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. " 

/l)if cf!lbum wordt opf!edraflen aan de Strijders uil f/)ordrech! en @mslrehen, die daar fJinds in :l;uid-J'ffriha, 

hel zwaard hebben aanf]egord r;oor de rech!oaardif!e zaah onzer slamoerwan/en lefen &n!felsche h&erschappij 

en gouddorst. 

f/)at zi.f deze opdiachl zullen tesehouwen als een hulde, een welfiemeende hulde aan hun wakher optreden, 

is de wensch oan :2li!geoer en Samensteller . 

• 



EEN WOORD VOORAf. 

oen de Uitgever van dit album mij uitnoodigde mij 

met de samenstelling ervan te belasten, h;b ik eer t 

een oogenblik geaarzeld of ik die opdracht zou aan· 

vaarden. De zaak zelve had echter mijne volle sympathie en 

daar ik mij voorstelde, dat er velen zouden zijn, die warm 

zouden gevoelen voor het denkbeeld van den heer MoRKS en 

het mij al ras bleek, dat dit niet verkeerd geàacbt wa , aan

vaardde ik met genoegen mijne taak. Dan schriftelijk, dan 

mondeling wendde ik miJ tot allen - en dat waren er niet 

weinigen - die aan het bureau van ,.De Zondag bode'' kond 

hadden gedaan van familiebetrekkingen, welke zij in Transvaal 

of Vrijstaat bezaten en bijna allen waren terstond bereid mij 

van inlichtingen te dienen of waar dit gevraagd werd, portretten 

ter reproductie af te staan. Al die vriendelijke tegemoetkoming 

en welwillendheid, waarvoor wij gaarne te dezer plaat e den 

... 

betrokkenen een hartelijk woord van dank brengen, heeft ons 

m taat ge teld te doen, wat wij voornemens waren te doen. 

Dat er onder de Hollanders welke de wapen hebben opgevat 

voor hun nieuw vaderland, zoovelen uit de oude Ierwe tad 

en Omstreken zouden zijn, verraste ons en deed ons aan

genaam aan. In de eerste plaats toch was het een bewij , dat 

er nog "ra " in onze Dordtenaars zit en in de tweede plaats 

kwamen wij daardoor in 't bezit van overvloedige stof. Moge 

deze premie van de reeds zoo alaemeen gelezen "Zondag bode'' 

in ieder smac'l.k vallen en zij bet een boek, dat in tallooze 

gezinnen bewaard wordt al een ko telijk aandenken, als een 

souvenir, dat teeds herinnert aan den reuzenstrijd, die gestre

den i tu,::;chen een klein, dapper en vrijheidlievend volk en 

een overmachtigen en overmoedigen vijand. 

DE A fEN TELLER. 

~ 
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f(ulde aan de dappere f(ollanders in 1"ransvaal. 

Denk aan Uw ?rOot en kloek verleden, 
0 Nederland zon lang geknecht! 
Weet hoe er helden voor u streden, 
Als heilige offers voor uw recht! 
Vergeet nooit, toen hier panje woedde 
Als 't ondier, slechts op roof belust 
Hoe vaak hun leven u behoedde 
Voor slavernij, die boeien kust. 
Zoudt gij u buigen, en versagen 
Als weer uw eer werd aangerand? 
Of zou uw vuist een wapen vragen 
Voor God en 't lieve vaderland? .... 
Neen, 't bruische op in hart en ad'reu 
Het vurig bloed, dat bef>rschzucht baat, 
Als 't beilig vuur dier kloeke vatl'ren, 
Dat nooit zich ongewroken laat! 
Waar Englands la~tgheid u beloerde, 
Blonk' ~eerlands hoogheid onver~aao-d, 
Die in den ma~t een bezem voerde 
Waarm<!e de zee was schoongeraagd: 

Waar vroeger ied're zenuw trilde, 
Als broeuervrede werd ver toord, 
prak Nederland, zooals het wilde 

En naar die tem werd vaak gehoord! 
Nu .... schijnt die glorietijd verdwenen, 
Gebroken schiJnt dat heldeura ! 
We zien in chemer om on henen 
Hoe groot wel Neerland .... vroeger was! 

Doch 'k hoor een jubeltoon wêergalmen 
In :r eerland hoog gehouden taal; 
Die mengt zich in het lied der p almen, 
In d'ang tkreet van 't geprangd Tran vaal. 
0 't zijn de kind'ren van uw zonen, 
Gij, Neerland oude hcldenteelt! 
Zij willen giud uw kloekheid t001 en 
En hebben reed 't gevaar gedeeld! 
Zij grepen 't Man er iu de banden, 
Z~i treden tegen beulenbanden, 
Waar ook de vlag hun driekleur draagt. 

0, houdt baar hoog, de Vlag der Boeren, 
Al vlekke uw bloed ook ied're baan! 
Zij wil u tot de zege voeren 
En .... Eng'land aan den schandpaal ~laan ! 

L. J. EIJD!\IA:<. 

f(et hoofd omhoog 1 

Het hoofd on.:.hoog I De hand om hoog, 
Ten heil' gen eed geheven I 
We blijven eer en plicht ge tand, 
En wijden 't lieve Vaderland 
Ons goed en bloed en lt•ven I 

Het hoofd omhoog! De vui t gereed, 
Als Willem van Na ouwen l 
We doen, al Vader Willem deed, 
Die tervend bad, en biddend fireed 
In eindeloos vertrouwen. 

liet hoofd omhoog, want de oude kracht 
Blijft eiken Boer bezielen. 
We buigen nooit voor ruw geweld; 

Ziet, hoe een volk te wapen snelt 
En duizend helden vielen! 

Het hoofd omboog! Omlaag de macht 
Die on de vrijheid roofde! 
We breken door geen dwingJandij; 
H t B er molk gevoelt zich vrij, 
WMr 't in zijn r~cht geloofde. 

Het hoofd om ho g 1 De hand omhoog 1 
Zou God onze eed niet hoorcn? .... 
Tooit leJlgeu wij bet wap n nêer. 

On blijft de ongekrenkt eer, 
Die England heeft verloren! 

L. J. Eun ., 



Een stukje z .. JUttika-gescbiedenis. 

Het komt ons niet ondienstig voor hier een en ander mede 
te deelen over de aanleiding, welke tot den krijg geleid heeft, 
die op 't oogenblik dat wij dit neerschrijven, nog met hevig
heid woedt. 

Men kan haast wel zeggen, dat er, edert het ministerie 
SALI BURY met CHA:\IBERLAIN als minister van Koloniën te Londen 
de teugels van 't bewind in banden heeft, iets gebroeid heeft 
tusschen de regeering van Transvaal en die van Hare MHjesteit 
Koningin Victoria. Eigenlijk kunnen we nog verder teruggaan 
en spreken van het ontstaan van allerlei kleinere onaangenaam
heden nà de ontdekking van het rampzalige "goud'' aan den 
Witwatersranrl (in ' 4). Yan toen af zijn stroomen vreemdelingen 
het land binnengekomen en dat het contingent Engel chen 
onder ben niet gering was, behoeft ternauwernood gezegd. 
\V aren alle deze nieuwe bewoners van Trn.n vaal nijvere burger 
geworden, die ijverden voor de belangen van het nieuwe 
vaderland, de zaak ware toe te juichen geweest, àoch nu was 
het der mas a om niets anders te doen, dan zich zoo poedig 
mogelijk rijk te "delven", om later met de verworven schatten 
naar eigen land terug te keeren. Bovendien hadden deze beeren, 
wel te verstaan de Britten onder hen, machtig veel noten op 
bun zang en al spoedig praken zij van rechten en nog een 
rechten, welke hun zouden worden onthouden; de heeren Yer
beeldden zich, dat zij de lui waren die de Transvaal che schat
kist vulden, terwijl ze in 't staatkundige niets te vertellen 
hadden. Dat was een schande, een hoon aan den vrijgeboren 
Engel chman. Vergeten mag niet worden dat eenige groote 
Engelsche geldmannen, waaronder de beer CEciL RHoDE (over 
wien straks een en ander). in 't geheim de ontevredenheid 
aanwakkerden, of, waar ze niet wa .. deden on. taan. De Engel
sche regeering van haar kant had in den loop der jaren trouwen~ 

al het mogelijke gedaan om te voorkomen, dat Transvaal zich 
naar eeni~e zijde zou uitbreiden. Zoo werd in 1 5 het Brit~ch 
Protectoraat afgekondi~d over de treken ten we ten var. de 
Republiek en werd later de "Britscbe Zuid-Afrikaanf'che Maat
schappijn voor de landstrekeu benoordPn de Limpopo in 'tleven 
geroepen, waarvan voornoemde CECIL RHODES de ziel wn.!'. -
RnonEs, wien men de eer van een ondernemend en intelligent 
man te zijn niet onthouden kan, is iemand, we zouden zeggen, 
zonder geweten, een man, wiens devies i : "het do~l heiligt de 
middelen". Als avonturier en voor zijn gezondheid in Afrika 
gekomen, heeft h\j zich daar al heel poedig weten op te werken. 
is er in betrekkelijk korten tijd geworden een cbatrijk man en 
is, toen zijn aanvankelijke gouddorst was gele,cht, andere a pi
raties gaan koesteren: zijn eerzucht W!lS nirl bevredigd, hij 
wilde heer chen, lief: t over geheel Zuid-Afrika. En ook rlat is 
hem, kan men zeggen, gedeeltel~jk gelukt. Hij heeft het weten 
te brengen tot lid van het KaapHche Parlement, h~j i zelfs 
minister-prE:sident geweest en ... wat nog sterker is, hij heeft 
zelf:' voor Afrikaner gespeeld; die rol, men begrijpt het, diende 
echter slecht tot het bereiken ,·an eigen doel, 't was ern chakrl 
uit de keten. Onder zijn minister chap heeft hij nog het kuipen ni<·t 
kunnen laten. men kan geru telijk zeggPn, dat bij geweten 
heeft van de plannen der Chartered ompany. Bt>m en rlie 
maatschappij liepen de zaken ni('t vlug genoeg. Men hegreep 
wel, dat het treven der Brit che politiek gericht was op een 
opslokken van het grondg-ebied der Republieken, in 't bijzonder 
van Tramwaal, doch RnoDF: e .. wilrlen de cri is verhaa ten en het 
valt niet te ontkenneu, dat CH.\MBERLAJN medeplichtig gewee t 
i aan die politiek. Er i onlangs in Engeland een boek verschenen, 
•4at hoofdzakelijk geschreven is door DR. JoHN cOBLE, iemand 
die indertijd corre pondent van de "Times" te Pretoria.,lwa en 
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die daarin schrijft, dat CHAMBERLAIN de samenzwering (later gewor
den Jamesvn-inval) tegen de onafhankelijkheid van Transvaal heett 
aangemoedigd. De heer UnAMBERLAIN was zoo wijs om al de 
risico voor de samenzweerders te laten; als zij slaagden zou bij 
den meesten roem hebben verworven en toen zij niet reur-seerden, 
deed bij of hij ze nooit had gekend. Toch is naderband voldoende 
gebleken uit de stukken in de Indépendance, boe bet Ministerie 
van Koloniën in den knoeiwinkel betrokken was. 

