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YOORWOORD. 

Omtrent die skrywe van die heer G. A. van der Walt, 
moet ek eers sê, dat dit vir die Afrikaner volk 'n baie 
mannelike da-ad gewees het, wat gedoen is met die slag 
teen Lord Methuen; maar die slag sal met die tyd vergeet 
word en die jonge Afrikaners kan 'n verkeerde verslag 
daarvan kry. Daarom is dit goed, dat daar sulke manna 
is, as die s1.7JWer van die boekie om op die manier die 
waarheid te laat hoor. Ek vind alles goed, wat hier geskry· 
we is. Al was ek nabuurlik nie in die slag nie, ek was ook 
nie ver af nie, en ek dink, dit sou goed wees, as daar manne 
sou wees om deur skrywe, die gebeurtenisse in die lewe te 
hou. 

Ek is dankbaar om weer te hoor, hoe my dierbare 
man sy burgers toegespreek het met die woorde: , ,Moenie 
trots op julle self wees nie, as julle sien op die groot werk, 
wat julle gedoen het, maar julle moet altyd bedink, dat 
sonder die hulp van die Here, ons God, ons dit nooit sou 
gedoen hetl nie". En wat nou ook al gebeur mag wees, ek 
is nog seker, dat die Here nog 'n groot werk deur die 
Afrikaner Volk sal laat doen, so dat die hele wêrehl sal 
kan sien en hoor, dat die "Here regeer", en die mens 
nie kan doen wat hy wil nie. Ons moet net getrouw bly, 
want waar ontrouw is, kan geen seën wees nie. 

Ek wens hiermee ook nog my dank te betuig aan al 
die "Helde", wat met soveel moed en gewilligheid met 
my man gestry heb vir "Vryheid en Reg", en wens dat 
die heldere lig oor hulle werk sal skyn. 

Dit sy so. 

MEVR. WED. GENL. DE LA REY. 





Lord Methuen uitgeoorlê deur 
Generaal de la Rey. 

In ons Suid-Afrika weet amper elkeen nog iets te ver
tel van die oorlog van 1899-1902, en in die ou Republieke 
sit 'n klompie ou mense nie al te lang bymekaar n ~ e. of 
hulle praat oor een of ander voorval van die daë. En tog 
begin die heldere beskrywing van d:e feite al dowwer en 
dowwer te word en begin 'n onbekende met die ware toe
rlrag van sake al meer en meer te twyfel aari die waar
heid, van wat vert.el word. 

In baie gevalle moet ons om die noukeurigste en 
bes vertrouwbare inligt;ngs te kry al na 'n boek hardloop 
om seker te wees dat ons gin leuens met die waarheid ver
war nie. En wat ons nou ongelukkig in boeke baje kere 
m;s, is 'n lewendige populaire verhandeling van enl<ele 
bo andere uitstekende feite. Eén van die feite. wat wêrd 
is om altyd in d;e geheue van ons Afrikaanse volk bewaar 
te bly, is die geveg op 7 Maart 1902. waarby ons ou Gene
raal De la Rey aan die -Engelse Generaal Lord Methuen 
gewys het, wat ons Afrikaanse boere wêrd is in die ge>eg, 
maar ook hoe hulle 'n beskaafde nasie is, wat weet hoe 
om 'n gewonde vyand te behandel. 

Die plan nln hierdie boekie is om op heel populaire 
manier, die slag te beskryf, 0 m ons oues, wat mee geveg 
het nog 'n keer lekker te laat voel, en om die jonges te 
laat sien, hoe hulle met respek kan dink aan die dappere 
dade van hulle ouers. 

Die Engelse magte het maar swaar gekry in die be·~-n 

van 1902. Nie dat hulle bang moes wees om verslaan te 
word nie, want daarvoor was hulle oormag te groot, ml'l.r 
hulle moes gereëld E.org vir die aanvoer van kos, klere en 



ammuniesie vir hulle self en ook vir dieselfde artiekels vir 
die boeremagte. 

By die Boere het dit regtig gegaan soos 'n beroem.fe 
krygman gesê het: "DiP. oorlog moet die oorlog voeJ". 
Was 'n boerekommando amper uit van skietgoed en klere, 
dan werd 'n plan gemaak om 'n Engelse laer in bande te 
kry. Geluk dit, dan was in eens alles weer volop , want 
die ammuniesie werd van die vyand gevat, omda.tJ dit die 
gewoonte is in elke oorlog, en die troepe werd geskud, om
dat die boere gemeen 't, dat dit die enigste middel was 
om hulle skadeloos te stel vir die >at van hulle klere uit 
hulle kiste, wat by hulle vrouwene of moeders thuis gebly 
was, of met hulle familie saamgeneem na die konsentrasie 
kampe, misskien selfs verbrand was. 

In die begin van 1902 was die magte V'9.n Genl. de la 
Rey in die W este van Transvaal, ook kort van baie van die 
nodigsta dinge, en die ou Generaal het gesien, dat hy 'n 
plan moes maak. Hy het gelukkig nie lang hoef te wag 
nie. Die Engelse was soms bang om die treine te gebruik 
om die nodige goedjies a.an te voer, veral na min of meer 
afgeleë plekke. Lord Methuen het b.v. gemeen dat dit be
ter sou wees om 'n konvooi te stuur na Klerksdorp onder 
Kol. van Donnop, met 'n aantal waens, volgelaai met 'n 
goeie klomp kos, klere, ammuniesie, ens., dan om dit te 
stuur langs 'n groot omweg met die trein. Hy dink nie 
aan gevaar vir die konvooi nie. Maar Genl. de la &y 
hoor van die spul en toe hu!le hulle self kom kry is die 
boere op hulle en vat die hele konvooi by IJ zerspruit. Dit 
was op die 25ste Februarie 1902. Toe die Engelse bevel
hebbers dit hoor, het hulle seker maar 'n bietjie groen ge
voel en dadelik planne uitgadink om van Genl. de la Rey 
weer af te neem wat hy gebuit 't. Dit het nie mooi gelyk 
nie om die boere in die besit te laat van so baie waens, 
muile, gewere, kanonne, patrone, ens. Wie sal nou ook 
lekker voel om jou te laat skiet met jouw eie skietgoed? 
Di& maar 'n bietjie hard! Die Engelse het besluit om Genl. 
de la Rey tussen twee Engelse kommando's in vaste keer, 
dan sal die klompie boeregouw-gouw "hands-up". 



Die een Engelse k<>mmando het op die 2de Maart van 
Vryburg vertrek, onder Genl. Lord Methuen, die ander 
kom van Klerksdorp onder bevel van Genl. Kekewkh. 
Rulle sou probeer om albei op te trek na Rooyantjiesfon. 
tein, waar hulle die sewende Maart bymekaar sou kom. 

Die twee magte sou trag om hulle vlerke so wyd uit 
te slaan, dat vir Genl. de la Bey geen mogelikbeid 60U oor
bly om aan hulle gryparms te ontsnap . Rulle het skynbaar 
die krygsmanstalente van Genl. de la Rey te gering ge
a,g, en nie gedink, dat die boere dag vir dag met al hul: 
le bewegings bekend was nie. Die boere krygsmagte kom 
nou ook gouw agter hulle planne en wil tragom die twee 
gryparms va~ die Engelse magte nie alleen van mekaar te 
hou nie, maar Genl. de la Bey wou probeer om eers die 
een en dan die ander mag te oorrompel, want hy kon 
hom aan 'n geveg waag, daar hy by IJzerspruit genoeg 
ammuniebie buitgemaak 't. Genl. de la Bey wou nou seker 
weet of hy kon waag om aan te val, en stuur Genl. van 
Z1jl agter die Engelse kolom, wat van Vryburg terug kom, 
aan, veral om die sterkte en ge\"egswaarde van die mag te 
kan uitvind. Van Zijl sien dat die osse van die Engelse 
swak is en hulle baie stadig moes trek. Dit was ook wer
kelik die geval en Genl. Methuen moes na die tweede dag 
al aan Genl. Kekewich telegrafeer, dat hy nie op tyd by 
Rooyantjiesfontein sou wees nie. Vir van Zijl WB6 dit nou 
elke dag aanval en terugtrek, aanvan en terugtrek, want 
hy was alleen nie sterk genoeg om die magte te verslaan 
nie, maar hy kon rapporte stuur omtrent alles wat hy 
sien en uibvind en hy reken dit glad nie onmogelik om met 
verenigde kragte die hele laer te neem nie. Die Engel
se offisiere voel lekker as Genl. van Zyl elke keer, soos àit 
lyk, verslaan word, en hulle maar elke dag kan verder 
trek. Maar by één geleentbeid was hulle deur die san\"al
le van van Zijl 60 moedeloos geword, dat Genl. Methuen 
self die orde onder sy troepe moes he~tel. Vir Methuen 
was dit onplesierig om te sien dat EfJ mense so min ."\'ris: 
van vastrap. Toe by Barbe~span een van die offiaiere 
in die aand di' waag om vir Lord M:ethuen t• aê <W; die 
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boere weer lekker pak gekry het, toe hy durf roem en Eip'>g 
op hulle eie mag en hulle eie dapperheid was Lord Me
thuen nie al te erg ingenome met sy spoggery nie en waer 
skuw vir die grootpraat met die woorde: "Ons weet nie 
wat voor is nie, hulle het vandag moes hardloop, altemit 
is dit more ons beurt om swaar te kry". 

Dit het nou al begin te lyk soos oom Nikla:as v m 
Rensburg, die ou siener, vertel het van die laer, wat v!ln 
Vryburg kom. Hy het vertel: .,Ek sien 'n rooi skilderb.Jl 
van Vryburg kom, 6J horings staan reg vorentoe, hy ";1 
graag baklei, hy is moedig en sterk, ma-ar as hy by Bar
herspan kom begin sy borings te hang, sy moed is uit, 
hy begin al ~leg voel. Maar dit sal nog slegter met hom 
gaan, want as hy by Hartsrivier kom, sul hy helemaal 
poenskop wees, by sal nie meer kan stoot nie; hy moet dus 
ontwapen wees." lDaar sien die ou profeet die boere al 
tussen die waens en kanonne van die Engelse rondst \•J, 

waaruit hy seker meen te mag opmaak, dat die boeremag 
die hele Engelse laer sal vat. As ons dink hoeveel kere 
die ou profeet deur sy gesigte te vertel, die boere al van 
groot nut gewees 't, nederlae afgewend, overwinnings mo 
gelik gemaak 'o, dan kan ons ook dink hoe Geul. de la .G.e,? 
n·e kon twyfel nie of hy sou net as by IJzerspruit die hele 
Engelse kolom weer in bande kry. Genl. de la Rey wtts 
guwoon, om altyd vir Oom Niklaas te vra: "wat sien jy 
nou?", en dis ongetwyfeld dat ook vir die keer die gesigte 
van die profeet nie souder invloed op die planne was nie. 
Dit neem egter nie weg nie, dat die vegsplanne agter me
kaar geset werd so goed as mogelik wat.. 

Van Barherspan trek Lord Methuen eers nog met 
Groot Hartsrh·ier op, om later die loop te volg van Klein 
Hartsrivier. Vir 'n enigsis grote laer w-as dit altyd tii.:: 
veiligste om in die nabyheid van die rivieJ·e te bly. V:~r 
van d;e l'iviere oor die bulte wa. soms te min kanse om 
water te kry. 

Op die more van die sesde Maart kort na brekfi~ kom 
die laer van Metl.lUen op die plaas Tweeb05ch. By die huis 
van 1\.fur. Schutte w-as al 'n klompie van van Zijlae mense 
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om na klere te kom kyk,watdievrouwmense vir hulle sou 
maak. Onverwags was die Engelse naby gekom en werd 
eerste gesien deur één van die dogters. Die klompie mense 
onder hulle offisiere moes alles net so laat stal!n om te kan 
uitja. Die Engelse het so op hulle geskiet dat party toe 
was onder die stof van die skiet, maar hulle kom alger 
uit. Toe hulle alver genoeg weg was het die Engelse nog 
GO geskiet, dat die koeëls op die dak geval 't. Dit het nog 
maar 'n kort rukkie geduur en die perderuiters was met 
die hele kolom op die werf. Die Engelse weet nou ook, 
dat van Zijl se mense dig by is en hulle trek die bommak
sim reg aan die regterkant van diehuis ,en 'n groot kanon 
40 tree weg aan die linkerkant. Tussen die kanonne het 
d e voetgangers vol gelê. Die skiet hou 'n tydjie aan en 
die vrouw van Mnr. Schutte wil van angs onder die katel 
inkruip, maar die klein kindertjies hou haar so vas, dat sy 
nie onder die bed in kon kom nie. 

