en op de pl~ts. 
naar Pretori~ te zenden voor een reclltv ar-1 Op 2:! Mer werd eet1 J»ngt:q ~ezondEW d.ià 
di~ verQ.oor~ maar ge4nrenrle den nacht kwam een paard te halen, en tóen hij er roejle 
tydil)g dat d~ weg .!lliRr Tr ns qal oprreblokt teru.! kwam. namen tle rebellen heli van hem. 
was doo:- troe~n. zoo e~d de oude h~r In den nam1~dag kwamen ö:ntren~ 30 l'iîe.n 
toeg_dateu n:~~r hnis te gaan. mar het hu1 , 'Vragende onl vJeesch, melk, 

a..tr wij hoorden dat Elb~rt 'teyn ook brood eu.z. Een ~oeg om ~n ~~el, doch 
zou gean•esteerd worden liet ziJn moedf!r dtoei.'Tn.nM:_v. nSatemynt veigerdJel, p-mg hlJDecnvoul· 
h r . J d er 'ti h t ld <!" I çQ Wée za e . weg • en VO • 

em voo eem:..e> a_en 1 f ve wonen genden mor"en gin"' Elb t Ste d 
totdat het gevaar over was. donkeys hal"èn, re~r we;d ontr!:et edr:,~~ 

Vó(lr zonsopgan~ ?P 14 :Jiei kwamen ti rebellen die hem te~cr joelren en dreigden 
~ewapende rebelle? lnerheen voor~~ schapen. hem te schieten indien"' hij ''één tré" verder 
Mev. ~teyn was ztek en vroeg mtJ om met e'~u" en een van her. laadde werkelijk tijn 
.hare dochtnr DJar de kraai. te gaan om de rew~er. 
~c'hapen tè tellen. en met de man.."Chappen Op Koningius Ver·aadaa kwamen de 
te spreken. I~ f!t?g toen met, potlood en tro~pèn echter hier e~ toen waren onz! 
?.lpter, en voót· Iet' verder te doen vroe"'· te · d l"k . b" 
lk om hunne namen. Zij wuren vérbaasd~ mar n em e 1' \oor lJ. 
maar gaven ze, en ik schreef d>z lve neder . Znk_en ~aren overhet algcmea!l slechtel' in 
in hunne teoenwoordi:;dreid. Toen vroe"' ik dtt dJ.Etr~c" dan . rondom Gnquástad, al 
of zij zich n~" herinnerd" v m de k'Jm"t van hebben diegenE)Jt die na het ontzet van Kim
Rechter Her.tzog. Toen zij ze' den dat zij berley hunne wn~~ns ~eer! ~den harde d;lg•m 
hetn nory hennnerdm gi.n". ik voort. '·Wel, gehad omdat ZlJ die met eier wdden 
Rèéhtér lle.J:tZO" zeide aan M:ev. Steyn in opnemen. Ik vernam op goel gé~g da't er 
mijne tegenwoo;Jighe.i.d, dat meer cLn haar ·een rebellen:wr~adelliog was e Griquas::ad 
de.?! van haar gekommandeerd i!J en dat in· om te besJUlten we1ke str..tt te legg,<!n. op 
dien een p:>~ing O'etnaakt wordt ~:n meer te di~zenen die ie' en...tw~ mäàl a~ w pell'en 
krij~:eu n;oet z.iJ het niet g-~willig "'even. wild:~ opnem:n. Somlll.l:?en waren er yoo.r 
V:erüer zeide hiJ, d t:..~e 9: "V. S. Regeering dat 2.., 'Kat.-bou~n aan elk z,al toegefitend 
met za1 verant-woordehJk z1;n voor wat meer worden, m\Ulr, dit wo~ de Transva1lschen 
gen om ct;! wordt, m ·. r w •] die,!CDt;n die :.~:e L:md.c~r~:, De Jong, n.t~t toelaten, z~gende 
nemen ; ' e.n vo~gde 1k er bF .. u moet ont· dat ZlJ met barbaren ZIJn. To;m madde dt~ 
houden dat er g en enkel Transv 1 of reb2~len · Ge~eraal '' De 'Villp~ni aan om o/.ie 
vf Vry~ta kclle bur"'er in het gchcc e district of Vt~r te ~Ch1etén to~ voorb :!ll van Echli§: 
is ; gij zijt *\lle::t reb ll~>u en uw L nddro t vo.:>r de anderen, maar dit werd l htJ.:r niet 
in een re:b l. l'ldi :n ''ÏJ de (b 1p n Leemt g~' laan. E n ma:1 wenl in çle ge va ;g,njs 
zal het al• DO..!: ec n mi · 1rd t u w J,l n c~ gez.c" en kr~e,! alle 4 ttren ved .~., be3 · ande 
dP. daQ: is uiet ver af v !J af· keniqg." Een uit w ~t 'yaarin mielie g· ool.."t werd. 'B1 
man v r~al'e wat 1k ze:de in Horla 1 sch dat wh n~Lct de; emi a wr edheid di plaitc 