Hoe de Jamason's inval deerlijk mislukte, boe de beele troep 
van den DR werd gevangen genomen en boe liberaal de Trans
vaalscha regeering deze lui, die de doodstraf ten volle verdiend 
hadden, behandeld beeft, het is ten volle bekend. Welke grie
ven de uitlanders - men leze: de Engelscha kliek -eigenlijk 
hadden, waarom zij op een dergelijke verraderlijke wijze bet 
Boerenland onder Britscbe vlag wilden brengen, och, dat is 
eveneens geen geheim. De voorgeschreven taal in de scholen 
was den Engelsehen een doorn in 't oog en dan .... het kies· 
recht, dat voor den uitJander niet zoo gemakkelijk, althans 
-voor den Eersten Volksraad, te verkrijgen was, ook dat heette 
een grof onrecht. Van een trouw zweren aan de Vierkleur en 
van een werkelijk Transvaler worden, ziet, daarvan wilde het 
meerendeel der Brittf'n liever niet weten. En hoewel uit publiek 
geworden correspondentie's tu chen enkele hoofden der amen· 
zweerders is gebleken, dat de heele agitatie over het Kiesrecht 
slechts een opgeschroefde beweging was, dat de groote meer
derheid van de uitlanders niets om dat kiesrecht maalde en 
hoewel de Regeering der Z.-Afr. Republiek herhaaldelijk getoond 
had, dat zij tot billijke conces ies geneigd wa , toch is die 
kie rechtaffaire het aanbeeld gebleven, waarop CnA~IBEHLAlN 
en RilODES zijn blij ven slaan, natuurlijk dnarrucdc slechts be
oogende het verkrijgen van een Volksraad, die Engelsche sym
pathiën zou koesteren en zou doen wat te Louden of te Kaapstad 
verlangd werd. Eigenbelang du , niets ander::! clan eigenbelang 
heeft geleid tot den heilloozen krijg, welke op 't oog •nl>lik 
nog woedt. -

Wat slecht en laag de Engel che miniRter 'tlll KoloniP.n JoE 
CHAMBERLAlN in deze kwe. tie gehandeld heeft, i later nog 
duidelijker gebleken in het Lagerhui~. Toen tocb kwam holder 
uit, dat die brave CuAMBERLAI~ mo dwillig het :,ntwoord op de 
laatste conce::;sie van KRUGER zoo geredigeerd had, dat niemand 
er een toesterurnen uit begreep Aan alles komt een eind, zoo 

ook aan bet geduld der Tr:msvaaLche Regeering. De troepen
verzamelingen en ver·terkingen aan de grenzen wezen op een 
toenemend gevaar en alv01·en. die toebereid elen van Brit che 
zijde zoo ver gevorderd waren, dat er voor de Z.-A. Republiek 
geen doen meer aan wa met eenig succes het hoofd te bieden, 
zond pre ident KRUGER zijn ultimatum aan de Engel. che Regee
ring, daarin verlangende de ternotrekking der Brit che macht 
van de Transvaal che gren~ . Het trot che Albion wen~chte niet 
toe te geven, integendeel, boewel de heele wereld wel beter 
wist, ,·erschool het zich nu achter de uitducht, dat het den 
oorlog niet gewen ebt en niet verklaard had. 

De Broeuerstaat - de Vrij taat - waarmee reed lang een 
innig verbond was gesloten, hield zich uitnemend en koos de 
zijde van TransvaaL En toen i de oorlog gevolgd. Zonder in 
bijzonderbeden daarover af te dalen, achten we bet niet on
dien tig in 't kort bier weer te geven den loop der gebeurta
ni sen tot de bezetting van Pretoria. 

Op den lt)den October 1 99 werd het ultimatum der Boeren te 
Londen ontvangf'n en het antwoord gezonden. De Boeren rukten 
daarop Natal binnen. De We tgrens werd den 12den October 
op veertig mijlen ten Zuiden van Mafeking overschreden. De 
Boeren braken de poorlijn op en neden de tclegra.afdraden 
door op den Uen October. ~lafeking werd aangevallen op den 
li'l October, het begin van een lang beleg. 

New-Ca tle werd den 14en October ontruimd. Op den 20en 
en 21en hadden de veldslao-en bij Glencoe en ~landslaagte 
plaat , gepaard gaande met den terugtocht van generaal YuLE 
naar Lady mitb, waar hij den 26en October aankwam. Lady mith 
werd den 2en November afge. loten van de buitenwereld. 

De Yrij taters deden den inval in de Kaapkolonie en namen 
den 2en ovember Norvalpont Den volgenden dag werd Colen. o 
ontruimd. liet bombardement van Kimberley beo-on op den 7en 
No\'ember. Op den 9en November bad een algomeenen aanval 
op LfldyRmith plaatll. Er werd den !Oen ~ overober bij Bel
moot: ten noorden van het Oranjerivier-Btation, ge>ochten. Een 
gepanl,errle trem van Estcourt werrl be~choten door de Boeren 
en de heer \V1:-; ro;.; 'umwHILL, de oorlog:--correspondent en 
onge,·eer .5 man gevangen o-enomen op den 15en • ~ onmber. 

U et oprukken van Lord METma:::s in het "e._ten begon met 
een slag lJij B •lmont, op 23 • ~ovember. Daarop volgden de 
gevechten bij Graspan op den 2.5en, en bij de .Iodderrivier, 
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op den 28en November. Lord METHt.:EN trachtte den 11en De
cember opnieuw voorwaart te rukk en, toen de slag bij l\Ja~er
fontein plaats had, waarbij de Engel chPn zware verliezen leJ~>n. 
Op den 9en December viel generaal GATARACE, door een gids 
misleid, in een hinderlaag, en verloor hij over de 600 man. 
Op den 15en December had de slag bij Colenso plaats, waarbij 
generaal BuLLER verslagen werd aan de Tngela, met een verlies 
van 1000 man en 10 kanonnen. 

Na de komst van Lord RoBERTS en Lord KITCHENER, op 1 
Januari, begonnen de zaken em andere wending te nemen. 
Versterkingen waren naar Zuid-Afrika gezonden, tot een totaal 
van 180000 man bereikt wa . Op den 11 en Januari trok generaal 
BuLLER weder over de Tugela. maar was genoodzaakt terug te 
trekken. Op den 1 en Januari deed hij ren derde poging en 
bezette Spionkop op den 23en. Bij was echter twee dagen later 
genoodzaakt deze stelling met zware Vf.'rliezen te ontruimen en 
Zuidelijk van de rivier terug te trekken. Zijn vierde poging werd 
met succes bekroond, en den 2 en Februari was Ladysmith ontzet. 

Lord RoBERT arriveerde den 10en Februari aan de Modder-

Uit Bttieven 

C. PLOKHOOY. 

De heer PLoKHOOY is al onderwijzer naar Transvaal gegaan. 
Blijkbaar is hij daar tot voldoening zijner autoriteiten welk
zaam gewee t, want gedurende eenige maanden wa hij reed 
op eene school in Pretoria zelve geplaat t. Toen de oorlog op 
't punt stond uit te breken, werd hij opgekommandeerd; later 
kwam hij bij 't Hollandercorp , welks vaandrig hij werd. Ziehier 
enkele brokstukken uit brieven van zijne hand. 

PRETORIA, 1 October l 99. 
....• dit is misschien voor een heelen tijd, de laatste brief. Zooals 

ik op 't oogenblik hier zit, ben ik gekleed in een linnen pak, met 
rijlaarzen en een grooten hoed, aan één kant opgeslagen. Waarvoor? 

rivier en bedreigde generaal CRONJÉ's tellinll, die daarop in de 
richting van Bloemfontein terugtrok. De Engelsvhen namen den 
15en Februari bezit van Jacob dal, rukten daarop voorwaart 
en omsingelden C'IWNJ};, die zich den 27 en Februari overgaf. 

Bloemfontein capituleerde op den 13en Maart, en nadat de 
Boeren uit het Zuiden van den Vrijstaat wmen verdreven. hetueen 
met verliezen beiderzijds en na veel moeite gelukte, begon oe 
tocht naar de Vaal. 

Kroonstad werd den 12en Mei bezet en Vaalrivier den 27en 
Mei bereikt. Twee dagen later was Lord RoBERT in J obannes
burg en zijn voorhoede op weg naar Pretoria. 

Intus cben was, gelijktijdig met het oprukken van Lord RoBERTs, 
de opmar eh tot het ontzet van Kimberley begonnen. Den 15en 
Februari was de diamant tad ontzet en Mafeking, dat langer 
vol moest houden, werd eerst den 17en Mei binnengerukt. Het 
beleg van Ladysmith had 118, dat van Kimberley 123 en dat 
van Mafeking ~16 dagen geduurd. 

Pretoria viel den 5en Juni. 

en Dagboeken. 

Dat behoef ik u zeker niet te zeggen. 'k Denk, dat deze brief nog 
juist zal weg kunnen voor de oorlog uitbreekt. Verleden week werd 
ik opgekommand erd om mijn ni:.luw vaderland te helpen verdedigen, 
om te trijden voor Vrijheid en voor Recht. Ik b n gekommandeerd 
voor "bE>reden velddienst'', dat is een vliegende kolonne, die 't den 
Engt-l rben la tig moet maken en die, al 't God belieJt, de geliefde 
driekleur vermeerderd met de gro<'ne baan naar Durban zal brengen 
om aldaar de baai van N atal in bezit te nemen ..... 

BIGGARbBERO, 5{3 1900. 
: ..... U ziet, ik schrijf nu niet meer Lady:>mith, maar Biggarsberg. 

WIJ moe ten terugtrekken en dat nog al overhaa ·t. De vijand was 
te sterk. Ik ben nog uitstekend gezond, maar - heb weer al mijn 
geld en goed verloren .... Alles verloren behah-e mijn wapen. Wij 
zullen het den vijand, hopen we, betaald zetten. 
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EBEN HAËZER, nabij Glencoe-station . 

. . . . . We zijn gevlucht, dat weet u. Ik ben toen doodmoe en doornat 
hier gekomen. Onze legerplaats werd opgeslagen nabij dit huis. 
Dadelijk ging ik hierheen en vroeg om een weinig melk te drinken. 
De baas van de plaats was :eenJ:vriendelijke Duitseher en hij vertelde 
mij, dat hij mij ~aame 
aan melk wilde helpen, 
maar dat hij zijne koei
en had weggezonden. 
Aan mijn gezicht be
merkte hij dat ik geen 
Boer, maar een Hol
lander was en daarom 
noodigde hij mij uit 
binnen te komen en 
een weinig koffie te 
drinken. Ik kwam tot 
de ontdekking dat het 
een Duitse he predikant 
was en hij kwam te 
weten dat ik een Hol
landsche schoolmeee
ter ben. De vriendschap 
was gemaakt en zoo 
komt het, dat terwijl 
mijne krijgsmakkersop 
den barden grond on
der den blooren hemel 
slapen, ik, de heer 
PLOKIIOOY, als de groot 

iogol zelf op een zacht 
bed lig en Jekker eten 
krijg. 

SMALDEEL, Mei 1900. 

Ons korps heeft tamelijk geleden in den Vrij taat, zoodat van de ± 120 
man, die voor ongeveer 7 weken uittrokken met den thans m·erleden 
DB VILLE-Bor , er op ditoogenblik maar± 25 teruggekomen zijn. r iet 
velen zijn gedood, enkelen gewond en de re t gevangen genomen. 

De Vrij tater vech
ten lecht en ik ver
moed, dat binnen eeni
ge dagen de geheele 
Vrij taat Engel eh zijn 
zal. 

De Engellicben zijn 
nu aan bet oprukken 
naar de Z.-A. R. en zijn 
er zelf gedeeltelijk 
reeds in bij Christi
ana. 't Gaat dus ebiju
baar verduiveld lecht. 
Ik geloof evenwel, dat 
bet niet zoo erg daar
mee ge teld is, als de 
mee te mensenen wel 
denken. \'66r den oor
log dachten we niet 
ander of het zou zoo 
gaan. Xiemand dacht 
er aan, dat we zoover 
de kolonie ~-atal zou
den intrekken. integen
deel, ied reen dacht, 
dat dt~ oorlog ge·merd 
zou worden op onze 
grenzen .... ~iet geklaagd 
du , maar moedgehiJu
den! 

Zooeven kom ik van 
Glencoe, waar ik een 
beetje voormijn pleizier 
gewandeld heb. Voor 
mijn plezier!- ja d~~.ar 
moet je in oorlogstijd 
om komen ! Ik zag 

ComaLIS PLOKBooY (de le link van de voorste rij), geboren 2 Fehrnarl 1 77. 

Avontuurtje heb ik 
weer meer dan eens 
gehad, maar je vergeet 
die bijna dadelijk weer, 
omdat zooveel groote 

daar een ver cbrikkelijk poorwegongeluk, 3 dood n 3 gekwet t. Ik 
ging er eig olijk heen om het ni uw georgani !' rde Hollanderrorp 
op te zoeken. Ik zal me daarbij mil;~chien a1m luiten I 
..... De oorlogskans is e n weinig gekeerd, doch ,.zij zullen bet 

niet hebben!" 

