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,,Opdat gij den Heerc, mven God, vreezet. 
0111 te houden al Z1jne inzettingen, en Zijne 
geboden. gij, en uw kind, en kindskind, 
al de dagen mvs !evens; en opdat uwe 
dagen verlengd warden. Hoor, dan Israel, 
erz neem waar dat gij .ze doet, opdat het 
u welga. En dez e woorden die ik u heden 
inscherpe, zullen in mv hart zijn. En gij 
z uit ze u1ven kinderen inscherpen en daar
van spreken, afs glj in mv huis zit, en 
als gij op den weg goat, en als gij neder
!igt. en afs gij opstaat." 



VOORWOORD. 

AFRIKANER, WEES JOUSELF GETROU! 

.. '\\··, r ::1> u· i] h~ · · . y.,.ra l nr .fongsnitlafrika no11 en in di., 

. uebru~ .... .is lig en oout." .. L aac llll> die ,;om·· >eral ><>n 
t:..; Y0orgc~lag:e .1 , .teen die rcg:c \\a& nlc 51-:ctt. selfs die 
-~-~il~ . . die ¥rof~re. waar di~ ook ;,d rco~ gc\in1.l rrord . . , 
p,, !'. .J._1111 J[lltT!t:'°· I 

·- -~ .:... : .. .: ... I wJl ~ct.y a !...";1in: Tht- !!rCat :; i 1 e !1 t men: The 
l,lt· ~ ilt~ur men . .;\..·'1rrt't'cd bt"rc :.liltl tht:rC. each lll his 

: .... 1•a!':ll 11:·r.: : <!cnr!~ d1 _t :,i~ie. ~:leutl.\ \Y1;r2\iu;: \Ybom no 

jf ·l'l~~n 7 ;\°t"\\ .. papcl' !u;,~i: ~ tur1~tic;1 uf: T bey arc rbe 

~ ' ; ; •lk E arrb . A eo•rntry that h1 ~ n-·ne or f"w of these 
:- in " -n<i wa;;« Like a ior<.'• r. "·hich h::i·1 n o r o c rs: 
- :,. ·!. J1 ... ! <di r ir: . .- i im. iea>n :J.llll lx,nghs :-which mus~ 
~ ... t. 'l.1· i ilh· r a1:1i ;;i:- no lt l°t''t. \\-Ot: f...,r a~ if \\C h1d oath-

( ' '.IL .. 1 ('ir : Car!yh:. 

L::wc'. on~ 11ot:~ mt:t Y cl'-trapp.-t - l "'11 \'cl'a] on:;: e . \'. 
twee u.::ei:e : .. Y ,\- trappers II' .::u ... .\n11rit'<: Hendrik Pot

giete!'. .s. 01f1 cn- c bran·e · oorg.-<:la+:!te"-"GO- hulle g.::
le.ei . . ~ecln1' «Il ~elcof her. Yoor on' jon~ '?e.:.ln!!te" re 
bring. \\-:o.nt .!it _,, 1lrin~t>n11 ux1i.: iar dit' ban11 n·ar 01' 

aau .hulle •:.::·1·bind nie .:.H.l oltlll'!ltk£q n·or,-1 n:..,. al lee! 
on;:: \:lll la:: O . !• tr!' <tlldfl' om St<\lllli~hc-dt' ai~ OD"k \'OOl'OlH;'l'!-. 

En-.Jcn~"lli biri'.;,. !.!er ma s,' hc·1t:ni1irng"e fa<:ilitet t f om 
on!·,epd·:::"' l!!O•ld·nc !!elecrclilt:iL1 op t e dot'n . ffit't'r ah een 
!lt-\a:,r r-:: • -1'!1.':. oiu nie onrrou t e wo1·.1 :c.ie a11n die YOOr
• ade·li:.::.:c :"a 1:"-- ic:- t'-n nomi:_. ~orlsdie1:<: ..: 'n. 

Goci~ \\'oci:· I en :-....\- OnLna11,j, . ., ~o . 1 in i"t'C'l <lie ie 
\\t.-<,,,r: i t·-t:· !iuilt- ien-.-n,-lell". En •Ee !•·ll" rnoo::t OD" s·n 
bl:-. .-\.1 !tTe on-:: nou in ~ans and.er t_\e en nun·t' om:;ran
di!!he•ie e'.:: :1'. ii'( i-.1 on" ,-olk oo:, Loe ~>'kei"1 t'n !!elE-rttrd. 
dan hi>~ r· ,·111 L:11· ni.:- iiie mimtt" ".-d::- nie o 11. daRrdeur 'n, 
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godsdienslose Yolk te ,,·ord. }faar on..:: hele V erlede .:n die 
ou \\-en·kl Sc nadt:rt·nde baugc Toekom::; roep ens juis me;; 
Jdem en drang op . tot die Vre"e de" Heeren. op onse Kal
Yinistits.e gronclslag. 

D!e ~.kr,,·\\-er het. gedurende tm::t' j,rnr 1rnt l.!y als bal
ling in Holl1md ,-ern·.d he:r. 1likln,Js opg.:mE:rk 1l1n in Eu
xopa gdeerde mense Yan Llie hoog;;te kringe en rlaaronder 
Y•=\Il die grcohtt: geesti: ·nm onse ec:u. terni1lcl.,, Yan alle 
•erguising 1::n haat mu die be;;:lrnafde heidentlom. hulle 
{Tod teer nee• en lietht:t t·n neclrig buk Yir :::;_,. ordinans ies. 
Daar is dus nie 1Ee allen11in,,r.:: rt:r1e nit- 1·ir !,;elee1·de en 
Yergestudeerrlt: .·\frib111er;: Yan on;;e en lat"r"' t.1·e . om die 
god::;dien..; 1 an hulle Vadt·re tr gaan Yerag. :;oo" itier en 
daar al kan opg<H1td'k \\'Onl en soo:; pre:; idt·nt Burgers se 
ge-;;J..ie<leni,; on;: b.Y.b. lrnn lt'er . I11l!nl'l·": cli t i; ::eker, 
dat die . .Urikaner. man of nou. joukman t,f nooi. 11·at .-lie 
lrnn•l. war; hom of haar aan die yoorgt>:;lagte 1·erbind. lig
sinnig gaan cleurkap. rleur rlie daad . rnc:tterdaail. goeit:-, 
~gte en beproefrle gowl gaan ornruil Yir ,,kittei·en•h· klat<:-r
goud. En rlem ,,:o ·n.. lo:S\\Tigt:ng ea ll"cgclr.nrin~ rnn .Jie 
Yerlede gaan so ·n _-\frikaner how dan blootsrel aan die 
wisse •ergdding nm ·n \\"rekt-n .... le Gvregrigheid . omdau 
.. geen men:, ongbtraf son1lig t l'eil 11·M ;;_1· Yed.-.·le Yan horn 

-0£ !mar gemaak ht't nie '. · · 

Oll(ler al die kringe 1·an om Yolk. in lied die len,,,ot.e 
~n bn:ctlte rnn on-: Yaderland-n.l. ciie gall>'t: .Suid .-\frika 
-led daar n1mlag no:; cLt· il.raer~ nrn 1lie YOorrnd.:rli.ke 
lig en ,_::our. al lt'ei hulle nou ill;; kimlert' 1·an irnl ryd in 
111eni~ opsig and er,,_ al-:. (l ie Yoorgc:.::la~r.-. ImmH <:: daar 
is t'Il 1u0et "·ee;;: Yooruirgang. Yi1· ·liesoda.nige 
is boeke soo<: hienlie et-n. c1<1ngenaam t:Il han.::rerkend in 
hullt' ;;rrytl tee11 :St:kt-rt: onru'3hart-m1,· 1·,,.r~kyn.;:els Yan on;;e 
tyd. 

Teen ou;; "in m0er on,; in <lie 1·crh.1 guan op 'l:e 1·er. 
naam st i:: nm di"' onru,,wekkenclc YE-r;;kyn'3el ,- "-:'"" · So het 
on." h. 1-.b die brurult ~et-~ kcil tlie owlerlikc en andere ge
~ag wat Jaar 1·eml b.1· ·n :::eker 'let·! 1·an 1li,. jeug kan op
~emerk 'l\·ord. flan: 1 lie onge\\·t>n<-tc 1·er;;k_n:i.;;:d van 
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.,, e!·.:-IJgcl_,-horruigheid en naiiper:y Yan alles uit die 
Vreemde. \\"aal'onder veral te noem is die stuit.ende mode
--;ug. \nlt uitkorn in die onkiese, onkuise en onbeskaamde 
kleredrag Yan baie 'an onse yroumense. Yerder : die 
groot n::iii.per:y uit den Vreemde nm die pry::;gewing Yan 
·on;;e jeug aan die Rugby-::\Ioloch, waardeur die duurge
kogt-<:· men::;lik liggaam op ·n lig;;innige, sondige wyse bloon
gefltel TI·ord aan die on.,ettendste en roekeloo::;re minag-ring 
-en \·erwaarlosing en waardeur egoisme en brutalireit ten 
seerste in die hand gewerk 'rnrd en onse jeug gan:; \eront-
nasionaliseer \YOrd .. \s b. Y . elke ordentlike Onderw:ys Inrig
t ing in die dorpe en stede rnn ons land liewer .-001·sien was 
Tolgens Kontint:nt ele siesteem rnn Jegelike gymnastiek
·sale, dan TI·as die goddelose Rugby-gedoeme glad n!e nodig 
nie. En dan is daar nog ook die gruwelike en gevaarlike 
-sigarette-draak wan ook sy duisende onder onse opgoreien 
de jeug aan die nrslind is en waarteen so te se niks ge
· da~m word n ie. Dan is daar op baie plekke die na'°lging 
teen ons nasionale tradiesies in·doekende gruwel rnn ge
mengde baaiery. Ook die onna-sionale ua \Olging van die 
sonde wa.t b. v.b . .Frankryk als volk byn a al uitgeroei het, 

-n.l. die }falthussiaause euwel onder 'n dee!, 'eral onder 
-die jongere deel -rnn ons rnlk . om. namelik die kinderge-
boorte so laag moontlik te hou'. En dit terw:yl om:e brawe 
-voorouers net andersom en dus B,vbels geredeueer het : 
, .Kinde rs is 'n erfdeel rnn die Heere. '' En om hierdie 
-rede het onse bra.we voormoeders dan ook hinders t.er 
wereld gebring in en onder al die ge,are, ongemakke en 
ellendes rnn ·n onger:eflike Trek.kersbe£,t.aan , 'an wrede 
E.afferoorloe. Yan jare lank se landopbou en woestenye 
makmaak Hul!e het ook nie, uit 'n weelderige gemak
sug hul kroos die moedermelk onthou nie. Die moeder
melk wat die kind werklik toekom deur Gods instelling. 
D aarom het die bra.we ou moeders clan ook 'n st.erk geslag 
nagelaat. wat nie verswak was en deur die pypkan , en deur 
die sigaret-afgod. 

Daa.r 1s nog: n 
"·ord. Baie rnn onse 

euwel war op moet gewys 
naste word n·k en verr;-k en 



I . 

.Frag1m:nt uit H. Li<.:htenstein Reizen in het Zuide 
. lijkt: gedeelte Yan _\frika. ::unc.cc \·. Dtd II. bl. 183 . 

.. \\"ij hadden hier in 1le Sneeuwberg op nieuw red.:11en 
om on,,; re 1 erwondtl"tD, dat »ij zoo \eel natuW'lijb:t oe
;,c::haaf<lheid, zoon:el zindelijkheid en 1·oorkomen •an "el
\;lJ"t:n !11 dt tellYOmlige klt ederdnteht. zoo1·eel onbe
;o;<.:hroontdt ,-praakzaamhtid bij rnen,;d1en 1rnntrc!itn Jie 
in c't:ll<"J1 t·enzank. dorrt tll alltt:ll 1·oor de \eett:elt ge-

·5chikte landstreek leven en meer dan half 'an de l"U\\Ste 

"ilden omringd zijn .. .... \Yij 'omlen ons hierbij geJrongen 
om dt: a1m111t:rking ti:: rnaken , dat me11 uit de, inond Yan 
Yan t:<'nen c-oloni:; t nooit een wan,oeglyk 11·001·d. nooit 
t:ene dotk. nooi.t ee11 re 1·ergc1ande bez11·ering hoorr. Deze 
:111111d"kiug heb ik, zoo lang ik onder deze menschtn Yer· 

keerJ heb, altijd bo::Ye"rigd ge1·onden en ik ben er nker 
· dan t:enmaal getuige rnn gc-11·eest dat zij (i le Colon:;;ten) 
met zeker kiesch geYoel t·n edele afkeer owr •le ruiwheid 
onzer dragonders of nm andtre Europeanen uitlieren als 
dez" in toorn c-en d0t:k of antler onYOe!di jk \\Oot-.1 om
gliph:. \\"at; rleze mtn,..c-J1en nag heminnelijker rnaakten 
was h1mne Yer1lraagzaarnheirl. 1 le hoofdoorzaak dezer 
goede hoedauigherlen i-.: zekerl ijk rlt: al~cmene heersc·hrnde 
Gcxhditn:>t'.gheid der Koloni~ren gelijk ook in her alge
meen l11m nm <le ,,.t:relrl afgezoniltr<l le\en hen 1·ror de 
be<Srnett :ng nm menigtdei ondeugden be11:aart . · · Tn op 
pagina :220: ,.Ook 1op ·n andere plaats i he.:-r,sc·hte bij 
blijkb:ire armoede . cene groote zindelijkheid: de nou11-en 
bezorgen met alien ij \'tr de huishouding. hadden een 
opgeruimd en rene<len gemoed. en het hui5 \\emelde 'an 
kleine kinderen · ·. ,., 

"' Sien ook Schersen ~n Tafarcelen uir Zuid-Airika. rl01>!" Thomas 
Pringle. 1~:37 . bid~. :!53 en :!55. 
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11. A.anhaling uit , , Tra, els and _\dw ntures in South
eren _.\.frica by George Thompson. London 1827. 

V el'taling : Die B oere rnn die Rogge,eld is net soos . 
L ie:hrenstein die ander Grensooere bes.krijf het vu· twintig 
jaar gelede: Openhartig en gasuij.. ..... . . En selfs die · 
'eeboere het gewoonlik baie goeie en aantreklike hoeda
nighetlt- ell hulle grootste breke kan. Yolgens mij siens
wijs (lui<llik toegeskrijf word: 1:.an die baie ongunstige 
om,.;rnndighede. waarnnder hulle moet le.,...·e , als b.».b. dat 
I.mile dun ;·erspreid woon oor groot uitgestrekthede waar 
hulle buite die bereik i,, Yan godsdienstige bearbeiding .. . 
. . . . . . . . . : aan die n:·rdoru·e en omkoopbare aard rnn die 
Oost IncEe:"e Be"'·irnl, waardeur die belange Yan die be
voll, 'ng ~erlurig opgeoffel· wenl vir die rnn die Maatskap
oii t>n ' i j beambtes. )Iaar met al hierdie nadele ski.ir> 
&ells •lie r~wste --oort Boere in baie opsigte \eel hoer te 
staan •ian die half-wilde setlaars in bij elke deel \an 
::Spnan"e- of _\nglo-Amerika se Kolonies. · · 

E nd aanhaling uit Thompson se boek. 

III. 

PRO EN KONTRA. 

L it . . outh A.fri~'lll Traits b: the Re\d James 
r aekinnon. Edi-c.b"ilrgh, 188'1'" u·ord die \Olgende aa:iha
ling geneem. Tijd: onge>.eer die einde \an die sestiger of 
in die sewentiger jare: 

In che famil.": life is bright 
and fre~. Evening is the time 
for assembling t-0gether. for the 
father and ~ons may have been 
away over the farm tLe whole 
day. The cheerful supper end
ed, and devotions Performed. 
neighbours and relatives gather 
in : rbis fl·ening. in large num
bers. [O greet me happy bride
groom (met wie die skrijwer 

In die huisgesin kom die !ewe 
blij en vrij voor die dag. In die 
aand is dit die tijd rir bijmekaar 
kom. want die ..-ader en die senns 
.,.-as moontli.k die g&.nSe dag. oor 

die hele plaas been. afwesig ge
wees. Nadat 'n v:rolike aandete 
verbij en die .. godsdiens" gehou 
was. begin die bure en die famie
lie-lede b'inne te kom. Vanaam 
het dit in groot-getalle plaasge-
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~aam gereis her .-~kr .) . He is 
put through his catechism by 
ilie old .,Tantjies" (lees Tan
tes) : while we were taken in 
hand in hand by the ,.Ooms". 
We ham w tell them volumes 
about the .,Bovenland" , as they 
call the district in the vicinity 
of the Cape. Among both sexes 
we noticed some who were pe
culiarly dressed- the women in 
plainest hlach, with a black 
mutch; the men in black, cor
duroy suits, with the trousers 
cut in Itallian st:·le and short 
jackets. Some of them had a 
portion of the hair combed over 
the forehead. The expression 
of their faces was somewhat 
sanctimonious. It turned out 

that they were of the sect of 
the Doppers, who discard organs 
and hymns in worship. and all 
modern atlvances in doctrine. 
One in particular drew atten
tion from the clerical cut of his 
garments. and the deference 
"ho"-n him the others. This was 
Uom Yan Tonder. the Dapper 
Predikant of Y enrersdorp. Oom 
had been a farmer at one time; 
but when that godly saint, Do
minos Postma, came out from 
Holland to preach a crusade 
against organs and hymns, and 
anything short of absolute pre
.destination. he gave Oom a little 
.drilling in fhe art of describing 
the perditi-On that awaited all 
organgrinders, hymn-makers and 
men of modem ideas. and so 
he became a Predikant. Still 
.he is too genial to be a sour. 
specimen of 'humanity. that the 
.Dopper minister usually is. He 

vind om die gdukkige bruidegom 
(met me die skrij"wer van die 
boek saam gereis het) te kom 
,-erwelkom. Die ou Tames het 
horn !nat cleurloop met nae. ter
wijl ons J.eur die Ooms onder 
hande geneem werd. Ons moes 
hulle baie •errel van die Boland. 
soos hnlle die omsneke mn 
Kaapsrad u°"m. Ons her onder 
altwee die sek;se mense opgemerk 
mn biesonderlik aangerrek was. 
Die n-omrns was gekleed in een
voudig swart met ·n swarr mus. 
Die manne in swart >erweel 
pakke. met broeke van ltaliaanse 
snit en kort baadjies. Partij van 
hulle het 'n gedeelte van hulle 
hare oor hulle voorhoofde gekam. 
Dre uit.drukking van hulle gesigte 
het enigssins 'n skijn \"'an hei
ligheid ( !) gedra. Dit bet uit
gekom dat hulle tot die Dopper 
sek;sie behoor bet , wat orrels en 
gesange uit hnlle godsdiens >er
ban en ook alle bedendaagse 
>ooruitgaog op die gebied van 
godgeleerdheid. Een rnn hulle 
bet biesonderlik die aandag ge
rrek deur die geestelikagtige snit 
>an sy klere en deur die eerbied 
wat die andere aan hom bewijs 
het. Dit was Oom Van Donder. 
die dopper predikant van Y enters
.· - ro. Oom was vroeer ook 'n 
boer gewees; maar toe daardie 
heilige. Ds. Postma, uir H olland 
gekom het om 'n kroistog te 
preek teen orrels en gesange. en 
aUes behalwe die predesrinasie
leer .-toe het hij Oom opgedril 
in die knns om die Verderf te be
skrijf wat aan alle mru;iek- en 
gesang-makers en mense >an he
dendaagse opinies wag en roe 



ha> wally a lion story to tell. 
and IUauy a joke to throw to 
rhe young people. whom he is 
soon ro noire. He is h.-ing of 
the .iruarion. a~ he sits and 
smokes his p ipe: ?.ml n·irh loud 
>oict: o.ud in h::>n1ely phrase ad
dresses >rhorusoe•er he listerh . 
He is one of those who knows 
hon- t.; enj0~- their onn eloqu
t:uce: rhat rhe curse of the .,\J. 

lill;;,Lr y r.e~r. upon the E:a ffirs. 
tha: , tis a poinr of sup1·eme 
imp-Jrtauce ro rbe Diery that he 
be pra1>ed in rhe wosr drawling . 
disc•>!"<l&nt wanner pos.ible, that 
the- (:"~lTt-ClUt;! .... s OI Q!lt3 heli~f on 

· • Illa rrer. earns special 
diYit1" <lpprul>a tion :- all rhi,; he 
i. rt-•th- ro swear ro." Bl. li6 . 
177 "n 1~61 ........... . Time only 
is r"qui!·ed ro thron- something 
of the diarm or myr h around 
s w:L Lt:r.·~• a~ Retid. :.\faritz, 
Pr..-t·,1i11'. Fot.,.rieter ere . r-0 make 
ii~U!.'t:;:, of an Oti:'.-.sey 
Eneid... (241'). 

or 

. . Tlto> B1·iton aud Boer ha>e 
nevEr e~sorred well rogether. 
The iorruer represenrs the ener
getic . pbilanrhropic nineteenth 
century : the latter. the sterner. 
slowtr ways of thinking and 
a.cring of his Africander ances
rors... (hl. 25:?)-

her hij predikanr geworde. Jrlaar 
hij is eindik te \'Tolik .an aard 
om die soorr suur-gesig mens te 
wees wat die Dopperpredikant ge
woonlik is. Hij kan menige 
lceuwsoorie verhaal. en ook meer 
als een grap met die jong paar 
ruaak . war hij eersdaags sal gaan 
rrouw. Hij is koning van sij 
omgewing. terwijl hij sij pijp sir 
en rook ::ller · u harde srem en 
in alledaagse raal spreek hij aan. 
wie hij wil. Hij is een •an die 
rnense ~-a~ clie ktms \·erstaan om 
hulle eie welsprekendheid re ge
nier : dat h.», die vloek Yan die 
Almagrige op die E:affer; rus : 
dar dn ·n saak rnn die grcotsre 
btlang is om <lie Oppenre5e te 
clank in die mees eentooige on
harmonide manier war maar 
m.:AJnt!ik i~; dar iemancl mer die 
suiwt'rheirl mo ,i_i J.,., r cf geloof 
in ~ulke· sake die biesoudere guns 
""n Bowte J.-.an veniie11. Dir al
les is hij irereetl om mer die i:eu 
~e be¥essig ...... .... . . 

. . . ..... ... Dit is net 'n kwe;sie 
'an rijd om roe te laar <lat daar 

geheimsin.nige ·ffaa.::i van 
mytbe. als ·n sluier gen-erp sal 
wonl oor helde a.ls R etief. Maritz, 
Pretorins . Porgierer e.a. En om 
figure >an hulle re maak :.ls die 
rnn 'n Od:rssos en AEneid. ' bL 
242 ........... . 

Brit en Boer bet oooi' goed 
saam ger;rek nie. E ersgenoemde 
verreenn-oordig die energieke fi 
lantropiese neemiende eeuw. Die 
laasgenoemde >erteenwoordig 
weer die strengere en langsame
re maniere van denk en doen >an 
sij Afrikanervoorouers." (bl. 
2i>2 l .... .. ... . 
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.. Then: i,; something Oriental 
in which makes the religion of 
the patriarchs, for ex!l.IIlple, con
genial. W e have often been 
s~ruck with the resemblance to 
Bible lands in regard to cenery 
producr- and customs. which 
South ."_Erica presents. So we 
are not ,nrprised that the simple 
Boers t :;, and think of narure 
and the ufiain of life in a way 
rhat lead.; one back to less scien
tific rime.;;. Hear them ;peah: of 
cloud>. aucl ~-ou almost imagine 
them ~o be ~od;; ! Ghosts people 
the gra.eyards and eery places 
of their neighbourhood. Xo E:af
fir wirch docror could pray for 
rain !!!Ore fe1•ently than some 
B?er parriach and i:he belief in 
a pro,·!dence caring for ~he whire 
man ar the expenct" of rhe blac1: . 
is a.:; strong as it eT'er \~·as in 
the mind of the ancient Israelire. 
Th<·y ~re like the ancient He
brews roo. in the:r pious ackuow
ledgemen• of God; e:i.istence and 
p[~ndt>nce. Hence rhe arreutio11 
paid ro •t•oDk>:ic worship and 
LUoraliry. and the good old con
con5e~·v;:.rh·e typo: ,,f pier~-. which 
fonu,; ou rhe e:-;cesses of mere 
5e1i;atiouali-w. The conrrasr 
berween IH'e,ent and pa;r ro:li
giou~ condiriull is very tiecitltetl . 
Driven !nro rhe interior by •he 
action o:' rnanical g-owrnor•. 
and compdltd ro lead a ro•in,; 
life. the c'<;llJirion of mm: ;f 
the ancien• co1oni;.r5 \\·a.s no 
higher rhan that oi rucie nomaus . 
.. It was r:or noct.lmmon for the 
Boers of this disrricr (the inte
riorJ-:lO .say,; an old document 
- . . ro wait umil ihey had four 

... . . . Daar is iets Oosters, b. v: 
b. in die sake wat die godsdiens
van die patriarche gelijksaortig 
maak. Dit het ons dikwels ge-
tref dar daar n ooreenkoms iii.-

met die Bijbellande. wat betref 
lanu>kappe, 'l"oortrengsels en ge
woontd. war aan Suid .lirika 
roebehoor. En sodoende is ons 
nie verwonder nie. dat die een
vouciige boere oor die narnur 
praar •Ii cli11k op ·n manier wat 
·u m~ns terugvoer na.ar minder 
werem:kappe!ike tije. H oor hulle 
oor die wolke praat en jij kan 
auiper gaan rueen: hulle is gode. 
Spoke gaan rend op die kerkho
-we en verdagte plekke van huile 
uuc.,.""·iug. Ge.:n kaffer- of toor
dokrer kan kragtiger bid om reen 
dan enig patriarchale Boer en die 
algemeen geloof in die Yoorsie
nigheid , wat sake gev.oonlik be
srier tt-n na.dele n.u die Swartes, 
i-; ner so sterk al.s tlit was in die 
gemoedere •an die outijdse Is
rae!iere . 

EuL.. i, 01 k •<JO~ daanlie ou 
H .. brt·t'r, in hullc n-ome erken
uiug •au r-r0a, hesta::n en •an Sij 
Yovrsi.,1ugh.,id. Dir is dan ook 
cli.; 01lr-auk nm aandag war ge
wii word aan die huislike gods
rli.:n;; en rnoraliteit (sedelikheid) 
en aan die goeie ou konsematie
" .. r:!'-J.> Yan rroomheid. wat af
kerig i;. •an alle bloot •ertoon 
\·an ,"n'a";t-·rnakend gedoe. Die 
kontra" ra~~en ht'(ledaagse en 
·utijd=-e c:o..hJienstize kondisies 

is seer beslis. Die kondisie van 
baie van die ourijdse koloniste 
was nie hoer nie dan die van ru
we nomadt'. 'l"Cortgeclrijw<" as hal
le was. denr die dade van rieran-



· .or fi>e children before they 
brought rhem to the church at 
Stellenbosch or Drakenstyen to 

be chrisrianed. And sometimes 
they waited even longer, when 
they had no produce. such as 
butter, or no need of tobacco, 

- tea sugar or clothes. Bur 
. breeches an d shoes they wore 
not at all",.'" bl. 287. 

.. The great event of Boer re
ligious l ife is the celebration of 
Nach.tmaal. Four rimes a year. 
Many, having come from far, 

. lia ve to pitch tents a.nd live in 
·camp life for the time being. 
At Oudrsb oorn for enmple. one 
-:may see. three . or four days 

.. preceeding the communion Sun· 
day, numbers of wa.ggons or 
carts a rriving on the ground. 
reserved for the Camp. nea~ the 
church. These covered-in ox
waggons , the rnstic Pulman-car 
~f South Africa. which contains 
beds and other con • en:iences. 
ha>e serred as mo'l"ing dwelling 
houses during the rime occupied 
by rhe journey. Arri•al fol1ows 

. upon arri•al. and the ground is 
soon dotted with large tents. 
Kear each blazes af fire. well 

- supplied with cooking utensils 
and surrounded by coloured ser· 

· vants, busy cooking. By night 
- these fires have a picroresque 

effect from a disranse. dimly 
· iliscovering the crowds of mov
. ing men and women among the 

numerous tents and reminding 

niese goewerneurs en verplig als 
hulle was om 'n swerwende lewe 
re gaan lij . 'n Ou dob.-ument laat 
lees : .,Dit was nie ongewoon vir 
die Boere •an hierdie distrik; om 
te wa:r tor hulle ner of njf kin· 
ders had. YOO! dar hulle hul naar 
die kerk in Stellenbosch of Dra
kensteyn gebreng her om gedoop 
te word.. En somrijds bet hulle 
nog !auger gewag. wanneer hulle 
i;-een produkre had. soos hotter; 
of als hnlle nie behoefte had aan 
tabak. tee . suiker of klere. Broe
ke en skoene had hulle glad nie 
gedra nie'"* bl. 287. . .. ... ... Die 
groor gebeurtenis van die Boer 
se geesteli.k lewe is Xagmaal, 
'ier maal in die jaar. Baie bet 
van >er gekom en moet tent op
slaan en ·n kamp lewe lei vir 'n 
;ir1. Te Oudtsboorn b.v.b. kan 
'n mens drie of vier dae voor die 
Xagmaals-Sondag. talle waens en 
karre sieu aankom op die terrein 
uabij die Eerkgebouw. '\\"at •ir 
die Kamp gereserveer is. Hier
die bedekte oswaens t<"at die 
Boer-Pnlman-car >an S.3. . is en 
wa t beddes en ander gemakke be
rn t-het gedien a.ls •erplaasbare 
wonings ged11rende die tijd wat 
hulle op reis was. ..\ankoms na 
aankoms >olg en die grond is 
netnou bedek met groot tente. 
X abij elkeen brand 'n vuur. wat 
goed Yoorsien i met kookgereed
skap wa.t omring is deur gekleur
de cliensbodes. wat druk besig is 
met kokerij. 's Kags bet hierdie 

>< Ons betwyfel ilir. H ier is van oordrywing sprake. Xerens is 
die De \illiers Ge~lag-register hierdie bewering geboekscaaf nnd. 
Die ·meeste kinders wat cegelyk gedoop werd was twee, hoogstens 

-~lrie in · n paar gen lie. 
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ons of a large military encamp
mem. A. good deal of business 
is done during the day, wh'.!n 1Le 

people are not busy engag~ 

a rt ending service. except of· 
course on Sunday. During :;er
vice. which is often from four : · 
five hourts in length, it is nc 
unusual for members to go out; 
have a smoke and chat. and re
turn to continue their devotions 
with all rhe more zest after this 
diversion . }(any of the people 
.embrace rhe opportunity to lay 
in a supply of provisions for the 
3 or 6 months in exchange for 
the products they have brought. 
In the evening they may be seen 
after service. moving about the 
eamp, greeting each other. enga
ging in friendly conversation or 
-discussing agricultural prospects 
and the litigious) , with the noise 
and movement of a fair. In 
some tents family worship rs 

being held of which the singing 
of the Dutch P salms forms a 

_part. 