Toe die mense van van Zyl pad gegee 't en die troepe 
van Lord Methuen van die boere niks meer te vrese gehad 
't nie, moes die vrouwens gestraf word, omdat 'n klompie 
boere op bulle werf gesien was. Die huise van die vron
wens was gevaarlik vir die Engelse magte en moes afg..:
brand word. Die troepe kap vrugtebome af, soek lr0ö 
voormaakgoed bymekaar, dra alle in een grr•ot hoop voor 
die deur en wil begin vuurmaak. Die ma in die huis soe
bat om haar huis gespaar te kry, maar mooipraat van h!iat 

kant help niks. 
Gelukkig vir haar kom daar 'n man in, wat hom. 

self bekend maak as éen van die familie van Mevr. Schut\.. 
te, tenminste na lang praat kom uit, dat h aar ma t'l y 
tante was. Hy het sh.-ynbaar soveel invloed gehad, dat op sy 
voorspraak die buis gespaar gebly i~. Gelukkig vir die vrou .. 
wens dat die man daar was, maar die ma in die huis :!:l~t 
hom sleg gesê. Hy het skaamgekry en het na die Jlt:g 
weggeja om nie weer saam met die L.agelse te veg nie. is 
na Duits W es gegaan en is lang na die vrede een, terug ge
kom en heb toe die groete laat weet aan Mevr. Schutte, 
met die betuiging daarby, dat hy op die mor~ van die ae-
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wende Maart die Enge,.se verlaat en sleggevoel 't oor die 
hulp wat h ydie vyand verleen 't. Tiie vrouwmensa was bly 
oor die huis toe gespaar werd, maar het tog 'n sware dag 
deurgebreng. Alles wat in die huise was vir kos, is deur 
die troepe weggevat. Die ma en die kinderkiet. ID'J':S H•n
der kos en iets om te drink bly die hele dag en die nag w~1t 
gevolg 't en het eers die tweede dag water kon kry. Elk
een kan sig voorstel hoe swaar dit was met ses klein kin
dertjies. Ongeveer drie kwart mijl van die huis van Mnr. 
Schutte het 'n getrouwde dogter gebly, wat deur 'n suster 
en 'n buurmeisie geselskap gehou is in die anoeilike dae. 

Dig by die huis was die staanplek van 'n klompie 
Kaapse basters of "Cape Boys", en wat vir 'n naarheid 
dit vir die drie vrouwmensa afgegee 't is moeilik om te 
skrywe. Rulle vra één van die jongnooiens om vir hulle 
uit die Bybel voor te lees en vir hulle te bid. Rulle spon 
met alles wat die vrouwens as heilig beskouw 't. Toe die 
nooi nie wou lees nie, wil éen van die basters die Bijbel 
by haar afneem, wat sy onder die rum gehou 't. Maar hy 
het sleg afgekom, die Bybel is beskerm deur 'n boerdogter 
wat sterker was as 'n "Cape Boy". Sy het hom in sy ge
sig gevat en met éen ruk tJeën die grond gehad en toe 
moes hy sukkel om op hande en voete by die deur uit te 
kom. Geen wonder was dit om te sien dat die Bybel mefl 
e.oveel moed verdedig is nie, want van die nege Bybels 
was dit die laaste van die gesin. Ag Bybels was by vorige· 
gelcentbede al deur die vyand vernietig. Die drie vrouw
mense was met die vyftien haaters opgeskeep van 10 uur 
smorre11s tot 2 uur smiádags, toe daar 'n Engelsman kom, 
aan wie die vrouwens vra om die ba.sters weg te vat, maar 
hy klop op hulle skouer en sê in di eEngels: , ,Dis my jon
gens, hulle moet hier bly". Die Engelsman was net so las
trg as die "Cape Boys" self en wil probeer om éen van die 
meisies te soen, maar 6Y het 'nklompie vurke in die hand 
gehad en het hom hiermee so toegetakel, dat hy die soen 
vergeet 't. Die basters het toe weer nuwe moed gekry en 
begin nog leliker praatjies te maak a>9 voorheen. Die vrou. 
wens kon nou nie meer hou nie e1:4 het propeer om hulle 

, 
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rnet brandende stompe hout uit d"ie huis te ja.. Die basters 
sê vir di vrouwens, dat hulle die vuur mooi moet aanhou, 
v.ant hulle wil Genl. de la Bey hierop braai. Rulle wil 
Genl. de la Bey dood maak r,oos hulLe die vorige dag Koos 
Steyn en Cornelis J ooete vermoor het, maar die vrouwene 
sê, dat hulle maar mooi moet oppas, want de la Bey sal 
kom, en dan saJ. hulle soos geel kraaie op die veld lê en 
doodgaan. 

Die basters lag oor die uitdrukking en sê, dat hulle wel 
ewart kraaie maar gin geel kraaie ken nie. Rulle maak 
of hulle glad nie kan begryp nie, dat die vrowens dink 
aan hulle geel kha.ki-uniforiil!>. Eindelik kom daar 'n ko
loniese boer aan wie die vrouwens vra. om 'n plan te maak, 
dat die bastera van hulle af kan wegkom. Die man het 
vir die vrouwens jammer gekry en het sy invloed gebruik 
by die offisiere en nou was die plaery op 'n end. Om die 
huise ia nou 'n wag geplaas en àie vrouwmensa is gin las 
meer aangedaan nie, maar van barmhartigheid ten opsigte 
van hulle kos of drinkgoed was gin sprake. Die enigste 
melkkoei by die huis het hulle voor die oë van die arme 
mense in die kraal doodgeskiet. Die kleintjie van twee 
jo.ar het teën die aand erbarmeFk begin en huil van die 
honger, maar gin mens het medelyde getoon nie, dan 'n 
rou Engelsman, wat 'n · klompie "biscuits' en "jT>m' 
gebring het. Toe dit donker wou word stap die drie jong 
nouwens na haar ma se huis, elk gewapen met 'n e.tuk 
yster, een het 'n dommekrag-sleutel gedra, die ander twee 
elk 'n stuk koevoet, maar hulle is gelukkig nie langs die 
pad lastig geval nie. . 

Toe hulle hy die ma. kom, het die arme mens van al 
die swaar so vreeslik gelyk, dat hulle somroer in trane 
uitba.rs, en die woede teen die vyand nog hewiger word. 
Rulle was bly, dat vir die nag drie wagte om die huis 
geset is, maar toe hulle die deur toemaak sê hulle nog: 
"julle moet nou goed wag hou en baie mooi oppas, want 
'fOOr julle gaan e.laap, sal Genl. de la Bey julle kom nag 
66." Die vrouwens het geweet, dat Genl. de la. Bey naby 
wna meu al ey me.nse, maar die troep.e van Lord Methuen 



het gelag, hulle het gemeen dat vir hulle niks te vrese was 
nie. Rulle kon nie w.eet nie, t~at van Zyl net probeer 't 
om uit te vind, hoe sterk die Engelse mag was, en nou met 
Genls. de la Rey, Kemp, Celliers, Liebenberg en die ver
skillende Kommandante en Veldkornette, in hulle nabyheid 
'n vergadering van 'n krygsraad bywoon en verslag gee 
van sy ervar;ngs vanaf Soutpan (die teënwoordige de la 
Rey). 

Die Krygsraad werd gehou onder leiding van Genl. 
de la Rey, op die plaas Gunsteling, ongeveer ses myl van 
die slaapplek van Lord Methue; Op die boerekrygsraad 
kon Genl. de le Rey meedeel, dat die boeremagte, wat hon 
saamwerk om Methuen aan te val, bestaan uit ongeveer 
560 man. Die mag van die vyrnd was baie groter, maar 
dia boerevoormanne het geweet dab die gevegswaarde van 
hulle burgers kon goed~aak, wat aan getalsterkte mag 
ontbreek. Feitel;k elke boerestryder het 'n perd gehad, 
en 'n groot aantal het gewoon in die streek, waar geveg 
moes word. Rulle het elke kui:, elke voetpaadjie, boom, 
huis, m:.~rasie of kraal geken, e:: sonder al te lang praat! 
was besluit om 'n aanval te waag, Alles werd nou mooi 
afgepraat en el:!m voorman moes presies weet, wat hy 
met sy burgers moes doen. 

Genl. van Zyl kry die opdrag om agter die Engelse 
mag te bly so dig by as hy m'aar kon, eonder dat die En
gelse hom moes gewaar. As die Engelse die volgende 
more nie verder sou trek nie mOE!lil hy met lig word die 
kampplek aanval. Die hoof van die Spioenkorps van die 
boere kry 45 man by hom. Dit was Mnr. J. Lombard. 
Hy moes met sy manne so dig by die Engelse gaan, dat 
hy elke beweggin,; dadelik sou kan rapporteer. 

Die ander burgers onder hulle offisiere kry hulle plek
ke aangewys al langs Klein Rartsrivier op in een lang ry, 
want hulle het gemeen die Engelse sal die kant opkom, 
deurdat Genl. van Zijl 'n rap;>ort in bande gekry het, 
deur twee rapportgangers te vang, waarin Lord Methuen 
aan Genl. Kekewich rapporteer dat die kommando van 
Lord Rethuen sou optrek langs Klein Harts rivier. So sou 
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die boere moet bly Eotaan met die toom van die perd in 
die arm, tot die eerste skot by vanZyl se kommando sou 
T&l, wat die teken snl wees, dat almaal moet klaar wees. 

Solang die krygsraad gehou werd, het éen perd am
per die hele ding in die war gestuur. Die perd van Mnr. 
Celliers, die broer van Genl. J. Celliers , wou nie mooi 
staan nie, en die e;enaar was verplig om die toom '!lan die 
stiegriem vas te bind. Die perd draai en draai in die 
rondte tob die saai afgly, en die perd slcrik. 'n H ele klomp 
p.erde skrik vir die éen en set die rieme neer. Gelukkig 
hol hulle nie na die Engelse se 1.-ant toe nie. Was dit ge
beur, dan was alles misluk. Dit was toe 'n hele warboel, 
ma'!lr die meeste perde was gouw weer in bande. En
kele wa.s egter baie weg en kon in die nag nie gekry word 
nie. 'n Paar is later eers gekry in die distrik W olmarans
stad. 

Wag is altyd swaar vir 'n mens en Genl. de Ia Rey 
het nie so gouw as hy dit verwag 't nie rapperte gekry en 
stuur nog meer mans uit om te spioen. Hy kan dan af
wisselend rnpporte ontvang, dan van die een en dan van 
die ander, dan we.et hy presies wat aangaan, viral as die 
spioene niks van mekaar weet nie en elk vollens eie plan
na moes handel. Daardeur is die ou generaal so gelukkig 
geweAs, om amper elke half uur berigte te kry van die be
wegings in die kamp van Lord Methuen, en al baie vroeg 
in die more het hy geweet, dat die Engelse klaar gemaak 
't om te trek. 

Dit was nutuurlik nooit stil die nag van rumoer nie, 
en omdat die lug so min of meer uit die Suide getrek het, 
kon die honde op De Klipdrift, die drukte hoor, tenminste 
die groot waghond van Mnr. Coetze.e, op De Klipdrift, 
blaf die nag elke keer. Die ou tante en haar skoondogter 
Sannie meb haar vier kindertjies het in één huis gaan 
alaap, die la.aste maande van die oorlog, .en hulle voel 
maar onrustig as J ameson elke keer die nag so geweldig 
blaf na Tweebosch se kant toe, want ook hulle het geweet 
dat Lord Methuen aan kome was van Vryburg, en wnaf 
Ba;rberspan opgetrek het aJ langs Kleio-Harts rivier. 



Hulle kyk die nag elke keer u;t, ma.sr hulle gewa'llr dan 
niks. Weinig kon hulle dink, dat hulle werf 'n gedeelte 
van die slagveld sou word op die Sewende Maart. 'sMorens 
kor' voor dagbreek kon hulle al in die verte perdepots 
hoor, maar dit was nog te >er om te kan uitmaak of die 
geluid nader kom of nie. Maar uit voorserg gaat die 
skoondogter met een van die kindertjies, 'n seuntjie van 
amper ses jaar oud, na haar e:J huis, omtrent 150 tree 
van haar skoonmoeder se huis af, om te maak dat die huis 
nie alleen moet staan nie, as daar gevaar kom. Rulle heil 
geweet die Engelse kan maar elke oomblik kom, en dan 
verniel hulle nog meer as daar gin mense in die huis is 
nie, dan a.s daar éen is, wat neg 'n bietjie kan keer. 