~ beurtenis en elkaar verdringen. 
Een vri nd van mij en ik waren 1~ uur ten Z. mn Winburg te 

paard m t een wagentje, he pannen ru t 6 muilen, gezonden na.ar 
Smald~l via. Winburg om da.'tr ko t en kieeren voor onze mannetje 
te balen. 
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Smaldeel was het Z. punt van onze spoorlijn en daar was al het 
goed voor de commando's opgeslagen. 't Was voor ons een pleizier
tochtje, zoo dachten we. We bonden onze paarden aan den wagen 
vast en kropen er samen op, terwijl we onze twee kaffers maar lieten 
scharrelen met de muilen en den wagen. Nabij Winburg gekomen, 
zagen we alle burgers in vliegenden ren ons voorbij stuiven, sommigen 
met zooveel haast dat ze niet eens tijd hadden ons te vertellen, 
waarom ze zóó er van door gingen. Eindelijk kwamen ook onze 
commandant en onze menschen voorbij. Hij zei ons, dat we zoo nel 
mogelijk moesten omdr3aien en terug gaan; want de Engelsehen 
waren vlak bij in de mnden (kleine bergruggen). Mijn vriend en ik 
keken elkaar eens aan en lachten er eens om. We hadden goed 
lachen, maar moesten toch snel beslissen wat te doen. De burgers 
waren reeds een heel eindje weg, toen we tot besluit tot elkaar zeiden:. 
Ja, die goede commandant heeft nu wel gezegd: terug, maar dáár 
is ook ~evaar, dat zagen we aan de enkele spionnen van de Engel
schen, die heel in de verte hun hoofdje eens eventjes • vertoonden, 
daarom liever vooruit en trachten ons doel te bereiken. Vooruit dus, 
bei! gevaarlijk dicht langs dien langen rand. Zouden daar Engelsehen 
zijn? Vooruit boy's, rij zoo hard als je ken, altemet zit daar onder 
die bos etjes (boschje ) rooiers, die voor ons wil schiet. Nu, daar 
begonnen die boy'~:~ een leven te maken en te slaan met een zweep 
en een riem, dat de muilen het als dol op een loopen zetten. Toen 
we even den rand voorbij waren, hoorden we het bekende "tok-tak" 
van een schot met een Lee-Metford (het Engelsch gE)weer). 

Je kunt direct hooren of heteen Lee·Metford-ofeenMauserschotis. 
Meerdere tok-taks volgden en toen we eens uitkeken, zagen we de 

Engel chen op 600 yards van ons af op den genoemden rand, dien 
we gelukkig net voorbij waren. 

Eerst zagen we er een stuk of drie, naderband wel twintig, honderd enz. 
Hoe meer er kwamen, hoe meer schoten en hoe verder de afstand, 

dus boe minder onze onrust, tot we zagen, dat onze wagen een beetje 
haperde. Stilhouden en kijken wat er aan mankeerde, was het werk 
van een oogenblik. Onze kaffer zag gauw, dat de bout uit den dissel
boom zoek was. Zoo snel als de wind één van de boys wegzenden 
om dat ding langs den weg te zoeken was ons eerste werkje en verder 
beproefden we in dien tusschentijd de zaak met touwtjes en riemen 
va t te maken. Enkele kogels begonnen alweer mooi te vallen, toen 
eindelijk de jongen terugkwam, uit alle poriën zweetend, maar 
natuurlijk met de bout bij zich. 't Is typisch, dat zoo'n zwart schepsel 
alles gemakkelijk vindt. Dingen, waarnaar een men eh misschien 
dagen zou moeten zoeken, vindt zoo'n schepsel in een paar minuten. 
Gauw de boel in orde gebracht, en wij weg. 

Toen we zoo wat midden in het stadje kwamen trokken de "Rooie " 
er in en u kunt begrijpen hoe we reden. Enfin, we zijn er uit gekomen. 

Wat ik gezien heb, vergeet ik nooit. 

Dames en Heeren, zoowel Afrikaners als Engelsehen gingen op 
bun Zondagach de Engelsche troepen tegemoet, vroolijk lachende 
alsof zij hunne verlo~sers gingen inhalen en begroeten. Flinke jonge 
.Afrikaners legden zonder schaamte hunne wapens af, 't was eigenlijk, 
o, beste Ouders, als je zoo iets gezien hebt, is er iets dat bij je 
opkomt en zegt: Laat die lafaards maar onderworpen worden, ze 
zijn hun vrijheid niet waard. Ze zijn niet waard, dat er een jong 
lel'en, als het uwe aan gewaagd wordt. Steeds wordt echter die 
gedachte bij mij verdrongen door een plichtsgevoel, dat me zegt te 
moeten strijden voor de goede zaak, niet voor het volk, ds.t is het 
over het algemeen niet waard. - Ja, er zijn goeden! maar de meer
derheid is 't niet waard, dat er zich één Hollander aan opoffert. 
Enfin, daarover hebben we 't later nog wel eens I 

We reden natuurlijk snel door tot uit het gezicht van het dorp en 
tuigden af, bij een mooi riviertje, welks oevers gras voor onze paarden 
en muilen hadden en waarvan de inhoud ons vriendelijk aanlokte. 
We hadden nog een aardig voorvalletje, maar daarvan vertel ik u 
later wel eens. 

J. RISSIK. 

De heer RISSIK ging met einddiploma H.B.S. naar z .. Afrika. 
Hij vertoefde er eerst te "V ereeniging" en later hoofdzakelijk 
te J ohannesburg. Voort werkte hij er met succes voor zijn 
"notariaat" en later eveneens voor "wetsagent". Toen de onge
lukkige oorlog uitbrak, was de heer R. op 't punt zich te vestig n. 

We zijn zoo gelukkig geweest een deel van zijn ,,dagboek" 
ter inzage gehad te hebben en ook zijn laatste chrijven, d.d. 
13 April. We ontleenen aan een en ander het volgende: 

Febr. l. Om 1 uur Johannesburg verlaten. 
Febr. 2. Gingen per specialen trein te 8.30 naar Norval Pont, 

waar we 8 Febr. aankwamen. Geen nieuws. Veel Boeren. De paor
brug over de Oranjerivier is nog geheel in orde. Vreesclijk heet. Land 
is droog. Geen water. Twee Engel che gevangenen werden doorgezonden. 
Geslapen in een ambulance poorwagen. 

Febr. 4. Vreeselijk eentonig. Geen nieuws. 
Febr. 5. Gelukkig, we vertrekken eindelijk. Ik moet den heelen 

afstand te paard afleggen. Kunnen alleen onze dekens meenemen. 
Ongeveer 3 mijlen van Norval Pont hooren we de eer te kanon
schoten. We reden dwars door twee zwermen sprinkhanen. Het land 
hier chij n t uitnemend geschikt voor guerilla-oorlog, vol kopje · en 
steenen. Verder niets bijzonder gedurende onzen rit. \Vij amveeren 
in 't kamp en melden ons bij den generaal ScHOll:I!AN. 

Coleskop, de sterkste positie der Engelschen, is omtrent 51/9 mijl 
weg en is de hoogste kop uit den omtrek. De verschillende Boeren-
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laagers (ik kan er 7 zien) liggen achter kopjes en wel beschut· ze 
~~nnen niet vanaf Coleskop worden gezien, maar worden toch ~an 
t~d tot tijd _gebomb~!deerd. Wij komen bij S. en C. die een aardig, doch 
met pracht1g verbh.1f hebben gemaakt van een zeil een boom en 
rot!>klippen. Ons laager i een reserve-hulpcolonne ond~r commandant 
KRUGER. Ik heb een paard of liever een carricatuur van een paard 
gekregen. 

Febr. 6. 4 uur 's morgens. We staan op. Omstreeks 5 uur begroeten 
de Engelsehen ons met kanonschoten. Verder niet bijzonders vandaag, 
behalve het maken van een paar schan en. 't Voedsel bestaat uit 
schapenvleesch en he chuit, anders genaamd maagbommen afstorm
zagers, thee en van tijd tot een paar aardappelen met uien. Van 
nacht moet ik op wacht bij het kanon, een van de Armstrongs bij 
Colenso buit gemaakt. 

Febr. 7. 't Kanon wordt in positie geplaatst, een paar schoten gelost. 
Kan Coleskop niet bereiken. Al ons werk te vergeefsch. 

Fe~r. 8. _.~:anon geë corteerd naar Pienaarsk11.mp en boven op den 
kop m posltte getrokken. De lui schijnen ontevreden met ScHOE.MAN 
te zijn; hij is ook zoo vreeselijk langzaam. 

Febr. 9. Wij ont.vangen orders om ons voor een driedaagsehen 
tocht klaar te maken. 

Febr. 10. Op zaal. Het is nog heelemaal donker. Onze rnenschen 
met een kanon gaan l_rtngzaam aan. Het IS te laat om po ities in te 
nemen. Ontevredenheld onder de manschappen. CHOEMAN i een 
draler, waardoor bij twee dagen en mis chien een goede po itie 
verloren _~;leeft. De E11gel~che!l zijn bijna geheel ingesloten door de 
onz~n. WIJ kunnen hen met zten. We ontvangen orders achtereenige 
kopJes, omtrent '/4 mijl ver, terug te trekken. 

Febr. 11. B~~a niets te doen. Te warm om te slapen. Water 
omtrent een miJl weg. Ontvangen bevel tegen 3 30 v.m. klaar te zijn 
om te trekken, daar er waarschijnlijk een gevecht zal plaats hebben. 

Febr. 12. Om 3 uur staan we klaar, trekken een half uur later 
uit en bezetten de stelling op Zaterdag door on ingenomen. pionnen 
hebben ons de po itie van den vijand medegedeeld. Het kanon wordt 
in positie gesteld en zoodra de dag ver genoeg aangebroken i 
worden de kopjes door ons gebombardeerd. We vermoeden, dat cum~ 
mandant VAN DJ.)!' en generaal LE)lMERS' man chappen an.n den 
anderen kant van de kopjes zijn en vandaar aanvallen Het k1\non 
doet prachtig werk. Na. omtrent 20 schotAn breekt de percu~t<ichoud r 
en moeten we ophouden met vuren. Int u eh n hebben v Dur'' 
men chen een kopje beklomm n en openen e n hevig geweervuur 
op den vijund. De chaos wordt veroverd en man gevang n genom n. 
Generaal LEMMRM begiut te bomba.rdeeren. Wij z ndcn ome n Krupp
kanon en een maxim ordeufeldt. Generaal C.IOEMAN ord rt on 
naar de kopjes. Op ongeveer 1500 yard vuurt men op ons. '-'i mand 
wordt gekwetst. Onder het jagen vallen er verscheidene van hunne 

paarden. ·wij bereiken het kopje waar v. DA)I' men chen wareu, 
klimmen er op, zien de gevangenen en dooden en komen eindelijk 
boven op. Toen kregen we order om naar het kamp terug te kceren. 
nog wel voor we een enkel sebot gelo t hadden. Geen wonder, dat 
allen verontwaardigd waren. De kop wa zeer teil en ongeve<>r 300 
voet hoog. Hevig geweervuur werd gehoord aan de andere zijde mn 
de koppies. In het kamp waren inmiddel de gevraagde kanonnen 
gearriveerd; er worden !echt een paar choten mee gedn:m. Om 
10.80 doodmoe in Jaap. 

Febr. 13. Om vier uur 
van morgen j!:ehoord, dat 
de Engelsehen de koppie 
verlaten hadden en ge
vlucht waren. Op hetslag
veld bevonden we, dat ze 
al hunne gewonden en 
dooden op een paar na 
hadden verwijderd. De 
teuten waren achtergela
ten en kleeren, dekens, 
paden, geweren en patro

nen lagen overal verEpreid. 
Ki ten met eetwan·n en 
balen vöer la;!en er bij 
hoopen Het tooneel g:\f 
den meest vol lagen in
druk van een overhaaste 
vlucht. Onder de patron<'n 
vond ik vele nlood-punt" 
dum-dum ..... 

Febr. 14 Orders om op 
JAN RI siK. te zadelen en naar Ren'-

burg- iding, het hoofdkwarlier der Engelseben te gaan. Ik hoor, dat 
ze ol kop hPbben verlaten en bun zwaar g chut naar beneden 
ge meten. Dit i een belangrijke trategi cbe overwinning voor de 
onzen. Ik ben kwaad, d~~ot ik niet gaan kan, daar mijn paard verwond 
is. Omtrent 7 uur hevig !r:1.non- en geweervuur. Een groote lag chijnt 
plaat te vinden. Om~treek 10 uur i alle O\'Cr en hooren we, dr t 
107 gevangen g nomen zijn van bet Weltsbire re"iment. De Engeh•cben 
hebben R n burg- i ding verl:tt( 11 en zijn op 1auwpoort teruggetrokken. 
Grootc hoeveelheden e twaren en voer zijn ge,·onden ..... 

LEE~\YKOP bij Bloemfontein 13 .\.pril. 