,·ure n skilderagtige vertoning 
op ·n distansie, waaruit ·n wens 
die groepe van bewegende manne 
en vrouwns russen die baie tenre 
deur. dof 1-an sien re >oorskijn 
kom, waardeur iemand aan 'n 
groot militai.re kamp herinner 
word. Daar word baie besigheid 
gedoen gedarende die dag. wan
neer die mensc nie besig is met 
die kerkdienste nie. behalwe op 
Sondag. Gedurende die diens, 
war soms van vier tot vijf uur 
<lour is dit nie 'n ongewone ding 
dat lid.mare ait die ~rk loop en 
gaan rook en gesels. om dan weer 
terug re kom na die >erposing. 
Baie mense maak van die ge
leentheid gebruik om 'n voqrraad 
benodighede vir die rnlgende 3 
of 6 maande in te slaan in ruil 
ru die prodnkte war hulle saam
gebring het. 

Saans kan mens hulle na die 
diens rond sien beweeg in die 
kamp. mekaar groetende. of besig 
re sit en gesels of oor boerderij 
sake te sit en praat, of die laaste 
proses (want die Boere i~ baie 
werties) en dit alles met die luid
rugtigheid van 'n kermis. In 
partij tente word god.sdiens ge
hou, waarvan die singe vnn die 
H ollandse Psalme 'n deel >an 
uitmaak.' ' 

- End >an die aanhaling uit 
N ;uth African Traits. 

IV Vertaalde fragment u it .. A Xaturalist in Trans
-vaal", deur \\. L. Distant, London 1892. 

In hoofstuk II word die Boer als ...-olg geskilder: 

,.Die Boer hou ·n plaas aan ,·an 20.000 (tmntig 
.auisend !) morge grond; hij hou ...-an iwlasie ; hij bewerk 
-SO te se niks \all s ij groot p!aas ; sij woonhuis is k!ein, 
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,,anll wretchedly hpt an<l fmnished .. ) : terwijl die orrel 
en groot Staten Bijbel" die voornaamste dinge in die
huis i:;; hij brand sij \eld d tot nadeel rnn klen boom
p1es, ens . Die boer is meer op s.ij perd te krij tern-ijL 
sij uouw die huishoucling waarneem; hoewel onkundig, 
weet hij darem goed wat aangaan in die land en met die 
re~ering claarrnn. Veertig jare moos die Boer veg teen 
v.-ilde cliere en Kaffers . Die B oer is die naaste eweknie· 
Yan die oue Hebreers, · als skaa.pboere en 'n \erblijf in 
een;::ame oorde . ens. ens. Die Boer is ·n ruwe, godvre
sende. eerlike. huislike onopge\oede FilM:.tijn. Die Boer 
se Sondag ;::oos dit in Pretoria gehou word is die Kalvi
nistiese Sabbatclag. Om die Boer te w.rstaan moet jij 
op hoogte m;,es met sij rheologie. Hierdie theologie reel 
sij hele le\Yens\1 arnlel en bestuur sij dacle. ·n :Jiens kan. · 
lien·er met horn gaan 'eg als om te probeer om met horn 
te argumenteer oor sij ,·ooroordele. In die dae \ Rn die 
Groo[ Trek het die Beere werklik gemeen dat hulle uit
eindelik in J t:l"rn:aleill sou uitkom. H ulle geliefdkoosde
lees"tof :n d "e Bijbel is die Oude Testament en wral 
die Beek Josua. waar die beYel in \OOrkom: gaan 'oor
"llaarts : .. enjo: the promised land and smite the heathen, 
freely adopted by themsehes as referring Transrnal rn.d· 
the treatment. of th1.: Kaffirs": en verder \Olg dan praat
jie;:. dat tLe Beer sou glo dat die Kaffer nie ·n siel het 
nie. 

Y ·n Kort fragmentjie uit die .. Ggrharn;:.town Jow·
nal rnn .30 Ptmie 1848. 

.. D oes the Go'<"errunent kno"l"I" 
tliat the Emigrants. since they 
crossed the boundary of the Co
lony. ha '<"e utterly destroyed the 
{Yl"l"l"er of the two most potent 
Chieftains of South East Afri
ca rhar they ha>e been subjugat
ed numerous tribes and possessed 
rhem;;eh"es of an immense ex-

..Weet clie Goewernement, dat 
die Emigrante. sedert bnlle die 
grens rn.n die Kolonie oorgetrek 
bet. geheel en al die krag rnn 
twee voorname Kaffer P otenta
rente van Suid Oos Afrika die 
nekslag gegee het? Dat hulle 
baie stamme onderwerp het en. 
hulle self baas gemaak bet van 
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tent oi rich and .-aluable terri- u groot nitgesrrel..-theid • an 
tory : etc. \Yaardevolle grondbesit ? ens. 

\T Fragmentj'.e uit ,,Brids _\nnalls of Xata1 ·· Deel I , 
o .m . al-; Yolg: (_ongeYeer clieselfde tijd als bowestaande. 
tX o. III) . 

.. :.Ir Champion \Hires from 
Porr ElizalH;th. a oration of the 
Loncion :.Ii.ssiouary Society ...... . 
prepared to say ·,,·hat I think 
about them as a field of l r.bour. 
Go..l i, ruakin;t u~e of thew as 
SCOUI·gc~ of the nati\e.:- : u,J\\1 

perhaps, 'd1eu rhey shall ha>e 
accvlliplished rhk . tht=y will bt: 
.mutual :,courg«> of each other. 
Their ig-norance. their ungodli
ne .. make: it improbable that 
thty can trn.ite in an_,. good form 
of gu,."1.lllllt:llt. Far le;;; a re 

tbty pkpare<l Lr indipendence 
thai: the 'l\Orot ..,f the Soarh 
_-ULJ.~: i(";.ln ~ta t.:;:, . ·· :;! 

1!nr. Champion skrijf rnn 
P ort Elizabeth . 'n stasie nn die 
London Sendings Genootskap .. ... _ 
, ."\Yat die Boere betref. ik is nog 
Ilic bt: \"Ct:g om te se War ik >an 
!Julie clink alo 'n arbeids>eld 
Goo gt:bruik; hulle als 'n gesel nr 
die kleurlinge en altemit wan
uet:r hulle met hierdie "erk klaar 
is. oal bulle weer gesels vir hul
le self ondennekaar gaan word_ 
H ull" onkunde. bnlle goddeloos
hei(l rnaak dit onwaarskijnlik dat 
dat hullt saam kan sp an om re 
~erenig ·n 'n degelike vorm >an 
g0twt:rnemenr . Hulle is nog min
,[er bevoeg nr vrijheid als die 
sle:rsrc rnn die ;:;uid-A.merikaan
se stare. 

Yll. Fragment uit ,,}foody ·s Battles etc . in Southern 
_-\irica. Deel II. 

.. P aul Kruger _ .. the Dapper 
Prince.'· .. :.Ir. :Kruger and his 
Dappers"' "ere sticklers for the 
old fashioned belief. They ha"\""e 
faults, and they have also their 
good qualities . but the type is 
unchanging.''.. ....... He - the 
Dopper-'is uneulti-rnted and im
progres~1,e, but he possesses 

Paul Kruger. die Dapper Prins . 
:M.n.r. Kruger en sij Dappers was 
>oorstanders -.-an die ouderwetse 
geloof_ Hnlle het Ioute en hnlle 
het ook hul goeie hoedanighede, 
maar d.J.e soort is onwankelbaar._. 

_.Hij-die Dopper- is onon.t
wikkeld en nie >oornitstrewend 
nie. maar hij besit boedanighede, 

* Die >erlede >an die Republieke rnn Boer het dit ten ower
Tioede gelogensrraf. soos met tientalle bladsye nit die geskrifte \an 
L"itlaodera kan bewys 'l\.Ord. 
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qualities. 'l'\hich eYen in England 
'l'\ould not be regarded "ithout 
nlue. He is domestic gregar
ious. \\:hen he settles . he pro
cures from 6000 to '.20000 acres 
-of undulating gras,; plain . H e 
rakes posses ion in bis wagon. 
with his n-ire and children. his 
scanty furn.irure . his F amily 
Bible ('l'\hich is all his litero
ture1, and his sheep and cattle. 
H e selects a spring of miter as 
the site of his home. ten miles, 
perhaps from his nearest neigh
bour. This house consists of a 
central hall, 'l'\ith a kitchen be
hind it. or very often in front of 
his front door. Three or four 
bed-rooms open out of the ball, 

'3ll ou one floor."............ H e 
lives fin rude abundance ....... . . 
The authority of age is absolute. 

The Boer has few n-ants 
but those which he himseU can 
supply, and he asks nothing but 
LO be left alone. As the old 
philosopher said, H e is rich in 
the fewness of his n-ants. " 

The obedience n-hich be ex
pects from his children he equal
ly e3:peets from his serrants. 
·Though differing sometimes from 
.his neighbour in belief he is a 
srrict Calnnist... ... .... . And also 
.coming to the question of reli
gion, it is one of his strongest 
feelings." (bl. 140) .. 

It was hard work for men and 
women (in die Groot Trek se 
tijd.-Skr.) . Every day did not 
bring its daily bread; water was 
now and then not to be h ad. and 
i.he lions roared the camp or 
laager awake every morning. It 
is said that the Boers slew '.WO 

'\\"at selfs in Eu!!t-land nie als 
'l'\a;;nlekos he~kouw son worde. 
Hij hou ,·ai;. · n huislike ~aamwo

uing. ·w:>ar hij hom neerset, 
krij hij rnn llOuO tot 10000 morge 
irrond Yan gohnnde grasvlah.-res. 
Hij Peem hien·an besit en sij wa 
mer nouw en kinder> en si j kari
ge huisraa.l. si j Stace Bijbel 1 wat 
sij hele bibliotheek uitmaak) . en 
s ij 5kape eu beeste. H ij soek ·n 
fontein nit rir clie plek 'l'\aar hij 
5ij thnis gaan aanle. missk:ien 
tien mijle rnn sij naaste buur
man af. Die woonhnis besraao 
•Jit 'n bi1!nesitkamer . met ·a kom
buis daaragrer. of dih""\Yels •cor 
siJ Yoordeur_ Drie of ner slaap
kamers gaan in die sitkamer nit, 
Hij leei in nrwe ower't'loe<l ........ . 

Die Boer bet weinig bboeftes, 
en hierin kan hi j born.self Yoor
sien. Hij vraag niks meer nie, 
als om aan b.omself oorgelaat te 
word. Soos die ou wijsgeer gese 
bet: hij is rijk; in die wein.igheicl 
>an sij behoeftes." 

Die gehoorsaamheid 'l'\ar hij 
van sij kinders Yerwag. wrwag 
hij ook van sij diensbodes. Hoe
~el bij dikwels van sij buurman 
van godsdienssake Yerskil. i; hij 
'n Kalvinis...... . ...... En als dit 
op die · h.>l"essie 't'an godsdiens 
aankom, dan is dit een Yan die 
sake wat hij die sterkste •oor 
voel. (bl. HO) .. 

Dit was opdraens werk ru 
manne en rrouwens. Elk edag 
bet nie sij daelikse brood gebring 
n.ie en water was af en toe nie 
verkrijbaar nie. Die leeuws het 
die kamp c f laer elke morto wak
ker gebrul. D ie word gese dat 
die Boere '.200 leeuws tussen die 
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liolli b.;-•w .. en the 0 range- and 
rhe \·aal Rin•rs in r!as Trek. 
......... Tl:e es•ablbhment vf tb~ 

Durch in rhes<? counmt- . :\Ir. 
FronJ ~~~ -. .. ,.-,,~ nor ., - the 
out£~: at ~ne ...: .. ·::- ~ f rhe Sarives. 
from wuid: :uey bad pre,-iousl;-· 
ob~==i~.c r ! ·-rit )~·ie::i h:- pure-has(' 
or granr_ Th1: natiYe. broke 
fairh "T!fl' them. s-ole thei!· cat· 
tie . oer upon rb<:1r l":l!UP ' aw.i 
ILw·dertcl rheir won:.«•1 rnd little 

G root - to die Yaalriviere doodge-
01aak bet in die Groot Trek . .... . 
Die nedersetti.!.lg >an die Afrika
ners in hierdie lande. her. to die 
:.H1n.,.ang. nie plaas ge~ind ten 

b .te Yan die inbcorlinge nie. 
Yan J i.- inbcorlinge her hulle 
>o.n k rnre grond verkrij deur 
kcop of toekenning. Die inboor
_mgc ii;t hjllt.' tro•rn· g.:breek. 
hulle \ te gerooi en op bulle !aim;. 
aangcYal ~n nouwE·n• en kinder;;. 

one:S . The Emigrants. cnor - \crmcor Die en1ii;rante . \\at, 
mou3ly outn111nbtre•l. de fended Y<elr.,we!! in ,,:tta!!~ l.:< rtrrf t\-as. 
thel!l.3eh·-." \\Th t'Xtraorclillary het hul -elf verdedi;r met meed . 
courage. Th~y mai'ltaincd thefr H uilt h··t hulle rcs1t-~ie gehand
p'.)Smoo . pllDisheJ the savages l..taaf, tlie Wilde I!U!>ies getugtig 
and c-orupelled them rn respect eu hulle ,·erplig om hul ooreen
their rreat:ie.; . Their conduct n·- t.on•s'e na re lt:we. :'.\faar bulle
cieven ~canry justice from British "lie Bone se) gedragslijn het 

maar bloedmin reg wedervaar van 
die kant van Brit ." ens. ens. ens. 

VIII. DIE DOPPER. 

Cit: ' 'The Cape 1Ionthl; :Yiagazine" Dec. 1877. 
L es!nq dem Prof .. John 1Iurray. getiteld 
'" "ome Characterh:t ir;; of our fello\\- Colo
ni.:t>:. 

Laat on,. n ou beskou ·n titpt \·an Boer-karakter, 
\1· t \-eel rneer kenmerkend is als rnn die wat on. tot. 
hierroe Leskcu het . een wat kan aangemerk worde als 
intert~·«lilt . om111:1t clit besonrl er ouerwets eu \·eral on
engel- ;s. lk be<loel die wat aangedui word deur die
"<;lOOrd U of> !• er . oals die meeste partijn?me. het 
h ierdie een langsaam sij beslag gekrij in die gewone
spra J,;gcbru k. «orlat die oorsprong Yan die naam ·n saak 
rnn twijfel en <lebat is. Dit het die eersttmaal in druk 
nrskijn omtrent dertig jaar -g.elede ( dus ongeYeer 184 7,.. 
en moes dus al H><>r die t ijd beslag·gehad het) .-Skrij
\\&r. Omt rent d ie t ijd toe- Burgersdorp aangele i . en 
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•werd ,·ernamelik toegepas op 'n groot deel ,·an die Boe
I e. woon °.gtig in die _.\lbert distrik. toe sowel ah nou, 
die ,·esting rnn Dopp erdom. Die Yolgende is die mees 
waarskijnlfre ool'spron g rnn die naam. Yerspot genoeg, 
maar in coretnkcms met s~j karakter als bijnaam :-On
der d '.e geffoontes, waaraan gemelcle men s1:: •asgekleef 
-was . was die ge\Yoonte om die h ~.re glad af te kam op 
d:e rnorhoof. gelij k "·egge;;uij net bokant die oe. Dit 
werd gesE:, dat om die h,1re woo· gelijk te ,,nij . daar ·n 
Dop oor die hoof geplaas " ·ei-d en onder die rand langs 
werd clan geknip. D aarrnndaan die ,,·oord Dopper . nou 

:ioo algemeen in gebruik. clat dit sb.ars als bijnaam aau
ges '.en word. fot het :>ij ,·erskijning sel±s in Lond.on 
gemaak ii rlie nt<wsblaaie in wrbancl met rlie ::::icnding 
van }fur . Faul Kr i.1ger naar Emopa. 

\\-at is nou d ie kE·nmerkende karaktt::ristiek rnn 
.hienh: 1.la s koloniste :> ·n Gef't renge konserwatisme . ·n 
\ ru;t e besluit om st ip telik in die ou p aie te loop. om 
weral in kerkelike sake, te 'ennij al 'mt nuwmoclies is. 

Dit mog geclink worde. dat . ab gelijke oor;:ake ge-
1:jke ge.-olge 'oon bring. die Dopper tiepe oorn·eend 
moet wees in al die meer afgelee dist rikt e elem· die Beere 
bewoon, t erwijl dit n et tot ;;ekere st reke beperk is. }faar 
laat ons bietj ie meer keonis maak met h ulle geskiedenis 
en Yern~amste trekke. 

In die noeg>'te dae rnn hierdie eeuw wenl die wijk 
:Renost-erberg tussen Graaf-Reinet en die latt>re Coles
.berg. bewoon <leur ·u :.iantal groot famieEes- bijkans 
:aad<:,·aderlike stamrne-nou"- 'erbonde deur onderme-
1:aar trouw. m aar antler~ het hulle nie ·n neiging geopen 
baar om 'an hulle mede-koloniste te verskil nie. Die 
J>rorninente famielie name was Van cl er \Yalt . Kruger , 
Venter, Coet see. Die Van der Walts mag in som mige 
opsigte beskouw worde als die adelstand Yan die distrik, 
huUe was direk en s ijdel ings afstammelinge rnn die be
.roemde Tjaart \ an der Walt. wat geul het in die 'erde
-diging ' •Il die Kolonie in 1802. L aat ons hier net stil
£.taan om 'n dapper man te gedink. In rlie Langkloof 
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-d.i,,;tr:k. •mar ·n tak 1 an <lie iaruielie nog lee£, word 
plaatselik die tradiesie nog le\\endig gehou 'an ·n man, 
wat in sij le we, ,, 'n leer self was · ' , en ~·at geweet het 
Offi Llie moed te herstel in die koloniste . als hulle moede
loos -.1·erd deur die • erwoesting \ an die hotnots en ka£
fers . Die t eemrnordige patriarg •an L angkloof. ook 
Tjaarr rnn der Walt. nou omtr2nt 10 jaren oud. was ook 
·n kommanclant in cue Kafferoorloge. Toe hij ·n kind 
van J1·ie ma~nde 11·a:;, het sij nder ge,al in ·n ge>eg 
mer Jie 'ijand, oud 21 jaar. Toe die koeel hom tref, 
se hij: Vader ik is doclelik gewond. ik moet sterf. -&org 
vir m.ij nou'\\ en kind. ij vader. die beroemde Tjaart 
antwoord : ·' 'terf gerus mij kind, ik :::al >-org •ir amaal. " 
Hij het toe ' ir sij seun gebid, hom aan twee burgers t-0e
•ertrouw . en dadelik in die heetste rnn die geveg in
·ge•al. Voor die geveg op die end was, wa;: sij seun 
dood. ·n P aar weke daarna het die ou kommandant 
·sij eie dood ge•ind in ·n aam·al op ·n kraal >an hotuot 
rowers, ook d eur 'n koeel 

Om terug te kom op die DoppP.t-s. Die Van der \\-alts 
·en andet· famielies, wat n oord'l>aarts getrek het, het 
hulle gen~;;tig in die R enosterberg (nou }liddelburg dis
~ik) en lang5 die Seekoeirivier (nou Philipstown distrik) . 
Geleidelik het hulle die eienaardighede ontmkkel. wat 
'ir hulle die onderskeidende naam \erdien het. Deur die 
verblij:f in afgelee dele, die verkleefdheid aan ou sedes en 
·gewoont.es, ondermekaar trouw, het daar ·n patriarga.
le gees ontst aan. wat hulle geskei het, nie alleen van 
die Engelse ;:etlaar Yan later datum nie, maar selfs 
\·an hulle eie landgenot~. Die bree rand hoed. die hare 
beknip soos hierbo besh:i.jw-e, die kort baadjie met of 

-sonder stijW1'e boordjie. die brook so wijd als die van die 
-matrose, ·n klein mes. vroeer gemaak te Genadedal, 
in 'n sk.ijf gedra on der die heup--die wat so uitgedos 
..,as, werd \erwelkom als 'n gees>erwant. t erwijl die wat 
meer modern of naar Engelse stijl gekleed was, beskou 
":Werd a.ls neemdeling. 

Dit sou riie heeltemaa.1 juis wees om hulle te best~m-
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pel als anti-engels in hulle leef- en dinl.,ijse, maar lie
wer als anti-modern. Oor algemeen mag hierdie khs 
\an mense_ beskouw worde als loyaal aan clie Br~tse goe
wernement, nie om en ige engels-gesindheid nie, maar 
om hulle konsern·atiewe ge-.xoontes en selfs uit g~
dienstig ge,oel. Die pragt ige ska~p -plase wat die Van 
der Walt s t en deel ge•al het in die Colesberg distrijk in 
die goeie ou dage ' an landdros Stockenstrom het bewijs, 
dat l:e mense gunstelinge ' an die regering was. Toe 
m en,,e 'an hierdie stempel die Groot Riner oorgaan met 
die groot I'rek . het hulle nie die heftige misnoege ge
openbaar, wat Ret '.ef, ~Iaritz , Pretorius en ander leiers 
rnn U.ie Trek gekenskets het nie. Hulle bet noordwaarts 
getrek. een\oudig soos hulle n.ders , om grater wei,eld 
nr hulle kudde_ te krij. 

Die opmerkelike gewoome \an hierdie mense om 
Skrifuuurplase aan t e haal lijk \ ir die vreemdelinge 
snaaks. D is nie net als daar 'n godgeleerde opienie of 
'n sedelike naagstuk aan die orde is, dat die Bijbel aan
gehaal "·orcl n ie. <lit word geda:i.n in alle ge,alle selfs 
'an gebruik of smaak. -Us \OOrbeeld, dit is wel be
kend dat die B oere in algemeen hulle blootstel aan kri
t iek oor die onbetamelike haas waarin 'n weduwnaar· 
hertrou. Die gewone Boer, als hij hieroor aan.ge
spreek word, sal horn beroep op lan dsomstandighede, 
waar bijna n iemand ouere ongetrouwde Tiouwelike fa.
mielielede het om vir 'n tijd die sorg van moederlose 1.in
ders op hulle te neem. nie. Als hulle nie moet verwaar
loos word nie, dan moet 'n stiefmoeder so spoedig moli.k: 
gevind worde. }faar 'n Dopper sal in alle waarskijnlik
heid die· skrif a.anhaal op ongeveer die volgende wijse :
,,Lees ons nie in die &krif, dat die P atriarge veertig da.ge
rouw gedra het oor hulle dode? Daar kan niks -.erkeerds. 
in we0 s nie, als daar ses weke verloop tussen die begra
fenii; en die tweede huwelik nie. " 

Maar die kerkelike eienaardighede van die Dappers.. 
is nog meer karakteristiek als die maatskappehle en 
burgerlike trekke. Die diepgewort:elde · konse:r-watisni&-
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het nmYighe<le in d:e godsdiens nog meer \Yeershan als , 
in die dagelikse I.owe. Die o::hibboleth rnn hierdie sekte 
"-as .. Die Psalme Yan Da,-i<l". met u!tsluiting \ an alle 
liedere. oud en DU\\. in c'lie cpenbare godsdiens. In die 
begin van hierdi€ eeu. n-,:.r1 gesange inge,oer in die 
diem: rnn die H er, ormde K erk 'n Holland en uidafrika. 
Daar en b ier \\·er<l. die invoering Yerworpe als in strijd 
met Kah-:.Oisties.,- Otthodoks!e . In antler dele Yan die 
Kolonie n-as ook mense \\·at geprotesteer het teen die 
inrnering· Yan gesange : maar hiet·die mense het langsa
merhand uitgesterwe of -versoend geraak met die veran
dering. ~Iaar dit was n ie die .!?"ernl met die mense in 
die streke hierbo genoem, naderhand begrepe in die 
groot afdeling Colesberg nie . 

In hull.a afkeer teen Gesange, en in antler punte va~ 
hulle godsdienstige opienies en lewe, openbaar die Dap
pers 'n sterke ooreenkoms met die h:per-Kalviniestiese
H ooglanders van Skotland. :Y.l:aar die menselike na.tuur 
is oorals dieselfde. en dis nie net in Skotland en Holland, 
waar die gees,erwante nm Dopperdom gevind word nie. 
In Rusland is miljoene Griekse Kristene vervreemd van 
die moederkerk van P eter de Groot op onge, eer diesel:fde 
gronde. 

Ket soos in die geYal van die gesange -waardeur die 
klas van manse van die ~ed. Geref. Kerk vervreemd 
werd. het daar 'n antler oorsaak rnn onten-edenheid ont
staan en dit was die open.baring >an toenemende ijwer 
onder hulle predikante m die godsdienstige onderwijs 
van die gekleurde ras. Die YOOroordeel van die meec;t 
bekrompe onder die Doppers was so sterk, dat hulle self 
die krif aangehaal het teen die werksaamhede Hn die 
sendelinge. Die >loek op Cham was die stokperd . Die 
bet.er . gesinde onder hulle het \oorgegee, dat hulle nie 
beswaar het t.een die onderwijs van die swartes nie, maar 
die gedagte om in dieselfde kerkgebouw te vergader en 
op- die manier die versh'il, wat God self daargestel het, 
uit te wis , was 'n gruwel. Die gevoel teen kleur het sig · 



28 

we, omtrent twintig jaar gelede, het die tag-gen tig-jarige 
aarts·rnder kleinkinders gehad , wat self grootouers was. 
Sij direkte nakome:linge het getel tus en die ner- of vij£
honderd. Die getal sou seker hoger gewees het als die 
kle:nkimlers n~e tv na in die bloedYerwantskap getrou 
he:t !lie. Geen wonder, <lat emigrasie die !'eel is i;-ir so'n 
•rugbc.re ra::. Hulle hct die Groot- en VaalriYiere oor
getrek en is nie Yer Yan llie L impopo ai cie. Te oordele 
nRai- die reemvoordige •ooruitgang mag mens die opienie 
waag. dat die rnlgende geslag die Psalms Yan Dand sal 
sing op d:e walle •an die Sambesie . om nie te praat \an 
die droom •an hartstogtelike mense •an 'n nedersetting 
in P alestina nie. 

Een •an die kleinseuns van D. G. Steijn is }Inr. 
Paul Kruger, die afgesant Yan 'Irans-rnal naar Europa. 
Die hoge posies'.e . "·at hij ender sij landgenote beklee 
i;, n ie alleen aan sijn dapperheid als jagter...... aan sij 
bekwaamheid als Yelclheer. Of Sij mjsheid als raadsheer 
ce danke nie. Die in•loed .an !'ij godsdienstige hadie
sie...; en oortuiging op sij karakter moet in aanmer1.ing 
gene0m worde om sij invloed te wrklaar ... }Iij ekskuus
om Eo diep in hierdie onder"l>erp in te gaan is net dit :
Die boer se geestelike en •erstandelike inboedel is maar 
klein. A.ls hij als mens beskou moet worde, dan moet: 
sij godsdiens sterk op die voorgrond kom, dit is die •oor
naamste Yan sij besittings. 

Die mees belangrijke tijdperk Yan die Kerkgeskie
deniE "·as die jaar 1858, toe hier in die Kolonie 'n pre
dikant uit Holland aangekom het (Ds. D. P ostma) . Hij 
had \ir die eienaardige opienies •an hierdie sekte 'n hart, 
wat die Eoloniale Hollandse predikante nie had nie. Die
gevolg was a:fskeiding. Omtrent twintig gemeentes -
werd gestig in die Kolonie, Vrijstaat en Transvaal. Wijl 
die ~ed. Kerk die skeiding betreur en ook dat. daardeur 
die mense in sekere voorooredele versterk is, moet dit 
aan die ander kant toegestem worde dat gemelde leraar · 
met sukses ander \ OOroordele bestrij het en 'n st-oot aan 
onderwijs gegee het ender 'n agterlike klas mense. 'n_ 
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B._-L rnn die Kaapse l""niYersiteit gee nou beY001·bedd 
les '.n klassieke en mathe;:;is in ·n .. -\.kademie Yir b:erdie 
sekte opgerig. t_Y !r ~elm: lte;,: Kerkgenootskap ... \ . .J.Y.d. 
\\"". ) . 