Die offisiere van die Boeremagte dus nie alleen nie, 
maar selfs die vrouwens en kinders op aangrensende plase 
het kan dink, dat die sewende Maart 'n dag vol verrassing 
sou kan word. Die offisiere het hulle berigte gekry oor 
die Engelse kamp maar Lord Methuen het in die loop 
van die nag sy bes gedoen om ook so goed ae, moontlik meil 
die boeremagte en met die plaatsing van hulle manne be. 
kend te word. Dit is hom ook geluk, want vollens die 
"Times Ristory of the War" het Generaal Lord Methuen 
deur sy "intelligence officers" in die loop van die nag 
twee keer 'n rapport gekry, waaruit hy kon opmaak, dail 
Genl. van Zyl sy magte verenig het met die gekonsen
treerde magte van Genl. De la Rey, Kemp, Cilliers, enr., 
en dat al die magte klaar staan om hom op te wag in die 
pad wat hy die laaste dag gevolg 'ten wat hy verder moet 
volg om Keckewitch te ontmoet. 

Vir Lord 1ethuen het die wereld toe maar snaah go
lyk, en in die nag maak hy sy planne reg om aan die boe
re te ontkom. Hy wil die sewende Maart probeer trek oor 
De Klipdrift na Leeuwkuil, want hy het gehoor dat daar 
water was. Ry wil so vroeg in d;e more vertrek, dat die 
boere se planne moes misluk. Omtwee uur in die nag 
laat hy die oose inspan om te trek. Alles gaan so stil as 
mogelik. Maar Genl. Celliers sou gouw genoeg hoor wat 
•angaan. Hy het onder sy m.ense twee bewoners van 



Tweebosch, wab hy goed vertrouw en hulle is in die don
ker so naby Lord Methuen se laer gegaan, dat hulle mooi 
kon hoor, hoe die osse ingespan word, en hoe wa na wa 
reggatrek word in die pad, wat oorgaan na De Klipdrift. 
Om drie uur laat vat die ossewa-drywers en een van Genl. 
Celliers se spioenery om die Generaal te vertel, wat hulle 
gehoor het. Die boerekommando kon nou vertel word, 
wat misskien sal moet gebeur. Die Engelse sal nie meer 
na hulle toe kom nie, soos verwag was, maar hulle sal 
die Engelse moet gaan soek. Om vier uur laat Genl. 
Methuen die kar en trollie laer en die perderuiterr; vat ag
ter die ossewaëns en voetgangers aan, en nou duur dit ook 
nie lang nie of dit begin 'n bietjie lig te word. 

Genl. van Zijllaat opklim sodra die Engelse vaD, hulle 
staanplek weg is, en net toe dit effe lig is, val die eerstr 
skote tussen die agterste EngelM. Vir Genl. van Zijl w•\11 
dit n sware uur. Met 'n klompie mense moes hy veg 
teën die grote oormag, maar by waag dit. Die grootste 
ongeluk vir hom was nog dat by sy kommando nie genoeg 
ammuniesie was nie, vir 'n aanhoudende geveg, en na. 'n 
paar sarsies het dit gelyk of hy die plan om verder te e.g. 
tervolg maar sou moet opgee. Hij laat egter GJ manoe 
nie merk nie, hoe gevaarlik die onderneming op die oom
blik was, en sy manoe ja al digter by hulle. Maar Genl. 
de la. Bey hoor die geveg en sal sy bes doen om Genl. van 
Zijl te help. 

Deur die verandering in rigting deur Genl. Methuen, 
was die boere onier die verskillende offisiere baie verder 
af dan hulle lief was. Rulle kry orders om nie te ja nie, 
voor hulle die Engelse kan sien. Die boere was bly, want 
hulle het gestaan en wag met die tooms van die perde in 
die arm, Gonder dat die Engelse gekom het. Nou kan 
hulle storm en moet tot rigting die geraas van die geskiet 
vat. Rulle moet ry in gelid drie tree van mekaar. Nie 
éen mag te vinnig vorentoe ry en nie é~n mag agterbly 
nie. Genl .de la. Rey gee sy adjudant die opdrag om die 
een wat agterbly aan te roer om in die gelid te ko-n. As 
éen ui~ by bly nie moet hy die perd slaan, eo as die perd 
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ingehou word moet hy die man raak. Dit het baie mooi 
gegaan tot hulle die Engelse magte kon gesien 't. Di* 
was toe op Palmietkuil en die perde het toe al driekwartier 
afgelê. Al het die burgers nie geja nie, tog het hulle ui• 
die staanspoor maar laat hardloop so styf teen die toom. 
Genl .de la Bey is E.E:lf eers agter gebly om te kyk of 
party van sy burgers nie wou probeer om hulle lyf weg te 
steek nie, maar die agterbly van die ou Generaal was 
nie nodig nie. Gedurende die laaste maande van die oor
log was die lafhartiges al uitgesak. Die manna, wat nog 
by die kommando was, kon almal getel word as vegsmen
se. Nie éen man het agtergebly nie. 

In die twee jaar en ag maande van die oorlog is se
ker baie selde 'n klomp burgers so gelyk op die vyand in
gestorm, en toe die boere Palmietkuil se bult uitkom en 
dte Engelse sien, kry die perde die volle toom en moet 
hardloop vir al wat hulle werd is. Al die offisiere kom
mandeer niks anders nie, dan ... storm. Van Zijl se men· 
se is nog altyd agter die Engelse, maar nou dat hulle die 
manne van Genl. de la Rey sien kom, storm hulle r.o dig 
by, dat Genl. de la Rey nie meer kon sien nie, waar die 
vyand se magte ophou en hulle eie mensa vat. Om vyf 
uur in die more was die staf van Gen!. Lord Methuen op 
De Klipdrift, of eintlik sowat op die lyn van Leeuwkuil 
95 en De Klipdrift. Dit skyn hulle plan om die boere na
by te laat kom, voor hulle die vuur op die aanstormende 
burgers open. Rulle wil die boere óf vang óf doodt;kiet. 
Die voetgangers van die Engelse sukkel net om iets te kry, 
wat as beskerming kan dien. Die éen gaat lê agter 'n 
miershoop, wat volop ia op die plek waar hulle die boer& 
afwag, ander weer val plat in die pad, wat 'n bietjie diep 
uitgery was en daarom tamelik goed kon dien vir 'n fort. 

'n Gedeelte van die Engelse perderuiters, ongeveer 
tagtig draai om en maak 'n beweging of hulle die boere 
wil storm. Rulle ja met die Palmietkuilse lopie op, maar 
toe hulle op ongeveer twee honderd tree kom, gee Genl. 
Celliers order om af te spring en dit was net éen aarsie, 
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toe het van die ongeveer tagtig Engelse perderuiters nie 
éen meer gestorm nie, wat nie geskiet waf> nie, was afge
val. Die klomp was dus gou kaf gedraf en die burgers 
klim weer op. Eén van die jong burgertjies merk toe hy 
die derde keer skiet, dat sy geweer weier. Hy kyk na die 
oorsaak en vind uit, dat die naald gebreek was. Hy was 
dus so goed as ongewapend, en weet nie wat hy nou moes 
doen nie. Hy sien twee Engelse éenkant ry en dink hy sal 
probeer éen van hulle te vang om dan die Engelsman se 
geweer te vat. Rulle weet natuurlik nie, dat sy geweer 
nie wil skiet nie. Hy ja na hulle toe, en weet nie, dat dia 
twee perderuiters offisiere is nie, wat na 'n klomo voet 
gangere, kyk, wat aan die kant van 'n droë pannetjie lê. 
Hy E:ien alleen die twee perderuiters, wat skynbaar gin 
ag op hom gee nie. Toe hy op sowat tagtig tree van hulle 
kom, wil hulle by hom verby ja na die voetganger-regi· 
mente, maar die burgertjie ja tussen hulle deur en kéér 
een af. Hy skree teën die Engelt.man ,.hand-up", wat hy 
dadelik doen en sy geweer weggooi. Die boertjie gooi nou 
ook sy geweer weg en gryp die Engelsman se geweer. Hy 
sien die geweer is nog nuwt en die magasyn vol met pa
trone. Met die gevatte geweer skiet; hy na die ander En
gelse offisier, en skiet sy perd plat. Die dier val op die ar
me Engelsman se been en hy worC: ook ontwapen. Twee 
Engelse offisiere werd op die manier ontwapen, deur 'n 
jong burger, wat engewapen op hulle toegery het. Toe 
die laaste offîsier sy geweer afgegee 't, begin hy en skree 
na die voetgangers, wat toe onverwag begin skiet op die 
boertjie, dat dit so kraak, maar wat hulle het almaal mis 
ge skiet. 

Die ander Engelse perderuiters ja algar na. die kanon
oe, om die wa.- en kar-laer en kanonne teën die aanstor
mende boere te beveilig. Eindelik toe die boere op onge
veer sestien honderd tree was, begin die Engelse op hulle 
tr akïet dat dit so kraak. Die koels fluit en gons om die 
boere maar dit lyk of hulle gin gedagte kry nie, dat die 
lood dodelik kap. wees. Rulle ja onder die skiet Ïtl, amper 



van alle kante, want Genl. van Zijl met die Grikwalan
ders druk nog altyd op van agter, die mense van Marico 
sluit hierby aan, aan die regterkant, dus regs van agte.r. 
Dan volg regs in die flank die Lichtenburgse mell6e van 
Wyk II onder hulle dappere veldkornet Klaassen, terwyl 
die mense van Wyk I en lil ja om van die regterkant 
voor om te ja, om op die manier die uitvlug te belet. Daar
tussen was natuurlik nog die mense van Genls. Kemp en 
Liebenberg. Ons moet nou egter nie dink nie, dat elke 
burger presies by sy eie offisier was. In hierdie geveg 
moes elkeen maar gehoorsaambeid betoon 't, aan die of
fisier wat die digste by hom was. Gelukkig maar, dat 
al die purgers amper die laaste offisiere geken het. Elk 
een het geweet, wie Genl. Kemp, Kommandant Vermaas, 
Genl. van Zijl, o~ Genl. Celliers, of enige ander offisier 
was. 

Die Engelse hou aan met skiet. Dit het soms gelyk 
of 'n haelbur om die boere val, maar nie één het omgedraai 
nie, hulle het deurgestorm, totdat hulle op ongeveer vier
honderd tree kom. Daar klim 'n gedeelte af en begin 
skiet. Die meeo,te boere was toe nog in die laagte, wat 
oor Palmietkuil loop, en begin al van die ugterste voet
gangers van die Engelse te kry. Die eerstes steek al die 
bande op, en word ontwap.en, maar die boere het gin 
tyd om die gewere saam te vat nie. iiulle vat net die 
slot uit die geweer, neem dit onder die verder jae saam, 
en gooi dit da11, maar weg. Die gedeelte, wat nie ~fgeklim 
het. saam met die eerstes nie, ja nog maar altyd vorentoe. 
Landdros Boshoff met f>Y maat ja dadelik: dwarsdeur die 
voetgangers heen. 

Vir die boere was dit 'n gevaarlike rukkie, omdat die 
Engelse voetgangers versprei oor die veld was, en dappe:r 
aanhou met skiet al was die boere tussen hulle en die 
laer. Die Engelse het toe ook hulle ka.nonne reggetrek en 
het met drie Armstrengs en drie bommak6ims hulle bes 
gedoen, om die boere terug te keer, maar die boere laat 
hulle ~envoudii we keer nie. Op 500 tree van die kan0Illl8 



af, spring 'n klomp burgers af en na. twee of drie sarsies, 
het die Engelse wel kanonne gehad, maar nie een kannon
nier om te kan skiet nie. Toe die Engelse met die kanonne 
begin skiet het, het die boere-artillerie ook hulle grof ge
skut reggetrek aan die Suide-kant van die loop oor Pal
mietkuil, op die bult. Maar hulle het amper maar kon 
stil bly, want die boere het na die stilbly van die Engelse 
kanonne nog digter by geja. om na. die vat van die kanonne 
op die laer aan te val. 