Weinig. ze r weinig i er op onz n ,trek" van Donkerpoort voor
gevallen. Tot op 't oog ublik hebben we geen enkel gevecht of 
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schermutseling gehad en ofschoon we omtrent twee uur van Bloem
fontein liggen en we met een verrekijker de Engelsche kampen er 
omheen kunnen zien, hebben we niets gedaan en zullen misschien 
spoedig vertrekken zonder een slag geslagen te bP.bben. Al ging bet 
trekken langzaam, toch zijn we een groot deel van den Vrijstaat 
doorgegaan: Rensburg, Cole berg, Norvals Pont, Donkerpoort, Spring
fontein, Wepener, Ladybrand tot bij de Wetsdorp en daarn11. terug 
tot naar Thabancbu, Banderpoort en zoo naar hier te Leeuwkop. De 
trein bestond uit ± 750 wagens en karren en ongeveer 4000 menschen 
(vele vrouwen en kinderen ingesloten). Het aantal stuks vee moet 
tusscben 14 en 16 duizend geweest zijn Als er uitgespannen werd, 
was de vlakte, zoover bet oog kon zien, bedekt met menscben, 
wagens en dieren. We trokken van 3 uur 's morgens tot 11 uur 
·s avouds met een tnsscbenpoos van omtrent 8 à 9 uur in 't midd~n 
van den dag, zoodH.t we maar weinig slaap kregen. Op den 27en 
Maart kreeg het laager een hezoek van president STEIJN. Het was de 
eerste maal, dat ik "banden schudde" met een "levendigen" Presi
dent. Hij hield een lange toespraak en na afloop ervan werd hesloten, 
dat dP. wagens naar Kroonstad zouden gaan en de paardencommando's 
naar Bloemfontein .... Het is volstrekt geen pic-nic, dat verzeker ik u. 
Brood is zeer Fchaarscb, scbapenvleescb is alles, wat ik gedurende drie 
maanden heb gegeten, suiker is een witte raaf en melk krijgen we zoo 
eens in de week 's morgens .... . 

H . A. STEMPELS. 

De beer STE\IPEL is Yerbonden aan de Z. A. . Mij. Hij was 
te Johannesburg en nam vrijwillig dienst. Eerst stond bij onder 
generaal S cHOE:\IAN aan de grens van den Vrij taat en de Kaap
kolonie, later kwam bij als rapportganger bij bet Laager rond 
Ladysmitb. Uit zijn dagboek. dat loopt tot 20 Maart 1900 -
toen bij wegens een keelaandoenin<Y in Johannesburg vertoefde 
- doen we hier en daar een greep. 

.... Toen we om 1 uur in het laager (bij Donkerpoort) terugkwamen, 
was er uitdeeling van ~1au er~, natuurlijk tot algemeene tevredf'n
heid; kort daarop ontvingen we ook bandeliers en patronen. (Dit 
dateert van begin November 1899). De oude Martini geweren werden 
teruggegeven en ieder wa blij van zoo'n zwaar wapen verlo t te zijn. 
Ten 5 uur arriveerden weer eenigen bier uit Pretoria en brachten 
>erscbeidene paarden mee, waarvan ik er ook een machtig werd. . . . 

't I toch zon'n typisch gezicht, zoo'n lange rij wagens achter 
elkander te zien voorttrekken. We staan nu allen in een grooten 
cirkel. De buitenste rand wordt gevormd door wagen , die allen 
naast elkaar staan. Dan volgt eene ruimte, een soort van straat 
roudom het laager, en dan eén rij tenten met den ingang naar bet 

midden gekeern. Voor de tenten wordt de kost gereed gemastkt. De 
meesten van ons hebben reeds een aardige handigbeid in het bakken 
van vetkoeken en het bereiden van vleescb; toch is 't niet veel wat 
we krijgP.n . . ... . 

21/12 1899. Sinds ik u de laatste maal schreef, is er nogal wat 
voorgevallen. Wat de posities rond Ladysmith betreft, die zijn na
genoeg dezelfde gebleven. Ieder betreurt het, dat men na den slag 

H. A. BTEl!P&LS. 

van Modderspruit aan 
de Engelsehen zoo'n 
langen wapenstilsta.nd 
h eft tm•gestaau, waar
dPor zij in staat waren 
zich in Ladysmith zoo 
te ver~cbansen, dat de 
stad nog niet in onze 
handen i!:l, wat anders 
ongetwijfeld bet geval 
zou gewee t. zijn. 

Twaalf dagen gele
den werd door elP. En
gel~chen "Long Tom" 
met. dynamiet bescha
digd en een kanon 
meegenomen. Zij had· 
den die .plucky trick" 
te hetalen m t het ver
lies van ,·erscbeidene 
man chnppen. Hetfeit 
zelf intus chen w~ts te 
wijten aan de olechte 
waakzaamheid en ook 
schijnt er verraad bij 
in 't pd ~eweeRt te zijn. 

Af f'n toe hoort men 
's nachts plot eling: 
"np zaal burgers, die 
Engel che tr k uit". 
leder is dan natuurlijk: 

spoedig wakker, maar tot heden heeft dat al armeeren niet veel om 't lijf 
gehad. J.l. Vrijdag is er een pmohtige overwinning behaald door de Boe
ren bij Colenso (31/ 11 uur te paard van bier) Aan onze zijde werden G ge
dood en 25 gewond, terwijl bet verlies v:tn den vijand ver chrikkelijk 
gewee t moet zijn; men preekt van 2000doodenengewonden. Er werden 
185 kri.ig•gevangenen gemaakt en bovendien W>J.S men zoo gelukkig 10 
mooie Arm trongkunonnen, ir: khaki-kleur geverfd, buit te maken ..... 

In de eerste week van 1900 werd er hard gevochten bij Colesberg 
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in 't noorden der Kaapkolonie. L.l. Zaterda~ was voor ons een dag 
vol afwi~seling. Vrijdag was er krijgsraad gehourlen, zoodat er iet 
ten opzichte van de belegerde stad verwacht kon worden en werkelijk, 
Vr\jdagaYond kregen wij, rapportgangers, order ons gereed te houden. 
's Zaterdagsmorgens om kw~trt over drie trokken we uit naar Bul
wanakop. Dit was 'n Z\\'are en vermoeiende tocht, maar we kwamen 
er toch. We moesten dien kop beklimmen met onze pna.rden achter 
ons en als ge nu weet, dat de heuvel een helling heeft van ongeveer 
45 °, da.n begrijpt ge wel dat dit geen gemakkelijk werkje wa • Het 
plan was den grooten platrand bij Lady mitb te be tormen en te 
n~>men. Toen wij boven kwamen, waren alle kanonnen bezig de 
forten op den platrand hevig te bombardeeren en overal hoorden wij 
tegen den rand bet scbietPn der geweren. Long Tom, waarvan we 
slechts 'n 100 yards verwijderd waren, bad het bijr.onder druk. In 
den beginne keek ik met aandacht naar het afschieten van dit groote 
kanon, dat zijne bommfD middf'n in de Engel che forten wierp en ik 
dacht er in 't min t niet aan, dat de Britten wel eens terug konden 
schieten. , poedig evenwel werd ik a11n de werkelijkheid herinnerd, want 
plotseling begon bet lydietbommen uit bet groote Engelscbe zeekanon 
boven .en l:mgs te regenen en sommige bar tten op korten afstand van 
ons klippen en stukken boom boog in de lncbt lingerende. Welschrikte 
ik bij 'teerste chot ontzettend, doch spoedig wa ik er aan gewend, w:mt, 
als men op zijn hoede i , kan men bijtijds wegschuilen. Tot 's middags 
4 U UI' warf'n wU danr boven, later bij den Comm!l.ndant-Generaal. Gelnk
kig was 't belder weer en scheen de zon goed, zoodat er mooi met, den 
beliogranf gewerkt kon worden; ander zouJen we 't zeer zwaar hebben 
ge_had met bet wegbrengf'n van rapporten en orders; nu kon 'ter ten 
mm te mee door! Jammer dat de plR.trand niet genomen wf'rd. 

Dit l<wam zoowel door de vele forten der Engelseben al door het 
laffe gedrag der Boeren (als er 500 moeten stormen gaan er niet meer 
d11n 100). Re ultaat: de Boeren moeRten met vrij zwaar vcrlie terug. 
Boven op "Bulwana" wa 't bijna niet te houden van de warmte en 
water, gewoon drinkwater was er een lekkf'rnij ..... . 

20/3 '00. . ... Er z\jn andf'r vier feiten gebeurd, die de krijg kan als 
't ware gehe>el gekeerd hebben. n I. 't ontzet van Kimberley, de 
overgave van Generaal ÜRO.liJÜ met 4000 man, 't ontr.et van Lady
smith, en de in bezitname van Bloemfontein Toch kan de oorlog nog 
lang duren, daR.r de Boeren in de Kolonie bE>ginnE'n op te taan <>n 
du de Engelscbe van twee zijden be t okt worden. Ook begint er 
een betere geest onder de Boeren te komen; al zij nu maar stand 
houden, dan is bun zaak nog niet verloren .... 

H. MULDERS. 

De heer MULDERS was onder-officier bij de Artillerie en te 

Gorinchem in garnizoen. Na bet verstrijken van zijn dien ttijd 
is hij naar Tran vaal gegaan, om dien t te nemen bij de taat -
artillerie van de Z.-A. Republiek. Het ligt voor de hand dat 
de Republikeinen zulke mannen gebruiken kunnen en den heer 
MuLDER mag dan ook een woord vau hulde niet onthouden 
worden voor zijn vrijwillig heengaan naar het oorlog terrein. 
Zijn vertrek dateert uit het begin van dit jaar. Ziehier enkele 
grepen uit een paar zijner brieven. 

..... :Na den lijkdien t van Genem1d JouDERT te hebben bijgewoond, 
ging ik naar bet hott>l om allt> voor vertrek in gereedhtlid te brengen. 
~lijn tenue i : breedgerande bof'd (dien ik hif'r kreeg) met de vier
kleur; aa.n den rechterkant i de rand opge_\:tgen en aan den bol 
vastgegespt met ef'n metalen Tran vaal-eh wapen; een tot d<'n bal 
dichtg-eknoopte ja. met htande kr11ag van lichtbruin laken, dito 
rijbrvek en laarzen met porPn. Om mijn middel zit een malle 
ledt>ren riem waaraan revolver, revolvertascb en binocle, over den 
rechter cbouder link afhangende een k nabijn en over den linker
schoudf'r, recht afbangE>nde, een Landelier met p11.tronen. 

Zoo uitgeru t verlieten we 29 ~!:tart, ' avonds uur Pretori11.. 
30 Maart, ' middag 3 uur, was malrle~l, ook tbo~n no.,. b~~ eind 
t•tion in den 0. V. ., bereikt. Ten Zu1den van maldeel ZlJn alle 

bruggen vernield, zooodat de rei ' te paard moe t worden voortgezet. 
Kolonel TRICHARUT wa in dien tijd v:m Zandrivier vertrokken en 
had in de nabijheid van Brandlort een kamp. Daar bet. voor O?be
kendeu met bet terrein niet aan te bevelen wa zonder g1d ' te retzen, 
be loten wij, op aanraden der bewoner , een trek Boeren ~.fte. wa<:hten, 
die in dezf'lfde richting zonden gaan. Over de gastvriJbetd dte we 
ov ral ondervonden, beu ik vol lof, want ook op de reisnaar Brand
fort en daarna. verder konden WP geen boerdf'rij aandoen zonder d;tt 
on gevr;<!lgd werd: "\Vil nee! koffit> of ?rood ~~~ K~·amen we toen~ll!g 
op eten tijd dnn wn het: .,Ztt neef". ~ eef loea m den re~el wem tg 
af en zorgde gaarne voor efln goed ge,·ulde maag. 3 April ' avonds 
kwnm eindelijk de trek en 4 April ging bet op mar~cb naar B~andfort. 
Ik za.l dien 6 uur langen rit niet g-nu w vergPten, want bet gmg lang
ougebMode paden, over kopje en klippen, door truiken en pl· ·::.en. 
Te Bmndfort was geen oldaat te vinden, dOl'h na e n nieuwen rit 
bere kt en we kolnnf'l TRrCHARDT' ' commando De ontvaug't wa:; Lo\'en 
verw:tehting, manr .... bet bleek. d11.l er bier ge n gebrek aan artil
leri~t n WIL, zooJttt wij d<'n Yolgendtn morgen naar het comm:mdo 
mn genel:'a:tl Pmr.IP BoTHA gezonden werden , die te Vrede zijn kamp 
had opge lagen. Bij :umkom t viel on een ware verra. ing te beurt. 
BoTnA' taf, de mpportgnngers en aJle. in zijn onmiddellijke nabij
heid zijn Holland •r . Wij waren dan ook t r,;tond heelemaal tbui~. 
Bij dit <'Omruando he\'iuden zich drie kanonnen, tw Arm:>trong , 
op de Engelseben v roverd bij Gul en n é ~ n Iaxim Nordenfeldt. 
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Met het oog op de groote Engelsche troepenmacht, welke zich ten 
N.O. van Bloemfontein verzamelt en een te verwachten gevecht, 
hebben we drukke patrouilledienst .... Doorloopend voeden we ons met 
verduurzaamde levensmiddelen en water of koude thee. Keeren we 
vroeg in het kamp terug, dan wordt schapenvleesch gebraden en rijst 
of 'n enkele maal aardappelen gekookt ..... 