.. . .. ~et omclat Dopperdom begin •erdwijn Yir die 
nuwe lig. '.s dit Yan belang om dit te beskrijwe rnor dit 
iets is Yan die Yer lede . .. "' 

\ \'ees so goed om hierdie bijdrae tot die kennis rnn 
julle mede-koloniste aan te neem. _\ls menskundige en 
-taalkundige belan.,O"Stelling dit eis vi.r die B oesman ras, 
wat bijna Yerdwijn het, -veel meer moet ons die eien!:lardig
hede bestudeer Yan die. wat in ·n grote mate sal worde, 
so nie die brein. dan tog die ruggegraat Yan die nasie 
in wording in S .. .. -\.frika .... Wat ons wil he is lig en sout 
( Yolgens die Bergpredikasie). Wijl ons die 1 i g, "-at 
Yersprei worde deur die Publieke liggame waardeer. "·at 
•ersprei worde elem· die Publieke B ibliotheek. die r ni
Yersiteit, en dergelike Eggame waardeer. laat ons die 
sou t t een die regte waarde skat, selfs die Yan die 
grofste, waar dit ook al mog ge•ind worde. 

(uit '"Dappers .. ). 

* Die teenoorgestelde is vandag waar : Kalvinisme is aan die 
: toeneem eu sal sig seker in die toekoms van ons >olk laat gelde. 
-- (A.. J .. v.d . W .>. 
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Die Historie van seker vier 

Potgietergeslagtes. 

Oorspronklike familieverhale, bijeengebring en opgestel 

deur 

TJAART ANDRIES NICOLA AS POTGIETER, 

laas van die distr. Ladybrand, 0 . V.S 



,,INLEIDING." 

"n 8eker J akobus Philip pus Potgieter bet ongeYeer 
ln loOO of 1901 aan t rek gegaan in die ou E:olonie. Hij 
is die Ou Grootjie run rlie eersre -.;-erhaal'". . ,X a born is 
drie ilnLltr stalllrn<lers gekom en elkeen, , -an ou Groot jie 
.af, i.tet ·n ,·er~aal rnn s ij dae nagenaat. 

Die heer H. Dost war eintlik die ontdekker is >an 
.h'.erdie ,· itr interes:::;ante familie of ·rnlksTerhale, had al 
iei;s cEenaangaande geskrijf, wat ons bier laat volg, da.ar 
hij , ,oom Xik-ie Potgieter · · ontmoet het en ons- die skrij
wer nie. 

:.\Inr. H. Oost het dan o.m. als Yolg geskrijf: 
, . V .er Potgieter-geslagte. " 140 jaar . .\frikaan;;e Ge

-skiedE:ni.,,. 
\ an 1779, het geboortejaar rnn Jacobus Phi

lipp u s Potg;eter. de .,ou grootje," die na zijn om:::;,,er
-n·ingen op 103 jarige leeftyd 7 stierf tot op heden ziju '-ier 
geslachten. En .le Yertegenwoorcliger \'an dai; \'ierde 
geslacht begint ook al aan het einde van zijn dagen te ko
men. JLj zal a .s. J ulie (1917) 04 jaar worden en be
'' h'.kt nit:t OYer de haast onuitputtelike le>enskracht n m 
.zijn o,·ergroot. vade1·. :.\I-~ ar hij T j a a r t _\ n cl r i e s 
~ i kola a;: Pot gi e t er bezit de ga,·e Yan "\'ertellen. 
€n omdnt Lij geen gelegenheid gehad heeft zijn natum
like aanleg ,, te Ont\\·ikkelen .. , komt het er bij hem a Iles 
e\·en fr' s uit als de Yeldwind na voorjaarsregens pleegt 
te zijn. 

1. J a c- ob u .s Ph i I i p p u s P o t g i e t e r hierl'own 
€erst genoemd. 2. Phi I i pp us Ja c obu s Pot g i e · 

t e r zijn ZvOD. >rroot n~eLoer. die met zijn rijke kwlden 
-<k~ oeyers n m de Groot-r"'l·ier op en neer trnk. in tlE: 
parr:achale dagen. toen de Grnte Trek nog n:et eens wa!:' 
~:mgeYaugen. Hierdie Potgieter-stamrnder was n seer 

* Sien ,-crder :iangaamlP .. Ou Grootjie Xoot" I in . .\an.hang:;el. 
t \olgens ander informasie 101 jaar. 



spaur::=ame man en een h:n«I n1der . bleek rnoral jegens-
2'ijn zoon. 

3. J ac ob u:;, Phi 1 i pp us P o t g i et e r, die va
der Yan onse Yerhaler. De:ze Jakobus Philippus II kreeg 
op jeugdige lee£tij<l een st ielmoeder die ook zijn Yader tot · 
een .. stiefvader" maakte. ::Uaar het tragiese van zijn_· 
levenslot wijzigde zich in gunstige zin na zijn trouwen. 
H ij ht-eit de slag Yan Boomplaats en een >an de Basoe
toe-oorlogen meegemaakt en is als Vrijstater gestorven. 
Zijn r-weede zoon , de gemelde 

T ja art Andri e s Ki col aas Potgieter, . 
die zijn naam aan de Yermenging rnn de Potgieters met 
de V entersiamilie te danken heeft ... ... ... H ij is het aan . 
w,.., ,,·ij de Yolgende bladzijden danken. 

}I e e s t e r H er o 1 d's D a g b o e k. 
Ou Grootje Potgieter (J akobus Philippus I Yan deze 

historie) had 'n onderwijzer uit de Kaap, met name R u
dolf .H erold, een _\.frikaner, wiens nageslacht met de fa 
mielie l)otgiet er rloormekaar huwde. Deze Meeste · 
H eroM lweft getrou,\·el ik aanteeleningen gehouden Yan · 
war op de rondn,·en·ingen rnn de ou mensen en d9.arna 
is gebeurd. H ij is omtrent 1876 en ' '17 gest-0nen , maar · 
zijn boekje bleef acht er. l.' it de beschrijving die me er
Yan gegt'wn il". lijk het een tamelik aantekenboek te zijn 
geweest. "·aat·,·an echt er in de loop der jaren en ige blad
zijden Yerd\\·enen . terwijl sommige gedeelten heeltemaal 
onlee~baar \H~rden. Uit nasporingen in de laatste t ijd ge- -
daan . h lijkt het dat dit kostbaar dokument m et zoYeel 
andere historiese nalat-enschappen onzer voorouders, Yer- . 
n\etigJ i.:: !,Ye\\-orden. Ook portretten en a.ndere stukken 
in Yeroanll met: het !eYen der Potgieters-geslachten zijn 
,·erdwen.,.11. 

~Iaar gelukkig, n)or ::\Iee.;ter H ero!Js dagboek de weg -
\an zijn maker is gegaan, hebben genoemde T. A. K. 
Pot{t-ter en zijn ou oom H endrik- n u ook edert enige 
jaren rot de n1deren Yerzameld- het saam OYerges.:hre
Yen. en wat er a::.n on tbrak, heeft ou oom H endrik uit 
z~jn geheugen aangernld. H et is mogelik. dat YOOral het 
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beg:n 'an dit ,-erhaa lcler Vier Potgiders geslachten daar
<loor aan geskiedkundige juistheid heeft 'erloren , want 
het \Yaren YOornarnelik de eerste bladzijden. die ontbra
ken. Y.Iaar het om,Yerken errnn is de levendigheid der 
,-oorstellingen 'an ' t gebeurde ongendjfeld ten goede ge
komen , z-0<lat wat aan de ene kant schade geleden werd 
aan de andere zijde dubbel en d~rnr gewonnen i.3 . Want 
de literaire betekenis Yan dit geschrift lij1.-t m e de his
torie.;,e .:n ,oUrnnkundige "-aarde errnn nog aanmerkelik 
te O\enreffen. Ik heb het met potlood door n onbehol
pen hand neergekrabbelde werk Yan de beide Potgieters 
genoten Yooral om de scherpte "·aarmee elk der personen 
die hun grot.::re of kleinere rol spelen, uit de omlijsting 
Yan het wrhaal te rnorskijn treden. Het heeft mij tot 
het einde in ge:>tadige onnoering gehouden, omdat ze w 
eenvoudig- menselik is.'' 

\\-as geteken: H_ OOST_ 
Pretoria -Junie HH 7. 

Die 11:-;:er o:ien dus <lat ons Volk \eral oom ~iekie 

-want dir. is on::: gernele <lat die ou oom Hendrik P otgie
ter se rol. bloot net Jie Yau aam·uller en Yerhaler was 
tern·ij l oom Xiekie die ;,krijwer i:;; Yan c.l die IS'i bladsije 
'an die handskrif-baie da.nkbaar en erkentlik kan wees 
...-ir hi.:rdie ' erh:ile. En dat clie heer Oos. in wie se besit 
die handskrif gekom was om dit te publiseer, dit so be
langeloos aan ons a'fgestaan het, is ook 'n feit wat ons. 
melding ...-an 111oe~ maak met die _grootste erkentlikheids
gHoel. Dit gebeur nie d dae n ie, dat skrijw-ers me
kaar -..o bt-hulpsaam is als die heer Oost, aan ons met= 
hierdie ,fa~Hl ~edaan het. Ons dank hom dan nogmaals
daanoor cla t hierdie -stukke in ons boek Vastrappers kan 
wrsk:ijn. 

Ons bet gemeen di,t ons die handskrif, letterkundige 
·rnorbrengsel al,; dir Yan oom Xiekie Potgieter is-so ori
gineel moontlik moes weergee. En dit het ons clan ook 
gedoen, behoudens <lie kleine 'erbeterings, soos hieronder 
gemel<1_ Die \erhale is een ware Yertolking \an egte-



!.rokk:e::; ll!L'll::id'ke !t~\Ye. :\Ienselikc: le\rt~ met :oij 1rd en 
11·0t: . met sij opLL· uremle en net:rd1 uk1:L·nde varia.:;ic:;, en 
met sij Yerskillernle lots11<sselinge. Egtt> rnern:,elik ]ewe 
-0ok 1·ernl, \ntar oom ::'.\ ~ek;e en sij hu::;ges:n aan tlie 1·er
ar mt: gentak iltt. teitelik ::;omler eie skuld in grote mate, 
111et;jgt::>ltur als huUe 11 ;.1::; . soos dui,. t:nde antler eersteklas 
.\frik anse famili(·,.; dem die los1Y :gring 1 an ·n t ..: snel op
gekotne kultuur en om<lttt die gol•tlgdo1\·:;;e , mees onge
letterde en ongeslepe .·Hrikaner nie kon opdraai nie met 
die meestal deurtrapte . geletterde en geslept: r itlander 
of dorpenaar. Eg ruenselike le1Ye ook Yeral waa.r oom 
Xiekie diE: Mrikaner geaardheid handlrnaf om nie bij die 
_pakke moedeloos te gaan neer te sit nie. maar hom son
-<ler d ie minste teoretiese kennis Yerder tt: gaan bek11·aam 
r:naak het om uit te clraai in 'n beroeps-n1t>ssela.ar, -tim
ruerman en -aannemer. 

Eg rnenselik ook, 1Yam· ::;ij H OU\\. so Yer sink nm ha~u: 
oprneding, om ou oo:n Xiekie so s11·aar te laat krij Lleur 
die gif nm die Yerleiding rnn ·n af ntllige broer, 1rnt ook 
·n ,,arme-bLnke · · g;.;worde bet. :\Iaar hoe heerlik \Yas 
die wrsoening na haar Yolslae terugkeer tot haar out: s.:lf ~ 
J?n hoe hoog-t'<lel hd oom ::\iekie haar nie 'veer met ope 
arms ontvang en haar trou11· geblij tot haar dooJ en s ij 
Yir ho:n. En hoe fer111 en eg .\frikaans 1yas haar Yerdere 
optreding in die le.we ,.an die r ::. rnpe en weee Yan die 
Goud Oorlog en Jie artllOt:!dige eerste jare daarna. 

3 W at salons nog 1·erder :;k:rijf? La<At die leser self gaan 
lees en geniet rnn oom ~iekie; b. \.b. 1rnar hij die . .lief
ste rnn ~ij hart a la Salomo se Hooglied beskrijf , of 
waar hij die skoonhede rnn die X .:. tu ur Yerhaal me hij 
,,prisener of "·ol'' · "as. of "·aar sij ou 1·aderlike naar sim
patie-snakkende edel hart opgeflem word deur die reine 
druksoeo~ Yan meegeYoelende. reine . .\frilanernooiens en 
uoueos op Wellington Sta::ie ens., ens. 

Op enkele plekke moes ons cluidelikhe'.dshah•>e c-n ige 
verbeterings in spelling aanbrenge behal we wat reeds ge
n oem i::. Ook die allernocligste puoktuas:e , daar dit, ::.o re 
..:{, bijna ontbreek het en cEt ool: nie nrn oom ::'.\iekie h m 
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Yt:'l'\\·~1g 11·ord m e. Ook :s omluidelike 11·oorde onderaan 
die bladsije--111et ·n Til)llliller \OOrsien->ertluideli.k. Ver
d el" iuoe:; ons noodsaaklik cl!e handi::krif in hoofstuk.ke tot 
>erder Yt>rduitldi .! !ng en aann1lling 1 oorsien Yan annonces, 
waardeur ons hooµ dat the 1·erhale aan dotheid ge\\in het. 

Tn d ie hoop dnt tlit aan oom Xiekie 1·ergun mag word 
om no~ -:.ij penn ,· ITll!! in drul• te s ien en <lat hi erdie deel 
1·an ous 11m1·e hLE·k- e1H•td-,, ::: ij i;eheel-rot nut en seen 
mog wet>::- en 1bt 1·eral .Jeng Buid _\ fri ka se oe meer mag 
oopgaan om die egre goud ><Ill onse skone Yerle11e te onder
skei nm hell(· namaaksels en klatergoud >an ons0 tije,
die le, er heil ! 

_\_ .J. rnn cler \L\L'L 

Deelkrnal. Dist1·!k P okhefstroom . 
1:2 Xo1·ember. HH9 . 



HOOFSTrK I. 

<Ju Gr<A>tjie Porgierer ~!fin sij Yerhaal en sij Tro::b:: .-een 
rnn die \-oortrekb:e ..-au daanlie rije.--vn::!e•E-Er in 1800 

of 1801. - Pi1.niers-w erk . - n-·Jrsreling:; fil(T wilde-diere 
t.ll "·ilde-n.en.;e : Boes1uans r:aruelik. Ook !il<'f Kosa ·s. 
lHt- : Yersrerking-..: .. .. .... . rrrappiei' . - 11msrnH; Yau die 
naa1u: .. Ka ll.as Yt!ntC'rS.. en . . Riern Yenrc-!--s·· . Yer

tn1ak.lik.: leensrories. 'l"ril! ben·~-· dar olaar i:1 daardie 
cae ook hangbr:ieke -....-a<. Belan.!!rijke pallrn:!keri j c.or die 

Un B.:-rg onder aan>verin!! >an An<iries H.:u0lrik Por!<ieter. 

war in di" dar - lSli:, - 'n nrnu \'an '.27 ja:H· 011<l wa::. 
(lnr;raan <"Ii ailei-

din!! rnn die uall1e : .>:rn1le";ber:r et. Loo:\ . J·,.,~_· . Stil· 
-~ra111l rnn ·n jaar a au 1lie Brnkrinc:r. J\,,. a ·, ,-,,i uog· 

ff•aal3 aau . :!~ Ukr1;:•~r l·':':!~.-,laar 1-:ull.l ·u ~k·1°.lin~ \au 
paaie. )."" adar di., :rrn.;r-re dfrl Yau di.- Yoortre'.;: C}:>s

\\·aarrs g~gaan ls . lioog5n--a ar~kyulik ow.lt-r . . \. H. Forgie· 
t~r . ~aan ..... u Grc;ocjie: X 1}0r1ht"aart.5 t)Il. 1 .c \c-r1ll·l' ·e kon1 
c·l.s :\fooir'rJUtf'in disrr. Cult, ~ber:!. \r·n hij a~1 1 1le 11n2'0:-\ter 

l.j jaar YU(•!." dtt· \\"Or1ii 1tg \"i.l!~ 1.iit ll!;l'p folc .. lier_ . - Di~ 

Grtll>i•o1·r o" l<cH"e iu 1.bcruit: u ila<'. Die w·,1nnit >an 
·u ~kvbt- prcclil-~anr \\·ar W·...:n ltt:e-l· .. en gcl1ie1l oor \ir· 

hnl-stli-denkeuJ,. . nijheidsli.-<,·c:nde. ~rot-re E~!nuis:e:. 

ZE TREKEN- VOORT NAAR HET NOORDEN 181. 

lets Yan c[,. lt-t.:\en := _gv,,~·hi.:denisst'n Yan 1le Potgie
ter,, t:n" Let j aar l 779 \\«·rt '.!el 10rPn J. 1'. Pot ;ieter en <le 
andere bt·ot-der 1_·n z11srers, 11 r· !tcug,,noorn.,' P . .J. Potgi1:;-tci· 

>an 1.:ut Holan. in .-n Ht:t j:rnr l :-~in heuwd.00 .Ja,:·obus 
Philipu..: P o tg it-t'"t 11h:·r , l,, jt1ng"' 11o!:!tH K1: .. :: tj1·· \ -o ~loo ook 

Yan uit dt- Kaap d1.: go.:d" H oo1·'·' E:c·n ja:lr la£1tet' 11-,,n hem 
en :1.ijn j onfe no111Yj t. .-en zoon <;··:0c-honh-IJ (:n ontYang 

de naarn .Philupu:= naar •lt- :,.root n1d.:-r .:·n ool: nog 3 
broet!er~ u11:;-t:r en c<·nig zn, kl"". trkn rrok.-n l l [en famiele 

ll Trekt>11. lee' tr~kb.;-n: 2 , °"11 . !er; in : :31 t'lll. I • h,'ll?<>noreu. 

leco nit ~n Hn;tenot<'n. L<«'"' al di~ 1·11 klankt· a l.; ui . Y1: en. lees 
in: t'Il in J.,e, •·u: .)J huwde. 

" Hit"nlie 11arue kcim 11i.- n,or nie iu die .1~ \.ill'.,.r- Gt:olach· 

R egisttr 



c-n nog eenige andere heusgezanen5 dieper noort Oos n·aarts 
de coloni in. ze haden -veel t e \·erdeuren• want om heun5 

doel re bereikken moestn zij de paaden maken en dan 
zong zoo de "tn:iageus moesten worden met e toun·en aan 
De 1:e11e zeide \·aH \l"Orden gehou"r; dai: het nien om <-la~t 

en Llan aan de andere zijde n·eer zoo steil af dan het 
zoms aan drie wiellen moest gerem n·orden om niet de 
stdte a£ te st0rten. aldu~ gingen het o·rnrr twee ge
heele jaaren. zoms heben die rnders op plaats sen \an 
twee tot dri maanden Yer zeurut ter welle Yan lee,·ensge
\aaren n·anr; ze haden · veel Yeianden waar onder de boes

.mans mtt pune Boog en giipeillen de Yoornaamsue zein 
ook de leun·en .:n Teigers en om niet eens woli en oom 
vossie re noeni. op Laa tsteen·e" zal ik later rct·ug kom 
want om dab ik rnn die klijn span is het ik t-0g Yeel gra
pies gehat m et die zoort gogies? nouw ja nouTI" m:c-r naar 
de trek om ouw ·rnder die was toen aan oolin1ntsrh·ier en 
je kan aan die n<rnm nm di re, ier hoor hoe leik Jaarde 
zoort gogakies hulle is mos \eel groter en ook zeer ge,asr
lij ket· als oom "trnlf t:n zijn rnaat. president Kruger kom 
en man wel van oliYant schiet .-ertel groot rnder" ook -.er . 
tel ous nm een 10 ual Die hij <loot ge schiet hep met die 
uek langs die oolinns-R-eYier en ook verschillende leuws 
en teigers de bosjemans was eigenlijk het groore rnoij elijke 
veiand want rei" kon u op een afstand \an wertig tree be
k reupen zonder clat je hem gewaar en dan boon je slegs 
.zijn boog snaar klink en niets eens Yoel je c:n je leij£ en 
·dring' als je clat en ingewant kr ijg is het zeer gew.ardijk 
want het is een. i:rnrpoen die je niet· leg eut kreeg. ge 
lukkig n·as groot rnoeder een zoort n n een dokter \TOUW 

en kon ook de peil eut snij tn een zalf door haar zelf ver

>aard.ig op de wont dan is het in een paar weeken alles 
reg. 

5 j hnisgezinnen: oj) >erdaren ; 5) hun: 6) L aatateene: I ) gog
gatjies: 8) zij; 9) ind.ring. 

* -Wie hier .. sk:ywer" en .. groorvader' is is onmoontlik te konsta
teer. Die leser ·moet onthou : daa.r ontbreek 37 bladsye van die 
or.ginele dagboek. 



alla ik i.:; aruper tloot gewees zug h ij en klijn gert; Koet
zee zeg waar Yan is je amper doot. o man ik het mos ge

. schrik. en ons staan nog zoo en praat toe kijk maani op de 
. . ,gront toe string een slang om zijn been. ons het ook ni 
· een di slang gezikn en hij het zijn kop n1s getrap. daar 
was toe weer >:pring reisies ·rnor mani toe eerss weer 
Los w~. 

van daar rrokl:!n °" we roen venler maar heti gaar; maar 
.zeer s taadig want we moes ten altoos paaden maaken en 
zoo \Oort treken t-0t aan de weste oe,ers \an de re,ier waar 
h et dorp graa.frenet nu aan gelegt is. Yan daar verder voort 
tot aan de Yoet rnn de groot.e gebergte die het heele noor
den af-sneet'" . holt hier. ons moet n u eers trag om t e zien 
welke regting ons een geschikte plek kan 'enden om en 07 

port te maaken. dien aa,-ond wert t oen laagerje op geslaa
gen en allerhande grapies hat toen ook plaats. het L aager 
wert gewoon lijk en een ronde wrm getrokenz•. Dan wort 
al de veedieren aa,·ons daar in gebreng en clan 1vort er 

r-wagten eutgezet tussen eider twee waag~ns. want het (was?) 
zoms nog niet eers heelle maal donker dan hoort· je de 
L euwen te Brom en te brule en ze koomen ook zoo 
dig bei de waagens. ouw ta hanss op zijn post tou ou» va
der zeg ouw ::Uaneer k ;k nouw k.ik nouw die groore hond 
hier wi ze kont is di. voerzek rnerzek '. keek nou hij hor2

• ok 
nie. Yoezek jou\\· za.tan! en ~et eens Brom die ouw hont 
en ou\\· ta hans \ms klaar met een stuk hout die en de 
•eur Ieg en goet aan brand was goij de leuw nateur Lijk 
in Zijn gezig. de ouw louw hete gekrik uow manere hor 
nou hoi hor kroop30 hij ja ike jou anbra.nt st.eek pas op 

· ouw ma tie. ouw vader zat op de -.oet stuk •an de was.
gen om te zien wat aan gaa.n. bans, hanss rip01 groat vader 
wat het je gemaak aj ouw maneer die louw maak mos of 

lrij mij nie kan z.in.30 ni ouw •a~ier zt!g m aar Hans as hij 
weer kom moet j ij nie weer raas d;; t ik hem kan schiet 

~) rrok.ken : 26) afswj; 27} een pad ; 28) getrokken: 29) hoor; 

- 301 h;ior nou hoe hardloop hij: 31) riep ; 32) zien. 
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-en nog geen eur L aater kom hans bei mij hier kom hij 
. des clizelde ou\\-. maneer kijk zijn oog Brant nog >an die 
vew·; het is de lig \·an de ·dam die en zijn oogen schein 
en dan Leik het net als Yeurtjes en de lug ou~· ta. o zo . 

. so maneer. toen "Wag om1·maat ook op een afstand om-

. trend :25 treeden. Hij blaas en brom toen door zijn Baart 
ik was toe klaar en kneip toe at en ik tref hem moij net 

·tussen die t\\·ee YeW'tjes Zoo als bans zeg. nou"' ja een 
L euw als je hem tref dan al is het ook een cloot .scoot 
spring hij tog toe op zijn Prooi. hier \\as het de ge>al, 
want toen hij neersloeg L eg hij met zijn sliaan ooYer de 
Dissel-born"" Yan ru'.jn "agen Dwars door Je wm zoo doot 

.als een klcp. hans'. Jie ou1• \1·as toe weg. ik klim toe soo 
staadig af en laaij t<>tn eers weer mijn geweer ik roep 

~toe H ans nog eens H ans.maneer gaf hij ant woon onder 
de agterstel van die waa en met: een uaag hij waars hij 
nou ouw maneer . ik zeg toe kom hier wat maak jij nouw 

. daar koi.n rnaak reg de Yeur toe gou Hans. toen kom Rij 
naar de Yeur maar hij zid de Joode leuw nier rnor hom 

. leg. en toen hij nou op heun·al scheur"' hij spring op en 
•al weer ontlersteo. ara kragti rnaneer watter os is die. 
to "n kom uom1· Yan elke kant rnn die n·ouwe en kinders 
om te zien "'"t: het is en onder die was ook neef mani 
Venter. mijn ouw ITOU\1· steek toeu een kaars op om 
nou'\\ mooi te kan zien nou"W ja toen kon en mens nouw 

. aldirande zoorte euhh-ukt:ns"' hoor , t-0en moes ik non\\ Yer
t el hoe Jit nouw alles gebeur het en neef manni Yenter 

. leuster .. ook met gespanen•• aandag maar je kan begrijp hi j 
is zeker maat· moeg \rant hij is hoof \ee wagter en is 
nm dt: morg<!n tot Laat in de aYon waker" oru alles goet 
en orde te houw in was ook ,·ertrouw-baar. ik zal maar 
en Bik~e zit zeg hij mer J e staart van de leuw en 2ijn 
Ham en een belle klornp antler vrouwe en een paar m ans 
zit naar de neesse lijke kop rnn het ondier en keik een 
~-as net beezlg om de Bek oope te ma'lk om aan zljn 

3.3) disselboom: 3-!l uitdrukkings: S.5) luister ; 36) gespanne; 
--37) wakker. 



no rn· de genlarlijke tande re weis. ik wis toen wat; nu de 
ge,olg zouw "·ees als maani gaan zit zeg groot nder. en 
met eens gaat hij ok zit en ook maar hart31 reg op de maag 
n1u het d:er en z!jn hant "·as Yas gedraij aan die 
sta.1rt Haaren als en mens op de pens Yan een leu"· trap 
als bet <loot is geef het een zeer gewilege39 brorn of ge
leut .:n dat· Wil$ dier des te meer her gem! wou mamie 
Y enter weeg reum :200 pond en die gewig roe wo \enig•• 
op rlc maag de broe1t1 was bijzonder hart nouw ja kijk 
<lit was ·n dug om ,,·eg te kom en met eens kon ,·erder kom 
als war hij \\"aS. maan!. het ,,·ou"· harkloop toe h:j op was. 
Door <lat hij zoo Yenig patgeef en zijn hant nog nls aan 
de staart Ytin het clier ruk het lwm terug en \Yeer op di 
leuw zijn pt'll». weer gaf het <lier <lat toen al meer clan een 
eur d0or ,,.,l.:. een gewildig hrul maar keit'" ik hep nooit 
een mooijer grap eu'3 mijn Ljd ge hat als die a•ond: 

:\foni VL•nter gaf een Yerrnarlijk schremr orn hulp 
naar Boontoe. om Koti help tok. o. help tog de leuw het 
llllj. mij liew·e oom E:otie . clan is hij op dug dan kom . vrat 
staart hem weer h:gen grand tot zijn frouw bij kom wat 
is dit mij man war makeer. o-o-t-o-g ~eelie help t-0g 
de leu\\· het rnij. wai1r tog mij man wag laat i.k ~ien zeg 
zij en greep zijn armen keek toen. ag nee liewe man 
hoekom houw je dan de sr-aan vas. en toen draij zij de 
hant Jos . alla mast<lg zt:g ;;:ij je is tog en"' om• afhart. 

Xouw die ander wat Yoor gezet en keik bet. de >TOun
het; flouw gewort. de rnan het ~Yegge harkloop naar zijn 
wagen en Terrel <lat de leuw gekwests is in zijn dierbaare 
·nouw gedoot hat en clan heul45 hij zeer hartelijk. oom 
Koeni gaan kijk tog. waar bet <lit gebeur noeg oom Koeni: 
daar b!j oorn Ko0::; Potgieter Z'ijn waa ik boor hij het 
)fani Venter ook beetgehad. groot moeder het <lie vrouwje 
gelaa,ye· met azijn of ieds Yan di aard en reg gehelp. toe 
die man nog staan en heul kom zij bij horu. nouw toe 
janie wat makeer jij D OU\\.: ag dierbare is jij ni <loot? rer-

37) ha1d: 38) geweldig.:: -10) vinn.ig; 41) gebrom; 421 kijk; 
43) in: 441 'n of eeu ou lafhart: 45\ bail. 
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wondert z;iet ::ij hem <Wn mij man \\·aar Yan moes i.k dan 
dooc \1·eL::o mar nomv de leuu- bet jouw ·dan gepak t0e ik 
weggeharkloop het. zoo zeg oom Koeni Pteters dan is jij 
Yan die zoort mans 11at dug ab u uouw ge1·ang won. 
ja 00111 11wa1· J.ir 1ra,- t0g te neeslijk om <lit te zien. de an
dere dag n-oeg tu 1uorgen nade beteur'" 'l\erd Jc mannen 
B.::: elkaar geroeiien om tien geleegen plek af t e zien om 
'iYeg oover Je bergen te maaken. din" <lag is toen e.en 

_patrolie eut" en zij was ook in ·nge,eg m et ·n Klopi'" boes-
11rnns en Jie statj e aan brant gesteek en n~rschil!end6 

· Ljnkies ge1·ang waar van groot Yader ook t\Yeti. ha t .:en 
liaan t>n ·n bentj e. toen ze Gr.oot genoeg \1·aaren m~st.:n 
ze getrouwt zijn en alzo een vamile rnrmen de man 
1.-reeg de naam Yoorman en nouw heete roos . Yan die 
cweek!-es is Yier twee hotetotjes en twee meitjes gekoomen 
die toen de hcus bediende was in zeer knape en geh·ouwe. 
J e ten was <:..ltoos groot vader zijn .Koetzier di heete 
steurman in zijn rrouw ara. gaan oru. weer naa.r pat 
maakers. ales is af ge kijk en bespreek in de regting aman
delhoogre nouwdiegberg•• enLootsbe:rg en rooij hoogte" dit 
is ·n distansie minstens 8 €Uren met het 11·tlrk begonen 

. baakens is op gerig. de avond 1818 in _.\.pril wert een bit 
en dank eur gehouu· en deander dag morgen noeg alles 
op gepak, in-gespanen en de m1gens agter makaar. }faanni 
was ook weer op zijn pos dan YOOr en dan agte1· om te 

zien tlat alles god gaan. toen aan de voet rnn een plat 
roode rand. Halt. laager trek. een ,·eert.igtal 111et oom H en
drik Potgieter* aan het H oof groot va.der::; jongste broeJe1· 
ook laater en 1838 kommandant Potgieter en transni.al en 
ook en natal ter hulp van Retief en selier:; '" teegen din
gaan en laater ,,·eer terug naar }fooij Re,·ier nadat }fose
lekaas Yerslaagen was door hem, }farets, Pret.orius. hei; 

46> biduur: 471 die of dien dag: ±SJ uit; 49) 'n lilompie: 50) 
Xaudesbcrg : 51) R ooihoogte. 