Veldkornet Klaru:.sen klim af met Ignaas Badenhorst, 
om op die laer te skiet, en sièn nie die Engelsman, wat 
vlak by hulle, agter 'n miershoop lê nie. Onderwyl dat 
die twee boere op die laer losbrand, skiet die Engelsman 
agter die miershoop om en tref vir Badenhorst. Die Veld
kornet sien dad'elik dat dit 'n dodelike skoot was, en weet 
dat hulp niks meer aan hom kan doen nie. Hy meen, dat 
die beste maar sal wees, om die vyand ook dood te skiet, 
wat hy ook dadelik doen. Die boore moes vorentoe ja., 
die laer skiet en die voetgangers ontwapen. 

Op Palmietkuil was 'n wa vol voetgangers bymekaar, 
wat almaal gelyk "gehandsup" het. Alleen die laër was 
nog eenkant, verder was die vegsmense van beide kante 
deurmekaar. Maar toe die perderuiters van Genl. Methuen 
eien, dat die boere so gelyk bly en altyd maar vorentoe 
kom, dink hulle dat dit vir hullc beter sou wees en gee 
pad. As 'n ordelose klomp ja. die perderuiters uit en 
word gevolg deur die karre en trollies, wat deur muile ge
trek is. Die wegja, of liewer die vlug van die perderuiters, 
karre en trollies·, het die boerem.ng uit mekaar geruk. Eén 
gLdeelte van die burgers ja agter die laer om en 'n ander 
gedeelte ja voor om, om die vlugters nog te vang, maar 
'n betreklik klein gedeelte bly agter om op die laer te skiet. 
Ons sal later sien hoe dit met die vlugters gegaan is. 

Genl. Methuen bly toe met die wa-laer (die osse
mens) <.p die staanplek agter. Die boere, wat nie agter 
die vlugtende Engelse aan was nie, ja tot op drie honderd 
tree van die we.-laer en klim daar af. In die la~r was 



nog 'n klomp Toetgangers, wat net op d.ie klein klompie 
boere aanhou skiet. Maar dit was nie al te lang nie, of 
hulle moes die witvlag opsteek. Die boere kom aan om 

I 
die vyand te ontwapen en terwyl hulle al hiermee besig 
was, skiet 'n kaffer, wat in 'n wa, onder 'n bokMil gelê 
het, nog vir Jan Louw, 'n onderwyser, dood. Dit was vir 
Jan Louw 'n doodskoot, na die vyand oorwen was, maar 
die maat van die onderwyser skiet ook dadelik die kaffer, 
dat hy nie weer opgestaan het nie. Die boere vat nou 
die hele wa-laer, met al die goed, terwyl hulle alreeds die 
ses kanonne gehad t. Soos ons gesien het, het die perde
ruiters gevlug, toe die hoera glad nie, met die gewere of 
kanonne, te kere was nie. Alleen sewe garderuiters het nie 
uitgeja nie. Rulle was te dapper om te vlug en bly op 
hulle knieë voor die perde staan en skiet. Die boere het 
die sewe dappere manne jammer gekry, maar huil kon nie 
anders of maak 'n sarsie op hulle, want die geskiet van 
hulle kant, sou baie boere die lewe kan gekos 't. Een 
sarsie was voldoende ; na die skiet van die boere was van 
die sewe maar twee ongewondee oor. Die ander vyf was 
dood of gewond. By die kanonne was 'n jong offisier, wat 
aangahou het met skiet, na al die ander al amper buite ge
veg was. Die boere order hom van ver om die wapen neer 
te gooi en die bande op te steek. Hy het toe al reeds 'n 
paar koeëls deur sy lyfgehad, maar hy weier beslis, hy wil 
nie "handl;,up" nie, en skree op die aanhoudende geroep 
van die boere om hom oor te gee, in die Engels: , ,Ek wil 
liewer dood, dan my oorgee', en die gevolg was natuurlik 
dat hy geskiet is. Die dappere jonge man, Nesham was 
sy naam, het die naam van held verdien, al is dit misskien 
van 'n held nie goed te keur nie, om sy lewe op te offer, 
wanneer dit nie meer op die oomblik as 'n voorbeeld kan 
dien nie, en die verlies van die slag al reeds 'n voldonge 
feit if.. Vriend en vyand sal hom bly bewonder vir die 
kloekmoedigheid, waarmee hy die dood afgewag, ons kan 
byua sê, verag het. Ons aou van so'n jong man Q:l. ay ver-



dere lewe baie verwag het. Sy graf is versier met 'n mooi 
marmer grafsteen waarop die volgende geskrywe is:-

, , Thomas Peere William N esham, 
Lieutenant Royal Field Artillery. 

Only son of the late Rear Admiral Nesham 
e.nd Constance, his wife. 

Barn 2nd. May, 1880. 
Killed while gallantly serving his guns. 

Tweebosch, 7th March, 1902. 
He prefered Death to Surrender. 

This cross is pla. ~ ed by his mother in laving memory. 
PrQ Christo, Rege et P-atria". 

In <iie tyd, wat om en by die laer geveg was, het party 
van die voetgangers weggehardloop na die kraal van die 
heer Coatzee om daar posiesie te vat. 'n Gedeelte was 
gevlug na die twee woonhuise, waar die vrouwens en kin
ders nog opgepas het vir hulle goedjies. Uit die kraal is 
die klomp Engelse nog kwaaier begin te c,kiet, en die klom
pie boere, wat nie agter die vlugters aangeja het nie, moes 
maar hulle bes doen. Drie man ja om die kraal maar kon 
nie sien hoeveel manna agter die kraalmure gelê het nie. 
Omdat die boere-offisiere alty<i getrag het om so min mo
gelik mense te verloor, het hulle gedink, dat dit die besl-o 
sou wees, om maar die kanonne op die kraal te set. Eén 
van die Kanonne, w-at nog maar 'n kort rukkie in oe3it 
van die boere was, het hulle mooi reggatrek en binne C'·nke. 
Ie minute val die eerste bom van éen van die Armilttong 
kanonne midde in die kraal. Dit was dadelik 'n !J~:.ie 

mooi skoot, maar die bom het in die sagte mis nie ge':-nrs 
nie. Toe het hulle gouw 'n bommaksim reggatrek en 
met die eerste skoot hieruit, lê daar 'n stuk van die kraal
muur teen die grond. Die klomp in diekraal wat gedink 
het, nog baie kwaad te kan doen, skrik 111 geweldig en toe 
die tweede bom bars, steek hulle die teken van oorgawe op. 
Dit wapper van die witvlaggies. Die drie boere wat in die 
nabyheid van die kraal, gebly was, ja p,a die hek en skrik 



hulle amper anaal, toe hulle sien, dat in die kraal meel' 
as vyftig gewapende manne is, wat met éen sarsie hulle 
drie kan pap skiet. Rulle skree egter: "Gooi neer ju:le 
roers of ons skiet julle die laas te een dood", en dadelik 
boor hulle die eienaardige gekletter van gewere wat neer 
gegooi word. Toe hulle die wapens kom 'at, kry hulle 
in die kraal tussen die lewende en ongewonde Engei<Je ~:-·f 

troepe, wat doodgeskiet was en drie dooie perde. 
In die een huis was die moeder met 'n klein seunf.Jie, 

in die ander die Ouma met drie kindertjies, waarvan rhe 
jongste nog maar twee jaar was. By die Ouma in die 
huis was sewe bale wol weggesteek vir die vyand, wat nou 
deur die ou-mens gebruik werd vir 'n fort, want sy was 
met die kindertjies bieragter weggekruip &O laag as wat 
maar mogelik was. Die troepe by die vrouwens in die 
huise het gekap vir hulle lewe om skietgate deur die mure 
te maak. Net so gouw as 'n skietgat klaar W86, doen 
bulle hulle bes om die boere af te keer. Die moeder me• 
die een seuntjie het onder die bed ingekruip. Eers het 
die seuntjie in die eenkant van die voorhuis, tussen die 
troepe ge&peel. Toe sy moeder kom roep om by baar te 
kom, was by so oulik om baar te sê, dat by bang is om 
by die voordeur verby te loop, want hy kan maklik raak 
geskiet word. Maar die luitenant van die Engelse, wat 
daar in die huis W86, Tat hom op sy arm en met sy eie 
liggaam na die deur se kant, om self ae beskerming te 
dien vir die seuntjie, bring hy die kind by sy ma. 

ÛD6 kan begryp hoe swaar die vrouwens met die kin
dertjies gekry het. om van so naby getuie te moet wees 
van die verskrikkinge van die oorlog. Uit hulle huise uit 
word geskietop hulle eie mensa, hulle broers, ooms, neefa 
en naaste bure, en elke oomblik verwag hulle maar dat die 
koeëls van die boere, by die deure en rame sal inkom. 'n 
Klompie mense, wat gedink het dat alles Engelse in die 
huise was, het al probeer om by die kombuis deur in te 
akiet. Dit was van Zijl se mense, wat onbekend was met 
die bewoner& vau die plase ig die deel van die Lichten· 



burgse wereld, maar GenL de la Bey heil huil gouw gestop 
en was baie ontevrede omdat hulle op die huise geskiet 
het. Die mense was self ook spyt, want die boere bet ge
weet, dat 'n witmeDC> nie kan skiet nie, as die vyand born
self wegsteek agter mense, wat so min met die oorlog te 
maak bet as vrouwens en kinders. 

Kommandant Vermaas, met 'n paar van sy mense ja 
na die buis en bly op 'n afstand staan om te roep dat 
hulle moet uitkom om te veg soos manne, maar nie in 
'n vertrek moet skuil nie, wat ook vrouwens en kinders 
herberg. Die troepe bet natuurlik gesien, dat die ke.me 
om uit te kom, of om te win verby was, en het bulle sou
der om verder te skiet oorgegee. 

Toe die geveg op sy hewigste was, het die boere 
t~oms nie geweet nie, waar hulle hulp die meeste nodig sou 
wees nie. Rulle het dan op die een kant, dan weer op 
die ander kant gesk:iet. Rulle was ook glad nie suinig me• 
die patrone nie, en so bet party nog uitgeraak. E~ van 
die jongkêrels, ( dieselfde een, waarvan ons so pas gesien 
het), wat ook uitgeraak het en geen tyd wou vat om na 
die laerplek te ja nie, loop 'n ontwapende Engelsman raak. 
Die Engelsman was eonder 'n geweer, maar het nog ge
loop met 'n patroonband om. Die boertjie vra sy patroon
band, maar word nie verstaan nie. Die troep verstaan 
~n woord Hollands nie, en die boertjie kan gin woord 
Engels praat nie, maar hy wil die patrone hA. Hy maak 
'n plan. Hy vat die troep aan sy arm en lei hom na 'n 
miersboop. Hy klim op die miershoop en laat die Engels
man naasaan hom stilstaan. Toe die Engelsman nhens 
aan dink nie, kry hy 'n raak hou en val teen die grond. 
Die jong boerljie vat die patroonband en ja, weer ryk aan 
ammuniesie agter ander vyande aan. Dieselfde boertjie 
van toe was offisier met die ekspediesie na Duit6 W es in 
1915. 

Genl. Lord Methuen het skynbaar met die voetganger. 
saamgery na die kraal of n& die huise, want sowat half
pad tussen die plek waar die laer gevat ia en die lqoasl kry 



'n klompie burgers 'n gewonde offisier, wat met sy voete 
teën sy dooageskiete perd, aanlê, en van wie die been, 
wat stukkend geskiet is, deur sy eie mense in alle haas, 
met 'n paar gewere gespalk is. Toe die mense sy wapen~ 
wil kom vat sê hy, dat hy Lord Methuen is, en sy wape:1s 
alleen aan Genl. de la Bey ~;al afgee. Die boere het toe so. 
veel retöpek vir die Engelse voorman gehad, dat één wat 
die Rooitaal tamelik goed kon slaan , as wag by Lord 
Methuen gebly is, om op te pas, dat boere, wat nog va'l 
agter aankom, die gewonde mannie sou hinder nie. 1)n 

derwyl dat die gewoel en geveg, die geja en die hardloo;> 
aan die gang is, sal dit rouklik kan gebeur dat 'n gew ... n . 
de elke keer 'n be6oek kry van ander boere, wat nie gesien 
bet, dat hy al deur die of die ontwapen was nie. Party 
was ook maar biesonder lief om 'n man te skud, om op 
die rounier 'n goeie bedekking vir sy eie liggaam te kry. 
Die gewoonte was egier nie algemeen nie. Ons krv nou 
nog mensa wat roem dat hulle nooit nodig gehad het om 
iets van 'n Enl('elsman te dra nie. Dit was mees1tl die 
mense, waarvan clie vrouwens uit!:!'ehl:v het, en hulle al
tyd weer 'n plan kon mauk om on klere reg te maRk. Toe 
die ou Generaalgesoek moes word , om b:v Genl. Metbuen 
te bring. moes rondgery word, om hom te kry. 