Alles wat op verkenning;;dienst is voorgevallen te beschrijven, gaat 
niet, maar wat op 15 April gebeurde, wil ik u even vertellen. Als 
gewoonlijk reden we, 
met het aanbreken van 
den dag, 5 man sterk; 
het kamp uit. Het wa
ren 4 uitlanders en een 
boer als gids. Nauwe· 
lijks een uur buiten 
ons kamp, zagen we 
plotseling, toen we van 
achter een kopje te 
voorschijn kwamen, 

een vijandelijke pa
trouille van 13 man. 
Afspringen en tegen 
den grond ga!l.n liggen, 
was het werk van een 
oogenblik. Een onzer 
bracht de paarden ach
ter het kopje in vei
ligheid. Jammer, dat 
onze manoeuvre door 
den vijand was opge
merkt, want direct flo
ten de kogels om ons 
heen. Tusschen partij
en bevonden zich vele 
lage struiken, zoodat 
het schieten van den 
vijand noch van ons 
uitwerking had. Xa H. M ULDER.s. 
eenigen tijd in deze po-
sitie te zijn geweest, kwam een onzer op het denkbeeld om twee aan 
twee het kopje te beklimmen en hieraan werd dadelijk uitvoering 
gegeven ook. J'/ 0• 1 en 2 kropen over den grond tot achter het kopje en 
gingPn toen met den looppas naar boven. NO. 3 en 4 - waarbij ik 
- bleven zoo mel doorvuren, dat het verwijderen niet opgemerkt 
kon worden. Zoodra vanaf het kopje Fchoten knalden, voh!"den wij 
op dezelfde wijze. Toen we boven kwamen, zagen we de Rooineks 

reeds op ± 1200 M. afstand wegrennen, met achterlating van een 
paard en een doode, terwijl zij twee gewonden hadden. Tot op 2000 
M. zonden we hen nog schoten achterna, maar zonder succes. Het 
paard werd buitgemaakt, benevens een geweer en 47 dum-dummers. 
In een der zadeltasschen vonden we een veldfl.esch met cognac en 
een busje zalm. Een en ander deed natuurlijk dadel\ik dienst. Het 
zadel werd mij toegekend en wordt thans door mij gebruikt ..... 

Over 't algemeen moet men veel ontberen en 't is verbazend te 
zien, hoe allen zich weten te helpen. Voor mij is daaruit veel te 
leeren, hoewel het niet altijd prettig is het geleerde in praktijk te 
moeten brengen ...•. 

PRETORIA, 18 Mei 1900. 

Heden ben ik te Pretoria gekomen met een kanon, dat bij Bosch
rand een granaat juist in de monding kreeg, waardoor een stuk van 
die monding werd weggeschoten. Hier wordt nu een tuk van de 
monding gezaagd en dan is hij weer ,,all right". Ik ga er echter niet 
mede terug, maar vertrek morgen met een Long Tom naar het 
distrikt Potchefstroom... Gedurende mijn hierzijn is er niet één schit
terende overwinning door on behaald en feitelijk heb ik niets dan 
een terugtocht - met een paar gevechten bij Toeba-en Vogelstruis
kop (30 April en 1 Mei) en bij Boachrand (9 en 10 Mei) - meege
maakt van Bloemfontein tot Rhenosterrivier ..... 

A. DE BRUIN. 

Van den heer H. :MoLE~AAR, Bleekersdijk 30, alhier, kregen 
we in1..age van een uitvoerig schrijven van de hand van diens 
neef, den heer A. DE BRUIN. Het loopt over het begin van den 
krijg en geeft dus uit den aard geen recent nieuws. Toch willen 
we gaarne hier en daar een brokstukje uit het verhaal van den 
heer DE BRUL.~ overnemen. 

De heer DE B. vertrok den 5en October 1899 als vrijwilliger van 
Braamfontein naar Zand pruit met de bedoeling zich aan te sluiten 
bij het Johannesburger-commando; door omstandigheden evenwel 
kwam bij aanvankelijk tere~ht bij het Wakkerstroom-commando. Van 
een der Long Toros vertelt de chrijver: "Van de plaats, waar dit kanon 
taat, kan men gemakkelijk Charlestown in Natal zien. Het tuk draagt 

ongeveer 2 à 30 K.M. en 't is op den berg (Peckwana genaamd) 
getrokken door meer dan 200 Boeren. die driemaal de trekkettingen 
stuk trokken. Drie spano sen konden het niet doen" ...•. 

Over de poging om Dundee te nemen zegt hij : Toen de zon opging 
(Vrijdag 20 Oct.) hoorden we reeds het kanongebulder van de onzen, 
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die een grooten kop voor Dundee bezet hadden. (Volgens verklaring 
moet hier een vergi sing plaats gehad hebben, daar de order wa 
Zaterdag 21 Oct. te beginnen, waardoor andere commando's welke 
ons van andere zijde moe ten ondersteunen, no~ niet gereed waren). 
We haasten ons naar de onzen, toen we door een patrouille Engel
scben, ongeveer 25 à 30 man, afgesneden werden. We waren toen 
jui t bij een wagen van het Roode Kruis. ' iet zoodra bemerkten de 
Britten, dat wij gewapend waren, of zi; begonnen te schieten. Zij 
naderden ons tot op 80 pas afstand en staa.kten de vervolging pas 
toen zij meerdere commando's van ons gewaar werdt::n. Wij retireerden 
vervolgens naar den dC)Or de Boeren bezetten kop, bleven daar onder 
een hevig vuur van den vijand tot 's middags 3 uur en waren toen 
ver plicht terug te trekken. Deze kop is door de Boeren "Bloed kop" 
gedoopt. Op dien terugtocht wisten de onzen nog een maxim te ver
overen en eenige gevangenen te maken ..... 

Zaterdag 28 Oct. trokken wij meL een trolley met geleende ossen 
naar Dundee om buit te halen. Dundee zag er treurig uit. Bijna 
ieder huis, dat niet tot hospitaal was ingericht, wa uitgeplunderd en 
het meubilair lag verbrijzeld over de straat. De buit door de regeering 
van Transvaal aan haver, rnelies, veruuurzsamd vleesch, groenten en 
tenten behaald, was enorm, wat niet te verwouderen is, als men weet 
dat _Dundee een der hoofdmagazijnen van de Engel che troepen was". 

U1t den verderen inhoud van den brief blijkt, dat de heer DE B. 
ook heeft deelgenomen aan bet beleg van Ladysmith, maar bijzonder
heden van belang vertelt hij niet, ten min te niet tot den datum 
waarop zijn schrijven besluit. 

W. DE HOOG. 

De heer DE HooG nam tot heden (d.i. tot April-Mei) geen 
deel aan den strijd. Na den eed van trouw aan d Repuulick 
te hebben afgelegd, werd hij bela t met de bewaking van de 
gevangen Engel che officieren, die e n half uur buiten Pretoria 
"onder dak" hadden gevonden. 

Een fragment uit een brief van 7 April luidt al volgt: 

....• "do gevangen officier n zitten in een lange rij lBge gebouwen 
op een groote vlakte tus chen de bergen en deze vlakte i aan alle 

zijden door ijzerdraadversperring afgezet. Zij hebben de meest mogelijke 
vrijheid binnen die i'uimte, doch zij mogen er natuurlijk niet uit. 

W, DE HOOG. 

Er zijn er + 150 en er worden heden weer een tiental verwacht. Op 
'toogenblikzijn ze vlak tegenover mij aan het tennit-~en. 

H t kampleven bevalt mij b t. De ko~t i gotd. Eet i ltmk wo 
ond r Hollander' rond de wacht te zitten en over Holland te preken. 



TROUW 

Wat waren we enthousiast, toen 't pas begon daar in Zuid-Afrika! 
't Is voor ons gevoel, alsof 't al zoover achter ons ligt. 
Ha, wRt waren we toen enthou iast! 
Wc hadden er wel willen heenvliegen, om mee te strijden dien 

gloriekamp tegen onrecht en verdrukking. Daar kwam elevatie uit 
dat gewone doen en uît dat gewone zijn, nog al !Rag bii den grond, 
plat en dof. Daar gloeide wat in uns binnenste, vuur, heilig vuur. Een 
staal-flikkering ging on door de ziel, als de klanken van Spitskop en 
Amajuba werden vernomen. Als een wondere verrukking greep ons 
a;m 't voorrecht om nn eens niet zoet te zijn, niet zoet temogen zijn, 
niet zoet te willen zijn, niet zoet te kunnen zijn. We d~elden elkaar 
onze toorntrillingen mede. We hongerden naar meevoelen en meelijden 
met de vertrapte broedt>rs, daar in de verte. We voelden ons held 
worden met hen. We hadden Engeland wel willen weg chelden, we 
hadden het wel willen doodschelden, of doodbidden of doodvloeken ... 
zoo onstuimig ging het. 

Wat waren we enthousiast! 
We schrikten baast voor ons zelf. 
We bRdden niet g<dacht, dat wij met onze rookende-turfzielen nog 

zóó konden opsteigeren, zoo hoog en zoo geweldig. 
En nu ... is er geen gevaar dat we weer zoet, heel zoet gaan 

worden? De Boeren vielen tegPn. We hadden geïdeali eerd - dom 
menschenhart, dat ooK maar altijd weer zichzelf tot dat domme 
idealiseeren verlokt! Ze gingen loopen toen de tegenspoed kwam. Ze 
waren zoo !echt georgani~eerd. De samenwerkin~ ontbrak. Hun 
per oonlijke belangetjes steldt>n ze boven die groote, groote belangen 
van vrijbeid en van recht. Enz. enz. enz .... Al we 't lorgnet op 
onzen kritischen neu zetten en cherp toekijken, blijkt hetdan niet, 
dat die gebruinde helden met bun flapboeden en lange baarden toch 
eigenlijk ook maar gewone men cbjes zijn, kleine men. çhjes, ha~ ha! 
haa t net zoo klein als wij zelf? Dwepen, dat kan er nog wel door, 
maar blijven dwepen, wie doet dat nu in een tijd, waarin de men chen 
bijna een beroerte krijgen van -rationeellgheid? Kom, willen we m1,1.ar 
niet liever bier of daar een oude trek chuit zien op te ~chommelen 
en eene lange pijp op teken en gezellig in 't roefje gaan zitten rede
neeren, redeneeren over al wat daar vroeger in Transvaal en Vrij taat 
zoo heel erg verkeerd ging, en over de schrielheid _van dien Kruger 
met al zijn bijbelteksten, en over Je omkoopb~arhe1d van den Volks
raad, en over de lichtpunten, die toch ze~er u~ de Engelscbe staat
kunde niet ontbreken, en over den ontwikkelingsgang van de be-

BI!IJVEN. 

schavings-idee, en over de mooie kansen voor die menschen daar in 
Zuid-Afrika om straks, als de zegeningen van Victoria's regeering in 
ruime mate over hen worden uitgestort, het feitelijk veel beter te 
krijgen, dan ze 't ooit hadden? Willen we maar niet liever in ge
moedelijke bedaardheid zoo gaan zitten redeneereu? En dan, half 
ingedommeld, tot de snuggPre trekscbuitachtige ontdekking komen, 
dat vrijbeid en onafhankelijkheid toch eigenlijk ook maar dingen 
zijn van betrE>kkelijke waarde? En dan 't er over een worden, dn.t 
het toch ook heusch ver tandiger i om een bord pap te eten of 
een kopje thee te lurken, dan zich voor zulke dino-en te laten dood
echieten? En dan eindigen ml:!t ons zelf uit te lachen, omdat we de 
malligheid hadden on voor zoo'n troepje onhebbelijke menscben 
zoo extra warm te maken? 

een, we zullen het niet doen. 
We voelen wel, dat het ook ons bekruipt dat loome, lamme, 

fatsoenlijke gevoel om er ons langzamerhand maar niet veel meer 
van aan te trekken. l\Iaar we willen er tegen kampen uit alle marht. 
We willen het van onR af Jingeren al een verzoeking. Wij willen 
niet zoet worden. We u.:illen het niet. We willen tromo, blijven. Trouw 
aan de heerlijkheid van eigen ge stdrift. Trouw aan onze symphntio 
voor de helden, die nu met bu:1 taaie volharding tegen de overmacht 
nog veel meer bewondering verdienen, dnn in 't begin, toen ze huu 
strijden met zooveel Aucce bekroond zagen. Trouw aan ons voor
nemen om omocht onrecht te blijven noemen, ook al vermag men 
het voor de rechtbank der publieke opinie duizendmaal goed te 
praten en mooi tA praten. Trouw aan ons bidden tegen die gemeene 
politiek, of wat op 't zelfde neerkomt aan ons vloeken tegen die gemeene, 
gemeene, gemeene politiek van dat Christelijke Engeland. Trouw 
aan on geloof, dat het recht toch eenmaal triomfeeren moet en 
triomfeeren zal. 
~fen zal ons uitlachen, mi schien. 
Bl'st, we hebben 't er voor over door "men" uitgeln.chen te worden. 
ne Heer zal in eeuwigheid zitten, Hij heeft zijn troon her id ten 

J!erichre. Bij z lf zal de wereld richten in gerecht•gbeid, en de volken 
in recbtmatigheden. 