u· nir ·~n, Hij i) "0 to 1 alle voor- VOT.J.d 
"tta ,. 1 n i u tç· · ll q.gcp d • (i • ·rin ~!I ~u ~iijel),çl.c.é, . 

lCU u.;t b '<.;lf' lllL, UI • ik h ·~ l · lt 11 f kkr•n 6. ao l:f.'r U\' • 



~gende dat zij er tee gedwongen werden en school. Maar enkel omdat hij tr:mw bleef 
en ~ichzelven niet konden helpen. aan zijn overheid werd hij gevangen genomen,. 

MABY ToDD. naar Bloemfontein en Pretoria vervoerd, en 

Kopie van brief gezonden door E. M. 
Warden, rebellen landdrost van Douglas, aan 
:Mev. Steyn, Vlak Pan, op 10 Mei, 1900, 
ko!llmandecreude 100 schapen. 

gevangen gehotden tot Lord Roberts hen 

Verloste. Zijn \er haal blijft staan als een 

getuigenis hoe de loyalen vervolgd werden 

enkel omdat zij niet met de rebellie wilden 

Landdrost Kantoor, meegaan. Laat hem voor zich zelf spreken ; 

Dou~las den 10 Mei 1900. 1 De Wortel vat~ 't kwaad. 
Aart Md.juffvrcwo Steyn, I . 

Vlttk Pan 1 Koopmansfonte1n, 
ltladaam, 1 . ,, . " 7 Juli 1900. 

Wees zoJ goed en stuur mij een hundred j Den .~ddeur Palr~ot. .. ,.. . 
sehaap~n voor rekennen Y<ln het 0. V.S. MIJnheer,-Daar 1k biJna ' maanden 10 de 
Gouverm~nt. Ik z\1.1 op ontvangs u de behcor-~ gevange.ois was t'!D vel.eu mijner vrienden ni~t 
lijke Kwantie zenden. . . b~:ter w1s~~n en we~h~t nog deoken dat ik 

Als u het niet wel geef zal ik het rn1t ge- wegets miJn neutrailtelt d?orde Boeren ~erd 
gewelt laat haaien. doodgeschoten, zoo vraag 1k om door m1ddel 

Heb 
'k de e t · · van uw blad a;.n de gehcele wereld bekend ta 
1 er e ZIJD '· d ik 1 f b .. . ' manen at • nog ee , .~neven miJne on-

de uwe D. W. Dienaar, de~vindingen gedurende miJn gev;mgenschap. 
E M WARDEN Zooals bekend is heb ik met de Bondsbe, 

·L;oddrost. · o?eming tijdens de laatst~ Elektie als kan-

J 
d1daat gestaan tegenover de zoogenaamde 

Kopie van "Kwantie" gege-ven voor Bond, partij. Hoewel de heer Rhode en ik 
bovenstaande op 18 .dfei.l900. ' de m erderheicl badden in den Bond, heeft 
J-"80 Os. O.i. .. men ons geschrapt omdat ":ij niet wilden 

Gekagt van MeJJuffnouw E. Steyn een buigen ondt r de verblinde pohtiek van "Ons 
pondred schaapen en bokken tegen ~615. pir L:md" en zijne leiden:. En vandaar wali: 
st.t1k ru~k te z 1am de som van tachtig pon- het dat ik m est verdelgd worden door een 
den sterlmg voor rek~nnen van d~n 0. V.S. 1 zekere p:tr ij Afrikaanders, die voorwwdelen 
Gvuverm;ut betaalbaar op venoonmg. .. de b ste onderdanen te zijn van llare Majes-

Bovengemelde ~chaapen en bokkt'!o ZIJn tt:it. Natuunijk was dit slechts oogenschijn, 
tot behoefde van d.: Comando Burgers. zooals Lter geb• ken i", "ijl zij uc'1teraf 

Dougl~s, 
14 Mei 1900. 