Die Generaal het die more ook maar swaar f!ekrv . Hv 
kon nie oorals tegelyk wees nie. In die eerste plaas moes 
by oppas, dat hy nie van die burgers sou ugterlaat nie, en 
hierin moes 'n mens baie versigtig wees. Op een plek 
sien die Generaal 'n paar mense eenkant nr en meen , ilnt 
hulle wil probeer om vry te kom van veg. Hy ry na hulle 
toe en dreig op 'n afstand met die karwats, en wys dut 
hulle moet ja, na die vegplek. Die twee perderuiters ry 
maar stadig deur net of hulle nie die minste gedagte het 
van die swaai met die karwats nie. Die Generaal ry ver
der in die rigting van die twee mans en sien toe eers dat 
dit Engelse was en dat binne twee honderd tree >an hom 
af nog 'n klomp gewapende voetgangers lê. Gelukkig, dat 
die ou Generaal nie gouw gekrik bet nia. Hy d.r.aa.i sag· 
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gies die perd weg en maak of hy geen genar gesien he• 
nie. Later moes hy maak, dat hy by die gevatte laer kom, 
om te sorg dat alles ordelik sal gaan met die buitgoed. 
Die Generaal wou in gin geval toestaan dat elkeen maar 
sou vat, wat hy sien, wat goed is. Al die buitgoed moes 
bymekaar bly, tot die geveg helemaal afgaloop sou wees. 
Na afloop van die geveg sou elkeen sy deel kry. 

Gedurende die tyd wat die man by Lord Methuen wag 
gehou het, voor Genl. de la Rey gekom 't, het Lord Me
thuen gemark dat die man, wat by hom gebly het, ook 'n 
offisier was, want die jong boere het na hom geluister en 
sy orders uitgevoer. Een van die jong boere het 'n klompie 
papiere by Lord Methuen , gevat, maar alles weer gou 
aan die man op die wag, afgegee. Lord Metbeun begin 'n 
bietjie met die man te praat oor wat voorgeval is in die dis·
trik, en die man noem dadalik die treurige behandeling 
van die vrouwens en kinders, wat met die oorlog niks te 
make het nie. 

Solang die gesprek gevoer is, het hulle die ou Ge
neraal nog gesoek, en om hom te kry, was dit die maklik
sta om op die perde te let. Elkeen het die Generaal san 
sy perd geken. Na 'n rukkie soek, kom Genl. de la Ray 
aangery na Lord Methuen, ov wie nog altyd wag gehou 
word. Genl. de la Rey is nie eers so haastig, dat hy aan
geja kom nie. Hy Iaat ou Bolkie (sy ou perd), maar sy 
gewone gangetjie loop . Die ontmoeting van die twee Ge
neraals was natuurlik 'n bietjie om indruk te maak. Die 
~én in sy ofiisiers-unifonn ,met die hol! titel van Lol'd 
voor sy naam, Iê as 'n magtelose gewonde op die veld. 
Die ander in 'n gewone burgerpakkie, wat alleen geleer het 
om boer te wees, maar deur 'n natuurlike aanleg dit ge
bring het tot die hoogste rang in die republikeitl6e bur
germagte, staan as oorwinnaar voor hom. Die eerste 
na alle waarskynlikheid met die gedagte aan al die kwaad, 
wat hy gedoen het, nie alleen op die slagveld nie, maa.r 
wat onder sy oppertoesig aan die boere-gesinne gedoen is 
in verskillende gedeeltelil van die ou Republiek, om uie 



een ie p:raatt -van Genl. de la Rey se eie distrik nie. Die 
ander kon die gedagte aan wraak vir al die wraad aan
wakker, en sou dan bly kan wees, dat die dag van vergel
ding a1mgebreek was. Maar Genl. de la Rey was nie al 
leen 'n vegsman van die eerste rang nie, hy was ook 'n 
Kristen en het die gedagte aan wraak geen pos· laat vat nie 
in sy hart. 

Toe hulle bymekaar is, vra. Lord Methuen : " Is dtt 
Genl de la Rey. '' 

Genl. de Ia Bey gee antwoord en 6ê: "Ja, is jy Lord 
Methuen '' 

Lord Methuen sê: , ,Ja.'' 
Eén van die manne van die staf van Genl. de la. Rey 

aê: , ,Dan het Lord Methuen nou ook sy riempie styf ge
loop". 

Lord Methuen sê: , ,Ja maar ek het nie my eie Kolom 
gehad nie, had ek die nog, dan sou dit anders geloop 't. ' ' 

Genl. de la Bey sê: "Jy kan nie meer praat oor jou 
eie kolom nie, want die het ek al voor jou gevang in die 
ftlag by IJ zerspruit. 

Genl. Methuen sê : ,,Wel , dit waa vanmore 'n "fair
play fight" I 

Gen. de la Rey sê: "Sol hoeveel mensa het jy gehad?'' 
Genl. Methuen 6ê: ,,My mensa was 1400." 
Genl. de la Rey sê: "Maar dan was dit nie 'n "fair· 

pla.y fight" nie, want ek het minder as 700 gehad en dan 
m066 ek nog oor die vlakte aankom, en jy het al die 
miershope vir forte gehad. '' 

In die tyd dat Genl. de la Rey by Lord Methuen was, 
ia ook Ds. Naude bygekom, en het met sy kamera gou 
'n paar foto's van een en ander geneem, maar die printjies 
is nie mooi duidelik in die boek, wat Ds. Naude geskrywe 
het, gekom nie. Ds. Naude is toe verder opgetree as tolk, 
waar dit nodig gewees 't. 

In die verdere geeprek tussen die twee generaals 
maak Lord Methuen ook sy verontskuldiging oor die be
haJ}deling van die vrouweus en kinders en vra in be6onder 



na Mevr. de la. Bey. Op die eerste gee Genl. de la Rey 
nie 'n antwoord nie en op die vraag oor sy eie huisgesin 
moet Lord Methuen hoor, dat Mevr. de la Rey in die 
vlug vir die Lord nog altyd gesond is, en na baar hui& 
afgebrand was, sy van die wa 'n thuisplek gemaak bet. 

'n Rukkie later in die gesprek kom ook éen van die 
Engelse kolonels vorentoe en sê: Genl. de la Rey kan 
bly wees, met die groot buit, wat hy gemaak het". Maar 
d i e gesegde was t .e veel vir die ou Genernal. Hy word 
somroer op die plek kwaad, toe by die woorde boor, en 
in, die antwoord, wat hy gee, kom die ware patriotis
me van die Generaal duidelik uit. Die antwoord van 
die Generaal, gee die diepste van sy oortuiging weer, 
as hy sê: "Wstl buit! buit! buit! buit be damnedl Ek 
veg nie vir buit nie. Ek veg vir my land en volk. 
Vir my part kan hulle die buit op 'n hoop dra en aan 
die brand steek." 

Lord Metbuen en die kolonel bly toe albei stil. Die 
hoë ideale van so 'n eenvoudige boer, in die paar woor
de uitgedruk, was seker ver bokant hulle jakhals om 
'n antwoord hierop te kry. Met gesels sou hulle nou 
nie verder kom nie. 

Die Engelse Generaal was ge&kiet deur sy been en 
moes verpleeg word. Genl. de la Rey vra vir Lord 
Methuen wat hy die liefste sou verkies wat met hom 
gedoen aal word, en die Engelsman 10ê, dat hy liefs ver
pleeg wil word deur sy eie dokter&, wat; hom kan ver
staan. Dit is hom toe dadelik toegestaan, want die 
boere-ambulans was maar skaars van verbandmiddele. 
Toe die boere Lord Methuen gekry het, was sy been 
op 'n manier gespalk met 'n paar gewere, maar nou 
kom die Engelse dokter en die bpere-geneesheer Dr. 
von Raanka.mpf, en hulle twee behandel die wonde 
so goed as maar mogelik was. Dit was natuurlik on
mogelik vir Lord Methuen om op te staan, want die 
regterbeen was bokant di~ knie a.fgeskiet. Ry moee 
v.ersigtig in die waantjie gedra. word. Hoe nou verder 
m~ Lord Metbuen gemaak moes word, hang n~ al-



leen van Genl. de la Rey af nie, tenminste hy wil die 
opienie van die ander offisiere ook weet, en laat daar
om, op di slagveld, 'n krygsraad beleg, Die meeste 
otlisiere was gou bymekaar, en hier op die slagveld 
is dadelik deur die offisiere besluit om Genl. Methuen 
met éen van sy eië ambulans waens weg te stuur na 
Klerksdorp met sy dokter, om daar in die hospitaal 
behandel en versorg te word. Ook werd die besluit ge-
neem, 'd.a.t ·Genl. Methuen 6Y persoonlike besittinge, 

die laaste dingetj ie sou mag behou, ook sy eie waan
tjie. Dit het toe nog 'n rukkie geduur voor die gewon
de generaal kon wegry, en in die tyd, dat hy nog daar 
lê, gaan ook die vrouwens kyk of hulle nie misskien 
iets vir hom kon doen nie. Rulle het noudat hy ge
wond is jammer vir hom gekry. Maar dit het gelyk of 
hy skaam gekry het. Ry trek sy keps oor sy gesig en 
na dat hulle die vrouwens sal wegstuur. Wie weet, 
misskien het hy ook sleg gevoel, omdat die vrou
mense in die distrik al so swaar gekry het deur sy bevele. 
5olang hy daar moes bly lê, meen één van die burgers 
'n goeie diens aan Lord Methuen te verrig, as hy die 
gesonde been ontdoek van die bekleedsel, maar die man 
word deur Genl. de la Rey weg gedryf. 

By IJzer-spruit liet Genl. de la Rey net so gemaak. 
As hy sien dat een van die boere sy hande uitsteek aan 
'n gewonde vyand is hy klaar met die karwats, om sy 
ontevredenheid oor so iets nie alleen te wys nie , maar 
ook te laat voel. 

Die waantjie is nou klaar gemaak so gou as mogelik 
om vir Lord Methuen onder geleide van die wit >lag weg 
te stuur. Toe die burgers agter kom dat Genl. de la 
Rey besluit liet om vir Lord Methuen na Klerk5dorp te 
stuur, was party van hulle ontevrede. Rulle waag dit 
selfs om die waantjie te ~;top en wil dit met geweld terug 
haal. Hulle wou hulle woede koel en 'n krygsraad 'n 
vonnis laat vel oor die Generaal, wat buite die gevegte 
soveel kwaad aan hulle famielies gedoen het. Maar 
Gen!. de la Rey wa.s al weer 'n mail van vlug baD.del 



an snelle besluite. Hy maak die ontevrede burgers gou 
bymekaar en hou 'n warme toespraak, waarin hy die 
burgers daarop wys, hoe dit 'o Kristen nie pas om hom 
eelf te wreek nio, maar die wraak aan Hoër Hand moet 
toevertrouw. Na lang en mooi praat het dib die Generaal 
geluk om die on te vrede burgers te vrede te kry. Maar dit 
het omtrent 'n uur en 'n half gevat voor hulle ingestem 
het met die Generaal, dat die wreek van die kwaad, wat 
gedaan is, die boere se saa.k nooit beter sou kan maak, 
en die gevolg was, dat Genl. Methuen weer kon ry en 
nou gemaak het om in die pad te kom Klerksdorp toe. 