Zie maar, Bij b~gint zijn enquête reeds in te tellen onder degenen 
die bloed vergieten. En Hij maakt zich al op om zijn exploot uit te 
brengen tegen de volkeren. 

Halleluja! 
A. J. TH. JONKER. 
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FAMILIE HARTOG. 

De heer fuRTOG is een neef van den WelEdelGestr. P. J. A. DE 
BRUÏNE, burgemeester van Zwijndrecht. Deze was zoo welwillend ons 
eenige inlichtingen te verschaffen omtrent verschillende familieleden, 
die mede de wapens hP.bben opgenomen voor de rechtvaardige zaak 
onzer stamverwanten. 

De man, wiens portret we hiernevens geven, was werkzaam op de 
Staatsdrukkerij en 
werd in October '99 
opgecommandeerd. 
Eerst is hij in Na tal 
geweest, heeft daar 
verschillende ope
raties meegemaakt 
en is na het ontzet 
van Ladysmith naar 
Pretoria terugge
keerd. Toen heeft 
hij zich aangesloten 
bij het vreemdenle
gioen, waarvan de 
dappere VILLEBOIS 
DE MAREUIL-later 
jammerlijk gesneu
veld -de aanvoer
der was. De heer 
H. behoorde tot het 
kleine getal, dat na 
een tocht van en
kele dagen, den En
gelschman wist te 
ontsnappen en bij 
zijne familie terug 
te keeren. fen den
ke niet, dat deze 
ondervinding den 
flinken en stouten 
strijder ontmoedigd 
had, integendeel, na 
een rust van vier 

W. A, liA&TOO. 

dagen ging hij weer den Vrij tru:Lt in; verm0 delijk h eft hij zich 
toen aangesloten bij het commando van DE WET. Dit is echter niet 
met ze~~rhe~d te zeggen, o~dat geen latere belichten over b m bij 
de fannhe hier ontvangen Zijn. -

Onder een DB WET moet het voor een fermen Vaderlander een 

prettig dienen zijn en DE WET zou, al hij niet zuJke mannen had. 
als hij blijkt onder zich te hebben, niet kunnen be taan, wat hij al 
meermalen be. taan heeft. -

De zu ter van den b er HARTOG bovengenoemd, mej. ALIDA HARTOG, 
wier portret wij ook afdrukken, dient baar vaderland mede en 
natuurlijk op :mdere wijze. Zij is bij de Ambulance, wa eer t iJ: 
Nats.l, later bij Jafeking en nog later bij Kimberley. Van hare onder
vindingen vernamen we niets. 

IARINU' K. HARTOG, een broer van den vorigen, wa telegrafi t bij 
de Z. A. . M. Bij behoorde tot het Waterberg-commando, maar i~ 
teed te ... TijLtrnl)JU gebleven. Laat telijk was bij ~tationschef te 
'aboom pruit. Al een der vele taaltje van EnaeLcbe willekeur 

mag wel vermeld tiedien t gedaan 
worden, dat bij ver- later zorgde hij ale 
moedelijk naar Hol- postcommandant 
land teru~gezonden voor fourag-eering 
wordt, hoewel hij en 't vo rzien van 
bepaaldelijk Trans- ammunitie aan de 
va:tl eh burg r is. troepen in Natalen 

De vader der bo-
venger:oernden, de 
b er A. K. 111. HAR
TOG w· postcom
mie en dient, al 
zijne kinderen, het 
h\nd van ,,die vier
kleur". Eerst he ft 
hij te Pretoria. poli
moesten verlaten. 't Is du 
krnni~e familie i als één 

MEJ. A. HAil'rOG. 

rond Kimberle"l. 
Ten 'lotte i ·hij 
bel t gewee t -
tot zoover loopen 
ten min -te onze 
inlicbtin~en -met 
bet toezicht op die 
Engel chen, welke 
op bevel d r Re
geering Tran va.al 

niet te veel g<::zegd. al we chrijvcn: deze 
man ten o::trijde getrokken. 

FAMII.IE WULFSE. 

DP. !Jeer A. \ruLFSE te Zwijndrecht heeft ver>'chillende fami
lieleden in Z.-Afrika. Aan etm brief van d n 7 n Juni 19()(), dien 
d heer A. \ ULI!'t<E on. ter inzage verstrekte en die afkom tig 
i. van zijn ne<!f, wien naam onder het bijgaande portret .taat 
ontl enen wij het volgende: 

. .... Zoo trok ik dan met het Pretoria-commando naar LTat l. Wij 
war n r d op Engel ·b grondg bi d, doch mn een vijand wn nietq te 
bespeuren, ho wel wij gedacht hadden bij Laing ·nek laags te zullen 
raken. Charle town n • 'ewca tie wa re acht r den rug- n noÇ{ 
wa geen vijand te be p uren. nwillekeurig vroe~ n wij ons af, ,. Un 
hier ge n vijanden of zijn ze laf om zich met on te meten? 
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Eindelijk, bij Dundee vonden we ze; daar lag de Britsche Leeuw 
gereed zijn prooi te bespringen en werkelijk, hij sprong, doch viel 
om zoo te zeggen, met hebJoeden kop van de Biggarsbergen. 

Den 29en Oct<>ber 's middags te vier uur kwamen wij met ons 
kanon (een 15 c.M. Long Tom) voor Ladysmith aan en begmLDen 
direct bet in positie te stellen en nadat we ammunitie boven gebracht 
hadden (een bom is 90 pond zwaar), vielen we eenige uren naast het 
stuk neer. Nauwe
lijks was de zon 
boven het Draken
gebergte of de aarde _ 
dreunde van het 
kanongebulder. Ge
neraal WHITE had 
reeds de positie van 
het groote kanon 
ontdekt en stelde 3 
batterijen alleen op 
ons stuk, zoodat de 
bommen voor, naast 
en over ons vielen 
en de kartet en in 
de lucht barstten, 
het was vreeselij k ! 
Maar de Long Tom 
bleef ook niet stil 
en gooide zijn 15 
c.M. bommen mid
den in den vijand, 
zoodat er gaten in 
de regimenten sloe
gen van 50-100 M. 
lang. Dat duurde 
zoo van 's morgens 
half7 tot 'smiddags 
12 uur met dit resul-
taat, dat wij meester F. J. W ULFsE. 

van het slagveld 
bleven en 1200 gevangenen maakten. 

Destijds ging alles naar wen eh, ook bij de Vrijstaters, die het op 
Kimberley en Mafeking gemunt hadden, doch, jammer genoeg, toen zijn 
de Boeren lak eh geworden, meenende dat alle reeds gewonnen was .... 

Van een anderen neef des heeren WULFSE, vernamen we lecht dat 
hij ook Politiedienst had godaan in Pretoria. Zijn conterfeitsel is 
mede opgenomen. 

Het lijkt ons niet ongewenscht in dit album ook op te nemen iets 
over de ondervindingen van een beambte der Z. A. S. M., die door 
het uitzettingsdecreet der Engel chen getroffen werd. 

Dit was het geval met den heer v. n. GRAAF. Hij deed politiedienst, 
toen de Engelsehen Pretoria binnentrokken. Hij werd, met tal van 
anderen die in zijn 
geval verkeerden, 
gevangen genotnen 
en naar 't station 
gevoerd, waar allen 
werden opgeschre
ven en toen weer 
vrij gelaten, echter 
tnet het bE>vel d3.llg 
daarna terug te ko-
men. Natuurlijk 

kwam men terug 
en toen werden al 
de opgescbrevenen, 
ambtenaren der Z. 
A.S. M. gecomman
deerd aan 't werk 
te gaan, wat una.-
niem gewE'ÏI!erd 

werd. Zij die Tran -
vaalsch burger wa
ren, werden metden 
sterken arm gehaald 
- zoo deelde de 
heer DE GRAAF on 
mede - en bij wei
gering om te wer
ken, eenvoudig in 
de tronk (gevange
nis) gestopt. Een 
tweetal van hen die 
aanvankelijk wei-
gerden en later op w W ULF'E 
hun besluit terug- · · · 
kwatnen, werden toch gevangen genomen en gehouden, ja, zaten nog 
in de tronk, toen Dl!l GR. uit Pretoria vertrok. Vooral werd het door 
den beer DE GR. gelaakt - en tereebt - dat de datum van vertrek 
voor hen, die kennis badden gekregen naar Holland te zullen worden 
gestuurd, plotseling en meer dan een veranderd werd, waardoor 
velen een klap zonder woning, zonder voed el enz. zaten. Eindelijk 
den 1en Juli, 'savonds te 8 uur, ving de reis aan. In beestenwagen 
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gepakt, blootgesteld aan regen en wind, werd 48 uur aan één stuk 
m 't spoor doorgebr~cht, zonder dat eenig voedsel of eenig drinken 
verschaft we!d, terwui allen bewaakt werden of ze krijg,gevangenun 
waren. Na d1en langen en afmattenden rit - waarbij natuurlijk wel 
eens g~stop~. werd, doch ni~mand zijn plaats mocht verlaten- kreeg 
men emdel1Jk wat beschmt en cornedbeef. De behandeling was in 
één woo!d slecht. 'Y el werd~n ten slotte zeilen verstrekt, na lange 
P!,Otestaties en gaf drt een kleme verbetering, doch verder bleef alles 
hiJ 't oude. 't Was afschuwelijk vies en smerig. Zoo kwam men ten 
slotte, na ongeveer 80 uur in een beestenwagen te hebben doorge
bracht, te East Londen aan. De hoop, dat het hier beter zou worden, 
werd beschaamd. Gelegenbeid om wat te koopen he tond niet; ter
s~nd werden allen aan boord van de "A.rnnclle Ca tle" gebracht en 
o J~mru~r, ook hier kwam alle goede verwachting bedrogen uit. Als 
harrug m een ton, werd de ma sa aan boord gepakt, de slaapgele
genheid was afschuwelijk, er hing een atmosfeer welke elke beschrij
ving te boven gaat, terwijl het voedsel bestond uit niet veel anders 
dan verrotte aardappelen, bedorven vleesch, kortom uit alles wat 'n 
afkeer wekte. 't Is meer dan een wonder, dat niet velen ziek geworden 
zijn. 1\Iet de zindelijkhei•l stond het ook al niet te best geschapen, 
zoodat de beklagenswnnrdige pas agiers tegen wil Pn dank een reisje 
hebben gemaakt, dat hun levenslang nieL uit de berinnering zal gaan. 
Over één ding bad de heer DE GR. in die 33 dagen zeereis niet te 
klagen gehad en dat wa over d houding van commandant en 
equipage. Een heel klein li<·htstraaltje dus! 

Men kan zich voo1 lellen met wat 'n vreugde de Holland cbe ku t 
begroet werd en hoe goed het de verbannenen deell, ontvangen te 
worden, woals ze werden ontvangen. 

Dr. P. ROMIJN. 

Deel uitmakende van de Russisoh·Holl. Ambulance. 

We geven Dn. Ro;o,nJ:o~ gaarne het wo01d voor het volgende 
schet je (genomen uit ePn zijner brieven aan zijne Ouder). 