E. M. w A.RDEX. 

Landdrost. 

Verhaal van den heer Scrauss. 

trachten het vuur aan brund t ~;teken. \\'at 
hen ooB: gcluku i. , eu namen zij ttau. oo · de 
eer .. te kan, de b -te daartoe waar. Op 1 
Dec. 1 99 werden de heer E. du 'l'oit en ik 
gevan~en g nomen en aan elkaud~r geboeid 
In den- tron,;;: gestopt. 



West geproclameerd hebben, volgens hun 
zeggen, als Vrijstaa!sch grondgebied. 

Fr~ng 3 Postmeesters uit. 
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Ware tmierdanmtrouw. 
0.13 2 Dec. '99 kwam ik tehuis en vernam 

dat de men...cchen daar in den omtrek allen 
opgekommandeerd zijn. Op 4: Dec. heb ik 

Op 13 Nov. nam ik toen de 3 PostmeestPr8 onder de inwoners rond geredpn en allen ge .. 
naar Hope Town. Op 14 ~ Tov. ontmoette ik waarschuwd dat zij Britscha onderdanen zijl", 
Kommandant .J. Jordaan van den Vrijstaat dat de kommandeering onwettig en tegen de 
te CampbeU en wenschte van hem te weten proclamatie van den Vrijstaat is. Ik laadde 
wat de Vrijstaatscha Proclamatie zeide, als- hen naar den Landdrost te gaan, hem dA 
mede etJn pas van hem te verkrijgen -voor zaak onder de aandacht. te brengen, dan naar 
veiligheid tot. de heen- en terugreis n die ik huis te gaan en stil te zitten. 
dan ook verkregen heb. Dan waarbor~de en En daarom 6&tral'l 
verzek~rde de proclamatie alle Britsche onder- . g :~~·. 
danend t, als zij neutraal blijven io dat Op 6 Dec. kwam 1k weer tehms en op den 
grondg€bied, geen kommandeeren daar zal 7den ~erden 20 personen opgekomman~f7rd 
plaats vindeP. En wlit cle Vrijstaat noodig om J?,lJ !Zevangen te ~emen, op bescbuldtglDJl 
heeft zal hij koopen en betalen of behoor- 1 dat IK let~gen Vt>r:pretd heb. Den volgend~n 
Jijke ~cbnldbewijzeo ge>en om het g~ld bij ~&'4 ben 1k: te B.arkly aangeko~en. Daa~ 1k 
de Vrijstaatscha Regering te ontvangen. ~~ meende ~t 1k met een eerliJke. en~~· 
'Nadat dit alles afgeloopen was beo ik zelf hJke Regeermg te doen had, heb Jk ml) VnJ
naar den Kommandant ge.,.an~ en heb hem w_illig laten arresteeren ; maar de oodervm• 
alles duidelijk gemaakt wat mijne verhou- d1ng ~eeft. geleerd met welke oo~ van 
ding was, n.l. om neutraal te bJijçeo. Daar- Regeermg 1k ~u te doen k~eeg, en die h~~ 
op antwoordde de Kommandant : " Als gij bestuur zoodanig weeli te scbik~~n als het 1n 
u neutraal houdt, zooals gij zegl, dan zijt gij h!ln kraa.u tepas komt ; doch gtJ kunt toe-
veilig en niemand mag u 3ind~ren." zten, 

Ooggetuige van Belmonts Slag. 
Alles op Mrtgeil gegrond. 

Op den 12den, nadat ik 4 da!!en in de ge· 
Da~.rna .~ertrokken wij naar Hope Town. van~enis met den heer Du Toit heb doorge. 