'n Mens sou amper kan dink, dat daar 'n geestelike 
telegraaf-draad was tussen die ou Generaal op Jie slag
veld en die ou President in Europa. Toe die ou Pre
sident, te Utrecht in Holland, die berig van die slag 
kry, en hoor hoe Lord Methuen gevang W86, het hy baie 
bly gevoel, maar toe één van die mense, wat by hom is 
die opmerking maak, dat 'n mens kon 1loop, dat Genl. 
de la Bey vir Lord Methuen as gevangene sou hou, aê 
die ou President: ,,Ek sou dit nie goedkeur nie. Ek hoop 
dat de la Rey hom dadelik in vryheid aal stel, want ons 
se Boere moet ons tot die end as Kristene gedra, hoe on
beskaaf die Engelse ook al mag handel.'' Toe hy berig 
kry, dat Lord Methuen in vrybeid gestel was, het hy 
op ondubbelsinnige wyse laat merk hoe bly hy hieroor 
WQ(j, 

Soos ons vroeër gesê het, was by die laer, toe dit 
gevat is, amper niks anders as voetgangers nie. Die per· 
deruiters, karre en trollies was uitgeja. Eén van die 
basters, wat nie so gelukkig was om ook 'n perd in ban. 
de te kry nie, en sien, dat hy nou in die boere se bande 
kom, doen niks anders as net vlÖek. Hy vloek so vrees
lik, dat 'n mens dit nie kon hou nie. Hy vloek oor die 
Engelse 60 gou uitgeja het, eonder om hulle langer teë 
te set. Onderwyl dat hy nog 60 vreeslik vloek, raak 'n 
koël hom, en sy vloek was vir altyd gedaan. 

Lord Methuen het deur die pyn nie al te vinnig 
ku ry nie, maar het die kortste pad revat, wat h"m i• 



wys is, deur die man wat Genl. de la Bey saamgestuur 
het met die witvlag. Dit was die jonge heer Tom Leask, 
'n famielielid van Genl. de la Bey. 

Die aand na die slag kom Mevr . de la Rey ook by 
die Bo.ere. Sy was maar altyd in die veld, en kom na die 
geveg so gou as mogelik na die Generaal. Sy was al
tyd so na by die kommando, as wat sy dit kon waag 
vir haar eie veiligheid. Sy het altyd 'n goeie trommel 
gehad vir die papiere, wat die Generaal graag wou be
hou. Die het sy dan elke keer weer gebêre . Omdat die 
wa van Mevr. de la. Bey nooit in die hande van die vy
and gekom 't nie, is ook van die offi.siele papiere van die 
Generaal geen enkele stukkie verlore gegaan nie . Al die 
rapporte, al die telegramme, briewe wat die Generaal 
ontvang of gestuur het, is op die manier bewaar gebly, en 
is nog in die besit van die famielie. Toe Mevr. de la Bey 
hoor, van die ontevrede burgers, wat Lord Methuen te 
rug wou haal, het sy gesê, dat deur Hoër Hand sy lewe 
gespaar is, en dat die boere daarin die bewys moet sien, 
dat hy nog in die lewe moet bly . 

V ernaroelik deur die voorspraak van Mevr. de la 
Rey, het Lord Methuen toe die kans gehy om weg te 
kom. Maar deur die oponthoud en die noodsa.ak om sta
dig te ry, was Lord Methuen bang, dat die tyd op die 
vry-pas, wat hy van Genl. de la Bey gekry het, te gou 
verstryk sou wees, om in Klerksdorp te okm. Hy stuur 
Tom Leask om 'n tweede pas, uit voorsorg, omdat hy an
ders langs die pad weer moeite sou kan kry. Mevr. de la 
Rey stuur toe vir geWQnde Generaal, 'n geslagte 
hoender .en 'n klompie beskuit as pad kos, met die inlig
tings hoe die hoender gaar gemaak moe tword. Die vol
gende dag ry Mevr. de la. Bey om te sien hoe dit gaan 
met Lord Methuen; r:,y het jammer vir hom gekry, en 
wil hom gaan sien. Lord Methuen het toe gestaan op 
Gestoptefontein, en Mevr. de la Bey moes 'n goeie endjie 
ry om bij hom te kom. 

Toe r:,y by die tent kom, wat vir Lord Mthuen by 
die uitllpanplek opgaslaan is, sê Tom Leask, dat dit Ter 



niet eal weee om te dink, dat sy by die gewonde fioe!e· 
laat sal word, want op die slagveld het hy al geTr& om 
die vrouwmense nie by hom te laat kom nie. Die dokter 
van Lord Methuen kom na buite om te vra, wie gekom 
het met die kar . Hy vertel toe aan Lord Methuen dat 
Mevr. Genl. de la Rey gekom het om te kyk, hoe difl 
m.et die gewonde gaan. Sy mog toe in kom en vra aan die 
gewonde Generaal hoe dit met hom gaan. Hy het baie 
gekla en gesê dat ey hele lyf seer ie, en dat dit swaar ie, 
om so in die wa. te moet ry. Mevr. de la Rey eê hom, 
dat sy dit goed kan glo, maar nou kan hy voel, hoe swaar 
dit vir haar moet wees om dag vir dag te moet ry, sonder 
om 'n huis te besit, waar f:.Y kan bly, na Lord Methuen 
haar buis afgebrand het. Hy sê, dat hy nie anders het 
kan maak nie, omdat die huis so dig by Lichtenburg ge
staan het en Genl. de la Rey maklik sy eie huis en werf 
sou kan gebruik om 'n klomp mensa bymekaar te maak 
om die lewe· vir die Engelse in die dorp swaar te maak. 
Hy vra ekskuus vir die swaar, wat by Mevr. de la Rey 
aangadoen het, maar by het nie anders kon maak nie. 
Mevr. de la Rey sê hom toe, dat hy nie nodig het om 
ekskuus vir haar buis alleen te maak nie, ey het nie 
verlang dat baar buis moet bly staan nie as die buise 
van baar mensa afgebrand word. Lord Methuen sê, dat 
hy jammer vir haar kry, '86 sy altyd 60 moet rondtrek 
van die een plaas na die ander, maar sy gee as antwoord, 
dat sy al haar reise taUlover nog goed deurgckom bet en 
daarom nog altyd gesond voel. Na nog so 'n bietjie praa\ 
oor een en ander, maak Men. de la Rey klaar om weer 
te ry. Voor sy vertrek, het Lord Metbuen toe sy dank· 
baarbeid betuig vir die vriendelikheid om hom nog te 
besoek en die betuiging van dankbaarheid aan die ou 
Generaal saam gegee vir die kanse om Klerlu.dorp toe te 
mag gaan. 

Toe die burgel'fl hoor, dat Mevrê de la Bey. nog 'n 
besoek aan Lord Methuen gebring het, en nog vir die 
man beskuit en 'n geslagte hoender gestuur 't, waa hulle 
kwaad op die ou tante , e.n het som• &IDper al~ oor haar 



gepraat. Maar "Y het hulle mooi tereg gewys en gesê, d&il 
'n hoer hom nooit mag wreek nie op'n man, wat gewond 
is, want die koeël waarmee die man die wonde gekry 
het, is deur Hoër Hand bestuur, en as Die sou meen, 
dat die man moes dood kom, dan sou Hy die koeël op 'n 
ander plek laat tref het. 

Toe dit al vrede gewees het, het Mevr. de la Rey 
nog 'n brief van Lord Methuen se vrouw gekry, waarin 
sy Mevr. de la Rey bedank vir al wat t:.y aan Lord 
Methuen gedoen het en veral vir die voorspraak, toe die 
burgers met geweld wou dwing, dat oor Lord Methuen 
'n krygsraad sou sit. 

Soos ons gesien het, het die Engelse perderuiten; 
hulle bes gedoen om uit te ja, en het die muilwaens agter 
hulle aangekom. Rulle het van die t:.lagveld in noord
westelike rigting deur die rivier en deur die vlei geja, 
maar 'n groot gedeelte van die boere het hulle perde die 
spore gegee en die waens voorgekeer, voor hulle nog baie 
ver deur die rivier gekom het. Die Engelse het hier weer 
probeer om teëstand te bied, en by 'n turksvye-laning 
in 'n voor posiesie gevat. Maar dit het hulle nie veel 
gebelp nie, die boore was te gouw by, en 'n groot gedeel
te van die Engelse StEl moed was uit. Die paar wat nog by 
die vier kanonne by die turks-vye was, aan die waste
kant van die rivier, het hulle oorgegee aan nege man, 
waarvan die meeste nog lewe. Die swaarste was om die 
muilwaens in bande te kry, want die kaffers .en basters, 
wat hierby was, het maar ge~laan en geja om uit te kom 
vir hulle lewe, en die boere het orders gehad' om nie al 
die goed dood te skiet nie. Rulle moes hulle bes doen 
om net een van die voormuile plat te skiet, want dan ruk 
die hele span inmekaar en kan nie verder kom nie. Som6 
het 'n boer 'n span ingeja om die span heel te hou en 
moes dan die leisels uit die hotnot se bande ruk. Eén 
van die boere ja op die manier 'n muilwa in en skree om 
hulle te laat t:.top, maur hulle ja deur. Die boer ja aan 
die hot-kant so naby d'a.t hy die een leisel het kan vat, 
maar die botnot su'li:kel nog om deur te ja. Die 



boer W'!lS verplig om te skiet, en eer!! n& die airiet 
het die wa. in sy màg gekom. Die muile het gaan stil
sta-an. Toe hy die leisels wil gaan regtrek kom 'n Engel.B. 
man en skiet onverwage op die man. Met dat die En
gelsman skiet val hy sommer langs sy perda.f, maa.r 
spring dadelik weer op. Hulle was toe so dig byrmekaar, 
dat die gewere teën mekaar geslaan het, ma.ar die boer 
is die oorwinner gebly. Dit het nie lang gevat nie, of 
nl die muilwaens wa& in die boere .se hande, en is terug
gebring na die plek, waar die ander waens en kanonne 
gestaan het. Die krygsgevangene troepe, kaffers, hot
nets en ander goed soos die ,,National Scouts," is ook 
alger bymekaar gebring. 

Genls. de la Rey, Celliers en van Zijl is toe by al 
~ie buitgoed, krygsgevangene en gewondes gebly om al
les te reël, maar Genl. Kemp en 'n klomp mense is nog 
'8gter die perderuiters in. Elke keer het hulle weer 
enetjie gekry, wat dan teruggestuur is na die laer. 
Soms kry hulle nog één van wie die perd doodgaskiet 
is, en as voetganger probeer om uit te vlug. Dig by die 
kamele (die bosse op Kameelboombult), ja Genl. Kemp 
met drie man ook 'n voetganger in, 'n hotnot, wat met 
die geweer in die hand vinnig aanstap. Die hotnat was 
sonäer perd en souder 'n hoed op sy kop ; maar hy wil 
nie bly staan en nie oorgee nie. Elke keer kyk hy so'n 
bietjie om en één van die burgerf> sê vir Genl. Kemp 
dat hulle maar die hotnat moet skiet, voor hy één van 
hulle seermaak, maar die Genemal lag en sê: ,,Hoe lyk 
dit of jy nou wil bang word vir 'n hotnot?" Die bur
ger sê: , ,Ek is nie bang vir d;e hele laer nie, hoe kan 
ek dan vir 'n hotnet bang wees ; maar ek sê hy sal één 
van ons kan skiet. Die Genera-al wou hom liewers vang 
en laat aanroer om by hom te kom. Toe die hotnot 
sien, dat die boere ongeveer 50 tree van hom af is, draai 
hy om, en gaat op sy knieë staan, en skiet die perd V'Sn 
die Generaal onder hom plat. Die dier wa& dadelik 
morsdood. Die boere bet die botnot, (by wou nie 
"hands-up" nie) toe dood gesk:et met die derde skoot. 



Daar 11taan die Generaal toe sonder perd, en dit aou Ter· 
niet wees om die vlugtende v)'llnd met die voet te ag
tervolg. Vir die Gen!. is toe eers 'n ander perd gesoek, 
en toe een gekry is, en hy in die dier se rug sit, moes 
hy maar omdraai, want die vyand was te ver voorgekom 
6olang hy voetganger gewees het. 

Die burgers is nog agter die Engel!le in, en elke 
keer het hulle nog geskiet .en gevang onder hulle tot op 
Taaiboschpan en Springbokpan. Hier is die eintlike ver
volging opgehou, van die klompie wat baie goeie perde 
gehad het, maar hulle was nou nog nie veilig nie, want 
hulle moes nou nog oppas vir die mense, wat genoem 
werd, die lynwag. Die lynwag het gestaan in die rig
ting van Klippan en toe één van die wegvlugtende kha
kies op 'n huis klim om te spioen of hy hulle nie sien 
nie, steek hy nog maar net sy kop uit of 'n koël fluit 
langs sy ore. Hy spring sogouw as hy kan van die dak 
af op 'n bakoond teën die muur, maar met die sprin~ 
trap hy die verwelf van die oond in en staan in die as. 
Vaal van die as spring hy uit die oond, klim op sy perd 
en is so gelukkig, dat hy uitje.. Dit was 'n Engelse boer 
en later het hy die man van die lynwag, wat op hom 
ge&kiet het, ontmoet, en moes toe self lag, toe hy hoor 
vir wie hy gevlug het, want die mensa van die lynwag 
was helemaal onseker van wat aangegaan het. 