De laatste dag bij Veertienstroomen. 
Aan den poorweg van Kimberley naar Baluwayo. een 20 mijlen 

ten oorden van een,tcrenoemde plaa,t , liggen tw c klein ·tation' 
tegenover elkander nabij den o ver der Vaalrivier; een poor
wegbrug verbindt de beide oever en een pontveer door een land
weg verbonden met beide stationR, maaktdenovertochtmogelijk 
wanneer de stroom door de zomerregens gezwollen, oudoorwaad-

baar is. Het noordelijke der beide tations beet Fourteen tream 
(veertien stroomen) het zuidelijke draagt denzelfden naam als 
het dorp waarbij het behoort, namelijk Warrenton. 

Op deze plaats, een weinig ten we ten van die waar de V aal 
de gren rivie1• wordt van Vrij taat en Transvaal, hebben de 
Engelsehen maanden lang te vergeef: getracht den voet op het 
grondgebied der beide Republieken te zetten. 

Daar lagen aan beide zijden de troepen verseban tin de teile 
oevers der rivier, hadden zij zich loopgraven en holten gemaakt 
en die ve!'Rterkt en be cbut met ijzeren dakplaten, deuren, etc. 
waarvan zij zich in de naastbijzijnde verlaten huizen hadden 
mee ter gemaakt, op ommige plaat en, waar de oevers elkaar 
naderden, niet meer dan 200 Meter van den vijand Yerwijderd. 

Daar lagen rum onze zijde de mannen van het Wolmeran ~tad· 
commando ten oo ten van den poorwecr Pn ten we ten daarvan 
de Lichtenburrrer Grikwalanders, Vrijburgers, allen voetgangers 
wier lager meer naar achteren geplaatst waren. Ver voor on 
uit op een hoogen rand waren de kanonnen der EngeLchen 
zichtbaar en tu schen dezen en den zuidoo telijk van on zich 
uit, trekkenden platrand (tafelberg of tafelkop) zag men da?;elijk 
den ballon captif van den v~jand omhoo.,. gaan. We hadden 
onze ambul:Jnce opgeslagen in de nabijheid van bet Pretorialager 
en on een laar dagen te voren tegelijk met dit lager meer 
noordelijk verplaat. t, daar we beiden te veel blootge teld waren 
aan het vijandelijk vuur. 

Toen op een a vond een bom midden in het PretorialagPr 
was terecht gekomen werd dit dienzelfden nacht verplaatRt en 
bemerkten we den volgenden ochtend bij het ontwaken dat we 
alleen stonden waarop ook \'i'Ïj het raadzaam oordeelden eene 
andere plek te kiezen. 

6 lei. Het wa than Zonda.,.. Heerlijk wa de zon aan 
den wolkelooz n hemel opaakomen en be cheen nu onze hagel
witte t nten met bijna verblindend licht; rondom on op het 
uitge trekt dorre gra. ye)d wa het dood til. onze paarden tonden 
loom bij n onder een half kalen boom en ~loeaen elkaar de 
zwerm n vliegen van den kop. de kaffer hadden zich op hun 
rug uitge.·trekt in h t bo. c·hje, dat we, omdat er onzen daaelijk ... cben 
pot w rd gekookt, de keuken noemden. 

Wij zochten een Fchuilplaat. voor !le al te heete zonne tralen 
in de ebaduw van onzen j!'rooten met witte tent vooniene 
ambulancewagen, waarop de Roodekrui vlag wapperde. 
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Het viel ons op dat uit de lagers zoo weinig geluid tot ons 
kwam, dat het psalmgezang heden zwakker was dan op andere 
Zondagen, het kon niet anders of vele burgers, anders in het 
lager, waren thans mede uitgetrokken. 

De dagen te voren, toen ik zooals gewoonlijk op mijn sterke 
grijze ponny de lagers bezocht, om mijn patienten te zieu, had 
ik reeds bij geruchte gehoord dat de Engel chen de Vaal op 
twee punten. bij Hebron en Barkley, waren overgP.trokken en 
thans aan beide oevers oprukkende, de bezetting van Veertien
stroomen kwamen ""Versterken. 

Daar steeg de luchtballon op, eerst nauwelijks zichtbaar tegen 
den grijzen horizon, spoedig met zijn spiegelend zijden overtrek 
zich duidelijk afteekenend tegen de blauwe lucht. 

Dat opstijgen van den ballon beteekende niet veel goeds, dat 
wisten we en spoedig zou dit ook thans weer blljken, want na 
t.en kwartier viel de eerste 12 centimeter lydietbom van dien 
dag. Tegelijk werd een hevig geweervuur van beide kanten geopend, 
van den boerenkant afzonderlijke pang-pangs onregelmatig op 
elkaar \'Olgend, van die der Engelsehen salvo op alvo ratelend 
over de rivier komend, weerkaatsend tegen de oevers, die het 
dof weêrgaven. Daartueschen het gedonder der Maxims in regel
matig snel opvolgende knallen. 

We begrepen dat het een heete dag zou worden en ik hield 
mij gereed om bij de eerste oproeping naar het gevechtsterrein 
te kunnen optrekken; de morgen ging echter om zonder dat 
dit geschiedde. We lagen dus rustig in de ebaduw en wachtten 
de dingen af, die komen zouden; het wa twaalf uur geworden 
en de ballon was als gewoonlijk gedaald, het bombardement bad 
voor een oogenblik opgehouden. Toen te 1 uur, teeg bij opnieuw 
op, neêrglurend van uit de hoogte op de po itie, der Boeren, 
op de ligging van hun lagers, aan de kanonnier richting en 
af: tand gevend, hoe hun moordende machine te doen wer
ken. Het schijnt dat thans onze haO'elwitte tenten, den waar
nemenden officier waren in bet oog gevallen en hij deze voor 
een der lagers bad gebouden *), want plot~eling bij bet vallen 
van den eersten bom, was het duidelijk dat het op ons gemunt 
was, op een 25 meter van ons ontplofte zij, een hooge kolom 
van bruinrood stof en aarde opwerpend in de lucht en een regen 
van kogels, tukken koper en cbroot om zich heen ver preidend. 

•) Onze Roodekruisvlag moet onzichtbaar zijn geweest op dezen grooten afstand, 

Ik raadde de zusters aan zich in de nabijzijnde boschjes te 
bergen, trok aan tonds met behulp van de kaffers de ijzeren 
pennen onzer tenten uit den grond, zoodat binnen een paar 
minuten alle zeilen vlak op den bodem lagen en het lange gras 
en de boschjes hen aan bet oog van den verren waarnemer 
onttrok. Nauwelijks waren we daarmeê klaar en bad ook ik mij 
geborgen of een tweede bom bevestigde onze meening; daar 
volgende schoten meer en meer uit onze richting afweken, konden 
we poedig weer veilig naar onze plaats terugkeeren. 

Plotseling zagen wij 
een ruiter in vollen ga
lop op ons aankomen, 
ik ging hem tegemoet, 
het was een jonge boer 
uit het Pretorialager, die 
ons namens generaal Du 
TolT kwam meêdeelen, 
dat bij de commando's 
bevel had gegeven, terug 
te trekken, daar het hem 
onmogelijk scheen de 
posities te blijven ver
dedigen tegen de inmid
dels langs de rivier op
gerukte en de Boeren 
in de zijden dreigende 
Rngel che macht. De te
rugtocht zou ge ebieden 
op Cbristiania; ik vroeg 
hem of onze hulp ge
wenscht was, bij deelde 
mij mede dat ge n en
kele Boer dien morgen 
gewond was. 

DR. P. RomJN. 

Werkelijk zagen we 
reed link en rechts 
in groote drommen de 

paardencommando s in een wolk van stof gehuld, voorbij
trekken en kort dac.ror. werden de eer te voetgangent (die tot 
het Lichtenburger, Gnkwaland en Vrijburglager behoorden) 
zichtbaar. 
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De arme kerels, die reeds bijna een uur geloopen hadden met 
alles wat zij van hunne bezitting uit de handen des vijands 
trachtten te redden, zwoegden bezweet en be toft over het kale 
ongebaande veld, beschenen door de felle zon, onder den last 
van hun dekens, mauser en over de borst gekruiste zware patroon
banden en hun veldfle eh; hun zakken met allerlei keukengereed
schap, sommigen met schoenen en kieeren onder den arm. 

Zoo kwamen ze in groepjes van 2, 3 soms 6 tegelijk bij ons 
aan en zetten zich op den grond neêr om een oogenblik den 
last van zich af te werpen en eenige verademing te krijgen. De 
zusters liepen af en aan met kommen water om de dorstigen te 
laven; kleine magere jongens van nauwelijks 14 à 15 jaren waren 
te uitgeput om den last verder te dragen en lieten, behalve 
hun geweer en patronen, alles bij ons achter. Een oude veld
kornet, die reeds eenige dagen ziek wa , doch zijn post niet had 
willen verlaten, zeide niet in staat te zijn verder te gaan en 
zich liever krijgsgevangen te geven. 

Na een oogenblik van rust gingen allen weêr op marscb om 
plaats te maken voor nieuwe aankomenden, die reeds begeerig 
hadden gezien naar de kroezen helder frisch water, waarmede de 
zuster bun te gemoet kwamen. Zoo viel de avond. Het bom
bardement bad sedert een paar uren opgehouden. We wisten dat 
de vijand het niet zou wagen in de duisternis de rivier over te 
trekken, al zagen we ook aan de overzijde eene meer dan gewone 
bed~jvigheid en troepenwisseling. We haasten ons dus niet, 
laadden onzen wagen op en toen de zon reed~ in een zee van 
vuur was ondergegaan en de korte chemering voor donker had 
plaat gemaakt, trokken we over het kale veld in de richting 
van Ohristiania. 's NachtR toen we na een paar uur rUden uit
gespannen in onze dekens gewikkeld on op den grond hadden 
uitgestrekt en onder het dak van den belderen zuidelijken . terr u
hemel in gerusten !aap \\>aren. dreunden de kanonn n lauw het 
pad voorbij en toen we 's morgens bij de er ie zonne tralen 
ontwaakten, wisten we dat than' de zoolang verdedigde weg voor 
den vijand openlag en hij den eer ten voet op Transvaal he bod m 
had gezet. 

G. BOUWENS. 

Bij deze afbeelding (zie blz. 22) zien we een gewapend troepje, waar· 
onder ook de heer G. BouWENS, die den 25en Aprill 96 als beambte bij 
de Z. A. . M. naar Zuid-Afrika. vertrokken i . Door bemiddeling van 
den heer PH. BoUWENS, zijn vader, kregen we dit mooie "kiekje" op 
de brug en tegelijk inzage van een vrij uitvoerig schrijven. Oorlog'· 
ervaringen leeren wij er uit den aard der zaak niet uit, want de beer 
B. was niet bij een commando. "Wij hebben hier ( tanderton) een 
korp van Hollander willen oprichten om na.a.r de grenzen te gaan", 
schrijft hij, "maar we mogen niet". Al de treinen weer gaan loopen, 
hebbPn we je noodig, zegt het Gouvernement. "Wij kunnen het 
ander he t merken", vertelt de brief cbrijver in een ander gedeelte 
van zijn brief, "dat we a.fge neden zijn. De ko t wordt schraal en 
bijgevolg duur, er wordt baa.st niets flangevoerd en wat nog komt, 
moet langs een grooten omweg en per o enwagens" ..... " os geld 
gaat door: het wordt opg chreven, evenwel i het on verboden 
dien ten aan bet Engel cbe leger te bewijzen, wat ik toch niet zou 
doen, al kon ik er 4 sh. per uur mee verdienen. Het zou mij bloed
geld lijken!" 

O" meer adre sen dan van hen van wie wij nu hiervoor een 
en ander vermeld hebben, tonden ons ten dien te. liaar bij 
onderzoek bleek ons, dat sommigen >olstrekt niets wisten van 
hunne verwanten daarginds, enkelen achtten zich niet gerechtigd 
medecleelingen te doen, nog anderen gaven on brieven waaruit 
per slot van rekening o zoo weinig - ten min te voor ons doel! 
- te halen was. 

Wij eindigen dan ook, nà het volgende oorlog chet je, met 
een vervolg van het overzicht van den loop der gebeurtcni en 
tot zoover on dat mogelijk is. 



Een uit Velen. 
Een schets uit den oorlog in Zuid-Aj1·ika. 