TerWtJI WlJ daar waren trokken de tror,pen bracht werden wij voor 't eerst naar het 
over de Oranje Rivier. Ik heb toen te Hope kantoor J:ebracht. Eerst toeu werden dè 
town wa,_t vertoefd om oen uitslag te weten. verklaringen tegen ons opgemaakt, natuurlijk 
Op 28 ... ov. vond tie eerste slag te Belmoot 1 alles leuaens, zooals de heele boel nu nog 
plaats. De beslissin~ ~vas heel anders dan de bestaat. r> 

Boeren zich hadden voorgesteld. Zij badden Die'stal b.. v; l ·rur 
op de troepen gewacht om hen weer over de , 'J' • IJ • ervo:g&.-;,• 
Groot Rivier te jagen ; men zag ht>n neder- D~ neer. Du Tott en 1k bleven nog . altOOI 
zitten en hun tegenpartij opl;fachten. De van t begm af aan elkander geboeid en 
strijd volgde en was hevig. Na verloop van werden op 15 .~ec. wegge tuurd naar het 
twee en een half uur zagen wij de Boeren h.oofdlager. WtJ werden vervoerd met ODB 
vluchten met achterlating hunner dooden. eigen _kar en paarden ~~or dl:! Boeren .daartoe 
De troepen namen al hunne posities, wagens gebeztgd, doch waar WlJ tot nog~ mets van 
met ammunitie, maakten een troap paarden terug zagen. Op weg werden Wl) ~r ge
buit en kregen een Bantal Boeren-~evange- , maad door vele van de B.~n <!ie WlJ ont
nen alsook gekwetsten in handen Die neer- \ moetten, en moesten WIJ gedung van hen 
laag heeft zelfs van de rebellen· bewogen te hooren zeggen : dat wij moeten doodgeschoten 
erkennen dat " de Boeren den oorlog !l'llan worden, net als de heiden8che naties met ~ 
verliezen" en toen zijn zij verder neutraal vangenen doen; &lit zeiden zij zonder te 
gebleven: weten of wij kwàd gedaan hebben. 

En Wreedheid daarbiJ. 
Ook van Graspan m Motlàen-ivier. 

Dergelijke neerlagen '\'ouden daarna plaats 
·te Roode Laagte en Modderrivier, die ik . in 
geEelschap met een aantal Rapporteurs op 
een Voegaattle verheven afstand gezien heb. 
Wij kebn door vetrekijkers en konden alle 
bewegingen en voorvallen goed. waarnemen 
.soolang de strijd duurde. 

Dien avond kwamen wij bi i het hoofdlage! 
aan. Daar~ dan :ie (l"O(lte Kommandant 
We~ls ?DB in het oog, die ons bii dag de 
boeten het afhalen, doch w j werden onder 
strenge wachten geplaatst en des avonds 
werden wij dan weer aan elkander geboeid e1l 
hadden op die wijze den nacht door te aren• 
gen. Zoo warera mijne arme11 aaustolldt 































beschuldiging wegens uoogverraad voorlas. Publieke Aanklager de aanklacht voor, Wl\3 • 
Tevens deelde hij den beiden heeren mede na de heer Stranl!8 gedurende een en drie 
dat dit slechts een voorloopig onderzoek was, kwart uur zijne verklaring uitsprak, welke 
('11 dat zij in ieler geval voor den krijg"Jraad zoo helder was dat de krijgsraad hem met de 
moesten komen. Na dit vooruit vernomen mee!!te aandacht moest aanhooren. ~a op· 
te hebben wei!!erden da beitie hreren natuur- sommingdoor den Juts en een kort kruisver
lijk te pleiten. Zij werd~n toen van het hoor van den heer Strauss, werd de~e oUI!Chul
Laoddrostkantoor naar de tronk ~~:~nomen. dig bevouden, maar het werd ouwenschelijk 
Al hun gehl werd hun daar afha'ndig gl!· gt>.acht h~>m vrij te laten, om reden dat hij 
maakt. Men had echter de welwillendheid uit Vrijstaatach gebied naar de Kolonie 1Va!l 

om h9n eigen koet uit het plaatselijke hotel gegaan, toen bij de Britsche machten ~Vas, en 
te ord.eren, voor hun eigen geld natuurlijk, van daar weder tern;rkeerde naar Vrijst'\&tscbe 
t~rwijl van" Re~eerings" (?) wege niet.'! dan gebied, waarmede Grikwal11nd West bedoeld 
mieliepap verstrekt zou worden. In dez~ werd. ne her:r Strauo,3 zou daarom naar 
tronk bleven zij eenige dagen, toen zij nan 1 Blo·•mfontein vervoerd worden, lllwaar hij 
~:~lkander tot het einde des oorl~s als krijgs~~vangene 