¥ Ons wil aanneem Jat dit genl. Pocgierer is n·ar bier bcdoel 
word. 1Iaar daardie , .grootvaders joogsre broer.. is foutief. 
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dorpje Pot.cherstr.oom ont5
' de naam ,·an Komandant Pot-. 

gieter zoc vertel groot vader ver ons ......... 
:'.\faar uou weer terug pm te zien of ons komanda.nt= 

H . Potgieter weer kan krijgen waar hij aan pat werk en. 
hoe \'er het als is. amper op de plaat. u m et het nu ·rnr
staan waar ons h-ier zeg pat maak is eigen Leik net een. 
beetj gelijk maak en zoo hier en daar een groot klip weg 
doen. de gaaten toe goo:ij want anders zou..,,· het te lang
teirl nE-t:m, 

de antler dag morgen in span in sapn. geef groat vader· 
order;:: : eider ,·rngen die klaar is gaat maar voort en zoo· 
tot da t ze alien op de hoogte was toen die hoogte de 
naam van Beginsel: nu P addies-hoogte.. voorwaards bree
ders is ne order weer. oom hendrik is al daar oorkant t-ee
gen dardie berg zeg een zoontje . t-Oen is groot vader voor 
de waagens eut tot bij mijn klijn broer, heel gemakelijk 
en spoed!g is de pat hier klaar. het groote op houw is een 
plek in kloof je was erg scheuns daar moes ieder waagen· 
met leijen vas gehouden worden. zoo voo1·t de andere 
kant af tot en55 een laagte een zeer aangenaame ple1.ie 
Holt. laager h·ek is weer de order, groohader gaf orders de 
wagens moeten n~ a!ln elkander t aan zoo dat de een zijn
desselboom onder de antler kan in gaun want ons zal zee
ker een paar ~-eke wrzeum. nouw gaan dit ook net gouw. 
' oor da r het donker was is alles en order de vee klijn 
ien groot is alles :in de kraal en t-0en weer godsdiens en 
dank eur" waar aan 'ers:hellende broeders deel nam en: 
was lrn~p klaar of ons hoor dreun en met eens brul een 
bees. aan de geweers riep groot vader en storm naar de 
Hek. bet was een moij lik heid door t e koomen naar de 
hek want de bee&ten druk achter toe in" ons moes agter
keer. de dieren wel oover klim. het was een Leuw die een · 
jonge bees gevang hep . toen ons )3ij de hek kom na.m de 
leuw de bees op en draagt het weg zoo dat het niet 
sleepte. ik vemde op hem hij gaf een schreuw en liet het 

54 • moet se.ker wees onrvang: 54) 'n •erbastering van Perry·s-
hoogte ; 55) in ; 561 dan1.<mr; 57) en. 
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leg ... n" . het was helder maanlik. de leuw -dug toen voort.;: 
toen roep ik en klompje mensen <lat ons de bees kon in 
sleep \\·am het was doot roep voor janni Pok zeg groot 
nder. jani gaf antwoordt nee ik gaat neit ik zal tog nie -
weer •er mij zelf en de gHaar bring oom koos ik is ook 
maa1· li lij laat ik nie ,-eeb.ies het nie......... De an.der 
mannd1 is ook net gouw daar- een twee drie was de os.
ook in le kamp_ roen wert Yeur en op gemaak en wagten, 
eut gez: r en kort kort boor je maar horns schiet een dan 
raa-s en lag hule oor die Yeiand zoo nou\\· Yerbijgekom het 
en zoo Yoort tot de ander dag more toen de beesten eut
gejaag \\·as zeg een rnn de ninden oom Kotti wat leg daar · 
ons gaan roen kijk. tocn ons n aderbij was xeg manie o • 
h emel dir; is een leuw oom hij leg en slaap. en hij spring 
om en loop han \\·eg kamp toe. groot '. zeg: ik en Hans . 
en nog ·u paar ken-els loopt-oe Yoon. Het wa.. de knaap di 
tle ossi gevang het nateurlijk aan de koegelgad langs de 
saarr" in en op de bors eut;; ja jou\\· skenem•• je >ang _mos: ., 
ons goet ok en ik zeg hans kijk eers maak oop de bek van 
de leeuw laat on,; zi4:n hoe oud l1ij is mijn klijn broer · 
staat lang;: mij. ik zeg ongemerk aan hem las han.s gaan·! 
zit spring jij op de pens rnn t1e let:m\. dit is ook net zoo. 
ik zt g- aan hans tOE: clan jong maak oop han doet zijn bes
maar dt: kaaken wa;,stijf. hans Yat weer hendrik spring op . 
de ltuw brul. hans hat zo t e zegen••a de teupe0

' en kon van _ 
i::c.:hrik n!er op of \\·eg koomen. einclel'.jk roep hij ouw ma
neer i!t:lp tog a::;blief. <le kerls rol soal:; hulle lag o hereb.i 
n1tt:r ildp tog jo.1 klijong00

• toe nit ;k hans zijn. 
lwm t:n t el hom op dankki mij l!n-e ouw rnterb.i: zeg hij 
tct· 111<.1:.1r kon nitt sraan groot en zeg en laater was Hans
tog c-t:n ieu,,- sc·huttt'l' zo goet al~ ik ik zal <let later beweis .. ·· 
tot:n on:; en de karnp re rug ,,·as nouw weer g ;>an pat 
maak want ons moet voorwaards naar het noorden dat is -
on- !i.anelik cloel en strecwn. aan werk is or-

5ii leggen : 591 staatt: 601 ja iou orr skelru. Outa H ans spreek·· 
hier die dooie leeu a'rn : 60a~ zo te zeggen: 61) stuipen; 62) klein- ·· 
jong: 6:3 hewys. 
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KafYel's aan gernl we:rt ; en een warm gen:g moes door · 
maak tog behaalde wij de O\erwenning. roen t roken wij 
weer re rug in <le reg ting nlll tee bus ~0 so wort die Kop nu ge. 
noem. Jaar hep oru; toen oover eens gekoomen terug meer 
noon \\c::s tot w ar nu het dorp me<lelburg legt waal' ODS 

roen tog einaelijk verdeelt geraak het. en hoe wel het mij 
7.h ·r ,,wa rrdijk was kon ik het niet Yerhelpen want mijn 
Lod of L eevensbaan moes ik tegen het noor<len zooken 
zoo als laater gezien zal worden zeg groot ·rnder ODS 

lt':.2:.2 ocktober 16 ontstont. er een scheurin g t~ussen ons. 
wat de rede is YOOr mij om·erklaarbaar m"'ar_ zoo al god 
het heben'" wil. want de mens ornrdink zijn weg maa.r 
god bL:;:,tierd dit alles. 

\\. e waaren ingespanen grootrnder zeg ik gaf toen or
der die mij lief heb >olg mij. en toen reet h!j •oorwaarts 
met zijn \rnagen. daar rnlg toen 3.'3 waagens. toen ging ik 
t c::rug in sprak de agterblijvende aan en zeg broe<lers en 
zusters en jongens en jonge do6t{"r : het i>- rnor mij een 
oog.:nblik di lk n.iet kan begreijpen en di ik zeer lang zaI 
onthou het is mij smal't ik kan het baas niet geloon:!n. 
als ik eruan clink wat de reede zouw zijn moet . ik zwij 
gen het i~ •an god. hier zal god beslissen want niets an
<lers kan het \l·tezen. in dus broeclers zusters alien die 
bier teegemrnorilig zij n_ ik Z\V~g t oen 'X"ant miin gemoet 
,,ont,.Epb: mij. ik beteug'" hier o voor jule almaal en rnor 
god· tds h '.er een. onder u alien is tlie kan zegen" dat ik 
hem of haar ieds geJaan hep in strijt met gods woort of 
\·ero11geLjk hep die koome eut en zege het en ik zal om 
\·ergeeYenis \Taagen of t erng beta. ·~Jen; het broe<ler en 
7.U-'tet· sc lt,111r zwaag. toen hoor ge net 'l\·eenen in >.niken" . 
een man trat rnonrnarts het was . .\. Hendrik P otgieter · 
de jongste broe<ler Yan _groohader. hij ze!cle lie•e Broe
der ,i1 dt:: ander mense die ik •oor geroepen is naamens 
aleu beteug 011:> <la t on:; n'.ets t-eegen jouw kan inbring n i 
m·,ar het L"- zoo al je gezee- het en ons gernel dit ook 

731 in de rigiing van Teebuskop: 141 zoals God het hel>ben 
wil : 75) overstelpte: 761 betuig: 771 zeggen: 7$) snikken. 



51 

niet· ;rndcrs al,- ilat Goil onst• n\der zijn Joel met on~ \\·ens 
t e bd'<:ikcn. on,.. hoop 1lat de heer u zal leiden en sparen 
een groote lingte'' nm ja r(>n L'll ook on,.. _ ik zeg dat rnoi· 
go<ls aan~ezig Lwr ous geza111entlijk bit. en mijn kleijrr 
bra.?r doet toen eeu ~ebet rnor ans allen . toen laat mani 
Yenter gekniel zing Psalm 13-! al drie ,·ers:;ie . toe elkan
der oiuht'l ~ l'll toe eur elkantle1· entu;;sen is ons dien 
aavonfl een heel einje' 0 n m dlrnrnler \erweidert. we baden 
i11 •iit: teiJ rnor om. eut elk<mder is de pat klaar ge
nurnk .-lig b!j noupoorcl" zoCY-lat ons toen niet ,·eel op ge
houn· wert. tot' n op de plaat:S die m .1 j ouw niend J. ~Iagel6" 

rnn der \Ynlt :;ehandd \an tle gri k\\a Koning of Kapetein. 
laater opgem.:et toen 1\:olsberg do1-p was. 14000 morgen 
die roen laafr1· door zijn onts:te zoon O\ergeneem is. di 
plaat<: krt•eg .:n ,, het begen de naam Kroolspoort de naam 
nm oom J oham: zijn Hotnotjc n·ert gesteur• om water 
te haal zamen !llet t\1·ee kinders een leuw spr~ng op her 
Jrital roe t.'D ~reep krools w rYoerde hem en spoeclig "·as 
hij ook opgcn-eer. di antler hrn hartloop toe naar de ma
gen-; t'll 1·ertel her geheurdr. dadelik een klomppi met ge
\H:•eren en lem\· laat toen oo~ n :et lang wagten op z'n 
tegenwoordigheid maar 0010 _\.n<lries Venter met zijn 
nr·-:alf ponder .-b:k horn di kogel door rijn kop zoo kreeg 
t1i plaat" zijn naam or1 Krnol.:; Pool't. Daar bleijf toen weer 
10 rnmielies acl.tter. 

Noun· zeg groor nHler nu moet ons nog twee dagen trek 
dan zal ons ook op ons phtas wees. de plaats was toeru 

wk •ti eutgezot'k en met de Kaptijn een afspraak gemaak. 
hier kom de hotentot '5 je noun· te pa!' want ons kon n iet
een woonl ~·c-r:; taun wat <li meru.e praat zeg groot\ader _ 
op dr plaat::: gt:l•koomen en toe ons laagerje gernnn 
wa,:: Zt'£" .~roohaJer bid- en <lank-euren. de wagten eutge
zit kon j ij tie lem1·en hoor brul , wohen schreuw en oom 

i\J J ·u groot le~gre \·an jare: 80) eindje; 81) Kaa'l\'-poort (nou 
Xauwpoort Junctiou . 't\·ar die Kaapse Spoorwegbestuur in die tag
tiger jare nogal ITOU ~erdoop in Kewporc ( !) ; &2) J. ::'.Iechiel; 83), 
in: q) gestuur: t-51 hotenrot nl. die makgemaa!..-te Boesmantjies. 
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TOSS! kon jij ook hoor zaam zl.Dg. maar om "\Tort <lien 
nag niet gestoor. 

De ander <lag ruoes ons toen onder handel met de 
hotentot YOOrman. m;jn klijn jong moes toe ageer 
a!•• tolk. ik hat .-eel moite om zoo na aan de Kapetijn te 
koomen dat ous elkantler kon .-erstaan. ik hem toen de 
Yerzeekering doen aan neemen dat ik nouu- zijn zoon is 
en zoo hep ik e:.Odelijk na een geheele maand onder
handelingen tot een besluit gekoomen. toen het hij mij 
de bakens geu-eis en on· bet toe een koop papier gesc-hrijf 
-en gateeken . ik had veel moijte om hem zoo Ter te krij 
gen om de pen stil .-as te homr om alzoo zijn naam te 
teeken. tog later doet hij dat. de prijs die ik betaa.l rnor 
de gronden rnlgens aan geu-ezen baakens hep ik laater 
toen Koolsberg een dorp was Jaat meet het was 32000 
morgen. ik geef hem een wagen twee assen een koij" en 
"kalf en een half--raam brande.wijn. de ander nindeu heb
ben .d.aar gewoont t ot 1833. toen zijn ze op hun eijgen 
gronden ga.an woon. mijn outste zoon , Philupus J aeobus. 
is toen getrout met de jonge dogter SoYia Suzana 
Koetzee en 18'2-!. in ·n 18'26 scbonk de Heer bun een 
2oon Jacobus Philip us op 3lste J aniarij. nu .om weer te-

! te koomen het kind moes gedoop worden de naste 
kerk is te Kaapstat. ien toen wort afspraak gemaak ses 
vamielles gaan toen op R !js met 4 wagens het was toen 
reeds 16 kinderen di moes gedoop warden. het is .;en 
<>root klomp lamerkies \Yat moes gemerk wort zeg groot
vader die zef•• ook twe zoon-& medena•• Yoor dat d0t-l_ na 
<lat z~j 42 daagen gereeden heb te Kaapstat aan-gekoo
mijn zijnde is de klpmpi lamerkies gemerk'0 toen. en ook 
10 >an de oud~rs is eers toen letmaaden geworden. groct
rader wert toen geYraag naar alle bozonderheedeu en 
vooral op go&;~diens gebiet hij wert gekoozen als ouJer
ling en de broeder J. J. Venter als d iaken en ook -roorge
stel. G. n1der kreeg het- toen zoo Ter dat ieder ja.ar de 
1eeraar hun zal koomen bezoek dit is een ~tap en?' een 

86) als; 87) koei: 88) zelf; 89) medenam; 90) d.i. gedoop; 911 in. 
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goede r igting. teen all es •erregt zijn weer de lan ge pat te
rug en daar was blijfschap en vreugde want bier zijn we 
gestert90 getroos en bemoedig. nog 10 heusgezennen trek 
met ons zeg ou" •ader. nouw ja weij troken t-Oen weer 
op ons reis naar heus \·erblijt z!.jnde d'lt we het kunen 
doen en naa bijkans 3 rnaanden ffeg gewees te zijn is 
ons dan weer op ons plaats; 1828 toen \\·ort met alle 
mag het hem: botm·en -.oortgezit en ook rnltoit. kraalen 
YOOr hH w e mo1.-,,; 'i tot -.oet hoog gemaak worden an
ders klim tijgers en leuwen oo•er L·n ,·erscheur het >ee_ 
en DOU\\- rnoet on;; begint om die zoon gogas <loot Te maak 
zeg oura ham;. ja zeg groohader H11ns maar zal jij ni "·eer 
vlug. oh ne oh ne ou maneer ikke het en-nie geskiejt"'a. na 
>er krijn"0b koos he ok hete koz'.n03

. het wa in cl"n teid toen 
on;: naar Kaap ,,·as "·ouw <le letm· probeer om oover de 
kral te ]d im. hans ziet d:t en gt•t:ep mijn OU\\ 12 Op 'n 
pond en s :hiet en gaf het ondier een doot schot. de mens
sen zeg het ,,·a;: een groote lawa: en rumoer \mt hans ge
maak het ; bet was zeeker een zeer oude leuw ze. hep hei; 
af-ge-voet. •an zijn kop tot de ein •an het heup 8 1·oet 
du,; niet een klijnki; du:::toen reekende hans op zijn cshot 
Eni•• weeken later Roep ik mein outste zoon en ook hans
en zeg laat hans •oor ons 3 paarde op za.al en toen kreeg 
elk een zijn koels en kreur. di zoon \rnrt V1epi05 genoem. al 
dr '.e op zijn paa1·t. laat ons naar dij toe reij zeg G.-.ader 
en gaan kijk of hans kan ·n teeuw schit. groohader Reeken. 
op zijn schot en ook op Vlipi zijn . maar hij wel zien hoe 
<lat hans schiet en slegseen deuzend tree gerij zeg hans 
Dars hi, hars hi. ou maneer. waar hans n-aag groonader. 
hans wijs Darso. ja zeg oubaas ·wag hoor hier hans ons zal 
rij tot op 30 tree dan gaanons langs makaar staan en 
dan kijk elkeen of zijn roer goet en order is of de pan 
kreut goet is als dit klaar ~s · hans dan zeg jij waf ver een 
men•: jij en danschit jij horn doot en als hans mis dan kit 

9-21 gesterk: 9-2a) geskiet; 9'2b) Klein Koos; 93) gesien: 94). 
E nige: 9-5) Plippie; 97) waner een neem jij om re sldet. 
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j ij horn Ylipi mar kij k als jul e Ylug sc:hit ik jule doot . 
alles is die Yoorste ou baas het \rn::; 7 leu\\·en kans kneijp 
a.f rnor de kop in klaar. zoo een Yan rle audet-. kom Vlipi 
Jm:.jp aff net zoo goet getrohen . cl'-' nndcr .:; dug \·ercler 
door de Ylij. lnj"'a DOU\\. jule1·oers. een klijn t'ntj e leeger af . 
daar:;e ou baas. zeg han ::; ja ik zien . zeg G . n.1der Eou11· 

w eer zoals <le eerskeer en hans t1T k lo~. got:r . m::tar hij"' 
.kom. \lipi nof hem. een anLh~r ,.:torm. ik ,.;c-hiet di door 
zijn !.i<n·,;sl'n spaan i:n 1l c een Ylug toeu ook \1·eg . zoo laat 
on:-; nou11· maar 0111 drn!j zeg ou baa,;. -! groote k.ne\1·els lag 
door. toen te heus . een paar ossen 11·en ~nge5pan ell de 

leuwen wert ncwr heus gebragt orn 111: .-.-I lt-n ~lf rt- s lag. 

grootl°".der 1n:'l al di 1·elle11 h c bbcn bet \\·ort gelo '.j ..... 
Teen en hct jaar 18:2\:l om·erleet rn:jn 1TOU\1· en i-; Llc 

'"'eer gehmn met :\faria Sfrou::; \Yt>1lm1«· .\ . .J . Snau ~ en 
Yan haar lwr ik ;) zoon,- L'l1 :2 dog ters . her ,Iaagelijks 11·erk 
1ra..; jag <·n Yee oppa::;. 1Ye \HHFt>n zeer gezL·eg«ll en 1·oor
:::poetLg rud ons 11·erk 11·ant het 11·a~ h'. dc-n''" ne 1n::rk<:n . \ Ye 

.zongen onze ::;1.,uren; '"" en groene \\·egen Lietll're11 t>ll ook 

de Psallemeu en loofn:n Je Heer zet:r l1an elik <'Il dank
battr zijn<lt' . 1nmt 011,-ze n1•leren liadt>n lter Zt'el" z11·hal' in 
Vnmkrijk en an<lere bnrbar L·n heLeu bun out her geloof 
genwnel t en gedoot L·D ze zijn ;,;eYlugt in ·,.. en E.twp <tan 
\\·a] gt:brngt ,[oor de H ollanse om1t•kers '"''a 1·an de Kaap tle 
·goeth • hoop. het i,; tlu:; door go<h be:0turing en zoo zijn 
\n· laater on,; t rek ~oort11«llll'b lJL-gonen tot op de 
plaut" Wttal' inijn ge:;lag nu \YOOut. doclt 1·erkoe; ik Je 
pla, t,.: aan m ijn Zoons en ik nek met:r iwar ltet 11oonlen 

<l1111r pep '""h ik toen OQ]; :2 plaat!"en gekoop nabij 1rnar h et 
,f l_oi·pje Pldip~town nu kg. kerk en go•L-1\:c·n" 11·a::; raam· 
s<:luar::; clcor leernren 1nmt het ~ms s r:Ltl<::g,; eell maa! ~e

<.l er jam· tot cbt at' dorpjtc· E.oe;[,.: Rer~'"' ;:au ~deg \nlS. toen 
beroep on-.; l'L'Il Ds. R et "'-" rnaar n·e 11·err 1lor-h i..n hern ook 

t detu·gt·,;telt want hij 11·a,:: een 1·oor:;tc1crnder \ "ctn d"' ge-

Bla .1 laai : Hi' ! hij lllie leeli 1 ; !l\J1 l1idde11 eu n·erken : llJO) 

t)luiters en Gr0t>uewegen St' T.iedere!l : WOa I H o!la111lse ontdt-kker" : 
.llil ' heb : Hr2J Colesberg : 103J Read . 
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zaugen en ook _nog 1m<lere onb~jbehe ,-a!sze smken'0
' die 

hij \\-el t\<\Il ue ~urneeme op dl'ingen. wij \\-eJde nit:t in 
geeYen al~ Kerkeraaden \~rseten'"·' m: ous zelfs zoo ver 
gaamle <.lut op rnijn Yerzoek en aandringeu ik des Zon
da.ags morgen,; toe -Sloot ' 0

" . t~n beriep hij een sen~lal.: ko
miesse om lie geschillen eut t e \n:>rken. de e mspraak \an 
de leeden m1s t-0en dat tengunste der gemeente want 
1 );; . Riet \\"HS zelfs zoo n:r gegaan dar hij 1 nd aannernen 1••a 
.gezang 'erssies aan kinderen gaf10~ om eut het hoof ti.: lee
ren in plaats van Psalm \ersen. de oudcrs \\·eigerde de 
kinderen her te laat leei·en en dun_ n-a;; h<;t gernlg dat bij 
huu afo·ees dun ook \\-el tot clrie maallen agt.er elkander. 
op die stelsel kon en rnog her niet. het i" roen "en wijnig 
Yerbeetti·, m1hu· h! j hep zoo kort-kort probeer om zijn 
\ergaf t e zaij"'' want daar n-as roen een tleel Yan cle ge
meente die roen n '.et meer onder z-ijn diens \\·ou wees en 
bleef toen maar zonder kerk. }lijn ou \\- Swager Li. .J. 
Coetzee zeg een dag aan mij : broeder Koos, kijk als Riet 
<le gezang n :rs Ja ·. t zing dan moet je kijk Yir ouw Cris 
Cotzee dan schreuw hij laar zijn stuk hrnk drie dewn bij 
zijn bek eut steek. Daar ..,·as clan 'erdeeltheid tot dat clan 
eindelijk de ~cheuring ont-stont en laater een afscheij
ding in het jaar 1800. Dog ik en miju \arnielies 1••a bleef bij 
ons kerk w.rnr van ik toen nog ouclerling was en bleef \ OOr 

:meer dan 30_jaren. ons heef Ds.. R iet laater eut betaal en 
ioen een ander l~eraar beroep . 

104) -mlse stukken: 105 ·•ersetten: 1061 nl. het kerkgebou toe
·sloot: 106a) Aannemi.ngsgeleentheid: 1:07) saam naar huis aan de 
.kinderen gaf; 108) zijn vergif; 109) .in~ HO) famiel ie. 



HOOFSTUK II. 

Philipp as J acobus Potgierer II en sij vrouw Sophia Susanna. 
Coetsee se huwelikslewe begin in 1824 op ::'11ooiifontein. 
Twee jaar later word hulle seun Jacobus Philippm ill 
gebore--wat die >erhaal later sal vortset. Ph. Jacobus Pot
gierer II is 'n rijk skaa.pboer wat tot oor Grootrivier trek 
met sij skape. Si j seun wat hij hardvogtig behandel, word 
agter die skape groot met Danster, 'n kind van oata H ans. 
Kinderrampe. Spoke op die Trek; en 'n a.ngsvallige nag vir 
die veldseun, veroorsaak denr die Boesman bijgelowigheid 
van Danster. Brutale Koranna 's. Terug op Mooifontein .. 
Die veldsenn word gedril vir .,Aanneming". H elm-broek 
se Vraeboek gee die veldsenn sunr dae en nagte. Die· 
veldseun-skaapwagter w,ord met sij nooi en ag andere . ,om 
des ge'ln:rens wil · ' aigewijs rot driemaal toe, omdat hulle 
nie wil dans naar die pijpe van 'n Skotse predikant. 

Philippus J acobus III troaw in 1849 en nou word sij vroeere
saur lewe >eraangenaam. Hij neem deel a.an die slag van 
Boomplaas , wat in Augustus 1848, dns v o or eij huwelik 
plaas gevind bet. In 1860 word die Kolonie verlaat om 
rnn 1861 re resoneer onder die nuw gestigt-e dorp Redders
burg. O.V.S. Die K erk-t-0e-gaan van daardie dae besk;rijf. 
J. P. Potgieter II sluit sij verhaal in April 1863 ,,om te 
warden >ervolgd door een jonger uit mijn geslag. ,. . ,_ 

t 

Toen begint P. J . Potgieter en S. S. Coetzee. 

H et huwe-lijks-leeven van Philipus J. Potgieter en 
Sovia Susanna geb ... ren Coetzee 1827 h~uwde ze en !S-26 
wert hun een zoon gebooren en heete J acobus Vilipus1 

(roijn vader) en nog een broeder en 2 zusters grootvader 
Vilipus3 was een vee- of schaap-boer en om zijn schaa.piea. 
ge-zond en goet \et te houw trok hij van de eene plek 
naar het andere zoo als vader Abra.am Izaak in J akop en 
woonde slegs en tenten. U kan goet begrijpen dat heu 
zeeke1· niet zoo gemak-lijk was want de a.arde was w~ 
en leegig' maru· want hij kon de plaat-s ::\Iooivontijn 
bewoon die is later en j aar 1849 door hem. 

l l, :2 ) en 3) Philippus; 4) ledig. 
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gekoop en bewoon. Toen zijn outste zoon hem bekent· 
maakte dat hij hem en het• " -el begeeven• zijde hij aan. 
Fen goede uind: ik gaat koop nndag grond want mijn: 
Plaars gaat nouw nou trorn\- hij rneende zijn Zoon. J a
'.·obus Philipus die hat het maar zeer 7.\\aar en eenzaam 
te Yerdem en. want ik zal zal een kort o\erzeg geeven van· 
de ai:n-onr eurtjes• die ik door gemaakt hep met het ront
treken ' n :.•rtPI mijn vader mij zeer d.1 kwijls.. 
ik Yetfoor m:j zoo teer beminde moeder ber. ik 
nog slegi' 10 jaaren oud "·as en hertrouwde ··3-der 
met rle jonge dogcer S. E. Veljoen zij was waarlijk een 
st!ef moeder en geen troetel moeder en zoo ma.akt-e zij 
heel spo-=d ig van de Yader ook en meer dan stief vader . 
Zoo baden \\·ij 4 stief kinderen het maar maara• op aarde 
we waaren maar zeer sleg in Kleederen want u begreip
het het eenigs doek klet was een Hempi \ an ongeblijk 
linne en oon Broek en Batje van vel. We haden het ook 
a.an Yoeding zeer gebrekig' 0 \\ant doordat \ader van Een! 
maant n Eiar de antler rond-trek en niet zaaijde wars11 E r 
gedurig broot-honger in heus" en zoo was het slegs vlees. 
en nog eens Ylees en altijd vlees die ook \OOr ons maar 
zeer ;;leg toe-be-reir " ·ert 'ooral het m ijne. \.\ant die 
m oes ik rouw neem agter de 6 of 7 D eusend schaapen om 
in d o:: Velt te Braaden. u begrijp zoms " ·es alles nat en. 
reegende bet Yan 8 tot 10 dagen aan elkander . nouw ja 
braai nouw 'lees of sterf Yan honger _ Yiet zoo 'n groot 
trop avrikaans schaapen. als 'n man daardi zoort goet 
ken dan zal je 'er-staan daaris maar m in tijd om vlees
t e braaij ik bet t-0g een ge-1ukige13 hat: oo' ergroot vader
het aan vader een \an di boes-mankiesa ge-ge die was. 
een paar jaar ouder dm ik met de naam danster en zoo
heti ik dan ook maar danster altijt laat kos maak en ik 
nam clan de heele wag op rnij. des nags m~sten we ook 
zorg ,-oor de sC?haapen . Ouw Yader wa5 'n m an die zeer 

51 in her huweli.k w:i1 begeven : 6} a•onruurtjies : SJ rrekken:. 
9) ~Ia ra d.i. biner: 10) gehrekkig : llj was: 121 huis: 13) n 
gelukkte: 14) Boesmamjies. 
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_ goet z1jn s!:haapen keucle zelfs zoo dat als bij-rnor -beelt 
een sc:haap Yerloor of Yerclwaal of doot raak tHoet ik en 
danster <le Kop nm het dier naar H eus b1·iug zoo niet 
Kort ons goet getug. 