Het i::; een donkexe koude nacht. Een van die nachten, die 
in het zwarte werelddeel zulk een scherpe tegen telling vormen 
met de tropische hitte van 
den dag. 

hui van den ouden BuRGERS is opgevoed en met wie J A reeds 
getrouwd zou zijn, al niet te kwader ure de oorlog was uitge

In het Boerenlager om 
Ladysmith zijn alle man
schappen in diepe rust, om 
krachten op te doen voor 
den volgenden dag, al mis
schien de strijd tegen de 
,,rooineks" nieuwe offers 
eischen zal. Enkele mannen, 
de zoogenaamde "brand
wachts" zijn aangewezen ge
durende den nacht het kamp 
te bewaken. Onder hen be
vindt zich ook JAN BuRGER:-1, 
een jonge Transvaler, die 
zich met zijn grijzen Yader 
en drie zijner broeders ge
schaard heeft in de gelederen 
van die helden, die, onder 
de banen der vierkleur, den 
Engelsehen overweldiger zoo 
fier tPgemoet getreden z\jn. 
:Met bet Mausergeweer in 
den arm, loopt hij been en 
weer, en intu schen dwalen 
zijn gedachten af naar hen, 
die hem dierbaar zijn en die 

Bat:G BIJ TANDERT0:-1 (Zie blz. 21). 

broken, die alle weerbare 
mannen in het veld riep. 
In gedachten ziet hij haar 
lief gelaat voor zich. met 
de blauwe oogen en de 
blozende wangen. En al ston
den die oogen vol tranen, 
en al waren die wangen ver
bleekt, toen JAN haar om
hel de, voordat bij vertrok 
naar het front, toch heeft 
zij zich als een kloeke Trans
vaal che gedragen, want ze 
wist immers dat JAN ging 
strij tien den heiligen trijd 
voor vrijheid en voor recht. 
Toen heeft JAN haar geku t 
en gezegd, dat ook in het 
veld een alziend oog over 
hem waakte en als het Gods 
wil was, dat hij ongedeerd 
terugkwam uit den strijd, 
dan zouden zij trouwen, zoo
dra het vr de wa . En zoo
al de zon door de wolken 
breekt, na een regenachtig n 
morgen, z66 beeft ANNA ge
glimlacht door hare tranen 

hij thuis moest achterlaten. Hij denkt aan zijn lieve moeder 
en aan zijn pleegzusje, ANNA PLOEGER , de wee , die in het 

heen. En zó6 heeft JA'S haar het laat t g zien. JA.N staat even 
· til en lui tert naar de nachtelijke geluiden, als de wind door 
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het linnen der tenten speelt, of een man zich beweegt in den 
slaap. Maar toch, nu hoort hij iet tmderR; het is of er meer
dere voetstappen klinken op den ruwen grond, en vrienden 
kunnen het met zijn, want tijd voor de aflossing is het nog niet. 
Nu is het weer stil, maar een stilte, die JAN niet geruststelt; 
hij vreest, dat de vijand de kanonnen wil vernielen, want het 
geluid kwam uit de richting der plaat , waar de stukkeu staan. 
Toch begrijpt hij niet, dat de brandwacht op die plaats geen 
alarm maakt, zou die misschien in den slaap door de Engelsehen 
overrompeld zijn? 

JAN BuRGERs sluipt vooruit en stelt ~ich, verdekt achter een 
kopje op. Duidelijk ziet hij nu het licht van een lantaren, en 
daaromheen bewegen zich eenige donkere gestalten . Rij twijfelt 
nu niet meer of de Engelsehen zijn bij de tukken om die te ver
nielen . Maar Jan is er ook nog. Vlug legt hij aan, een schot 
klinkt en twee Engelsehen bijten in het stof. Tegelijk roept hij 
met luide stem: "Onraad mannen, rooineks bij de stukken." 
De knal van het schot heeft de Boeren reeds gewekt; vlug springen 
zij op en grijpen hunne mausers. JA i intu chen vooruitge
sneld, om de vluchtende Engelsehen den pa~ af ie nijden, en 
reeds zes man van het troepje heeft bij buiten gevecht ge. teld. 
Maar opeens voelt hij een vreeselijke pijn, een der gevallenen 

heeft nog de kracht gehad hem een bajon tsteek in het been 
toe te brengen; Jan wankelt en valt en de officier een \an die 
barbaren. die gewonden vermoorden chiet zijn revolver op hem 
af, maar wordt in het volgend oogenblik zelf door een mau er· 
kogel van een anderen Boer gedood. 

Door de waakzaamheid van JA~ BURGERS zijn de kanonnen 
behouden en de Engelsehen met zwaar verlic terugge lagen, 
maar hij zelf i dood; en al de maan door de wolken breekt, 
dan herkent de oude BURGERS, bij bet zwakke licht, het bleek 
gelaat van zijn jong ten zoon, g neuveld al een held op zijn 
po t, gevallen al een nieuw offer van dien gruwzamen krijg, 
die zulke ongeneeslijke wonden laat. 

En de grij aa.rd licht den hoed van het hoofd en preekt: 
"\\ ..~arom, o God, waarom hem en niet mij waarom hem die 

nr.· :\l]r,F, e11 niet mij, die niet meer van het leven te wachten 
h:..,t. :\laar niet mijn wil ge chiedde, o Heer, maar de Uwe tot 
in eeuwighei l, Amen!'' 

En bij het vcrnemen der tijding, vallen twee vrouwen, een 
oude en een jonge, elkander nikkend om den hals, en voor de 
zooveel te maal, herhaalt zich de droeve klacht: "Wanneer, o 
wanneer, zal het eindelijk voor altijd vrede op aarde zijn?" 

S l.t 0 T·O V E ~ Z IC fiT. 

edert we ons overzicht van den oorlog hreven- tot de bezetting 
door de Britten van Pretoria - i er al we r heel wat gebeurd. 
RoBERT heeft weken getalmd eer hij bevel tot den verd ren opmttrach 
gaf en dat wo. wel ooodig, waar de troepen uilgepot w<tren door 
langdurige marschen in een voor hen !echt klim 1at en door slechte 
en onvoldoende voeding bovendien. liet beet w 1, dat de tacticu 
RoBERT in di ru tpoos aan het werk i gewee t en ovenhebt n 
overwogen heeft hoe verder te handelen, doch .... wie za.\ uitmaken 
of niet nog gewichtiger r denen den veldm11.ar httlk noopten tot 
wachten. Hoe dit zij, de Boeren zaten niet stil. Zij omzwermden 

Pretoritt en dienden, telken:; al de gelegenheid gun tig w , den 
vij;tnd en duchtigen opstopper toe. In den Vrij.taat, oodertus cben 
r ed door dt.:n l!:ngel chen bevelhebber geannex erd en verdoopt in 

rimj' Rivier-Kolonie, wi ten DE WET en Ou\' IER zich danig te doen 
g !den en al werden vijf, z · Brit che genera:1L bela t met de taak 
de dappere Vrij tn.atsche commando' t'3 omsingelen en gev:1.ogen te 
nemen of te verni tigen, teed wi t<>n ze door de ronzen vau het om 
h o heen g' pannen net he n te ~lippen. Vooral DE \ ET CHRI,..TIA :s) 
wt> t het den vijttnd la tig t~ maken n gunt hem geen ru"t. Z >11 
tot op 't oogeoblik (begin ctol>er) hebben de Engel chen tevergeef 
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gepoogd den kranigen Boerenaanvoerder te o;atten, hoewel hij niet 
nalaat spoorlijnen te vernielen, convooien op te lichten, ja, zelfs van 
tijd tot tijd zich meester weet te maken van deze of gene plaats. Dat 
alle gebeurt, terwijl de Britsche vlag reeds te Komatipoort wappert. 
Eerst is l\Iiddelburg gevallen en daarna Komatipoort, natuurlijk met 
de noodige tussche:::ruimte en even natuurlijk, nadat op verschillende 
plaatsen minderen of meerderen weerstand geboden was. Moeielijk 
te zeggen is het of deze overwinningen vrij gemakkelijk behaald zijn 
of dat ze veel bloed en geld gekost hebben. De bron van 't licht, dat 
zou kunnen schijnen, is zeer troebel en de Engelsche opperbevelhebber 
of de censuur of de r6geering publiceeren gebeurtenissen, die misschien 
nooit gebeurd zijn en· goochelen met cijfers en getallen, verbazend 
willekeurig. Was een en ander reeds erg gedurende den geheelen 
Joop van den oorlog, ten tijde dat de verkiezingen voor het Engelsche 
Lagerhuis gehouden werden, moest het nog mooier, nog effecto;olle.r 
zijn, opdat de oorlogzuchtige regeering een voldoende meerderheid 
zou krijgen in het Parlement. Is dan de oorlog haast ~edaan? Vol
gens den grooten RoBERTS bijna, maar volgens anderen, die land en 
volk kennen, nog lang niet. 't Moge ons bevreemden, waarom - ten 
minste voor zoover wij hier oordeelen kunnen - niet heftiger stand 
is gehouden om het bezit van Middelburg, of andere deelen van 
't Lijdenburgsche di trict, dat zich zoo uitstekend voor verdediging 
leent, we mogen ons kunnen voorstellen, dat er zijn die het wegtrek
ken van zoovele vreemdelingen een veeg teeken achten, 'ti en blijft 
de vraag of de Boerengeneraals met hunne taktiek, voortdurend al 
vechtende retireeren, niet den besten weg bewandel(.ln. Het kan niet 
anders dan verstandig genoemd worden, dat zij het er nimmer op 
gewaagd hebben een grooten slag te ondernemen; juist dat zouden 
de Tommies toch gaarne gewild hebben, dan was de vijand te vernie
tigen geweest. Intusschen, een durf-optreden als van DE WET zou 
velen beter bevallen en..... heeft ook succes, dat is bewezen. En 
RoBERT , die door zijn benoeming zoo graag naar Londen zou gaan, 
durft en kan niet heengaan, zoolang de toestand is als hij is. Wel 
is de Boerenmacht verzwakt, wel staat BoTHA (door ziekte) niet 
meer aan haar hoofd(*), wel is president KRUGER naar Lorenço 
Marquez getrokken, maar SCHALK BuRGER als waarnemend president 

(*) Thans mogelijk weer wel I 

en BEN VILJOEN als waarnemend opperbevelhebber zijn er ook nog 
en deze mannen, zoo min als een DE Wwr een DE LA REY, 
en een president STEYN, schijnen niets van een zich ouderwerpen te 
willen weten. Eigenlijk mag het een wonder heeten, dat éen Z.-Afri
ka.ner wil hooren van het neerleggen der wapenen, want de middelen 
die beproefd zijn en worden om het dappere Boerenvolk tot onder
werping te dwingen zijn in é6n woord schandelijk. Eenige staaltjes 
zijn te typisch om ze in 't vergeetboek te doen geraken. Zoo heeft 
men getracht de voornaamste Boerenbevelhebbers door omkooping 
tot afval van de goede zaak te bewegen, zoo heeft Lord RoBERTS 
proclamaties de wereld ingezonden, dreigende met vernieling en 
verbranding van ieders bezittingen, die zijn vaderland niet wenschte 
te verraden (daarop kwam het neer 1), zoo heeft men te Pretoria een 
samenzwering doen op 't touw zetten, waarvan voorname burgers de 
aanvoerders heetten te zijn en welke niet meer of minder beoogde 
dan de gevangenname van Lord ROBERT in eigen persoon, zoo heeft 
men .... neen, laten wij maar eindigen. Alleen dit mag geconstateerd: 
men heeft niets te laag geacht om wraakmiddelen van de minste soort 
te motiveeren. 

Transvaal is nu ook tot Engelsch gebied verklaard; die zich thans 
nog durft verzetten is een opstandeling. President KRUGER komt op 
een Hollandach oorlogschip naar Europa, vermoedelijk wel naar ons 
land, waar het den waardtgen Hollander niet aan warme sympathie 
zal ontbreken. trak kunnen de Britten pochen, dat zij een moedig, 
vrijheidlievend volk ten onder gebracht hebben. Ten onder? NPen, 
dat kunnen en willen we niet gelooven. Het doel van den oorlog, 
d.i. het vernietigen van het Hollandsche ras en het verengel chen 
van Z.-Afrika, zal nooit bereikt worden. Groot-Britta.nië zelf heeft 
gezorgd, dat van een amenwonen in hetzelfde huis van de twee ra sen 
nimmer sprake kan zijn en dit staat vast: de vrije Afrikaner kromt 
zich nooit onder het Britsche juk! Vraagt men ons ten lotte naar 
den eindelijken afloop van dezen menschanteerenden trijd, dan weten 
we geen. antwoord te geven, maar dit gelooven we heili~ en va t, 
dat eenmaal een vrij Z.-Afrika zal komen. Een land, dat de hande
lingen van een CHAMBERLAIN, een RrroDES en dergelijke l!anctioneert, 
moet vallen vau de hoogte waarop het staat. Zoo zij het I 

A. J. R. 
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