GEBOlilW oooa DE STRATEN gehouden sou worden zonder luuJen arbeid. 
gejaagd werden tot voor de r~anddrosl.wo- ~a afioop des oorlogs zou hy weder nal!' zij-

. uiug. De ei!len paarden van de heeren neplaatsterug vervoerd en hersteld wonlen 
St.muM en Du 'l'oit werden voor hun ~:~igen in al zijne vroegere posities en bezittingen, 
vervoer en eskorte gebruikt, en de bei:le O~DER U& VRJJSTAAT8CHI BBGEII:RING, 

gevaJlienen la~eu als bandieten geboeid op . want. r.oo zeker waren de verblinden dat de 
c:cne kar toebehoorende aan den heer St.raWl8. o~rlog t.en hunne gunste zoo aftoopen. 
A liJ m~n nu bedenkt, dat de geheele s&reek Totln kwam de zaak tegen den heer On 1'oit 
opstandig is, en als het dan g"v"ogenen aan. Deze werd aldus door Juts B.ertog aaol(e• 
gdni!t haJ omeene pJ.(Înl! tot ontvluchting Rproken : " DuToit, jij is hier onder suspicits 
r...' maken, dat zij zich. dan toen niet in van vijandig te ziJn tegen de Vrij~taat.eche 
veiligheid hadden kuunen stellen, dau zal R'geerin~ en verder van te ageer ·n als agent 
men inzie~\ \Ydke noeldelooze wreeJheid hier- van den heer Rtrauss, maar daar er geen 
in gelegen wa~~. Bov~ndien was heli voor genoegzaam bewijs is, zullen -.ij u terngstu
den heer S~rall88 bepaald zeer erg, waut zijne rtln na Lr Barkley West en de t~an.idroet ge
armen en polsen waren te zwaar voor de hsteu om u te h:venm op uwe plallts, alWIUIJ' 
handboeien, zoodat zijne armen geheel aan gij u stil gedraagt gij v"ilig znlt zijn co 
stokken wareu, toen zij aankwamen t.e ongestoord rnet uw werk kunt voortgaan." 
Olifantsfontein, d~ plaats hunner bestem· ()~ heer Dn Toit kwam du3 r.ern!, en bleef 
ming, alwaar zij til bij Aijn huis. Bin•tenkorr." evenwel 

VOOR DBH KRIJG8RAAD werd hij 
u~cht zouden staan. TBK TWSEDKN JIA.Lg GEKOM.llANUnJ;tD 

Alvorena zij echter voor d~n Krij~sraad doch weigerde wederom beslist om op te ko
'' t.erecht" zond~:n st.aan, werden zij acht da- men. 'foen wenl hij eene WcleK met rust ge· 
goo in hechtenis gehoud11n, alwaar zij erbar- laten, maar daarna werd hij gekomaadeiml 
meiiJk behllndeld werden. De eeoige kost 
die hun veratrekt werd waren w"terkoekjes TEN DBBD&N MALE 

(de bekende" lltormjagera ') terwijl hun als om onder de krijgslfet te verschijnen te Bark· 
drank alleen bittere kom~ verstrekt werd ly WC'3t op 27 Januari m 't p1ard, zadel, pro
zund~r melk, aan suiker vid niet te denken visie voor acht :lagen, en een geweer met. 30 
Zij zouden aan aUee ~ebrek gehad hebben, patronen. De heer Du T<.~it ging alleen met. 
11la t•nkeleprivatepersunen SO!Dl! nietzoo vrien· zijn persoon, omdat zijn pYrd nog aan het; 
delijk geweest nrea om hen van goede Hoofd ~r was. F~n geweer had hij niet, 
deg~lijke kost te voorzien. en provia1e wilde hij niet. saamnemen. We-

.Eiodclijk op 28 L>ec~mber werden zij voor derom ~kte de heer Uo Toili &an den I.a.nd· 
den krijgsraal gebracht. Dit lich~m waa I drost beken:l dat hij Brit3che on:lerd&~&n en 
me~ld uit deu V rijllt.aatsc!len Jut.!! ambtenaar waa en du3 ou no ~tllijk de wap~Dll 