P raat nou1Y ui tlls llit lamteitl is , nouw weet je '"a°'r 
6 of I deuzen15 afrJrnau:;;se se.haapen aan het larnnk n i:;; 
hoe het clan gaan . zelffs is het gebem <lat er 10 tot W en 
Dag en eeu ,;e lflle gt'tal cl~ n "gs lam. it.ink nu iecler D ag 
en nog 100.6u lamerkies" en clan al;; de ooijen wt en 
goet is en goet neem i ,- cllles nog hoa11·baar maar on;:; het 
ook somige jaaren het zoo gehat dar ons tot 200 --asmaak 
ooijen ieder <ffOnd moes Yerzorgen dan kom ,-,,der agt er 
ons aan om te zien of Lle lammercn al!.:n goer gellrink het 
en als cha1· ·u paar •.loot is de ander <lag morgen is dit ·n 
wonder als ik of .-lauster niet gestraf wordt . En nornY 
moet jij 1n:et hoe hanger ons self Yoe] 'nrnt on;;: het , -an
clag niets meer geh ,t als ons stuki gebrnid .-lees_ nomY, als 

.·alles uou\1- ldaar i.:; clan moet ons nog 1n~er YOOr ons gatm 
d ees brna:j zonh l of 2 eur in de nag Yoor ons iecls tot 
yer-srerking t us,;;en ous rebbe,:; " het _ Zoo 1n1~ het maar 
dagelijks 11·erk clan moet ons in de ac- lner midag zoo n·oeg 
terug 1\·ees om al d ie Klompies bij elka:• r t e maakeu en 
zoo ge-beunl e het een agter-millag 1Yas er een lammetje 
1ng_ ik het w en bijua ~1chter iecler gras pol ge-zoek maar 

· te •er-geef;; _ \'ader k1n1m roen ook help en "·aar-schtrn·de 
m'.j dat als ik nier zorg dat cle lam eut 1,om ik zeeker 'n 

, p ;1k slaage zal krijgen. ik dog : m ij lie1•e Yader dan m oet 
jij mos die ,;laage krijgen jij pa<' mos d i klompi op_ en 
met een hoor ik roep h:j meij . ik loop toen hart daar heen . 
.. leuster ik hoor de lam blerk en kan niet zien 11·aar" . 

· toen kom on!" op de plek, het arm dierje " ·as en een 
· Gaar" gernllen een Ern ark gaat" wort het genoem . die 
· gat 11· ·s toe boo, en en ml Yrees-Ejke spinnekoppen'0

• V a
der zeg attn mij : kn·up"' in en haal d.e lam eut,1

. ik buk 

15 1 ,;e,; of sewe dui; end : l u J homlerd-en-sesrig : 17 ! tussen ons 
· ribhe,; : 181 luis ter : l!l 1 n gat . ·n en..-arkg"<H : :20 l spirnl<'kuJ>11o:u : 
· ~1 1 kruip : ~l) ujr. 
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roc11 om re z:en rnder zeg maak gouw Daar i;; geen tdi<l 
en met eens :;toot hij m ij onderst e boo,-en greep rnij aa.n 

· de rneten. Kreup in ~ ik zal jou,,· eut trek met de lam 
ik \\·a::; zeer ba11g Yoor d i gogas en prn.,t rno~j. zoebaae: 
en bit toen •le maar \ .d. doet · toen inet ge\\·elt \\"<H hij 
kon om mij met m :jn ko11 11aar oniler in de gat in re 
druk. ik pareer oo,·er de gat heen het \\"<l S een s<:i1om•<-

. spd o:n dit te zien. ik ,.;rneek toen en heul0
' Yader "Waij 

_mij en :,;meet ru ij op zij eu gaf mij een pa,u- hanle ::-1 - gen 
met z:jn kied en ze : loop roep dam-ter jou"· .::legte sc-hep
·::;el. Zoo komp ik toen los maar danster rnoe:> toen Ulltar 
Jaar in gi:-loof mij zeg ltij di gat mt;; omler zoo klijn Ji 
ouw lame-lue zit zo reg op z;jn <lgter-Ljh-i" ik \YaS zoo 
bang Ou\\· baa,, zal m ij mete lo::- . zoo hep Olli -.;·eel moilijk 
lieetlen (_gehaJ ) . 

On:; 1ra,.; roen 11·eer !<:'rug op ouw moij Yontijn. groot
\ader ltet toen ook hienli jaar kooren gt:-za.:j t'll r oen moes 
on:; water lei en ht'gent oes . ons \\"<(S toe -! zeun..:: en llrie 
H ctnob< en outa hans . Ons \had) t oe beurt e on1 elke aant 
di dam toe t e st eek. outa moes ki jk rlaar-n a. hij zeg Yer 
mij : . ,K1 eiu Koot i:-: jou Beu rt rnnant toe steeke lE darn 
mooi tot ,, tet'!' je hoor. ik steek mooi toe maar nit:t goet 
genoeg. (le antler dag more \Toeg "-a~ grootntller gaan kijk 
wut di dag moet ged aa.n \\Ort. ik is toe net Lezeg in pak 
kaamer oru ·n bikie god,ie;::"' mot· on:; te krij om en ons 
kie:: te zet en ik 1\·a,.; ook net klaar met in pak in m '. jn 
hoet ze bol het ik Jie ,;lag gebr euk ,·er ·u zak om uet eer5 
eu t Je heu · te kom. ltoor ik tnet eeru : wa.ar i;; I\.lijn 
Koo~ n-a g grooba1ler ik ~ee toe unt1,·oon: kom H :er zeg 
G. '" . en rnE!t toe ko:n i.k ook eut. \\·ie rnoes gest raanr Jie 
Jam toe st l'ek \ :') ik \1·a,;. glat \er skrili ik dmf geen leu
gen tt" 1·t'rtel en \Yet,.; toe bij (j. '". ik het roe ge,;teek ou 
\afler en met een,; kreeg ik en hanle klap teegen de kop . 
d'.e l10et d ig so.:nt~0 • en ik rol J aar 1l iekant. ik dieg O_l> 

en kijk ik zin"' net rn«tk le ront en uonr. ik boor ou1·aJer 

~2 1 ,,oehar .-n hi1l: ~31 huil: :21 1 :1;,rrerl_,fi..- : ~;; goedjies 1 rnhak1: 
· ~'it 6'..lllrenctk : :271 ,::,ien. 
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roep Arejana'" nog arejana'". oumoeder kom toe hijk bie-
kie 'l"ir Klijn Koos wat het hij aangereg Roep horn hier ik 
kom in en nouw zeg de mens \er mij wie ze goet i£,f 
dardie ik seg n ib: toe jong ik praat mos met jomY. dit is 
" ·ar ik ge·rnt ou-rnder. toe beef ik ook net zoos 'n klip
-selm.rnder \mt pijpolies ge-krij het. "·at wil jij Daar mee · 
doen zeg G. Y., ons preum <lit ou-rnder zeg ik. "-ie almaal 
toe ze 0£ jij krij en pak sla. nouw ja toe moet ik maar 
Yertel. gelukkig het ik outa bans n ie genoem nie want die · 
ou"· is ons voorman. tel op die twak en bring dit bier ik 
rel t oe op en zet bet op <le taaYel. mar kijk ik toe 'n ver
maan~ng gekr ij . en ik het zoo skaam gekrij. ik wis nie · 
"·aar ik mij moes berg. •at dit nou en 2'it dit weer in de 
kis en gaan nouw doen nouw jule werk. ik het geluk.ig een 
s tuk e'Il mijn hemp zijn bors en di het ik toe .-er outa. 
hans gaan ge ik (het) toe \er de antler klompi wrtel hoe · 
nYaar ik dit gekrij het en hettoe ook ni weer dardie ding 
gedoen ni. 

Toe ons nu klaar geseij het" moes ons begin kooren_ 
aan rij en moes in nag gedoen wort want de kooren moes 
te Yeel zeg G.Y. (op die dag) dan wort 2 wagens a.gt.er · 
makaar •as gemaak en zoo was daar dan ~ 4 wagens, d.ie 
wagt-n::; kon niet rneer BeYat als 200 gen-en dus kreeg ons 
acht honderd . ieder k€er moet ons 1600 gerwen Yoor een.: 
trapsel bring. zoo het pns toe al 'n heele ma.ant nag en 
dag ge-werk. ik was toe n a.derhant zoo vaak dat ik zomar 
sraan ·n slaap zos 'n ou pert. nouw ja een nag zit ik op 
de hap agter de wa en ik het gloo gezit en slaap en de · 
hande gelos en toe sleep ik. ~elukig hoor outa mij roep. 
toe kom help hij •er tmij) los maak t-oe moes ik • oor de 
t-Ouw kom. toe r aak ik weg toe hulle weer agan op laij 
en ik kreup'0 onder de kaf in want die dae het de m ense· 
ni kaf op getel n- '.e en ik het gloo nog nie E ers reg gele 
t.o"' ;;laap ih: al. en toe de waans kom too was daar amper 
ongeluk want de osse kom reg oor mij en trap mij amper-· 

:W I Adriana; 29} roe ons klaar koring gesny her: 301 kruip. 
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:plat. ik sprin" onder de kaf eut en de osse s krik en zit op 
loop met die twee nagte kooren gerven. outa harn> het 
moes leelijk hard-kloop om hule te keer. de geluk bij die 

· on-geluk was dat deeen 'ma 0 m gem! het toe kon de 8 
%Se dit nie weg krij anders het hulle zeeker nou"W nog 
geharkloop. toe moes en mens outa hoor raas hij zeg: 
ara kre.gti krein Koos hoe kom is je zoo onbruk-baar" ik 
i;;: zal \er oumaneer jou kakerlak--streeke33 yertel.. ......... . 
Zoo het ons clan vort gegaan met <1ie oesse'' rij en oor de 

: 200 zake kooreng soon , 'a gemaak toen moes ons nou ff.:er 
de Lande mes gee zeg Groot Yader l se) de grond is t e 
schraal Di mes gee was in die daa: de trop schaap moet 
op die land slaap en die vee wagter-s en zeurn> moei; hulle 

-op-pas. 3 na.gte moet hule op een plek leg dan weer en 
bilie \eder tot de lant klaar is. het was niet geheel Yeilig 

' want oom wolf en ou \OSsie is ieder 'n nag ook OI> die 
. jag eut. ons moes net goet w.aak. zoo het ons een nag en 
bezoek van 'n leuw ook ge-hat. gelukkig "·a;; outa Han;; 
nog waker" en danster zeg o magtig oom hans k:ijk di 
groot \\olf hier toe zit hij kort .agter outa op zijn st.ert en 
Yer\\onder gloo \er de \eur ze lig. "ag sit stel kinderkies 

-des 'n louw'" outa zal horn 'n bieki skrik maak ouz.:.na 
die 12 op 'n pond', i,; ook klaar outa sleep toe die ou 
geweer nader en zet de pan-heut" op en toe leg hij aan 
en knijp af en tref hem ook goet maar tog spring die ou 
leeuw op de m an wa.t ge>kiet het zoo las.t" outa hans 
onderste boo \al en die g~ga dw-ars, oor horn ml. haa . .... . 
ou ma.tie ike hette mos geze zar \ere jou zoo 1.J.·ij wat 
zoek je hierzo? dis IllQ!\ .ou maner pokiter•• ze Kreinjong 
wat Yer jouw zoo om goij". het ze nie ge-weet nie, en 
toe kon ·n mens hoor lag en remoer '~ en pertij Tan orue 
mas.ts h,:=t glat heus toe geharkloop . en dit was ok nie 
lank toe kom groot rn<ler en nag en paar ander ook 1.ijk. 

31) spring; 3:2) onbruikbaar of stout lin .A.fr. ) : 33) ondeuende 
· stre~; 34) oesry : 3-ta) skoongemaak; 35) wakker: 36) 'n leeu: 37l 
· die ou Sanna wat ·n 12 op die pond geweer was : 38) pankruic : 39) 
sodat; 4()) ou mene.:r Potgierer se EJeinjong; 41) omgooi, doodokiec: 

· 42) rumoer. 
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rue ou mense ze toe die leeuw was zaam met Yader noag
ui die ark want hij het nie een tant in zijn bek. groot
>ader het toe weer di ldijn goet laat R-01 oor mekaar want 
d!e ou m ens bet moij gewag laat ons almal om die ou 
ding zit. ·n sl im stoo1·is"a •ertel. t oe ~pring hij op die ou 
ze pens en hij brul zeer hart. mar kijk toe kon jij geleute'-• 
hoor. een kl ijn boesmankie zeg alla. ou baas amper bet 
die z"·aar weer mij raak gestsamp. outa hans ze ma1· jouw 
krijn"b bog waar zin je die reent ; en zoo kon 'n mens aller
rande eutdrukkin.s " hoor. 

Zoo •oor t gaande het ik en danster toe een jaar ge
m s- Toen gaat mijn rnder weer aan met bet treken toen, 
in die teid is daar meer als 2000 (of 200? Skr. ) schaapen: 
doot toe moes ons weer gaan velt zoek. en een noordelijk e
koers trek ons grootre-.ier door. ·over de water of onder 
deur kan n u niet verzeeker. tog is ons toen op Poortje
de plaat s van G. Yader gert, Coetzee mijn moeder haar 
vader sijn grond . daar blijf ons toe een jaar toe trek ons 
langs de revier op ons had veel- schade en moeit e met de
boesmannen .. en grib..-was en ook met de ongedierte tot. 
ons op de ple1.ie kom waar Bethtulie Laater aan geleg
is. daar het ik ook een aant 'n grappi gehat. die trop 
;kaape leg teegen de kop dardie spits kop. en die goet krij 
nooit genoeg met .,,Teet want kort-kort moet ik of-danster
gaan keer nou ja hulle het weer ge loop en· ik en Danst'8r 
het gloo bieki ge sleumer ... ik hoor roep naar mij en spring-
op tot mij geluk dit i helder maan lig ik zien toe vader
zit rnor op kis en trek zijn velskoene aan ik weet nou· 
kom slaat h,' ons en gee nie :rntwoort want ik wel zien 
en t~ '<?UW i.k clie ou ram ' el" mooij net zos of daa.1· 'n 
men onder le. ik r~p danster niet en gaan zit en end daar
'an 1laan om tezien . Vader haal de groot sweep,.uit rol 
hom los en kom . torm toe die eerste ,·ir Koos, toe hij on
der i.;koot "l\"aS haak hij af dit dreun op my arme ou ram· 

4:2 ) slim stcries: 43) l!eluide: -tab) jou kJeiu bog. waar sien jy
die reen? : 44) uitd:rukkiugs: 4.5) Boesmans ;: -16) geshumer: 47) ou· 
ram...-.,J. <l .i . ·n ...-elkomber,;. 



\el nog een nag enzo Too1t ken of twaalf slaa. dansteI"-· 
skr~k hie1· die kant spring op en zit op loop zommer ver
keenle koers. rnder ze h ier jij \\aar hol jei h een waars 
Koos- daar slaap hey ou baas. \ader skop die arme on 
kombeer ront m11r <laar n.iks. i1: zit toe daar boo teen die
berg e::i lag Iaat ik nie meer kannie . en toe roep \ader na 
m.' Kr.o>: weeT Koos. toe ge ik ant "·oort zoo ewe on
skuldi..!.. pas op jon~ :k zal jou bykom en ik bring t oe die 
schaapc.- weer op d;e leg plek. de antler dag more ziet•ons• 
toe de een voor bok is weg 'n Teir45 het hom ge Tang en c 
op ge neet. 

Nouw ja die ander <lag medag4
• wort de een waa zeii 

goed alles ai gehaal en de waa worl ingespan twee ossen 
en op en afstand orotrend een myl ,an die antler a.f is 'n 
klomp ouw l-raalle en vader het die 'n biekie reggemaak 
toen ik en danster d ie aant met die trop schaap aan kom 
komp rnder ons in gemoet en 2'eg: julle moet terug ik het: 
darie kraal reg ge maak die skaap moet daar in i;laap 
want j ule slaap mos zos ik en la at al my goet op vreet1 . 
toe moes. ons maar terug dan kan Koos mos ook op die 
Kaatel slaap in de waa. ik dag toe alla. ma.ikies hoe kom 
zou vade.r nou zoo goet wees. want ik dink toe ZOIIlDll'& 

te.rug ik b.et gloo Iaas op ·n katel '"an vader geslaa.p toe
ik !l<lil mijn moede1· ze bors Ge drink bet en toe beef my 
hart in. my: oo wat is tog de moeder als 'n mens onder 
eeu qi:ef moecler moet zug ... . ...... .. . ...... .. § ons het de 
skaap toe in ge jaag toe kom rnder en zeg loop nou gaan:. 
eet en bring julle kom berze zaam en ook ver ou wag ter. 
<lit is de boddok hont- d ie was zeer getrouw voor m y en.· 
t~ c~ nou klaar is loop ik. en clam,ter op pat naar de 
kraal Zeg <lan;; ter 'er my klynbaas- weet jy hoe kom is 
O<I baa zoo goed ou baa_s het di des .sel boom van di waa 
op en klomp gi·afte:; gc br ·ng. ons is zeeker ven n ag doot 
toe skrik ik eers ·n wat nomi;- zeg ik ons kan ni op de· 
grand leg \er de lemrs en tiers sal ons opueet. toe ons . 
da:n· kom zeg rnde1· toe \OUW julle moet moet ni ander · 

¥-1 'n tier: 49) middag. 
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plek r,laap als op die waa en ook nie vuur maak die orde? 
moet _ons doen ten koste van wat ook al ons is nou bang 

·Om na die wa te loop onsont ge Drn ij••a maar ons storm toe 
die waa. ik goy (gooi) toe de ou hont zijn krossie daar oora-ls 
neer en spring agter in d:e waa en op de Kaatel. alla za
perloot ik weet tot vandaag nog nie of ik aids onder my 
ge had het en oi ik aan de rebeki.es van waa ze tent ge 
hang het. ik ~met net ik het my toe ge-rol in my ou ram-,el 
zoo wort die vel kombers ge noem en ik Luister net of ik 
nog n iks hoor en ah; ik leug (lug) Yael in kom Dan trek ik toe 

•en knyp vas met Yoete kop en tane ( t ande) om zoodoende die 
spook . eut te houw onder die ram Y-el. ik Het ond:er die 
omstandig heid glat >ergeet om oor danster te dink wat 
zeg nog om naar horn te roep, ik het my zoo ver-smo&r 
dab ik al gevoel het hoe smaa.k dit as 'n mesn >an ~as 

-<foot-ga~. _Kort-kort hoor ik >er ou ·wagter Knor dan 
maak ·ik weer beeter dig . 

. Ein...de-lik was daar eids gebeur wat amper mijn leew.e 
ge kos het ik boor net ou wagter maak 'n vreez lijke 

.geleut en t-0e. is by in die spook agter makaar al om di& 
waa en oor die g:raftes ze klipe dit rol. en kraak. en 
kort kort h90r ik iet.s net zoos of die spook nouw my arme 
ou bont _en de hande het en dan zal hy my kom greip en 
.ook my nek om draij. ik bet baija ge-bit maar of ik goet 
,ge-bit het kan ik nie ze nie, en .op die . OU ent het die 
spook 'Yer ou wagter en hulle het ok net lank gezukkel 
voor _dit stel was. t-0e dog ik Ja nouw is dit ook my beurt 
ik weet tot nog toe nie oi ik van be nauwtheid vlouw ge 
wort bet -oi anslaap ge-raak het. net toe i.k wakker wort en 

.opspring was vader ook by die kraal en roep naar my. t-0e 
ik ai klim ziet ik een gro?e J akhals leg doot langs die 
g:rai. en. myn ouw hont kom toe by my en lek mijn h.ande
dit is tog om, my te weis dat hy die spook ge vang en ge 

doot het en . nietde teegenovergestelde waar ik my zoo 
<loot om >er smoor het ...... en amper nog 'n pak slaaa ok 

,ge kr;r. toe ons nouw in de -.elt is die dag vra ik ver dans 

49) ons bet toe rondgedraai of geral.m; 50) lnister. 
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ter waai hy die nag geslaap het. toe 2eg by vir my t.oe jy 
erf de waa klim het ik tent toe ge-hol en vroeg op ge 
staan v~r ou baas de skaap laat n-eet tot nouw. ik het toe 
maar niks van my moij-lijk-heid aan horn ver t el nie 
want-by zou nr my lag dog ik. en de volgende aant moes 
{JDS maar weer Zoin51 toe ik die medag vroeg enspeksie 
gaan~ doen of dit- Il?UW rerig graftes zou wees en toe vent 
ik n9u eut dit is werkelijk zoo want nouw zal ik eers die 
weise32 van begraawe deut lek maak Zoo a.Is· de ou vol.k 
vertel was dit de gebreuk as daar nouw ouws5

' is wat nie 
nieer kan loop as <lie ander die wonplek gaan ver18.a.t 
dap. wort d ie ouwes Toor zien met kosies \OOr 'n paar daa 
dan wort hulle nou op 'n plek neer ge zet en met klippe5

• 

toe ge pak om van honger te sterf: d1t is amper onge 
loof baa:r. En tog is dit zoo dus vent ik ook twee kop 
beene onder die klipe en toe ik diezien dog ik ee:rs dit 
is ieds anders en ik roep toe \er danster toe zeg hy ver 
my dit is mens koppe en toe maak on£ dit weer goet toe 
..... .. .. nouw wat za.l ons nou vannag maak ons zal zee ker 
vannag nie weer ny kom nie want ons moes nie aan die 
koppe gewerk het nie on,-, spreek t.oe a.f ons zal net zos 
dit donker word die skaap skrik maak laat hulle ~itspri.Ilg 
dan zal ODS skreeuw naar de tent toe zeg danster clan 
zal ou baas kom kyk en dan kan ons ze die skaap wel 
hulle ni laat keer en · dit ·is ook nie t e la~ toe ko~· Yad~:r 
€n rraag wat ts dit bier toe sbat de sirnape ok klompies 
en .sheut .. en Stamp op hul \oetjes. danster was 'toe die 
-slag die t-0lk ou baas Zez hy die ·Skaap skrili al _tyt agfer 
en dan bol hule weg en ODS kan hulle uie keer ou b aas . 
nol,lw toe loop ag ter toe en jaag hul eut en foat ons huie · 
dan aanjaag tent toe. toe loop rnder ei:i danster agter toe 
in saperioot die rook staan en dit drenn toe net zoos die 
avrikaanse skaap t<>e · oor Die meurn bar kloop en dit het 
die heel nag ze wakker blij ge kos mar· ons wa~ tog darm 
ontslaa van die spook. nou ja die ander dag moe,s ons weer 

51) soheentoe: 52) die mauier va.n begrawe ; 53) ouwes; 541' 
Jdippe : 55} SD uit. 
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wrdt:r trek \rnnt Die Yelt i::; ook al eutgeneet. zoo t.rek. 
ons toeu ,,·eer Langs de OU\\. groot reYier af tot "·aar ons 
toe weer goeie Yelt kri jg. in tussen leid hat ons ook -veel 
moij lijk heid met cngedi(·rtes en de boe;;mans en die co
ranners het ook n:ei; stil ge zit. ans h et een heele paar
maal moes skiet onder de hne laas-&e-noem des en op 
een morge kom daar een klomp gewaapent met kieries en, 
asegaaize op on s af. de YOor-man sprak myn vader aan:: 
in zijn taal en op een zeer brntale toon. gelukkig was daar 
een heu~ -m:.n;·e• die toeu tolk \ms tus::;en de t"·ee part..ijen _ 
in d.:; ge 'olg wa5 dat Yader dadelijk 100 shapen moes 
betaal"n llan kon hy op zyn t.eid Langs de re,-ier af trek 
tot by almans-drif . daar kon ans dan vertoef tot dat de 
reY~er zoo leeg is dat ans de ;;chapen kan door krygen. 
Vader welde eers niet maar moes eynde lijk to estem op
een waarschuwende weink Yan de klyn mytye en moes -
Y~del' met de Paptein en nog ;) rnn zyn Yeltcornets zaam 
n aar de troep schaap om aan die Korander Kaptijn de 
ge-ei;;-de getal we af te geeYen op ,-oorwaarde dat hij 
borg of zekemetijd" geeft Dat Yader dan wilig kon trek 
en YE:rtoef tot de rerier leeg "·as . de schaapen bij elkander · 
g t ekeer c·n toen afgetel. toen staat hulle en bel op hulle
taal waar \an ik h'.er onder een beknopt eut-drukking58 

geeft zoo goet ik kan met de zeij 'er" agter aan de woort. 
Sij t ell.,n ,-an een tot t ien en dan weer t ot dat ze tien _ 
ma al rien hep en bij ieder 10 wort dan 'n kerf in een .. 
kieri gesnij stel u nu ,-oor hoe lang het zal neeµ1 om 7000 
auekaanse schaapen te tellen. nou ja nou"· moet ons be- -
gin tel. teoi (1) , t eam (2) , n olla (3) , nani (4), nonon (5) 
gij:::si 10_), je>"s'. ,, ';' ) , yz:e (8) , ji;;::;i (9 ) . tomau l lO) . 0 dit 
is de ked nou ja nomY moes rnder wag tot dit klaar is -
en dir deur" toe amper de hah·e da gtoe kom de Kaptijn . 
naar · :uijn rnder en g1lf hem de hand rnn n •ndschap 
en Olk een lials-bunt clie hij Yan zijn nek a£ haal en zijn. · 
wandtl staf en b ~j zeg toe aan danster hij moet \er me
n et:r Pokiter se <lari kiere en die bant moet hij oppas en 

;)ij liuismeitljie: 51 _1 sekurireir: 5t\1 uitleg : 5J 1 3>-fer; 61> duur . . 
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as tlaar weer wen:·,;e kom om Yer maneer te plaa dan 
moet hij die goet ver hulle " ·ijs dan sal ni een schepsel 
meer plaa. roen n ·rtrek die onge'll·enste niend . mijn va· 
der 'lrns lrn.iju hartzeer 'lrnnt hij was een zeer spaarsaam 
man "n hat al too' de ;;leg::; te of out;;te onder de trop ge" 
zoek a), tluar moet gt:· .;;lag wort en om nouw zo maar 100 
t e !aa t aitel 1·er zoo en deU1-.::lse Korander dit is om 'n 
n1,~n re faar :tug. de Yolgen cl.lg trek ons toen Yerder en 
nrrn!gt>n" m an tot on-; toen e;n-de-lijk allemans drif 
ber:jk hat. toen mot"'' ans nog en heele f! dae >er-zeum 
>oor dar on:;; de sc:haapie;: kon door krijg. en t-0en die 
aa1·ond <le 1rngens ook. toen '\\·as het al danker zoo is ons 
toen 1n:L"l' rnon rot cp on:; ou11· 1 ad.:r z ~jn plaats, kom·. 
ou mcernntijn \)fooifontein) toe kon ans Yoel 1rnt die omr 
Epeek 11·oort zeg: oo,,, wes maar thens'" bes- nouw ja toe 
reij ons mos ook Kerk toe en zoo begen ik mos nouw rond 
kijk na de jong nooins maar je 1Yeet ik is m aar wilt want 
zoo ah: je zelf op gemerk het kan je mos zien ik is mos 
een Yan d ie' zeuns 'll·at in die Yelt groot gewort het, 'laar
daar is nog 'n amler ding. ik moet eers letmaat wort. 
nouw ja nom1· koop ik ·n uaage boek en die is de 
hellem broekc3

• dit is e;:n boek zoo dik ak. de beibel ge
schiedenes, die moet ik eut mij hoof leer zoo als min 
mens,;:e 11u On-;:e Y<1der ken•« oor ses maande wel ik nouw 
in gaan en ik ho01· die jong nooinb.i wel dan ook in gaa.n_ 
ik >at toe ook ;n. maar glo wr mij daar le nou leer nag 
en dag. En kom ook mooi door . H daa voor aann~men 
is on:.: toe dorp toe. ons was 6 Yan die plaas. groot vader 
m<>e5 to.:n al,; ouderling zit. toe ki<jg ik bieki m oet•• ea 
ons 'll·a" toe 36 aan-neemers waar rnn 10 af-ge-wijs sijn 
i&. J\iet om dat ze niet geleert genoeg was maar omdat 
zij n iet gezang ;-erszen wou leer op order van hun ouders 
dit: ht-t belt:te"' . rlit i~ D>'. riet '" zijn !~er 'l\aar ik vroe
ger ook melding maakte. ik en d ie mijsie was ook onder 
die nou1Y zoo wert ons drie maal af geweijs. de 4de keer 

fi~ _. rhuis : 6$ 1 Helmhroek Yragenboek; 64) 'r Onse Yader; 65~ 
moecl : 661 belene : 61 I Dr. Read' s'n optree. 
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wert on-:, toen aangeneem door een ander leetaar die toen 
van de Kaap is gekoomen pp aanua.ag •an grootvader en 
een groot meerder heid vaJ?. de gemeente in E:erke raad. 
t.oen is D . S. Ried af- of eut-betaal"" zoo is ons toe rnn 
hem ontslage ge-rnak. en ik "·a toen al tame-lijk mak 
ver die m ei si-knd en zoo het on toen ook een jaar later 
ons in het Huwelijk gegee,en in het jaar 1849. 