Toe hulle die perderuiters so met geweld sien kom, 
het hulle nie kon uitmaak wat dit beteken nie. Rulle 
het die geskiet kan hoor, maar het nie geweet, wat die 
uitslag van die geveg was nie. Rulle moes spioen en 
één van hulle mense ry vas in 'n klomp Engelse op 
Taaibos:!hpan. Van hulle hoor hy, hoe die vurk in die 
hef sit en ry terug om dit vir die ander meru;e te kan 
vertel. Maar dit was toe eintlik nie meer nodig nie, 
want daar was al meer, wat met die wegjaende Engelse 
of met 'n burger, wat nog agter die troepe in was, ge· 
praat het. So het maar 'n klein gedeelte van die kolom 
van Methuen, die gedeelte wat die sterkste perde gehad 
hn, MafekiDi bereik, sonder ontwapen te waro. 



Al die gevangene en gewondes is die dag bymekaar 
gebring, in die nabyheid van die huise van Mnr. Coet
zee op De Klipdrift 235. Van die één huis is 'n ho.pi
taal gemaak. Die bale wol, wat in die huis was, werd 
oopgesny en die swaar gewondes daarop gelê. In. die 
huis was dit so vol, dat 'n mens nie geweet het, hoe om 
jouself te draai nie. Dit was 'n gekreun en gekerm, 
dat 'n mens sterk moes wees om dit alles te kan staan. 
Die mense van die nmbulans het hulle bes gedoen Er. 
ook Mevr. Coetzee het nie stil gesit nie maar gebelp 
waar daar 'n kans was. Onder die gewonde mense was 
twee offisiere, n.l. Luit-Kolonel Venning, 'n bejaarde 
man van in die sest1g en 'n jonge man van 21 jaar, 
Kol. Wilson. Luit.-Kol. Venning het r,ag sy laaste 
asem uitgeblaas na die ou tante gegroet te hê met die 
woorde: , , God bless you 1'' Die ou man is deur die En
gelse in die huis baie geprys .en hulle het gedink, dat hy 
<11e verna-amsbe in die laer was na Lord Methuen. 

Behalwe by Mevr. Coetzee, waar die groot klomp 
gewondes bymekaar was, is ook enkele gewondes tereg
gekom by ander huise op die plaas. Dit was mense, 
wat geskiet is, toe hulle in die pad was om te vlug, en 
dan maar gebring is na die huis, waar hulle die naliote 
aan was. By die huis van Mnr. de Koek was twee ge
wonde offisiere en twee gewonde manskappe. By 
ander mense was ook nog enkeles gewees en waar hulle 
aangebring is, is hulle verpleeg so goed as wat die men
se dit het kan doen. 

Alleen die swaar gewondes, vir wie maar min kan
se was om weer te herstel, is die eerste drie dae in die 
huis gebly, wat as hospitaal ingerig was, maar teën die 
aand is die liggewondes en gevangene in twee afsonder
like klompe bymekaar gemaak, om weggestuur te word 
oor die westelike grens van die distrik Lichtenburg. 

Tussen die ongewonde krygsgevangene is dci'ti~n 

basters uitgesoek, wat deur die boere agtergehou wed., 
om hullt te laat voorkom weëD.J moord op Kooi Ste711 
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en Cornelis Jooste. Die ander klomp, dit was 85\l (Ds. 
Naude, Vechten en Vluchten van Kemp en Beyers, bl. 
333) is weggebring deur ongeveer 40 boere. Dit het 'n 
hele kommando gelyk, want Generaal de la Rey het, 
nou die mense gevang was, goed vir hulle gesorg. Hy 
wou nie dat hulle aan iets gebrek moes ly nie. Vir 
die krygsgevangene offisiere was waens beskikbaar ge
stel om op te kan ry. Om die klomp mense van drink
water te kan voorsien het Genl. de la Rey waterkarre 
saamgegee, en vir kos, nog 'n wa vol van die kos, wat 
van die Engelse gebuit is weer vir hulle saamgestuur. 

Die aand het hulle gekom tot op Kameelboombult, 
maar toe die klomp daar kom, is dit te donker geword 
om verder te trek, en boere sowel as Engelse het ver
lang om 'n bietjie te kan rus. Die nag tussen die sesde 
en sewende was die boere wakker gebly en het vroeg 
die more van die sewende begin te ja en het die hele 
dag moet veg en ja en rondry. 'n Mens kan begryp dat 
hulle gedaan gewees het , maar die Engelse voetgangers 
was die sewende ook al van die nag om twee uur begin 
stap van Tweebosch na De Klipdrift, hulle het ook ','1 

swaar dag agter hulle en het ook amper nie verder kan 
loop nie. D ie boerewag gee orders aan die gevange 
kaffers, wat die waens dryf, om uit te span en vas te 
maak. Die kaffers kry tewens die opdrag om die vol
gende more as die more-ster uitkom in te span om aan 
te ry pad langs. Die gevangene gaan algaar lê en slaap, 
maar die boere-wag wil ook nie wakker bly nie. Om te 
maak dat die groot klomp Engelse hulle in die nag nie 
sal kan oorrompel nie as hulle vas slaap, ry hulle weg 
en maak of hulle maar wil bly rondkyk. Rulle l'Y 'n 
paar honderd tree vorentoe, maak toe 'n groot draai, 
ry stap-stap deur die home en kom sonder dat die En
gelse wat van hulle weet, baie naby aan hulle f>laapplek. 
JJle offisier van die boere het sy planne om te gaan slaap 
natuurlik stil gehou tot hulle gerus ~on wees vir die 
EnielDe, en dit het gemaak dat twee van die boer• 
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van hulle mensa afgadwaal het in die nag. Die twee 
heh vooruit gery om drinkwater te soek en het gedink 
dat die klomp sal aankom. Toe hulle verniet wag ry 
hulle terug en kom by die wsens en waterkarre, waar 
die Engelse om heen lê en slaap. Hier vra die twee 
mans waar die boerewagte is, en die :Kaffers vertel, dat 
die boere weggery is. Rulle gaan ry toe met die pud 
terug na D~ Klipdrift, maar kry gin wagte nie. Rulle 
hou aan met ry tot hulle by <fie laarplek kom, maar het 
eers die volgende more gehoor, hoe die wag is gaan 
slaap, vlak by die gevangene ,maar eers 'n groot draai 
gemaak het , om veilig te wees vir oorrompeL Die twee 
mans moer; nou by die hoofkommando bly. 

Die boere-wag het eers die volgende more opge
staan, toe dit al goed lig gewees het. Die gevangene 
was al in die pad en die kaffers drywe die waens, soos 
hulle georder is. Vir die boere wus dit 'n snaakse gesig, 
wunt die gevangene loop die hele wereld vol. Die een loo~ 
hot, die ander haar; dan moet 'n boer ja. om 'n paar aan 
te keer, wat te ver regswegdraai, dan weer moet één 
ja om 'n klompie reg te help, Vlrat te ver links hou. Maar 
dit het ~:.waar gegaan om hulle in die koers te hou. On
der die gesukkel het die klompie boere toe 'n galukkie 
gekry. Tussen hulle en die Engelse hardloop 'n spring
bok teën die bult, en die boere besluit om 'n sarsie te 
maak op die bok om op die aisaalplek wildvleis te kan 
braai. Dit was met die bok natuurlik gou klaarpraat. 
As tussen die dertig en veertig boere korrel vat na één 
bok en tegelyk gaan skiet, behoor die bok aan hulle. 
Die gevangene skrik van die Garsie, wat die boere skiet, 
en dink dat dit op hulle is, omdat hulle so wyd uitme
kaar loop en nie wil hoor as hulle bymeka.ar gekeer 
word nie. In 'n bts is hulle in 'n bondel bymekaar, 
.en bly nou verder mooi in die pad. So gaan dit tot op 
Klippan, waar uitgespan word, en waar die boere die 
springbok lekker braai, en die kos wat nog op die wa is, 
ronddeel onder die Engelse. 



Klippan was in die oorlog sow&t die wer.telikste na 
die bewoonde plase in die deel van die distrik, en die veer
tig boere is hier lui geword, om verder saam te gaan. Hier 
he~ hulle die khakies aan hulle lot oorgelaat, en terug ge
ry. Die Engelse is toe in die pad geval en het nou aange
ankkei tot hulleweer in diegeleentheid sou kom, om aan te 
aluit by 'n nuwe kommando. 

Hier het weer uitgekom, watterskade dit vir die boere 
gewees het om die krgysgevangene te moet loslaat. Die 
klomp wat deur Genl. de la Rey 60 mooi behandel is, vir 
wie hy kos en water en padwysters gegee het om by hulle 
eie mense te kan kom, kon opnut uitgerUE. word en mot 
drie dae die boere weer gaan skiet. Genl. de la Rey heil 
dit geweet, maar het bulle daarom nie swakker behandel 
nie. 

Kort na die krygsgevangene is ook die mense, wat nie 
awaar gewond was nie, weggestuur. Rulle ia op ag waena 
gelaai en het gestaan onder toesig van éen boere-korporaal 
met ag burgers by hom. Die g·wonde mensa het alles 
eaamgekry, wat in die veld beskikbaar gewees het, om 
vir hulle te laat kry. Dieselfde pad, wat met die krygs
gevangene gegaan is, moes die gewondes ook op, en hulle 
het die nag ook oorgestaan in die kamele. Die volgende 
more is hulle weggedraai na. Taaibos·hpa.n toe, waar hulle 
weer uitgespan het. Hier het die korporaal nog vir die ge. 
wonde mensa 'n hees laat skiet en slag, omdat hy bang 
was, dat hulle deur die wonde en pyn sou verswak, want 
hy was self 'n keer gewond gewees, en het geweet, dat 
nrsterkende koe, amper net so nodig was as medisyne. 

Van Taaiboschpan is hulle met die gewondes verder 
na die W es te toe gery, tot hulle ge kom Ï6, bui te die 
grense van Transvaal, waar hulle met waëns en al afgegee 
ia, aan die Engelse wagte, onder voorwaarde, dat hulle 
die waens moet terugstuur. Die Engelse het hulle gehou 
of hulle baie dan!!:baar was, en het later eerlik die waena 
teruggeetuur. Die nege boereis by Maritsana omgedra&i, 
om weer by die kommando te l<om om verslag te kan gee 
TU huil• wedenare tot by Mariuana, maar hulle kry 



hulle menM nie meer op De Klipsdrift ni~. Rulle moes 
verder ry, want die la er het verset. 

Gen!. dela Rey het na die verserg van die gevangene
en gewonde vyande eers vir sy eie mense kan sorg, en het 
gesien, dat verset van die laer noodsakelik gewees h9t. Op 
die slagveld was te veel doodgeskiete diere, en te veel lyke 
van mense, om na die vermoeienisse van die dag, lekker 

'te kan rus. Vir die orde stel op die buitgoed was dit ook 
beter om alles te bring na. 'n under plek, en daarom het 
die Generaal orders gegee om alles oor te bring na Klein
Hartsrivier, amper na die plek, waar hulle die vorige nag 
geslaap het. 

Vandie Engelse laer was diemensetoe al almaal weg, 
behalwe die dertien basters, wat nie met die geva.nge men
se saamgestuur is nie. Oor hulle het 'n krygsraad gesit, 
omdat hulle beskuldig was van moord. Op die krygsraad 
is toe duidelik geword, dat die hasters skuldig gewees het 
aan 'n gruwelike moord op die twee boere Steyn en Jooste, 
en hulleis veroordeel om doodgaskiet te word. Om die von
nis te volvoer is deur die offisiere opdrag gegee aan 'n paar 
mensè, wat eers na. die Engelse kampe gegaan is, om te 
"hands-up", en toe weer ~;pyt gekry het oor hulle eie on
trouw, .en op 'n goeie dag weer weggeloop is na die hoera
kommando. Rulle het die sewende Maart weer vir die eer
ste keer saam geveg, en die offis:ere het 'n proef wil neem, 
om te sien, of hulle nou te vertrouwe sou wees, deur hulle 
op te dra om die vonnis oor die basters uit te voer. Die 
paar boere het lekker gevoel en het sonder enige objeksie 
te maak, die basters doodgeskiet. Die I3 basters, wat so 
parmantig gepraat het op Tweebosch, met die vrouwmensa 
het nou werkelik soos geel kra.aie op die veld gelê en dood
gaan. 