Herto2 en vijf genera"\ls of hoofdk:omman- 1 tegen zijn Gonvaroement kon opnemea. lJe 
daotm;'. 'f~!geu dt•n heer Str..u8:!, ware a vijf 1 L mddr\lllt. en de krij~JVerst.en deden hna 
veridaringen ingebr-lelû, wa .rvan c!lne zoo 

1 

best. otn den heer Do 'l'u1t t•J OVtlrredeo. Ueu. 
opsob&ar Ietq,~achtig wa<~ dat de Juts wei- Brllélek~mp o. L bJOd ll(!m eeo Seol'8tll.rritS
&d baar aa11 t.e pemeo. DMrw. las de l!l.lb.ap onder hem aan te~D eeo goed salaris 



'tDè\ vooràit.z'kmt van eene goéde betrekking 
oa den eorlog. Hij weigtsrile eveáwel eenige 
post aan te nemen. 

ENGBLSCHIIN KN A.PRIK.U.NDBBS. 

Opmerkelijk, Q;ing de heer Du Toit voort., 
WM het vel'I'Chil in de bebaadeliDg die daaml\ 
aan EngeJsche of Hollandache loyale Afri
kaanders tea deel viel. Aan de :engelschen 
werd volledige vrijheid gelaten ; behoefden 
alleen oorlogskosten te betalen, zoogenaamd 
om voor hunne eigene besk11rming te voorzien 
en werden dan met rust Jelaten. 

Voor de Afriltaaodera daarentegen stonden 
dechts twee wegen open : zij moesten. 

DB WA.PKH8 OPir&JOll OF V&a'lRUKD. 

De beer Du Toit gaf er natuurlijk den 
voorkeur aan om het land te verlaten. En 
zoowerd hij met. ongeveer lSof 14:00panoneo 
die toot. dezelfde keuze gekoml'ln wareo, op 
den 7den Februari uit Barkly W• vervoerd 
met 111 WMgeDI en karren. De Vrijetaat. 
ICbe Replriog liet hen vvvoeren naar wat 
sij de o~eawe grens aoemden, alwaar zij in 
bet Ye1d nabij Koedoeeberg afaeladen wer
dea. Zij kwamen daar aan op Zaterelar 10 
ll'ebruari. Br waren aldaar toen vele ~rij
ltollt.lcbe gewonden die weggenomen werden. 
81ecblil één br en paard werden aan de 
vlacbt.eliagen gelMen om a&a. de Hogeleeben 
bericht t.e geven dat zij sioh aldaar bevon
den. De E~ troepen bevonden zich 
op OJII8ft81' njfQen mijlen afstand, en ICO
ctr. er bericht ontvaagen ns van den elleu
cligea &oeet&nd, waarin de vloobteliagen deb. 
beVoadea, werden twee ~doOr Lord 
Ketbuen persoonlijk aan de berieh~ 
gt~~Chonken. TeveD8 liet de geaeraal hun 
weten dat bij blijde was met hnnoe onr
komlt en dat hij den volgenden Zoadag alle 
belob.ikbare wageDB 100 ovcneaden om de 
Ylnoh&eliagen op te nemen. Dil tocht is voor 
de bllliagen. 