Van dar toen een ge-heel antler leeven want zij was 
van zeer god-vreesende ouders en ook heel be-medlt=•, 
zoo brak daar toen \OOr mij een geheel neuw11 teid-perk 
aau. Jacobus Philipus Potgieter heude'' cornelia adriana 
maria Venter in 1849 en wext ons een Zoon gebooren 1851 
.twee jaarren nog een Zoon en nog een twee jaaren laater 
een dogter, too leef de wij zeer gelnkkig t-Ot in met ,54 
of '5513 komp.t ons voor de eingelsse in-...-al op de plaats 
boom-plaa-ts waar aan ik deel nam aan de boere partij 
onder Pretori\16. "·aar ons zoo als bekent z.'ju een sche
terend slag leeverde en ook de ooverwenners zouw gewees 
.zijn ; maar ook daar w.erden we door een •an ons leiders 
verraden want t-0en wij reeds de Zeudelijke'' mag op de 
vlug dreef kwam er Yerwaring onder ons door verkeerde 
-orders van d:e Kommedant die ons met opzet ver-ried 
dat hebben we laster ont-dek en hij ook als verrader 
;gestraf. .ons hoof Pretorius hep ons toen orders gegeYen 
<nadat de engelse toe wapenstelstant gerraagt hep om te 
gaan zien en de dooden der Engelse te tellen in H em te 
Helpen om de gewonde te verpleegen en toen teld_en we 
400 12 dooden•• waar onder 6 hoogge oYezieren" die graf
ten zijn nog te zin en de teun onder boomen op de ouw 
plaats de ander troepers is in de revier als die d.oor ge
reeden wort net \ lak booven kant die drift en ene diepe 
gaat water begraa,en. toen het ik op gemerk en ...-oor de 
eerste maal gezien dat. 'n mens op wagens gelaaden en 
bij vragten weggereeden wort, Bei de groof;e wat-er graf 
aan een been en aan de kop een of twee maal gezwaai en 

68) uitbetaal ; 70) bemiddeld; 71) nuwe: 72) huwde; 73) lees 
1848; 74) Suidelike; 75) lees 412; 76) o!fisiere. 



woeps ingegooi. de een vrag na de ander tot de avond don
ke-r. de '\\aater loop in de dri oover 'n klipplaat. het was: 
geheel bloet-kleurig en di't was eids wat voor een schaap
'\\agter glat ni \atzoenEjk of beschaaf gelijk het nie, in 
die tui;sen t eid is daar toen vrede gemaa.k en werd ons 
toen bedank met verlof om heus t.oe te gaan. toen hadden 
we al t'llee maalen (met) de Eingelsse beschaaving te
!'f"orstelen: Slagtersnek en boomplaats. doch het was in 
de geveg voor mij niet zoo aandoenleik alo, beij die eer-
\Olle? begraaYene;. langs cle spreut" ......... toen terug naar-
de lieve vrouje'" en de dl'ie kµid e1,jes. te heu is \eel aan
genaamer als op boomplaas. 

Zoo boerren ( wi.j) Yoort tot da-t we eindelijk ons ge
zamen plaats" Yerkoopt. t-0en in het jaar 1000 de groot 
revier owr-tre~ naar het noorden ondet· de Engelse dwin
gelandij eut, dat was ons wens in s treeTen. zoo trokken 
we voort tot op de oe\er Yan reviertje op de hoomplaat.s 
waar ons een paa1· daagen \erlof kreeg. en ik toen aan mijn 
gade in beh-ekingen de slagplaats, de graa,en der oTezie
ren (en) tle groote graf rnn de arme troepen alles aan
wees. w e alien bezog di.e plaatsen met de grootste eerbiet
en deelneeming met het gebeurde. · §toen wrder \Oort t-0t 
op ons besemde•0 p~ek waar ik een plaats kog hoop81 aan 
Kaal spreut81 ?ie ik laater terug gaf en in die zelide jaar 
een ander plaat. koop aan de moder rener bultvonti.jn in 
het bloemfontijn destrek waar ons het zeer aange naam 
vond maar tog moesten we het zeer f.marte lijk ver lies.. 
van ons out te Zoontj noeg en het jaar 1862 betreuren 
ten ge rnlge Yan de 'llitseere keel een wenti~. Vroeger 
in v-oorige jam· is ons na81' ons ver langen daar in ge slaagt 
niet alleen 0111 onder de Engelsse slaa•ernij eut te zijn 
maar ook Haden we de groote en ge-wenste Yoorreg om 
ons na.ainen als Leede maat-en te doen in-schrei,en onder 
de GreYom1eerde .. Kerk gestig Door D.s .. D. p_ostma te-

77J spruit: 78) HOuwtjie; 79) gesamenlike plaas: 80 bestemde· 
p1ek: 81) hoog op naby aan Kanlspruit: 82) inwendig: 83) Gere
formeerde Kerk. 
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r edershurg"" 1861. ons ( moes) toen een Yeel grooter af
stand naar gods heus maar we waren ge-troos en .-er-h\\ikt 
als we heus-waarts gaan. W e baden geen pa,,t .-oor wagens 
en toen we de eerste maal. moes naar Kerk waren we 3 
vamielies. om een pad oopen te maak ·11:as nie-mant meer 
te \Tagen als alleen dien die reiden. "·el het was een af
st and ,·an 4 euren te paart. nou ja alles klaar ge-maak de 
wagens is op gepak. ieder moeder het ('n ) zijl-zak bak
s eut85 en in zak drooge _spring bok bult-ong en nog -een 
antler zak schaap des'" en een groot mant je zoet koek alles 
is klaar agter ieder 1rngen \\·ort een grot boom of tak vas 
ze-maak nou boor je een neuwschierege Zoonje Yan om 
.tren 8 jaa.r.: out Yader die bout m l mos ni brant dit is 
mos gi;oen. de Yacler : nee, nee zoontje die bostakke is 
een pat sieep .Kerk toe. ht::t i-;.;. khwr in -ge-span zeg rlie 
~nje aan m oeder. de heus••_ sen "·erden geslooten en 
dam· gaat de 3 waagen. de stof staan zoos takke sleep . 
-om~rend _ l half eeur rnn heus"' »ort stil ge-houw in kom 
d e ooms al mal vooren toe . . daar ~rnrt een baak" op 
g ezet en aan touw leijer ge ze kijk ziet jij daardi nek-kie 
da<!r tussen die twee kopies"' ja baas nou ja reg-eut 
z~to _(soon toe) mij hot not. maar let nou op laat jij nou nie 
loop en slaap en dalk in ·n.ertrnrk gaat Ya!. nee qu baas. nou 
toe daar gaat de 10 afrik_aandes met de waa in de bostak
ke. zoo ook de antler twee. de -relt was ~mes en rns-te 
gras--r:elt, dus kon u een klaar pat zien zoo Yoort tot waar 
ons de_ medag de assen een 11·einig laat •Teet .en. water zeup 
in een pan niet Yer >an tle pat. in span nouwi weer en 
toe kom weer een an-der wagen aan de beurt om_.-oor touw 
te .mt. in dit was amper zonder•• t-0e ons op de neki91 kom 
zoo voort de derde dag middag was toen op die dorp. 

op het dorp of liefrer Kerk plaats daar wer toen ge
meente Yergadering ge-hou"· en .de leeden van de .Kerke
.r~ad ge-koosen en de gemeente leede-maaten in geschree
;ven en nog en twintig aan geneem. die zou drie maande 

• · ·l!I~.·· · 

84) BeJde[~p.urg: 8-5) ·.1;1 ;;.r!s:ik. beskui t: t-6) skaiwd_;-~: di -) 
fuui.s; 88) baken : 89) b ppies : 90 sononder: 91 ) nekJ;ie. 



-later rnorgestel worden. de Kerke raad be-sleut t-oen de 
plaats te koop •an de broeder :M:agiel, van der Walt:· Do
<menie postma doopt toen de plaat-s en noemde het reders
burg°' en wert er toen be5looten een Kerk te bouw •ooreers 
een drie vlerk ge-b:0uw met gras spits Dak want ons het 
i;oe nog niks geweet van zink-dakke of zink-plaate. alles 
moes toe in drie maande klaar zijn. het is bslooten dat 
-de geheele leedetal mans moes helpen en wert bet ge-
bouw op getrokken met klijlaagen 10 voet hoog ... ... , .. de 
hout werk zoo als deuren r aamen en alles wert ge-maa.k 
.door de Broeder Piet Venter. het was a1s klaar op zijn 
teid om in-ge-zit te "·orden in zeer net \ er>aardig. 

daar wert een beroep eut-ge-brag op Ds postma die 
het aan-nam als consse-lent tot ons een leer aar kon kreij
.gen en er wert a·rnnd maal ge-vierd. Zondag middag wert 
32 kinderen ge-doopt. di avond .een konverenssie gehouw . 

. Zulke daagen waren voor de kinderen Gods zeer verkwe
kend. Maandag morgen hebben we een ieder zijn weg in 
,geslaage.n Zeer goet-gestemp be-moedig en ver-trOOE!. ja 
hupelende" van Ziels vreeug-de. ziet psalm 122. te heus 
.gekoomen zijn we aan ons beroep tot dat ons laater in 
dat op zig weer der naar reddersburg moesten gaan. dooh 
in tussen-teid hep ik ook met veel~ moijlijk-heeden te 
vegten. zoo a.ls ons hat toe in 62 de groo-te droog-te ik ook 
.-groot en klein •ee ver-loore want ons in April regens ge
hat en toe nie weer voor J aniarij. het was zeer droog zel.f 
zoo dat de water niet meer loop-te maar ook groote gaa
-ten ge-heel in-gedroog zijn. ons is t.oen in dezember weer 
Kerk toe en hadden ook weer net zoo heerlijke ont-moete
.gen•• ons kerk is toen ook in-ge-weid. het was zeer plig
tig. voor-al voor mij want zoo als de leezer weet was ik 
mos agter 'n trop avrikanse schaapis groot eg-wort al is 
«lit ok nouw al 12 jaar wat ik nie meer schap op-pas maar 
nouw droom ik partij kee.r snags daar van en dan weet 
-ieder een hoe krij die ou nag meri04 'n mens· als je slaap 

9-2) Reddersburg ; 93) huppelende ; 94) ontmoetings: 95) die on 
.nagmerrie. 
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m een jij om te Ylug en je kan ni weg kom dan is dit moij
leker•• als waneer in mens wakker is dan is 'n mens tog 
gewon-lek slimmer as de nagmerie ni wa&r. zoo eindig ik 
de ver-haallen rnn gebeurte-nessen. 

J. P. Potgieter om te worden ver-·rnlg door 
een jonger eut mijn gesag". april L 1863. 

\J{; 1 moeiliker : 97 l g.,slag. 



H OOFSITK III. 

Oo111 Kikie : m.a .w .Tjaan Andries ~~olaas Potgieter begin sy · 
historie in die jaar 1868. F amilie-aangeleenthede beskryf . . 
- runderjare in cl ie 011 rye. Die .,:Kerldoery· · beslayf en 
eerste tlae nn Reddershurg O.Y.S.. W ildediere . 'n P aar · 
grappige A • ontuur tj ies mer wildebeesre. 

In het jaar 1868 hep ik oo-rnrgeneem "aar mijn vad:er · 
zij-n ver haal sleutte tog speit het mij zeer dat ik het nu -
m oet erkinen' dat hun .-er-slag niet ge-heel volleedig ka.n.· 
geee.-en worclen om dat er >er-schillencle Yan die bladen 
niet meer te 'inden zijn of ook stukken af-ge-scheur of · 
ook niet meer ge-heel lees-baar. ik hep t-0g m oeit e gedaan 
om het zoo na moogelijk te geeven. ik hep nam e-lijk een 
paar jaaren geleden een rond-r ei.sje door de Koloni ge
m aak en zoo bij ' n paar van de ooms van mijn vader, 
name-lijk oom A. Shaus. die nog op die ou woon-plaats
woonde. hij was toen al 86 jaar out en ook van oom Hen
dr ik P otgieter die is nog op een na de jongset zoon uit de 
twede huwelijk .-an O\er groot >ader J. P . Potgieter de 
!eider en stam -vader Yan hierdie P otgieter geslag. hij · 
o.-erlaad in het jaar 1884 en beleefde de hooge ouderdom 
van 100 en 3' jaaren op zijn woon plaats moder >ontijn .. 
nabij philipstown. zooal vader zeid'e laat hij het toen 
oover aan een uit zijn ge-slag !n dus >al de lot op mij 
wan t daar is toen n iemand anders. E n dus zal ik zo goet 
mooge:lijk rnn het jaar 1861 gee\en. ik zal tragt.en hoe 
wel ik maar on-ge-leert is en geen selirijver. ma.ar ik zal · 
tragten zoo na moogelijk de klaare \\·aarheid te zeggen. 
door d ik en dun hoe-wel ik tog iedder keer eids uit de voor
gebeurde zal bijvoegen om daad zaaken• goet te doen 
' erstaan. 

Zoo als ons almaal weet. de gelieeugen 'an 'n kind 
(is) baija goet en dit hep ik bij onder,>ending en voor &l 

·' erken : ~ lees 103 jaar: 4 '.\fodderfonrei11: 5· daadsake (oC 
feite •. 



als zoo ·n kind leevendig en oplettend is of dat hij t:en 
minste belange stel in wat rond om hem ge-beur. zo kan 
ik een heel boel ge-beurte-nessen gee,en die ik als ik daar 
.oover <link mij rnor de oogen komp als of het nu ge-beurt ' 
is. en dus zal ans nouw \an ou Knadaar' af begin. om mijn 
jong leesser te bewijs hoe goet ili ont-hou het .. ik is ge
booren 1853 July 20 en in 1858 moes ans een dag •er ou 
·v ilet gaan haal zeg rnder. ik in broeder moes het doen. 
ik na n1der waar is zij . nder hier book-am de nrntji-; 

· toe staat ons al . twe-kies al klaar met de hoet in de hant. 
die hoetjes is wat moeder zelf ge-maa.k het >an molvel 
zo wort die zoort goeti genoem <lit was toe ni zoos nou as 
.en mens 'n kind wel stuur dan zeg als jij bij -\oor-beelt 
agter middag wel reij met die pert dan moet de \ader 
h em vroeg in de mon: stieur as mani <lit n '.eti i;eege spreek 
cfan kom tle zeun amperzononder eers mer die perr. ...... . . 

ons \ang ou v ilet en zere toe \er haar touw in de 
bek eu ons wil nou~- rij. boetie help mij eers op toen trek 
b ij haar langs een ~-al klim ook op die ou merri hat een 
klijn nilletje nou ja nou stap zij aan en die vullek: begin 
nou t e speul in begin hardloop \ OOr-uir. t.oe dog Vilet gloo 
ok oor haar jong daa en zij begin ook maar moes oor 'n 
slootj e sping en daar leg ons altwe op de gront en vilet 
hol huis toe waar \·ader haar toe kee1· in \ang toe kom 
ons ook net aangedraf. 

En zoo Yoort. 11ie zelfde jaar was moeder se Z\Yager 
op een buite-pos met de schaapen en die man. oom abra
baan \.d. wait. hulle hat niet k nderen en ~·as zeer liei 
r ir mij . llOU\\. ko111 hij t?t-_n 111i1ltlag op de ~·oon plaas en 
praai; •ii- mij om : ik uioet huil zoos hij wel rij dan zal 
h.ij ua en Yir mij zaam neem. <lis ook goet. ik ua rir 
moeder. z:j toe gelukkig ja maar dan moet oompi w~er 
Zaterdag •er jouw bring in zoo was ens toe op pad naar 
zijn t .-nt. ran te wa' tog te blij oor ik kom keujer het en dit 
h~t ook net goet gegaan die nag ook de antler dag het ik 
en oom gaan skiet in dit was tog alte mooij vir mij. de 

;- .Knapdaar: 
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_-aarnnd bring de jong een _koei naar huis met twee-ling 
.kalf-versjes• oompie zeg toe ,-ir mij zunki"a zoek nouw \i.r 

_jou een Yan Kalfjes uit e:a ik zeg toe ik zal darie schilder
kie nt. nou ja goeti maar -hoe zal jij nou 'er haar groot 
krij ? ik twijfel n iet lang en zeg ons zal Yilet ze vulleki 

-slag en moet zij di kalf\·ie laat drink \\aar oo>er oom en 
tante zeer harte-lijk lagt-e. toen onder die weil merkte 

-oom pi die kalfrie >oor mij. die oor merk hep ik behouw 
maar was tog onte-\Teede om-dat oompi die aarrue klijn 

_kelf zijn oortje-s zoo snij . >:an die Kalfje hat ik 15 kalfrers 
wanr nm net de jon)lste een Yers was_ En nou zal ons ou 
schiller se ge-slag maar laat staan. Tog zouw ik uir de 
velt eenige een Yan die .k.rappe1 0 wat oorkant die zee \an 
daan koill tlaag uit wet t"a en baij<\ me!:; . d:.: er.i-merk heu 

, die boschaafde of liefrer on be-krip-te Engelse RoO\-ers 
mijn lants-te. koe en kalf mijn nou"- ont-neem op tha

. banc~ in de oodog. Hulle beloof de haar de ander dag 
£ 10 te zullen gee-Yen. die antler dag is tot nu nog niet 
op ge-daag_ 

~ou ja nou nog ieds -van die jaar op de woon plaats. 
· het 'n1s op een 1l1tg kom llaar een schoolmeester. abram 
B eine•elt een blend ge-boorne. ik merkt.e dit dadelijk op 
en •roeg vader hoe -kan die ooru dan zien om de kinders 

-t-e leer- rnder zeg t-0€ Jie oom kan alles uit zijn kop en 
,--toen loop Yader rneester BeineYelt en oom petrns Venter 
mij rnoeders enige broeder naar oompi zijn huis. een 
entje daarrnn daan af ,-ra •ader aan de meester wat is 

: n u voor u. wen sta.at hij en luister maar hoor niets klapt 
hij mer zijn t-0ng. hier ergens is een paart en zoo >oort tot 

· dig b .i.j het huis war .'.s nou \OOt' nocg rnder weer. mee-;;ter 
' klap \,·eer met die tong nog 'n maRl o zeg hij toen ons is 
beij ·n heus. t-Oen gaan die groot mensse in en ons klein

-kies gaan speel toe. In plaas van speul gaan doen ons 
'Jnrnat want daar staat en stuk kooren. toe weg kreupper
-k ie speel en toe die .:,peuleki zeer aan-genaam was moes 

~ r~eo:ling,· i'rskalfies : !h seun rjie : lf• s kd dua;LUl "n inge-
-.-o<'rde koc ir·: ll_ia ui td3:l:£ : 
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i.k -daar voor bet.aal want ik· val teegen de ~~nd en ge~ 
\dig was mijn arm trit 1it in die sc:houder waar ik nou Iiog
veel pijn in llet als ik -meet werk buiten -di~ schade watt: 
ons aangereg het in die lanii nou ja zoo wort 1.""Waat be
loon t ne ? 

En ook herhinder ik mij nog zeer goet een geva1 foen 
ik omtren ze.s jaar out wa_ -moeder haar meeder was ge
troud m et Haar d erde man. h1:1Ile was naar - de vee-pOS-
voor een paar Daagen en k-0m ·t-0en temg .dig bij oru;. 

woon huis ziet ons toe hc>uw 'OOm petl'us stil en toe kom. 
ou stuurman aan harfiloop en roep toe ou baas sterwe ou 
nooi r-0ep gouw-gouw. · en -dit was 01: ·net ·-een, twee drie 
toe was al d ie mens-ze daar- c.daar was geeii. ·spraake van 
'n dokter wan t -<lit is 7 nur tepaart toe -boor -0ns dit is be
roerte wat ouvader -ge krij Ji.et ·van 1.--waat-heitt. toe is ons 
in rouw ge-plaats. ·zoo her-hinder ik mij zeer veel ge
be:urte-ni-ssen en nog -n iet '1 jaaren out .zijnd.e. dit -Oclt mij 
dillken aan d ie k:lijnkiei; van onse t eid dis net voet~bol en 
bassops? of hoe baistoet? of baijaschoap-1° · .. ·ser
kes.12 in die zoort goggas en dis al die ;vergaar plekke van 
di ou duivel zijn kerk-mense. daar \an daan nou al di& 
enhistelijk-heede van onse ,t eid. 

· Nau gaat ons verder en op Bul'tfontijn . waar o-ns 1'861 
aan kom met on -trek. het is een mooije plaats een m-0ij 
hnis en ooE: 'n mooi farin maa-r ook veel zorg en moeite en
verdriet hat ons da-ar doorgemaak -want ·die volgen jaar 
kreeg ons -Oe witte zeere keel waar-aan ·mijn outst e broer
tje over-leed en ik in zusje gehikkig gespaa:rt bleef om ons 
Pilgrems reis voon te zetten .. ., .. .... . . 

Dils otlder~leik huis was op gods-dienstig ge-biet zeer 
goet in-gereg -want ieder avond na eete wert door vader 
een hoo:ffituk gelees en aan de toehoorders verklasrt en 
versen gezi.Itg ,d;m" ]llo.fil -ODs .k,lijnK.i.es ODS beeken bring en 
OBS lessen Jeerren· ezi op zeggen en ..zoo·voorls. ons ond& 
weizeres is tante Hanni J>retorius, jong dOgter, door gr~t
moeder op-ge-Yoed zij is laat-er uit vaders hui5- ge-trout. 

10 .Bioskoor : 12 Sirkus ; 
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~et oom Gert. va.n W ei.k13 wedinaar. een avond moes GnS 

]rinders vragen op zeggen zij -komp met de vraag wat doet 
de znieren. ik moes ant-woort en wa5 gloo half aa.n slaap. 
~eklaas roep zij wat doet de mieren ik ant-woort zij 

J>ereiden hun_ gras-sies en wort lui en <lit het mij 'n paar 
l:;iarde klopp~n 15e·-kos toe was ik zoo waker_ als 'n uil mar 

.nie d ie een wat moes vir tintinki a o:p-ge pas het nie. Zoo 
het dit voort-ge-leef. ieder drie maan-den moes ons Kerk 

-toe met de osse wagens- dan is ons gewoon-lijk v-an 2 tot 
-6 wagens beimakaar en om die getal wagens te. _ ln-ijgen. 
-dan ziet ons naar bet noorden teegen die lange bult kom 4. 
oe.se-wa.gens a.angerij die mensen kom van Klipfontein en 
van Leunfonte in Yan ons plaats af 4 en een. halfuur te 

!£a&rt. dingsdag morgen van h uis dan die nag op ons plaas 
-00r-blij en woensda.g morgen verder dan kom o0m petrus 
fill vader se wagens bij dan is ons 6 wagens dan kom ons 
J;i.ou wee,r bij de doJ?per,;-pat wat vader laat oopsleep het 
vir 2 of 3 jaar ag-ter-uit. 

Nou zeg oom merten •an jaarsvelt neef Koos maar 
-<lit. is mos al 'n eijsleike groot pat oop-ge-rei en r eg uit. 
.nouw zien jij zoo gaat dit voort, en als ons vrijdag aant 
:>p de dorp kom dan is ons altemet van l6 tot 18 wagens 
agter makaar en nie een Yan die. mense het 'n huis op die 
-0.orp almaal slaan zijn tent op. En dan die moisste -rnn 
alles was jij hoor net gesels uit de beibel ; Gods Woort is 

.all es en moet alles wees. En zoo voort dan liom D .·s post . 
ma tussen die gemeent-e rond en doet dan huis-bezoek, 

,geef raat, troos en waar daar iemand ge.vOD.den wor.t die 
n:Usschien in een ziele-streijt is in.et de K~ning cler dui.s

·te.rnis. daar was hij een ware gods-uian om te .bid en_ t~ 
werk ; niet zoo als het nu is die vroU.w of die man is 
'krank-zi.Ilnig en moet naar· die- mal Hospitaal o"m dan eers 
mal ge-maak te wort _ Toen werd zaterdag morgen ·n 
-groot gemeente-vergadering -g.ehouw en a.an Ds. D. postma 
\gevrae.g om een sehreifen te. regten aan. ons moeder-kerk 

13 Oom Gert Yan Wyk;: 1-1 tinldinkie nit die ou bekende 
,,.;t-orie; 



in :Neederland ten einde een verzoek te doen om een leer..:.
aar voor· Reddersburg. d'e volgende nagmaals-geleegen-hei<i:< 
doet zijn Eer-\\·arde verslag. die aan beveeling van Dr. 
Brummelkamp was twee jonge propenenten de gemeente.· 
deef. een beroep de lot viel op zijn Eerwaard Johannes. 
Beijers die toen dat beroep ook aanrnarde. ons gemeente 
moes toen twee Broeders ouderlingen afvaardig· om oru; . 
leeraar en vamiele in Kaapstat af te haal. Het welk aan . 
twee .J. .J. Venter en nog een die ik de naam niet zeeker 
>an zijn. met twee waagens met paarden bespannen. ein- . 
delijk terug gekom. Toen wert ons leeraar ingezeegen 1864-. 
door Tu. postma. ziet u liefve jong le.ezer of leseres zoo. 
was het. daar " ·as een rnste B eginsel - God$ eer moes . 
in elke geval gehandhaaf warden. zeer nouw wort alles . 
uitge•oert zelfs tot in de kleijnste· gedet>lten: geloof hoop . 
en Liefde die drie zusters kon ·n mens in ieder huis bet · 
eers ontmoet wat hier aan haal is wat ik hoewel nag zeer 
jong z!jnde opnam en in het binnenste van mijn hart ge
borg hep. en dm; zal ik laater daar op terug kom om dan · 
on::;e zedelijk godsdienstige lee>en mo dien t eid 'n bietje . 
te toet-s met de blinde-dofe-doode lee.ens rnn bet verligte 
blindegees zon<ler gods-dienst rnn af 1899. \roeger \\·a.s 

het ook al door de kind gods opgemerk en betreur maar 
het was tog niet te- erg. tog een hegi.Ilzel·van hte heaen ..... . 

En om nu \Yeer tot ans \erhaal terug te keeren moet . 
ans eers weer terug tot op Redder$burg met de in zee-
gen ing van Ds. Beyers 1964. d:t was weer maandag mor- • 
gen en toe dit lig wort ziet jij net waens trek strepe agter
makaar van die dorp af. nouw toe ons nouw weer op die 
vlakte is in de <loppers pat hier krijoel dit van wilde diere. 
zoo als wilde beeste ble$bokke springbokke kwaggas voo
gelstniise en snoeperige wilde-honde is ook klompe van 
15 tot 36 meer 0£ min. oom wolf en zijn maat ouw vossie 
kan jij ok in die geselskap krij . Zoo het ons een dag en 
klomp wolfven tot ergernis gehat die klomp· was nijerig-
en speul lrnlle net al voor die 0$Sen !n di pat en als hulle 
zoo is dan stink hulle zoo dat 'n mens dit nie kan hou als . 
j ij net toevallig onderkant di wint is. rnder het al gezoek -
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na Jie skiet goet want de geweer , kruit-hooren en d&· 
bandoliE:r is altijd bijder hand t-0en was de andere reg-. 
maar die dopis blikje . "·as niet te krijgen. toen wert de
Yoorki:; geoopen daar ziet je de beibel en ander boeken_: 

het was altoos op-merkelik de geweer met 2'ijn amenie6e
op de kat el in de onschatbare schat de beibel in de kis 
beij d : hand en eindelijk Yond Yader de gewenste dopjes
toen w 11:; die klomp vroolijke vrinde zoo hinderlijk gewor
de <lat osse niet rueer Yerder wilde in stont ook stil. nder · 
laaij heide loopen \an het geweer in laat die klomp net 
eers mooi streep zit toen was Yader klaar en gaf de 
koegel permissie om net zo veel mooglijk neer t e gooi als-
h ij kon doorboor. Begrijp ze was slegs 48 trei; van de-
\Oor ossen . daar bleef dan ook "i zeeYe ._van tlie • erliefde-· 
wellustiege gogga."s <loot op die plek liggen. die antler:· 
speul zit het op hol in sleg.;, tot op 3 hondert tree waar-· 
hulle weer begent speul. rnder wag net ·n bieki. knijp
"'~er ai en trof ·weer 4 we zeg die klomp gloo a nee maar 
die ou Dopper steck ons almaal doot en ,-lug toen \elt in. 
roe kon ons nou eer;; r t:ij. later di~ dag het_ ·rnde~ een \O

gel:m·uis nes met e 'jeren onrdek niet ,.E:r rnn de pat daar · 
was 45 E:ij ren in d.: nes en daar Yan nam rnder 24 uit. 
die ,-ada Yan de eijren kom toe a~ngehol om die oubaas . 
te Ltlet om de eijeten ,,·eg te neem mijn rnder Yererg horn 
toe omdat die ot\ dier zoo nabij kom met zijn ,bos mooij 
pluimen en greep Yir ouw eiton15 aan zijn nek en stel toe · 
zijn bekkie op die ou '·ool en gneip toe zoo eewe verstandig
af en <laa1· leg die anne ou rnogel_ been in de lug. toe loop . 
ons nou eers niet die twee hah-e _zakken eijeren naar de
wag"n en Stuurman rnoes toe gouw hardloop om die ossen.· 
te ke.:r maat· met die geweet· wa~t anders kan die onge
diert.es hom rnng. toen !s ik en 'ader gegaan om de ouw 
Yoogd zijn 1·eeren u it te trek en <lit was ook de moeite· 
\mart want die wort -..·erkoop •oor de ronde zommetje van 
37. 10 sielegs roen ingespan en YOort. ons kom toen donker 
te hui ;:: _ om: 11·as toen 0 dagen n:m huis ge-\\·ee><. ons het-

15 Ayroo. naam 1-an ·u seker •oorlaa1er-ryfel. 
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"'.toe nog ander grappies met. oom wolf en zijn maat. ep een 
-avond kom Sanna moeder Zijn huiS meitjie op baas- kom 
kijk bieki de jaklze bier. ons het vrpeger melding ge
maak van de goede hoedanigheeden van ons veekraa.len. 