Toe die boere met hulle eie perde, met al die buitgoed, 
kanonne, muile, osse en waens vertrek het, moes die En. 
gelse ambulans begin om die dooies te begrawe. Dit het 
hulle ba je moeilik geval, om die lyke in die bande te kry, 
want die slagveld is baie uitgestrek gewees, en die a1nbu
Ja.nsmense was natuurlik onbekend op die Lichtenburg se 



plase. Die lyke het versprei gelê oor die plase Ruigtevlei; 
Palmietkuil, Leeuwkuil, De Klipdrift, Tochgevonden en 
Kameelboombult. D;e meeste lyke het gelê dig langs die 
trekpad van die laer en die vlugpad '\an die perderui t ers, 
maar enkele is onder die wegja 6eur die veld op 500 tree 
oi nog verder van die pad geval en die hele veld moes op
geneedt word. Ook in hierdie werk het Genl. de la Bey 
wil wys, dnt hy eerbied voel vir die vyand, wat in 'n eerlike 
geveg '<~Y lewe verloor. Hy wil hulle nie in die veld deur 
die ongedierte laat verskeur of hulle geraamtes in die son 
laat lê te bleek nie ; Hy staan ses burgers af en laat 40 
kaffers aanwys om met mekaar die lyke te soek, aan te dra 
en te begrawe, saam met die Engelse ambulans en bedien
des. D:e "'es boere, wat gekom is om te help, toe die En
gelse gedink het, dat hulle werk al so goed as klaar ge
wees is, het nog 75 lyke begrawe, en moes nog verklaar, 
dat hulle nie kon 'erseker of daar nie nog misskien iemand 
is bly lê. nie. 

Die eerste dae was dit moeilik om die lyke te kry. Die 
dag na die slag r.oek 'n paar vrouwens tussen die dooie 
diere die vet osse uit, om die vet te kan kry om daarvan 
seep te kook. Rulle kom by 'n os, wat baie vet lyk en sny 
die dier oop om die b:nnevet te kry. Ongelukkig sny hulle 
'n biekie diep en gee daardeur kans aan die wind in die 
dier, om te ontsnap. Dit maak so'n gegons, dat die vrou
wens skrik en agteruitspring. By die agterui*pring val 
hulle oor twee lyke, wat met sakke toegedek was. Ons 
kan aan sulke dinge sien hoe swaar dit gewees het om die 
lyke te kry. Dit het dae gevat voor hullegemeen het: nou 
kan ons ophou met soek. 

Die meeste lyke is begrawe op die plaar. Leeuwkuil 
95, waar nou 'n goeie, onderh.:>ude kerkhof is, met twee 
draadheininga daaromheen. Sommige van die groftes is 
versier met mooi marmer stene, ender weer met yster krui
se. Tesame is daar sowat tagtig kruise en stene. 

Die boere het hulle gevalle mense saamgeneem met 
die laer . · . • hulle te begrawe op Kareelaagte. Van die 
boere het die dag ag mense geval, terwyl nog éen dood is 
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aan sy wonde. Van die dooies het ons die volgende paar 
name kon kry: Van der Merwe, Esterhuizen, Potgieter, 
Joubert, Ferreira, Jan Louw, en I. Babenborst. Verder 
het die boere nog elf gewondes gehad, sodat van hulle 
maar net 20 raakgeskiet is. Van die Engelse was die ge
tal 400 dood en gewond (Ds. Naudé in Vechten en Vluch
ten, bis. 333). 

Op Kareelaagte het die mense al ongeduldig geword 
en wou bulle deel van die buitgoed graag so gouw mogelik 
hê. H ier het weer mooi uitgekom, hoe Genl. de la Rey 
ook na so'n pragt'ge slag geen uitbundige vrolikheid wou 
toestaan nie. 'n Paar van die artilleries en 'n boer het die 
rum van die Engelse-bygekom, en het die verleiding om 
hiervan meer te prae as wat bulle kan staan, nie kan weer
staan nie. Die Generaal merk dat hulle hoog in die takke 
is en laat dadelik 'n vonnis oor l::ulle uitspreek, 0 m 'n be
paalde aantal f>lae met die stiegriem te kry. Die boer is 
so tussen duim en vinger weggeraak, en is op die manier 
vrygekom, maar die twee ander is dadelik gevat, oopgetrek 
en so goed geslaan, dat hulle wel sou oppas om by die kom
mando nie weer soveel te drink, datdie ou GNeneraal vat 
aan hulle kan kry nie. Ook in die opsig bet die Gen!. geen 
mens voorgatrek of agteruitgeset nie. 

'n Kommandant, wat nie op die algemene delery 
van die buitgoed wou wag nie, het begin om van die 
goedjies vir sy mensê te kom vat en het seker gedink dat 
Gen!. de la Rey 'n kommandant stil sou laat gaan. Hy 
het Genl. de la. Rey nie goed genoeg geken nie, want toe 
die Generaal sy handelwyse sien, meen by dat 'n komman. 
dant nog swaarder straf verdien as 'n gewone burger, as hy 
iets "doen wat buitekant die orders van aie hoofoffisiere is. 
Die Generaal het met sy sambok gekom en die komman
dant geslaan dat hy skree. Hy het self vir die komman
dant 'n kafferpak gegee. 

Om die buitgoed te deel is 'n lys opgamaak van die 
manoe van elke veldkornetskap en na die aantal manoe is 
dit afgedrae aan die vershiliende veldkornette. Die veld
kornette moes toe die koffie, r,uiker, skaene en klere onder 
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hulle mense gelyk uitdeel en so het dit gegaan eonder on. 
genoege en ontevredenheid. Die perde en muile ht die 
eiendom van die Regering gebly, maar is onder die verskil
lende kommando's gedeel om te gebruik. 

Die osse is ook gedeel, maar omdat party van die 
mense niks kon saamvat nie, omdat hulle in die oorlog 
gin ander thuisplek geken het nie dan alleen die rug van 
die perd waar hulle op ry, op die plekke veld, waar hulle 
afsaa.l, moes 'n groot gedeelte van die swaar goed op 'n 
kommando-vendusie kom. Ons kan egter begryp, dat elk
een bang gewees het om geld vir osse en wuens uit te gee, 
want die Engelse sou dit oor 'n paar dae maar weer kan 
vat, omdat hulle gin persoonlike eiendom erken het nie. 
'n Ordentelike goeie wa met al sy toebehore soos trektou
we, jukke, domhag ens., is ve~koop vir 30/-; twee groot 
voor- en twee sterk agter-osse is saam verkoop vir 54/-; 
'n nuwe bokseil het opgebring 10j6, en 'n paar eerste
klas kartuie is toegeslaan vir 2J6. Die eet- en drinkgoed 
het egter meer liefhebbers gekry. Mense, wat hulle koffie 
( • suiker nie wou saamry op die perd nie, het hulle deel 
ook laat opveil en toe is van party mense die koffie verkoop 
vir 12/6 die pond, en die suiker het per pond dieselfde op
gebring. Vir iets wat lekker was of waar die mense lief 
voor was om te gebruik, het hulle gin geld ontsien nie. 
Die rum, wat oor was, is opgaveil vir .Q1-1-0 die bottel. 

Die geld het maar min wa-arde gehad by party van die 
mense, want hulle was maklik aa:::t die geld gekom by die 
buit en het nie geweet of hulle ooit weer dit 60u nodig 
kry nie. Ongelukkig dat die goedjies, wat so duur voor be
taal is, by 'n kommando ook nog altyd onveilig gewees het. 
Die buitmnak by die vyand Let sommige mense nie tevrede 
gemaak nie, en hulle i'!'. soms ook nog gaan buit by hulle 
eie hygsmakkers. Genl. de la Rey het die kwaaddoen be
let soveel maar in sy vermoë was, maar enkele mense luis
ter nie na die mees vaderlike vermaninga nie. 

Toe Genl. de la Rey gedink het, dat alles wat met 
die slag in verband gestaan het, gerêël en afgeloop WBf>, 

het hy die mense algar nog 'n keer bymekaar geroep om 



'n toespraak te hou. Toe die Generaal begin te praat, 
het die menae groot l'ag gekry oor die eerste woorde, 
want die Generaal sê, dat hy bly is dat die strydkreet wat 
deur 'n klomp mense uitgeskree is toe hulle orders gkry 
het om te storm, sulke go.eie vrugte gedra het. Hy het 
net hoor roep: "jam, jam!" en hy is bly dat hulle jam 
gekry het. Maar op die manier is die Generaal nie deur
gegaan nie. Hy bedank al die burgers vir die dappere 
daad, wat hulle gedoen het en veral vir die gelyk bly na. 
die orders om te ~:.torm. Hy het selfs gesien dat 'n bur
ger, van wie die pêrd doodgaskiet was met dievoet so 
vinnig vorentoe gekom het as die ander met die pêr<ie en 
tegelyk met hulle in die Engelse laer gekom het. Hy het 
altyd gehardloop en as sy maats afklim om te skiet, het 
hy deur sy ratsheid kan bykom. Sulke dinge t.ien die Ge. 
neraal graag, want hy kan met die ander offisiere niks 
doen, as die burgers nie hulle arms sterk nie. Hy bedank 
al die burgers en offisiere vir hulletrouw, gehoorsaamheid 
en dapperheid in die geveg. Al sal die t.lag nie die deur
slag gee nie, om die uiteindelike oorwinning op die vyand 
te behaal, al sal ons oor die oorgrote mag nie sagevier 
nie, sê die Generaal, dan is hy tog seker, dat vir die na
geslag die geveg op Klipdrift tot segenende aandin
king sal bly; die nagaslag aal met eerbied enrespek terug
dink aan wat die sawende Maart gedoen is.-

W aar die Generaal die burgers so bedank en op hulle 
dapperheid wys, waarskuw hy hulle om nie hoogmoedig 
te word nie, maar goed te bedink, dat ook die oorwinning 
van die slag alleen te danke is aan die leiding en bestier 
van Hoër Hand. Sonder die hulp van Bo was dit on
dinkbaar om die oorwinning te behaal op 'n meer dan 
twee keer 60 sterke vyand, wat alles van die beste saam
geneem en gestaan het onder bevel van één van die bes
te Generaals, wat die Engelse gehad het. Die eer van 
die oorwinning moes alleen gegee word 'llan Hom, wat 
0 ok in die stryd &y Almag toon en alles beskik na Sy Wil. 
Aan Hom alleen moes die dank kom, dat van die burgers 
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rna.ar net nege rnan verloor is, terwyl die vyand vierhon
derd aan dooies en gewond&.; in die burgers se bande moes 
laat val. Na nog 'n keer die burgers hartelik te bedank, 
sluit die Gener&.al sy toespraak rnet elke man vir 'n paar 
dae verlof t-e gee en ons kanbegryp, dat die burgers van 
wie die famielies nog in die distrik wa~, gon gemaak 
het om by hulle huise te kom. Die verlof het maar kort 
kan duur want Genl. Kekewich het na die slag gaan trap 
met sy komman<lo so gou as hy die laer het kan vervoer, 
maar hulle kon hom elke dag weer terug verwag. 

Die burgers, wat die gewonde mense oor die lyn ge
bring het, het eers terug kon kom toe die burgers al be
dank was, en al huistoe gery het. Rulle het op die ma
nier niks van die buitgoed gekry nie, maar mog in die 
plek daarvan die perde hou wat hulle met die terugkom 
opgevang het. 

Lord Methuen het gelukkig herstel van sy wonde, 
maar het altyd 'n bietjie kreupel geloop na die tyd, wat 
Genl. de la Rey 'n keer die kans gegee het om te sê, dat 
Lord Methuen gesond geword het, maar die merk sal bly 
dra, wat hy van die Generaal ontvang het. Lord Methuen 
het die waantjie waar hy mee na Klerksdorp gery is, nie 
wil hou nie, en het dit aan Genl. de la Bey teruggestuur. 
Die waantjie is vandag nogop die werf van Genl. de la 
Bey, word elke keer nog gebruik en so nodig herstel, en 
bly so vir ons nog altyd daar as 'n sprekende bewys hoe 
Lord Methuen uitgeoorlê is deur Generaal de Ia Bey. 
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