BIIH vuliS&UD avuma 
gewmt Op het pad aij_n niet minder dan 
rijf ~ JW!~O. Op Zoudag IDOfKeD 
kwalllell ~Ir. de . wageaa aan, die hen 
wac1er biDMil dti bllebaafde wereld zollden 
toerag breapn. Er ftl'8ll e'fto wel niet _. 
.,.._-.~en 100 weldenaiJeiJl de vrouwen 
c iiDrela o~ de 1DUD8Il mOfllten 
1oopa, WlalUil iij lich par.ae onclerwierpen 
oaimb luuaae pc* swakte tenrevolge 
der ~h odleriagen. In ~ 
~~~ 'VUl 1-' Brltillcbe leprbmp ontmoet.t.e 
LoN x.nea hen' ...... hen ftlkom en 
Woofde ben ftD teDleD ID koet. M 'fOOI'Iiea. 
V01r de oot.,..._ bij cla BrUàe ..._ 

bad de beer Dn Toit nie&l daa lof CJftt. 
Zoodra men in het. kamp vernam dat de 
lange stoet naderde werden hun rijourdea 
met venlterkende middelen en Tel'IICb drink
water tegemoet gezonden en in het. kamp 
wardon zij in één woord liefdevol ontvupn. 

EBNB LIBFDBYOl.LE ONTVA.NGST. 

Zij die hunne ~~:eûnnen met zich baddea . 
konden gratis t.ikketB bekomen waarheen zij 
Wllden. Wie zich bij het kamp wilde inlij
ven kon werk krij~n, hetzij als ~ 
overbrenger tegen 2s. Sd. per dag eo au. 
vrij. of als veedrijver ~n .U lOL per 
maand en alles vrij, of wel ála wagen conciao
tora tegen .t5 per maand en natnarlijk ook 
alles vrij. Families zondel relaties soadea 
ergens ~oden worden, alwaar zij goede 
verzorgtnl( zonden vinden. De heer Da Toü 
maakte van de gelegenheid gebmik om .. 
vnj reistikket te verkrijgen en zocht sija 
Jlarïstraat., den heer Harriaon, op, die h'lm 
op JIMndlg daaraan hielp, zoodat hij ftl'le. 
den Dondeidag veilig aan de .Kaap aankwam. 

Ten slotte deelde de heer D Tcü o• 
eenige opmerkingen mede over. 

DIDI' .u.e•XIIIBirU 'l'OIISTAJID 

in Grikwalanfi West, welken hij aiJertrearp 
noemde. H" Oosten ia totMl venroea diior 
==haoen. De heer Strana~ had op aija 

160 mui koom vernca. en oop;&e 
Blecbta a emmer. Opmerkelijk ia 't dM de 
Eqeleebe boeren betere oopt.en maaJrtea, 
terwijl de Afrikaanden alla verloren. Da 
luWoen konden eleoht. met de groot.ate moeitil 
koorn tepa .U lOL per mud en meel t.eRa 
.t! lOL tot .ts 5a van de ~ .,... 
krijgen. De bandel ataat rt-' .W, ..... 
er 11 geen geld. Het vee Jl mager door a. 
rroote ~ en wat alaehtbur Wil tMd 
aoor de VriJI!t.atAn gekolD............ Ia de 
mee* bnisgelinaea lijn de .-..mea p~aa. 
maodeerd en llilW de houpnaood d• wor 
de deur. De beer Dn To~ DOeliltie - de 
namea van atftn psiuen soader eea eaRl 
maupal'IIOODo ID DilUil wonJen de~ 
~vaawepdeVri~ tube~ 
van ba VOOI'Iiea, d. i. Zij krip iaeel il 
mielieB, lllb. per dlg ftor •a tot._ 
pmoón e11 UK fOOI' eea ldDd IDI8l' dM 11 
ûlel wat sij krijgen eo geen vJe.cla ~ wr
l&erbade rilidieleo 'WOl'deD ..... 

Grikwalud w- werd alleeD 
OP üBDLUIG Ull BDP.tM 

p111D81eerd. a de inuame Ylll HebroB 
lija penonen ftD. Klipdaal alla~-..... 
Wiel .utc-onchn 011\ toOI' ~ bi.J clea 
Oraaje V"rijMW tie .......... .. .... 





EENiGE GETUIGENISSEN. 
Waarom " Ons Land" gcstopt tS, i" 

zekere Distrikten der Kolonie. 

De heer Ph. P. v. d. Merwc, distrikt 
Kenhardt, die tijdens de rebellie naar 
Namaqualand wegvluchtte, schreef na 
zijne terugkomst als volgt:-

" Ek wu di enigste hiir in di nabyhyd fan 
hürdi omtrek wat 'n laser was (en nog is) fan 
di "Patriot," dog origens wou di mensa nika 
met di krant te doen hê ni, want '' hy liig te 
feul," seg hulle." Ons Land," ja, dit was 'n 
goeie krant, beter as di Bybeli •.••.• Dog waar 
etaan di lesers fan '·Om Land " nou ? Of liwcr : 
Hoe fen! fan hulle sit nou op di een of ander 
plek o'er bulle neus te kyk in 'n kamer (let 
wel, ek sê ni tronk ni) ? En ek en meer met 