'<lit is omdat toen on de dear oopende zien eBS hoe speul-
.lrnlle Hakke Kw·ke16 daar op de wed ront. Vader hitste 

-de honde aan maar die boeldokkies schud net hule koppe 
-<lit is of hulle -nou se, nee ow baas, die goet stink fui te 
-erg. nouw naa ik zoo eewe onsohulclig vader hoekom wel 
.OU Persies en de ander honde dan n .•e die goet vang nie-. 
vader zeg aan m-:j gouw kleyn bog is jy ok hier metr al 
die neuskier!ge nage ? die honde i · · vies om dat de wol-· 

.:f&- zoo stink dit- ·is werkelijk ·zoo als ·wolfve die zooct;. 
ziekte bet dan zal geen hont met hulle in ilan-raking 
.kom. vader het zijn g~weer in de hant en maak toe 
vuur op de klomp wat speeul. d'.t is net ldf, kaf, ki£, kaf 
waar jij boor. dit is toe die Ott ster-loop, twaalf op 'n 

pont. <lit is 'n sillg zoos 'n- hand borp. toe kon 'n mens 
.net vir ,-ossie" boor skree en lag dit dreun eintiijk. die 
ander morge toe· ons opstaan leg dar 4 (vier) doot en 2 
.ge-kwes. die het •ader toe ook <loot geskiet. zoo was het 
bi]nna ·ieder \\eek: dan was (daat·?) nog een plaan om 
\Ossie" in de hande te krij. daar wort 3 of 4 maallen 

·eider week een dag om die wed ge-sleep in dan wort zeg 
:eder hondert tree en stukhi vlees • ;r hem neer ke-zit met 
·n poederjeis daar in dit was de eenegste plaan om hom
ln de netde krijg want bij !s soms n-oeg (hier ) \OOr oom 

-wolf ook bier is. zoo bet ons een morre gaan kijk of al 
.die aas pille op-g~tel is en di t l>as ook zoo. ik het twee 
-Oaar ge Krij en laater in de dag het ons 9 langs de revier 
gokrij dus elf in een nag . die z-00rt ongediertes was bij 
1'1~mpe op· die yJakte ~n ons trek een t eid met schaapen 
,en moes die nag ~n de \elt door-brink in dit was: ook een 
zeer moeileike nag want d!t was s ·ha.a.rs donker, toen 

·kom hulle van alle kante aan. •ader het toe laat die volk 
-ront om de schapen t"uren laat op-maak om op d!e manier 

16 H:ikke-krukke: 17 die jak:ha!se; 18 ·n gifpoeiertjie iwolv ~J"' 
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te tragten die goggas b~g te maak . . Een grappie was ook · 
toen .gebeur. die klijn hotnokiu welschut5 ge-n aam moes 
op _een ple]>je pos hotiw en schr.eeuw naderhant ouw baas 
kom kijk di \Olf . wil ·,ir l;>ijt v~er · neem de geweer en 
spiing kouw om die. schaape:O: en ook .net . jn tijd. toe \a
der bij welshut 11 kom ~taat 'n heele klomp wolven m: de 
nabeiheid van horn, vader schiet toen tussen hulle 'n 
paar · schoten, ons wati> gelukJrig 5 in getal anders .;eet 
iJcnie 

0

Wa.t die nag van On~ ZOU gewort 'het._ die klijn boes
man moes toen nadie waa. toe naa klijn baas . die ouki" 
gaat le toe onder de waa en dit was niet te lang toe hoor 
-0ns net .een schreeuw en i;iog 'n skreeuw help ou baas. 'n 
wolf het hom a.an zijn voet ge·pak en 6leep hem voort, va.
<ler was gelukkig net na.bif en sl-iet die wolf toe bij ge-luk 
' n doot-r.choot. zoo kom ons arme hotnotje tog los met 'n 
paar gaten in z.ijn voet en moes toe op die waa klim. •ader 
-en die drie groot volk mpes die heele nag met de gewer 
in de hant ?ID de troep schapen waak. schiet en s:::hree. va
<ler Yertel mij die more 'n klompi wil de honde'0 storm 
oo'k die scha.ap- Ou Danster* en vader moes net 6Chiet 
.en keer om hul te \erdrij£. gelukkig trof hulle tog tw"ee 
van ell klomp _die toen ook aoor mij en di hotnotje bewon
der weib. die groot--volk wat !lie trop schaap aanjaa.g moes 
ook goet op let aiiderS storm 'die wolf-ven helder dag tuii
'iSen die vee in. het was zeer geva.arlijk in die dagen. het is 
gebeurt een avond kreeg oD.s ee nzware onweer -storm, 
mees wind en t oen raakte 'n honddert en· vijitig e;chaapen 
verdwaalt van de antler die vader niet ·mes-te" voor de 
volgen more toon de ~chaapen getelt ·Was. dlidelijk moos 
-al ·wat k~n pertrij op klim en op z<>ek in die rig-ting van 
die voorege aavond. ~n het was ook niet ' he ver toe ziet 
"TMer eids. t-0en ze op die plek kom was het vreeslij'k om 

18 Hotnotjie; 18 Wildskut; 19 Die outjie; 20 Wildeh mde 21 
vennist ,e; 

* Xlein Danster van Spoo~angmaakr:y van oom Nieke ae 
(pa ae k:indsdae is nou On Dalll!ter. 



te ~ien hoe zijn diere" daar rnr-scheur l~g nu net gramtes_ 
en daar is toe nog wilde-honden, wolfve~ in ook vossie is ~ 
daar. ~·ader en die volk maak toe 'n sarsie daar, hul schiet
'n ·stuk "of 5 daar doot .. tot laat die agt.er medag kom hule 
ee_rs trug en niet een s :haap is levendig gevonden. d& 
geraamt.es die zij gehegen heef was 75 die ander is ook 
maar gernng op-gevreet. toe is dadelijk een 40 gif pillen, 
aan-ge-maak en daar rond ge-zet. oru; bet toe die ancler 
dag gaan kijk of die pille weg is daru· leg toe 9 van di .gast& 
op di plek zoo is daar tog zee-ker me.er doot. toe maak 
•ader en oom petrus een verbond om eider week twee 
maal onge-diertes te jaag vader bet voor II1eer als twe -
weeke elke aant op die bruilofplek die wolfe getr11<kteer 
met wolfe-gif. en dit het nie s!eg betaal want buten di&
g van die eerst.e aaut het \·ader nog 23 .an die goggos 
om-ge-stoot" wat ons gez ~en het. toe kom ze outa Kie
wiet hij het een wolfre-nes gekrij. en daar is baije klijn
tj~s in. toen de anqer more gaat ons gew~pen met graven 
en jikken en. geweers. die wolive n es was '\\.erke-li)k 'n 
nes vi.r de moeite. ons kree_g toen ook nog 4 Lljke van di~ · 

bru}ofs gaste zeeker wat tog darm die huis gehaal bet zag 
oopi lngnas Kruger ( rnn) Krugers-drif vaders ou buur
man. ons peil toe op 3 plekken regaf gaaten en bet ge-luk 
on;, toen ook om net op de eet-ka.amer af te kom. daar 
was de klijn goet toe net aan brekvi£., ons haal daar toeru 
11 klijn w,olfven ll wilde Honden klijne .en 4 klijn ijster
'~keu :Ut. tog U:et door el-kander. de gyoote gat was. 
wrschillende z:ij -gaaten in. dit is zeeker kaamers- wat oam. 
wofui rnrhuud het.aan vreemde-lingen dus 28 die ons van_ 
die goggas het i amper ongeloof lijk tog is di.t de schoon
c.te waar hei.d. nouw ja ons het toe 4 jonge hondjes van . 
ou Pers!es zijn klijn Kies ook-die dag daar gehad om h~e-. 

t e leer en gloo vu· mij ons ·n groot pret ge-hat met die 
klijn-goet. want ou Persies wort vas-gehouw en moe~zif 
'n .kijk hoe dat haar zeuns v.il· hulle lewe •eg. En dan die · 

22 die Yermist~ s.lfape ; 23 doodge.kry; 
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klijn wolfv.ies spook net om los-te kom om te ont-vlng. 
zoo bet ons ge speel tot zons-ondergaan: toe het va<ler die 
goggakieo. maar net spoedig laat doot-slaan en moes ons 
net Jaat vat om voor donker t e huis te zijn. En dit was 
voor mij als kint t-0g a.lt~ vermakelijk hoe wel het voor 
die ongediertjepes tog zeeker ongleziereg was. ons bet toen 
ook veel grappen en plesier met het schieten van wlJd die 
ons gewoonlijk elke woensdag doet. Z-OO was (dit dat) ik 
en oom. Petrus venter moeders broeder een dag -'n gra
pi ge hat het. ons was klaar met schiet en oor die dag en 
reed toen terug, toe komp aaar 'n twintig (wildebeeste) 
min of meer -rnor ons verbij en maal t<>e in die rontt.e en 
staan toe zoo als wildebeeste gewoonlijk doen . mij oom 
ieg YOOl' mij zal ons hulle n ie skrik 91aak en was t.oe ok 
op zijn "oet-e rnor ouw Zidon. En hij stel toe zijn geweer 
zijn beklrie op hule en knijp ook af. 1k •zeg des raak oom, 
ik hoorde koeel kla.p. oompie klim toe ou ziedon op. ik 
ziet toe die welde bees begin te spartel. ik zeg oom hi:j 
wel 'op. en toe storm ODS en toen ODS stil hou W8S sT4 ook 
net op de lrniee. ik se oom moet ni~ die bees azl jou zeer
maak. ag Kom jij maar af'-rnn jouw pert, maar ik dog o 
nee ou kerl. ik is ni zo dom en met eens is oomie 'n die 
ou vrour ok an m ekaar. saper loote Kinders, daar was 
stoftrap.oom pak Jiaar aan die hoorengs en zij wel d8D 
net onder horn in-vlieg dit was werke-lijk 'n strijt" om 
het !even en rut was n et 'n geluk in die noot- oom raa.k 
uit b alans. m et die "al lost-e hij de een hooreng en zwaai 
die· wilde woedende dier hem om haar heen. het was on 
moogelijk hoe het geb~urt tog los zijn hant de hoor.eng en 
met die weg-roI kwam hij in een ama-va?k-gat te-regr 
het boose dier a~-ervolg t-0en t-0t op de m<>Dd. -van de gat 
en ik clink· als zij klijn ge'-nog kon wees het zij zeeker 
ook in gegaaan om met mijn arme oom 'n weedes tlaktaat 
te slw"t-, en "zoo lang als zij toe zoo staan ell steudeer dog 
ik nouw moet ik als middel man ieds doen. ik zit-Gp- ou 

~ die wildebeeskoei: 2.5 ·n stryd of vegt~ry. 
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lot .. ieg" mijn vader zijn schiet perd en ik hou t-oe mij n 
roerki z.ijn bek zo!n" toe en maak toe \·ui1r zoo als ou-ta 
Slinger ze. En \lap;;, leg zij op die mont van d ie gaat 
maar :k dag zij wil mi:;b.ien met mij ok zoo speul als lllf't 

oompie . toe ziet !k nee Ja.ar kom bloet u~t agter die blat. 
ik kEm toe zoo al - ·n laxman van die cu pert en roep toe 
oom piet a. ja zeg mij afgematte oom en zoo kru.ip die on
schulclige man u it zijn graf. ik ze1r ltd oorni nie Zf:"er 
gekrij. ge-lukkig nie zoo .-e1·als ik kan rnel zoon zeg hij . 
K ijk nouw eers waar i,.: oom.; zijn hoet . ik geef toen d ie 
hoet toe zoek ous nom,· hoe zijn schot was toe Yind ons 
<lit is kam schot'$ \\Ort dit ge noem. ik het op -ge-merk toe 
die twee begin st-0ei het, dat mijn oom als die ou mijzie
d ier'6 hem bevlieg dan gee£ h ij haar ·n rn·aai zoo hat hi j 
haar dr ;e maallen tegen de grond. En <lit was in de be
gin rnor m ij de mooiste stoei-speulekie die ik ooit ge-zien 
het; waaroover ik te lekker ge lig b et. tog het dit Laater 
ge vaar-lijk ge-wort en toen h et ik n·eer ge-begin huil 
want ik het ·n paar daagen te voore ge-zien dat zoo 'n 
ge-kweste wildebees zijn tn·ee hoorens 1lwars door 'n hont 
slaat en horn agrer oor hom goo'.j die arme hont geef net 
een har-de sch.reuw en <lit was klaar met horn. ik naag 
vir oom en wat doet ons nouw met die wildebees. hij zeg 
laat die slegte ding maar le want zeg nou\\· d ie gat was n et 
nie hier hoe het <lit dan gelijk zeg oom. nouw m erk ik al 
weer op 'n mens se zin kan je niet krij want niet wr van 
die plek waar die stoeierij was h et oom een <lag met ouw 
Ziedon op een meerkat dorpie in-ge-jaag agt-er 'n troep 
springbokke. ik kom net bij toe ou zidon met mijn ou rats 
oom op die mark-plijn" Yan d ie dorpie'7 uit-kom. nou 
ja Zidon het zijn bes ge doen maar d it was t.e veel gate
je begreijp 'n pert het mos net Yi.er poote en daar !:> 

rninstens 20 gate, ou zidon was ·n rads perd dis waar hij 
slaat (darem) neer dat die sto£ staan. oom draf Yan hom 

22 ou Lodwieg (naam • an 'n perd) : 23 soheenroe: 24 soos ·n 
laksman; 25 'n sk:ramsskoot; 26 die ou wildebeesk.oei ; 27 die middel 
'f"an die mierkatdorpie ; 
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ai weg en gaan staan uit de ,·ui.r in schiet toe n og twee 
bokken met. een koed toe zal hij nouw eers om-kijk wat 
rnn zijn ou pon~e _ge\1 ort het. toe zeg oom hij w.eIIB dat 
die goet "·ar gaten grnaf zijn nagels alrnaal tog maar moet 
af ;-al, nouw merk ik op en oorn her die ander dag zoo ge
ze en r10m1· naa jij al weer hoe zou dit gelijk het als de 
gat n ie h!er was, oompi zeg niet s. toe klim ons op en reet 
rnort h ui:;t-0e. 

een ancler keer "·a,- i!' in de b'jwoon Jer ,·an mijn 
Yader 1\·eer aan het schieten en ook roen ons die pak perde 
al huis tee gesteur het kom daar oak zoo 'n klon;ipie wi.1-
de beesten Yoor on::; Yerbij en begen ook in cl:ie rondte t e 
clraai ~n gaau :;ban. oom Vlip "·il sehiet .ik en als je nou 
een raak hoe k1· ;j on;; hom b:j de heu" en meteen:;; is oom 
op de grorn1 en raak een jonge Lull.:kie. ons r ij toe zoin
toe"'. hij is ge·kwes . agter bt:en . i::; bookant cle. haakskeen 
af. om ,·Jip klim teen af en pak die ka.h-ie aan de staart 
die kerel :mork door zijn neus, <lit ~of hij wou ze : pas op 
ik laat nie iecler een aan m ij sterkie •at . en meet eens 
brul of blerk roep hij zijn maa. Olll •er horn te help. toe 
spr ing hij op 'n spring toen om d ie man •an zij n st.aart 
aft-e jaag en de ge-\olg is com Vlipie hoU\\- d;e ster t en toe 
is dit nou\\· <'ll ~n de ronte. ik \\·eet n ie w ie \an <lie twee 
t-0e eigelijk rnor of agter was al wat ik kon zien is die 
een jaag ~c:rter d ie ander tot oom die srert los in Yer ou 
P oon storm. die ou pert het zoo lang als die twee sports 
ge-hat b.et gestaan en pluk aan die gra~sies zon der om op 
te kijk en oom VEppi kom toe net bij die 1erkeerde kant 
"aut <lit is al n·eer bij stert se kant. die ou pert zijn ou 
oog aan dardie kant was t oe gloo net nie zij -ziende zijn 
baa~ het n iets ge -zeg en wil toe net op zijn rug. d ie klijn 
bullek~ is met zijn hooreng-kies n et agter aan oom Vilip 
zi jn broek. en rlie oom is n·eer agter ou pooni. die was net 
alles rnn agter af en <lit \\·as vir rnij tog te mooi ik het 
to2 al p ;.jn op m ijn maag Yan al die lag maar ik :;it op 

'!.:: Soheentoe : 
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ou iotereng in m1jn nierkie saaF9: oompie spring op poni 
zijn heupen en zeg hoo. hoo. ponie. die klijn bulle1.i was 
toe weer met zijn vudrie;; tu;;sen ou poon zijn beene en 
t.oe wOl't dit gloo vir die ouw pert kielerig en die ou se:hop 
toe agtr op. Ik weet nie of zijn plan \\·as om zijn baas 
voorren t.oe t e help maar oorupi gleij \l"eer agter af en toe 
rij oom Vilepi op de klijn bulle1.ie zijn nekkie. net agter 
de hoorenk!es. die zit-plekk'e \ms nt:t smal en ou pooni 
gee net ·n bie-kie pat en st aat. maar weer en ueet zoo 
eewe on -sehuldig of daar niks ge beeur het nie. toen gaan 
leg die ou bullekie en oomie hart loop toen lrnrt weg. die 
a.rme dier was zeeker ook rnaar blij <lat die ;:port ::. roe ge
stop was. ik geef toe mijn ge"·eer aan oommi. toen schiet 
hij hem <loot en laat hem. ik ·noeg toen <lan oomie. en 
wat doet ons met die wilde-bee)'. oomie zeg laat die -sleg 
te ding maar le, ik Het ge noeg rnn horn zoo het ons \eel 
plegier met jag en schiet in die teid geharl . dit wa.s yu· 
mij tog te plezierig en YOOr-al als ik ka.n zit en kijk hoe 
mij maat& speel. . .... .. . 

:N .l\ienjiessaal ·a eie:-rt!maakte of Boermaaksel-saal van die ou 
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Barbaar in die >orm mu Basoeioe. onder aanvoering van die 
Groot O!ifant •rn Thaba Bosiga is weer op die oorlogspad 

-en Boer moet weer die lydende pariy wees. Brit kom ewe
als in 1842 weer interfeer net toe Boer die oorhand begin 
re kry. Brit kan ook nie wrdra dar Boer ·u cliamanrdel
wery daarop nahou nie. 

Toe kom ons aan een ander tijd-perk. het was d,,., 
:zeer on-aange-name uit-breken -rnn de basoet-0 oorlog in 
1865. ik was roen nog maar hlaalf jaar oud maar tog 
z.eer op-merkzaam. ik heb altoos met zeer geYoelige in
ch-ukken alles op-ge-merk. wan t mijn rnder kreeg al-t-OOS 
goede berigten. bij zel:f hep niet per-zoonlijk diens ge
daan. om-dat hij een zeer zieke-lijke maii "as kreeg hij 
van Dr. Krous'' en zet-te,·ekaat op bloemYontijn in kon dus 
:te huis blijhen maar moes zeer zwaare onkos-ten dra.gen 
zoo als blijken zal want \eltkornet J akobus De vYet. Ya
der >an C. R. de \\-et. onse genera.al komancleer met eeru; 
·van hem een \Yagen en acht ossen. leijer en dreij\\er 
l:drnpleet en 15 zakken meel en dertig hamels. d!e »a.gen 
in die t"'-ee 'olk is terug gekom maar niet een van de 
•Ossen. Laater weer 4 slag osen en 25 hameb en 10 pond 
Jrontant ons kreeg ber igten die kaffers maak in-Hllen en 
veTmoor \OOr die YOet. <JO£ moes toen laagers trek

'.ken op zekere plaatsen door de L andros aan-ge-weezen . 
. Zoo moes ons t-0en naar de plaats .J aka!s-vontein. van oom 
lien drik Yent-er. die zout-pan of meer bekend waar die 
bat nu is. nou ja nou zal ik als jonge seun ook zien wat 
een laager is, die "·aagens wort in een 'ier-kantig \Orm 
:8 agter elkander zoo die een zijn disselb<Jom onder de 
antler en dan wort aan bennen kant tegen oover ieder 
waagen een \eltt.ent op geslaan YOOr ilie i;-amielie die 
-slegs uit n-ouwe en hinders en enkele mans \an oover 

29 Dr. Krause; 
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SE-.~tig jaar zijn tn nder kreeg toen een aanstelling van. 
de Landres van bloemfontijn als lager kommandant. zoo 
moes vader toen alles reegel .en bestier. ik hep vader toen 
veel maallen hoor raa.s en zeg alle maskies-goet zoo 'n 
klomp wije broeke:o is yeel moij -lijker als 'n klomp avri
kaanse Yas-maak ooije as jou vader straf is op jou. die 
gerugtes rnn moort en in-vallen wert ieder dag erger. 
de bmgers veg, elkemaal maar het geluh·t.e zoo goet die 
kafrers wert altoos dieper inge-illeeYen tog wen; daar door 
de vijand eider-maal van ons bw·gers ver-moord zoo als 
onderandere die moort bij Tantjiesberg, die H€l se slag en 
ook de moord op ooverleede Daniel Roberts die op een 
zeer hart-roerend weize wreedaardig Yer-moort is nadat hij
hem zeer m an -moedig \erweerd Hep. de laatste kaffer 
het hij nog met de koli \8Il zijn ge-weer de kop verbrei
seld en t-O<::n greepen ze hem >an agter. ze hadden hem 
r eeds om-zingeld ook hat hij niet meer ameniese. ze trok· 
ken toen al zijn kleederen uit en leijde hem, de ander 
storm dan op hem a! en steek hem dan met de asegaijen. 
tot hij eindelijk besweek. zijn breeder die jonger is was. 
m ei; hem en nog 5 die is ook ver-moord. D. Roberts en 
zijn jongere broeder heef sig goei; ge-weer toe hun koegels. 
op was. hulle wu:; in ·n ouw kraal en t-0en hulle niet 
m eer kon veg sprong zijn proer op zijn paart en riep hem 
toe kom ouboet kijk ons is omzingel maar zijn pa.art 
schrik ,ir die geschreuw rnn d ie barbare en ont liep zijn. 
baas en met eens greep die boosaards hem . zijn klijn broer 
kon die verwilde <lier niet volg terwijl hij wenst r.e zien. 
wai; van zijn lieve broeder worden zal toen hij hem zoo 
agter nazag moes hij eindelijk zijn paart besteig in voort 
gaan om de brienen \an di komedant weg te bring hij 
in zijn broer in de antler 5 wa.:; ge-steur met een rap
port van de laager. een geluk dat hij ontkoomen is om de
mensen te waarschu~·en ow dieper in te vlugten hij on t
moet toen 25 man i;-an \Oressmit31 die op-gaan naar de 

30 ><:e broeke-..-rou~mense: 31 F auresmi tb ; 



koman-de en toen alle::; \er-relt was in de raporten aan.. 
een oude v-ader op ge-d~agen was kreeg hij een vluks paart 
Yan oom Floors Koet.zee en maak toen weer zijn koeel-tas. 
vol sprong op ou Dapper en roep teen \Tintle, die kafvers 
was roen niet meer te zien. hulk· i:;. een antler regting 
in-ge;;laan. Robbertse reet. roen eers met zijn komande 
naar de plek waar zijn dierbare broeder zijn laatste blik 
op hem sloeg. roen hij hem toeroep ou boet ons is om 
zengeld en zijn pert Yan hem ''loog nm de kraal t-0t wa.ar · 
de zeer Yerminkue leik Yan zijn broeder leg hij v-ertelde: 
toenhij op die af-schuwe-lijke plaats kwam z-0nk hij be
wus-t.e-loos neer t-0en de ander ninde hem gelaaf het .en 
dai:; hij " ·eer reg kom her hulle de gat.en in zijn lig-aa.m. 
gerel -!-! st:eek pleke. hij was oop ge:,nij. zijn hart was 
uir-ge-haal zoo lag zijn lie'e broeder daar en zijn kop 
was ook \ erskillende oope wonde zoo dat de herssens er 
uir-kom . na dat hij zijn breeder begrawn H at kom daar 
een antler klornpi \an komandant \\. epenaar zijn burgers 
met de berig dat die kaffers-bende in die regting van 
Reddersburg a.an het mooren en branden is . die twee · 
klompies mens-sen besluii; toe om die moorde-naar s op 
re spoor en zij stel roe Corneles. Roberts. a.an a.ls bun 
komanJ ant : die komande tel roen I J man. het ontmoet 
toen ook die bende in de nabij-heid -an ~eushout\antijn32 

B. hugoo-s plaats. ze (de kaffers) waaren i:;oen net bezeg 
om te slagten en te braai. Robbertse maak toen plan om 
hulle ,a_,,,te-keer . Het welli: ook zeer goet gelukte. toen · 
outa horn krij was die boere ront om hulle en dit s ::hiet 
net Jar dit zoo ba1·s. mijn leezer kan zelf clink hoe ver
warr. die out.as was. Hulle -dug in dereg-i:ing na die huis 
ze kam t-Oe in ~·ort rerng ge-schiet weer een ander en~ 

ander koers. Daar wort nog harder geschiet weer 'n a.n
der regting en ook Rol hulle s00s klippe toe begint hulle 
perde nmg om deur te jaag. toe roep Robbertse zijn bur
gers toe: storm en lat nie een uit kom. de burgers- storm 

8~ Xieohoutfonrein : 
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· toe ook goet en schiet toen regs .1.n lings. daar is tog ·n 
· twint:ig tal door-ge-jaag met paa:iode. Robbertse laar: die 
-ook najaag ~an rlie is ook nog 10 doot ge-schiet en zoo ont-
zet die klompie mensse een meenigte •ee. daar was 40(X) 

schaapen oover 200 beesten de paarden rn-n die kaffer5 
was kenbaar. mees poonies. die het ons Buit ge-maak en 
gedeel. die was 46. ik het toe die doode kaffers laat t-el. 