my wat di " Patriot" gelees het, waar staan ona 
non? Ja ek werd in di laaste tyd, fmll foor 
myu onUlugting, deur di Bonds party bejegend 
u 'n hond en bet baing smaad en hoon moet 
ferdttur I Mar hoe l;rk dit nou? Nou bet baing 
wat in di knyp is reeds gesê : Ja had on tog 
liwer na jou geluister. Nou het hulle gen aa

der troos ni a11 di berinnering dat blllle tefore 
moedwillig di ore fer di waarhyd en reg gesluit 
het, en dat dit tot herstelling fan elke miastap 

di rigting fan rebelli nou glad n; LAAT IS I 
dit a11 'o mem syn nek ferhard en dol-

eig laat méfoer in 'n stroom fan ongereg

" 
Van Koopm&D8fontein schrijft een Oor

reepondent =-: 
•• Als OM .Land dat reeds de oorzaak ia 

van zooveel twist, tweedracht en wat diee al 
meer zij weder in ons distrikt moet ver
BObijnen, ben ik er zeker van dat het gevoel 
nu rebellie op nieuw zal ontwaken, en dat 
de vrede en miL van ons, loyale ingezeLenen, 
Beker weder 181 ventoord worden door On,, 
LaMa verpestende invloeden. Mogen de 
m.ilit~ overheid aulks niet gedegen! liet 
100 veel beter zijn Otu .Lantl niet alleen in 
de dUitriktal onder Krij~wet te schon~en 
maar voor aoed een eiode aao zijn bestaan 
te ma~en. l>it sal het eenil(e middel zijn, 
rast en vrede onder ons volk te hentellen 
door bet al die rebel bladen te ont.nemen 
111Mr woraamelijk OM Latul. 
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lJe grootste reLellen to on diStrikt erken· 
nen het ronduit dat Or~,;· Lrmd de oorzaak 
was en is dat zij in diemoeilijkheden zijn." 

De heer C. J. van Zyl an Carmtn·on 
die na de rebellie de noord we. telyke "dis
trikten bezocht, .chree( het volgende :-

"Ik nut•• bier L!J,·ocgcn dat U11;; L'•11cl groo
tendcd verantwooxdelük i voo.fdcu ellendi
gen zakentoe tautl than hij n;chcndc in deze 
ongelukkige distriktcn. Ik nam do ~clegcuheid 
waar, die mü aangeboden werd op müuc rond
reis, om zorgvuldig de oortaken na t~ gaan die 
tot den opstand geleid hebben ..• 

Laat ous allen strüden tegen den Bond eu 
züne organen [Cm Laml cuz) welke u geleerd 
hebben om uw buumlan te haten cu te boy ot· 
ten omdat hij loyaal is aan de Britsche zaak, en 
welke, naar men mü in de onlangs opstandige 
distrikten vertelde, grootendeels aansprakelijk 
zijn (door hunne misleidende voorstellingen in 
verband met den oorlog) voor hun ongelukkig 
besluit om zich bü de iuvallunde lwpubhk-eiuon 
aan te sluiten. 

De " Victm·ia West Nieuw bode" li~t 
zich als volgt uit :-

" Had gemelde Courant [ Ofl.s Lctntl] 
hare lezers gewaarschuwd tegen opstand 
zouden er minder rebellen gew(,>est zijn, 
en menii huisgezin zou heden niet in 
treurigheid gedompeld zijn, en kon ge· 
meld blad steeds een vrije circulatie gehad 
hebben in de noordwestelijke distritten." 

De heer 0. A. Greyling, van Andover, 
W odehouse, schrijft als volgt-.-

" Hadden de leiders nn den Bond on O~t~ 

Land, als Bondsorgaan, tooh huane stemmen 
laten hooren en de Hollandachsprekende onder
danen gewaarschuwd ''an de gevolgen van re
bellie en opgestaan zooal het een loyale orga· 
nisatle betaamde instede van til te zitten en de 
Republikeini!Che wapenen op te hemelen, zou• 

den honderden Brit che oil<!erdanen met. hunne 
vrüheden, geen oorzaak gehad hebben te ldagea 
0' er het ongeluk waarin zö nu gedumpeld zü n i 
en daar\•oor hebbeu zü hunne leider~~ te dankeil 
-en niet het Britscho Guvverncmeut ie blameu 
reu ...• 

De Bond, met zijn leiders en organen, [ Olt4 
Laltcl, eu.l i& ÏJI&ebreke aebleven ziJn plicht op 
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