· de gekweste laat doot schiet_ het getal ~-as 217 ik gernel 
· t.oe een weinig t errede oover mijn broeder zijn moort. 

toen zend ik die vee terng met een oude man en 'n stuk 
of vier •Olk van H ugoo naar Reddersburg en ik zend t.oe 

· een rapport aan de Vreederegt.er \Y . Venter om die ka:f
fers te laat toe gooi en on~ >ertrek toen naar Tamjes-berg 
waar de hoof laa~er was. Toen ons daar h.\\am >er-neem 
ens •an die vreese-lijke moort die slag Jioloems-hoek of 
liever De moort te de Hel. ik geef het zoo als ik het 
kreeg_ een dertig tal Burgers gaat op 'n patrollie en wert 
toen in een -strik geleij door een klijne katfer bende die 
hun wis rnor te blijven tot dat zij die m ensen wr ge-noeg 
in die net hadden- die burgers was on-bedag en on-wr
schilig ook het is ·n hoog ronde hult omtrend tu-e hondert 
tree den van elkander en ook nader kom twee slooten en 
zeer diep en nou~- . de een is droog De ander i;: niet zoo 
diep maar is ·n modder-poel en ook zeer nouu-. toe die 
burgers am-per op die bult " ·a,<; is agter hulle die oope· 
rung toe getrek met een sterke hende te paart op die 
:klompie· mense. een zeg kerls lrijk ons is ms gekeer hulle 
steek om uit te jaag aan de linker kant meenende dat 
gelijk i5 t.oen wa:; die kaffers ook al tussen hulle in die 
paarde spring zoo goet mooge-lijk maar kon niet oor Epring 
dan rnllen ze terug in de ~loot -! paa.rden zijn met h unne 
Reuters OOYer gespring en ag (8) is door die bende t.e 
rug ge jaag. de ander is zeer schande lyk ver-m-00rd zoo 
als gezeg u-ort. waar ons laager is op jakals rontyn kom 
-die gerug of boot schap \an de L andros aan >ader zoo 
waak zaam moogelik te zijn daar de hoof komandant 
Louis \Yessels een rapport zend dat ·n Kaffer bende in 
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<leregting Brantvort trek moort en brant zoo Yer als hul 
_gf!.at. daar moes toen gereegeld brant-"\\agten op uit kyk 
wees en de mogen ~ ornmher 186'i ziet n\.der een groote 
Rook opsteeg in die regting van Keeom ,1e plaats Yau de 
heer J. Yan Zyl. t.oen kom een Yan de "·agten aangejaag 
-en zeg daar is rngtery. h~- hoor schooten en ziet toe een 
groot rook op trek in de regten Rietsprnit. Het wa-s die 
moort op een klomp ba:".tersrnlk. clrie \an die is ont
vlug en bring toen de bootschap aan. Vader is die ·rnrige 
w eek daar rond ge"·ee;, en hulle aan ge zeg om naar de 
laagerplaats te komen maar ze weigerd in kom toen door 
eigen si:huld in die ramp die een zeg aan rnder baas ik 
Jrnn n ie vir jou \ertel wat alles daar gedoen is . die heele 
spul is ver moor, kl:n en groot, man en nou " .. ik het net 
gezien de kaffers Yat die kl:·ngoec aan <lie Yoete en dan 
-slaat hulle die doot teen die kraal mure. het is tog vree
selijk. Vader vraag t-oe aan hulie waar die ka:Cfer,,_ toen 
heen is. baar hulle is zoos ik <link naar oubaas Boodes 
hulle Zijn huis toe want ons het L ater schoote gehoor en 
ook ·n groat ' ' uur ge-zien. ons <link dis die h ui:" Yan die 
ou baas . dit was ook zoo want die zel:fde a'ond kom daar 
\ ier \·cm Jie cntdugte kinders aangery zooals ons dit 
noem Woots en Touw in de bek. het n-as name lyk twee. 
een rnn 12 en een 13 jaar out. zi j had ieder een klyn zoon
-tje >oorop. die twekies was nog slegs een .:) en <lie een drie 
}aaren oud. het "·as een Hartverscheurend tooneel om die 
:Kleine dugtelingen t e zien in de toel"tcmil waarin zy op die 
plaats aankwam, K adat Zy een distansie Yan ruim zeeve 
uure op de bloote rug nm de 9ann len heb gezeten. ik kan 

..enmoogelijk mijn ge·rnel hier neer sch,nen . die teedere 
klynen. myn m0<=der zag het de eerste toen die jonge 
ruiters onnrent dert'.g tree rnn haar aan kom. ik was dig 
by haa-r ea hoor de eerste keer in m:n letffen. Ze roep 
met een kreer van angs: 0 God k:k hier 1rnt is gebeur 
myn Lieve kinders \\a-t is gebeur ! Zeg tog n·aar kom julle 
rnndaan. toen was zy by die jonges en zy neem die 3 
(drie)· jaren oud Zoontje uit zyn oompi zyn arms een an-
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der Yrouw is toen ook by. tlede de andere een af en z-e 
konde niet staan- Zoo vers~ van die sleg setten op de 
ru-ggen der paarden en zy zeg aan my kniehalter die paarde
en ·Iaat de volk daarna kyk en bring eers die zeuntjies in 
ons tent. moeder droeg toen die klyne de andere een ook 
wert door tante ge dragen op de .kooi langs elkander ge
plaats kreegen ze ieder een kommetje melk en broot die· 
zy met de grootste Liefde t ekens van welkom versnaperde· 
en ook de twe redders "·ert goet gevoet. toen moesten z;· 
mededeelen "IT"at gebemt is. Zy v.ertel niet veel gezien te 
hebben want toen zijn zuster de moeder van daardie twee
zeunkies horn roep en n-aag wat is daar hendrik. toe kom 
ik net met die mee P erre voor haar deur en zy roep zo
maar o God clit is de kaffers vat t-Og my twee zoontjes en 
vlug tog met hulle naar die laager. toe die kaffers al om
trent 6 hondert tree van oD.s huis af aan toe kom daar di 
nefie ook net by ons en myn suster tel horn en daardie
eene 1.-i ook op die ou pert en zeg vaarwel boet, g-aat voorl. 
Yoort, moet niet julle laat -rnng nie. toen is ons vort ge 
jaag. Zoo is ons t-Oe ontYlug met haar twee grootste zoon
kies zy het nog een zoontjie, ik glooni hulle zal zoo een 
klyn kie doot mak ni Tante h;- is nog maar 6 maande 
out.. ... . Die moedet· vertel ons eenege daagen laaten toen 
hulle i.n de laager was zy het <lade lyk ge vlug met haar 
lieve klyne naar een groote rietpan niet ver van de huis. 
in die vluitjies-riet het zy toen -weggekruip tot zy toen ziel> 
dat alles stil was en dat die roovers weg was. toe z;: by de 
heus kom was alles aan brant en ziet zy haar oude va.der 
zyn liggaam op een klyne afstant voor zyn hui-s leggen 
toen zy daar bykom ziet zy dat die zeer vermink was. toen 
ook ziet zy dat het oopen-ge-sny en al die ingewanden lig
naas net Lyk en drie van haar zusters kindt:rjes ook z-00 
vermoort en oopgesnij. alle maal die lyken was zeer wreet 
aan hun einde gekoomen. een z-00ntje was het hoof ge ver
plettert natuurlijk zoo als de moeder van die klyn marte
laar toen aa-n moeder zeg toen ziet dat die kaffers di-: 
klynjes vermoor het z;: proobeer om haa.r suigeling te-



93 

verberg in te vlug met horn .toen kom daar twee kaffers 
-op haar af begint toen ha'fil· te slaan en zeg zy moet om
<lraai. hy -wil met baar gaan rtrouw-zy moet zaam: naar ba
.zoeteland. zy bit en smeek rnaa.r. hul preep haar t-0€n en 
toen viel haar zoontje onder de tjalie uit die een greep 
Toen het kindje in holdaar me te rug. zy agtervolg hem. 
toeJ:l Z !et zy hy nam bet onsehuldig Lammetj e aan zyn 
voetjies en slaat het hoofje tegen de kraalmuur. toen was 
ik doot Yan ;;mart<B in wert niet reg ...-oordat myn moed.er 
m y laafde en toen ...-lug ons in de rigting van Basberg. ik 
was zeer ziek. ik was . op een af schuweEjke w:_>se ver
bagt. zoodat ik niet kon loopen en het was of i1: geheel 
zonder .-erstant was. eers Laat die nag was het voor my 

<:>f ik wakker wort t.oen aan vraag aan moeder waar is ons 
en waar is Rennie . maar moeder geef my niet antwoort 
-toen· wort het dag. toen was ons op spionkop naa aan die 
Laager-plaats. t-0e kom ons een · kar tegen die ons too op. 
neem in na die laager b-r.ag· waar ons toen die 4 antler kin
·ders krij. het was een hart ver scheurend eids de ont
moet!ng ·van menssen was geheei verstandeloos-

V ad er was toe ook net klaar -om t-e -.ertrek naar die 
plaat-s· van smart. vader gaat toen met .een spaider en een 
\eerwagen moeder gaat mede met haa:r huis apoteek want 
-daar is nog twee Tiouwe w.eg en ook een kindjie vad.er 
nam zooveel gewapen de zaam as moogelyk met de grootste 
spoet omtrent 11 uu:r wag ons toen Daar. die moeder 
met die z-0ontje- koem toen uit een van de kraalen h aar 
twee zoonj es het moeder zaamgeneem . ik is ook za.am om 
t-e gaan zien , t-oe-die moeder haai- zoontjes ziet doeg zy 
haar a:rmen om hun beide en zy viel vlouw. ons hat veel 
moeite om haa.r weer reg te krygen.· ik en moede:r · slaag 
i;oen om haar herstelt te kreegen toe het moeder ha.ar eers 
goet laat e.et en 'n glas wyn laat neem. toe moes zy als 
:gid.s alles wys en zeg die oude vader is de heer J. M. Boo
-dis een man -.a.n S-2 jaa:ren een der voortrekkers die vrouw 
:het die lyken t-0egema.ak en bring de menssen daar zy 
wert toen weer vrouw maar wert spoedig weer reg. _ vad.er 
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he~ twee-i dootskis ten m£egeneem. en kon dus die lyken 
daar in zet. vader het- toon dadelyk die graft.en la.at maa-
ken. toe die net klaar was kom die ander jonge rrouwje
van die rietpan af aan, die zeg toe ·haar man is net paS
ook''"doot hulle het. nada.t die kaifers weg is zoint.oe03 ge
gaan om dat hulle bevrees was dat hulle weer zal terug· 
kom hy is en gebrekke lyke man en zeer klyn van perzoon. 
·n School ~feester. t-Oen zy zien de kaffers maar zeg zij 
kom ons foop t.og biekie uit de pat en zoo loop hull etoe t.ot
by een groot mierhoop die is ook hol in die een kant ey
laat horn toen daar in kruip en kyk toen ziet z.y de kaf
;an het gat en dekte hem teen Zoo dat hy niet kon gezien 
wordt de ondiere was al heeUemaal voorby toen ziet zy g. 
kom ·terug. toen zeg een aan haar zij moet opstaan en 
huisfoe loop. Zij weigerde. t-Oen greep hy haar aan de arm 

rnk haar op en daar Lag die i.lagoffer oop en bloot. t.oen 
greep die barbaar hem in sleepte- hem uit zyn schuiling. die
man smeek op een zeer harlelike ·wjse om hem hog in le
ven t e sparen t-er wille dat hy ·zoo gebreklyk is en 0ok van 
de lrnap kwam om rijn kos te- verdien met schoolhou. :maar 
die wreedaards gaf geen de minste teeken van ontferming
en ,-iel op hein aan. twee greep hem aan de handen en· 
houw hein vast de een door boorde:hem met een azegsai 
<lat het de-ander ka.nt nit kwam toen brulde myn man, 
als een be€s hy ziet op my d!en blik o d~en vre06elyke
wee'm6edig.e. gelaat van hem die Zoo lief en goet was 'VOOI'· 

my toen wert zy vlouw en breef ' zeer lang bewusteloos. 
moedei deet mH moogelyk E()n geda.an wort eindelyk k.om 

die zwakke uouw tog reg, ze gaiiveu hem 2Z steken. Ik ' 
heb my •erzet t-0t een •ati de honde my een harde slag · 
mt' Zijn knopkierie op myn hoof gaf in ik beWlisteloos 
neet,iel- wat toen gebeurt !s,.cweet ik niet. tot laat ampel' 
zononder kwam ik tot my zeM en riet ik hem ee-n eind' 
v-an my af.leggen. toen ik by hem kwa.m vont ik hem in eeii, 
l>at •an bloet en zeer verm:ink, maa.r ik ziet teekenen van. 
lee\-en, d !t- gaf t-0g troos lioop en rooet om met hem t& kail! 

3.'3 Soheentoe: 



praaten over het een en ander. ik hard.loop toen eers o~. 

water te krygen rnor ik met hem sprak want ik ziet dat 
zijx:i rnont zeer droog moet weezen wat ook natuurlylr is, 
toen ik terug kom by hem gaat ~ by hem vatte zyn ha.nt. 
en roep toen Harri, Harri. toen oopende hy zyn oogen en.. 
gaf z.eer zag antwoort en naag: tog een beike wa~t.er Lis, 
sie. d -e ik toen aan z.ijn mont brag en die hij zeer gulzeg 
drink wen hep ik hem ge-wassen toe zeg hij mij dat hij 
zal st.erf .en ik moet dan maar weer terug gaan naar ziin 
moeder in Kaap s.tad en niet meer OO\er hem ween wat 
J euzus "t\·il het zoo hebben maar ons moet n sar de riet-Pan 
gaan, die ka£w:;ir:;, kan mooge-lijk weer terug kom en o<>k. 
aan (mij ?) lnraat doen. ik moes hem toen zeer voor-zig
tig heen draagen want hij kon n.i.et loopen tei· welle va.n 
al die ,ei·lies rnn bloet en de pijn \an de vreese-lijke won
den. toen is ik met h em nrun de plek z.ijner keuze h~t was. 
een zeer bittere lange nag. ik hep hem 'er-schillende maa
len die OD\ergetelijke nag moes laa\en. ons had de laata.te 
nag rnn ons huwelijk het maar zeer droerig. " ..... . 

teen nam \ader h et eene kist- en haal z.jn liik van zijn 
sterf plek zitte toen die in het ander graf doet toen een, 
gebed en laat toen toe-maak. toen \er-trok oos met de drie_ . 
\Ondelingen naar de la.ager plaats, het was onbeschrijYeli-jk. 
bij de ont-moeting \an die groot-moeder en de ander die-
wen door ons ook weer gebrag "t\·ort ik Jrn-n het ni.et ver
klaaren ; ~Iaar god is regvaardik en laat zulke roekelooze
daaden ni,et on-gewrooken want ik wel u hier sle~ µi het 
ko.rt de rnr slag te-rug gee-.en van een geloofwaa.rdige
jonge burger die toen de volgnde dag aan h._--wam met ver
lof \ an de waar nemende komandant. J . A~ venter, vaal
bank .Kc)ffenev:ier. zijn Eedele gelast door Generaal Lous _ 
Wessels zette die bende moordenaars agter-na. Z& konde 
niet sp~edig uit-, inden welk rigting z.ij waren ge-gaan dus . 
telaat. om die ongelukkige vermoorde te redden maar tog• 
n!et telaat om hun wrede andel wij-ze te straffen. door · 
gods voorz(eneg gc-le.;d kom de heer Vent-er net op de-
reg te oogen-blik op hun af. ze waare net aan het-slagten en-: 
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<braaden en gelt te deel~n. die ou de heer bootes en kinde-
1·en waren zeerJrijke boeren, hadden duizend ponden aan 
.goud die toen nog in \elknapzakke ge-bank wert. dit zal 
hier blijken. oom adetjan venter zeg toen ik ziet dat de 
heere mij op mijn doel geleid had waur-schuw ik mijn bur-

_gers ·om niet een rnn die boos-doenders te laat ont-koomen 
-en om dit te kan doen verdeel ik mijn krijg5-mag in 6 
af-delings het was op de plaats weldebees-vontijn nabij 

-Yerkeerde-vleij: Th zou op de nond (bij ?) een groot put 
.Jreer. dan inoes de ander burgers rnn cFe zijde aan_ ,al. Van 
bootes plaats kant~ d ie Cling ~s ~k ziet t-0e die mense is 
aal maal op H ullc p!eke en geef toe die .teeken en toe was 

-clit ook net rond sprink bulle dug in elke regting maar 
werl met uie eijtons koels" terug of neer ge-skiet daar was 

.geen tegeii-stant net ' lug om uit te ~om. en dit is ook 
·onmoogelijk daar is ook glat n: hants op .. of oover gave 
want die -is OOk nie bij huJle. ZOO <leurde ODS g"eveq: omtrent 

--drie kwart-uur. toen ons' klaar was geef een m:u: '"II van 
bull paarde met het ·bevel wa'rif toen .o"ns naar -!kander 
.kom ziet een op een paart tuseri de beesten uitjaag. ik zeg 
·toe aan d ie man Yat daardie kaff-Pr pooni en gaat schiet 
.horn doot d ie burger is die avond laat tenig ge kom en 
zeg nee komdant ik hem nie vang Zijn paart is· te goet. ik 
het' horn gevolg tot bij koranaberg in is t-0e het ik laat 
staa.n nou ja ik het toe al die geJnveste ook laat doot
schiet. · daar wa·s toen een schoon zoon van oom bootes 
de .. man van de .. nouw wat die 2 zeun.kies met haar brootje 
em. gesttiur het ik ga.f hem toe verlof want hij zeg t.oe dit 
is almaal . hulle ·\ee en ook de knap-sa.kkie gout gelt be
hooit aan zijn schoon vader toe het ik gezien waar ~ za.k
kie gelt 'dat hulle zeeker bezig was om het te deel want 
daa:r leg toen· >erschillende klompjes van dertig pond. ons 
het' toe almaa.l weer in gegooi. toen is Die man terug met 
nag drie ander om <li.e vee te-rug t e neem. die man op de 
plaats koomende vont alles · ver-woes en ontdek 3 nuwe 
:gta'ften. het moes voor hem een harde dag ge-wee.s zijn 

3( Aytonkoeels, (geweerkoeels) 3.5 hendsopry (•an ,,hand.sup") 
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<laai·· is bij geluk net een patrolli wat vader uitgestuur het 
en Die Elie be<lrofde man toe kon reg help. toe is die man 
met al vee rnort naar die laager plaats die antler mOl'ge 
<laru: aan gekoomen . de ont mooting van de man en \rouw 
en _de andere kon ik niet beschrijvne ter wille van m:ijn 
zwak ·gemoet die zal ik maar laaten •oor mijn op-merk· 
zame en wel denkend.e ·Leezer en Leezeressen. Later in 
1868 de mooi·t op de plaat.; J. Krijnaw medal spreut3' 
uralir mijn oom a. g. v-d. Walt nu woon die zelfde oom wat 
-..-.er mij die schilder Ye):s kalfvie ge-merk hat in die vroee 
<lae~ 

In de jaar 1868 vxoeg op een morgen zoo zeg oom abra
haam , .. d. W alt-maar niet mijn oom-was hij en de 
jonge heer Jakobus, Krijnouw hezig in een tuin een heel 
enj_e3 7 rnn htlll tent~n om grond reg te maak om boomen 
te planten. toen ze op zagen was er .een kaffer bende op 
hun afstormende met groote krijgs ge·roep. ze trag te 
ontvlugten in de r.egting van de tenten: de moorde-naren. 
~at.er haalde hun met (dat) toen zij bij de tent kom. t.an
ta martha. gebooren Arasmus, de heldin \an dien datum dit 
:zien-de greep de geweeren om die twee mannen tegee,en 
dOOh d ·wosaards hat jonge Krijnauw reeds in. handen en 
door boorde hem met een assegaa.i. zij staak hem van alle 
kanten dat hij neer •iel en brulde als . een bees die geslagt 
wert. zij begent dade lijk te schiet op die barbaaren .en 
tl'Of ook 'er schillende • an hun haar man met zijn geweer 
in-'2..ij met die van de reets vermoorde veg toe net om die 
mcordenaren· zoo veel mooge lijk te dooden en dit is ook 
:goet geluk maar ze wa.ren toe veel in getal in kom toen ' an 
.agter op ·hen aail en zoo heef het hun ~lukt ook de heer 
v ,d : walt een paa". ge•aari1jhe steeken t.ce te dienen het 
-welk hem zeer ver zwakte ma~ tante martha zeg ik schiet 
lings- en regs too goet rhoogelijk ik is zeeker ik het niet 
m.iitder- da.n. 15 neer ge gooi zoo hep ik toen mijn man las 
ge-veg en ons besluit toen dadelijk om te vlugten ill. 

00 Middelspruit ; 37 endjie. 
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regting mensvreeters berg= thabanchu. ons het slegs eeru 
klijn einj,e" geloopen toen ons omikjk ziet ons een klomp
va.n die dm,·els kom 'l"l·eer aan. gelukkig was ons toen net 
op een plek 'mar een laager van ons komandes verlrok
ken was. ons neem toe zomaar"" posiese agter een z-OGi. 
muur. de l~ers kRn nu nog clie Yondamenten -van die zooi 
'l"l"allen gaan kijk op d-e plaats medel-spreut41

• 

"Jiijn man was toen zoo -ver zwak dat ik bevrees was
dat h~j zou s·terYen ik laai toen de geweeren en geef het 
dan in z!jn hant met de woort hou maar moet man de 
H eere is met ons en zal ons niet ,·erlaten , dan schiet rnij~ 
man tweling schooten t-0t dat die gruwelijke on-gedi,ertes . 
het lioopeloos moe$ op-geeven. toen kreeg ik eers een kans . 
om zifn n·oncle t-e bezien en te •er-pleeg het welk met- de 
Gtoots te spoet gedaan wert om zoo spoedig als kan te ver
trek of te dug. 'mt ons ook ooet. maar hij wa zoo swak · 
cl-at ik niet kon zoo als il{ gaarne wilde. eindelijk in de na
bijhei<l .. rnn rle booven genoemde berg Irreeg ons toen Clf. 
geleegen heirl door de Barollongs rnr-voert te worden t.ot. 
op thabanzu die ons t-0en weg zond n&ar Bloemfontijn. 
tloor dte moort in nog ve.rs:hilende gruwetdaaden is t-oen" 
we€r de ' fi9 drie maande ze. goede ~laagen on-v.er-mijde-lijk
geworden, waar· ma-soos•~ toen zijn neer laag ont vang hep. 
Hij wu toen zeeker ge-heel oover de maloeties gedreeven · 
zijn als het nit was om de aasvogels van de engelse te 
p1ez'.eren- .die het net op de lrrans van roof zug gezit . .en 
wag tof hij ziet Iiou zal zijn ou zwaager ver-delg wort. en 
rut zijn kans is om Basoeteland te annexeer. hier kom hij 
t*"en in om de kaffer te bescherm. niet de hoer . want 
zoolang het scheen dat de hoer het zou verloor zoolang hef; 
hij lekker gelag en toen hy ziet zyn kaffer broeder ga.at 
de onder-laag krijgen kom hy tussen beide en praat oos · 
hoo1den om en sloot weilen President Bra.nd vreede met 
de Terlie van twee hondert plasen ~fill de beste deel die-

& Mensvretersberg : 39 eodjie : ~U sommer: !1 Middeli>praii ; 
4~ lfeshesh ; 
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schoongemaak was met mazas (Ma;;oes) . t.oen geef oom En
gelsman \l·eer borg aan presedent brant dat by zal oppas 
daat die ou zwaar 43 nie weer kwaat doen nie. bier zi-et myn 
geagte leezer hoe bechaai de Engelse is. bet is toen al de 
3de maal. die zelf de jaar baden we nog een die zelfde 
roover_y moe onclerrnncleu door engelancls bes. ·ha-ring met 
de Lliamanh·elden n l.Il de Vrijstaat t-erwijl ons land zeer 
uitgeput in verarmt is door de drie jarige oorlog met die 
kaffei-s kon on;; niet YOOr ons diamant "elden gaat vegten 
d.it wis <lie gelclz.ugte wrtegemYoordigen van die goe.t be
kapte ( ?) reger~ng en die een goede _ karu; boe\\""el dadelijk 
1000 bw·gers tegenwoordig was onder wapens om ODS zo 
ergerlike '\ijanu aan te vallen kom de engelse met die pr<>
t est •oor eeu dag dat die gronden niet aan de Vrijstaat 
behoorde maar aan grikwalant mensen die toen de ou 
lijn •• opgeplant was tegenwoorclig zijnde wenste zulks te 
~ewejzen maai: die kon niet in aanmerking koomen en 
wert om; een groot deel grond ont-noomen en geheel een 
Nuwe grens-lijn ,gepraktameert het was natuurlijk zoo ver 
zij meede <l'.anrnntten kr.eeg. En was dat reg? ODS _Hoog 
EdeLe :::itaat,, Pre:;edent onder-handel to~m eu kreeg het 
toen tog zoo reg gemaakt in ingeland waar zijn H . Eedele 
toen onsse regt.en . moes gaan bepiijt t-Oen tog neegentig 
duizend pond mce::; neem of niets voor die zoo zeer r ijke 
mijnen die rneleoenen deamanten op brag. het is t-00n d_e 
4de onder steun'.g van groot brittania. zulke on-ge-lief-li:oo~ 
de VH .kragtingen -an de regten der avrikaaru.e vlugte
lingen rnor nijheitl in geregtigheid was in Natal ook ge
pleeg door t)u· H. ·mith. alt-Oos zijn ze op de uit kijk voor 
~oof-zug en zoo dra.a ze bemerk dat de hoer de strijd Haas 
oover winnen zal dan kom zij tussen beide en dan helpen 
of .~schennen zij die liewe kaffer farniele die ze tog te 
sleg waren. te be>egten zoo als bekent en zelf door de ba-
soek> geroem \i.-ort ... .. ..... . . 

~u moet ons mar .eers terug naar de la.ager plaats om 
weer met ou Yer -haal te beg1nnen. 

~a die ou swaer un Moshesh ; 43 grenslyn ; 
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:Xog 'n grappie met 'n wildebees o_p Wildebeesvlakte. - Y er
huising naar Kaalspruit. - 'Gitrooiiug .an ongedierte. -
1869: Kerkelik en burgelik lewe. - Yrijerij- en Yerlo
wings-gewoontes van daardie dae, in teenstelling met baie 
dinge wat -rnndag in die venal swang is. - Wulpse Yrou
"·e kleredrag van ons hedendaagse tije baie die oorsaak van 
case sedelike agteruitgang. - 'n Twede verhuising, dit
maal naar Ladybrand se wereld. - Die eerste 1JUtmoe
ting van Oom ~iekie P otgiteer en sij vrouw. Verlo
wing en huwelik. - Tnssenhakies word haar dood wu 
in 1903 plaasgevind bet, beskrijwe. - 'n Onrijdse huwe
liksreis en die gulle gasvrijheid en broederlikheid van 
daardie dae. 

~a de neede geslot,en was 1868 verhuur vader ons 
<>ns plaats en toen gaat ons op een antler plaa.ts woon van 
oom Jan Koetzee. daar bet ik toe weer begin schaap oppas 
met de roer op schour . ik hat als zeun daar ook veel ple

.zier, op een vlaktekie, door ons de naam <an wildebees 
'Vl.al...i:e kreeg. onder al de wilde beeste was daar een ou 
·bul. d:e ou man-dier was gloo wewenaar in ook stok out 
.en soos een mens gewoonlijk ook maar nukkereg en nors. 
-die ou kerl het een zeekere plekki waar zijn kooi of slaap
_plek is. die per soon wat ternet in de nabij heid kom al 
is die ou ook niet t e huis hij is gewoonlijk al toos niet te 
'Ver dan storm hij en ·als jij nie kan pat gee zal hij ieeker 
m.et jou afreken. die ou bul hat maar net een boring hoe 
-die een af kom weet joost ons <link det is door al de veg
:terij - nou ja ik in welchut .. die boesmanl-i wat deur ·n 
wolf een nag aan zijn voet ge-sleep is zoo als vroeger ver

:rneld is ons twee gaan die dag zointoe schaap op pas. ons 
weet de ou een-hooring moet ons ont-hou en zoo al;;- kin

.a.ers ons het maar la.at geverzuim en toe ons nou op-spring 

.ziet ons 'n goot klomp schaap wij in die spaarvelt van 
-Oie ou kerl en die ou staan ook daar gloo en wag vir oos 

~ Wildskllt, die Boesmantjie. 
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twee bij hy ze en nou basie ik "\\eet ons kan die schaap niet 
laat blij. ik zeg t-0e kom jong ons moet perbe~r om hulle 
schrik te maak hulle zal mos hier heen ha,rdloop en dan 
zal die ou daar blij staan. ons bet toe ge-s2hreeuw, ge
vluit in ik weet n '.et \\'at alles. die ou man het horn zee
ker in z:jn ziel gefag om ons zoo een la"l"l""aai ge-maak het: 
op z:jn n-erf. ik ziet hij spring om en waai m et zijn stert 
en krap Aof met zijn Yoorpoote en ·waarsku"\\ ons toe op
zijn taal en zeg koo~t -koo; t hereunk? t.oen zeg ik aan di: 
kEjn jong p as op nou moet ons • lug en de schapen schrik 
en kom tot laat die stof staan maar die ou bul kom ook 
en reg op ons af. de geluk was bier weer ons ondek toen 
hij slegs nog mar ·n 50 tree Yan ons ·n diepe erttark gat. 
de hornot was het eers da31·in en ik boo~en op. hier is ou 
maat ook gelukkig ik hat m ijn klijn Preisretman? geweer. 
die gaat altoo>- zaam en was ook gelaai al twee loopen- die 
ongewenste ou :\Ieneer stoPt zoo goet als oor de bek >an 
d:e gaat nog al en pis. die boesman met·k op basi watter 
~·aater ul op mij iwp ik zeg dis die ou · bul, hij pis. hif 
gaat mak kh om ens toe ( te) messel. mar skiet die ding 
klijn baas. en dan >al hij ook hir in en dan Hoe kom ons 
uit? ik dag wel ons moet ieds do'~n. ik stee1. ..... horn onder 
zijn _pens toe spring hij eeD paar tree op zij. ik dog wel 
ou kerl DOU zal ODS zien die ou kijk met 'D blink oog wat: 
het is. ik stel met de meeste spoet en verzegtigheid mijn 
geweer zijn bekki tussen zijD ooge en maak toe >uur zoo 
als outa Slinger zeg en daar kniel die liewe ou <lier neer
zondei.: om een; >erskoning te naa om dat hij mijn maat 
z!jn koppi nat gepis het zoDder zijn t.oestemrneng t-0e 
kruip ons uit om lijk sehouwing t e hou. toen ons klaar is 
met de meste spoet kaap bijmekaar bring en >Ort. net 'n 
klijn eDtje toen lrreeg ODS 'n kaf>ertje met ner OS&en ik 
praat <lie ou ta om die ou bul huis toe te bring. opge-laa~ 

en •oort. rlonker daar gekom en amper slaage ge-krijgen. 
Maar toen moeder hoorde hoe moilijk haar zeun dit ge-

·;5 •bet horn onder sy pens in · 
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kregen hep wis .zij zeer spoeclig rnder goet te krijgen. de 
binnegoet v.an die bees \\"Ort toen uit ge-haal. de ander 
Inorg wert de vel of-ge-slag en ziet ans toe 9 koegels in het 
vlees op rnr-sc~lende plekken . zoo was het de tiende 
koegel die hem laat val bet. de een hooren vai:, tegen de 
kop af de een oog was ook uit natuurlijk ook door koegels . 

1869 ru.il mijn Yader en oom georg Ensselen"' met 
:plaatssen toen trek ons naar kroks-kop aan kaalsprnit \\aar 
-de heer teron*' nu woon daar hep ik a.ls jougeling ook Yeel 
grappies en pleziei: ge-had met het jagen en schieten van 
·wilt. Vader ~ms een more op die koppt gaan zet met· de 
verkijker. ik hoor rnder rnep toen en zeg : ik zien de kal
wers daar boo langs de spruit -mt julle gou perde mt jule 
roers cFt l !jk of rlit kan ongedierte \Yees maak gou . ons 
\\as ook spoedig daar. het was toen ook zoo .. die wrscheu
rende goet hat toen niet m inder dan 'i (zee,-e) kah-ers ge
xang en bijna op-geyreet in zes ge-k\ves. het was 36 klijn 
kal~-ers. die goggas was dik geneet . ons ~·as drie schuts 

.en irns toen ook mooi ondet· schoot spring toe af. oom Koos 
R enn;.ng zeg m ooi schiet zeuns. hulle is op ·n bondel. ous 
maak toe \·uur. dit was 2.3 hon den ons gooi t-Oe 5 om en 
·3 gek\1·es. u moet \\·eet a :e zoort honde is zoo ge-aart als 
je een kwes clan pak die ancler horn en vreet horn in een 
oogenbEk op zoo kon ens toen nog ·n zarsi maak. toe dit 
gedaan was Ylug <laar 'i Yan <lie 23 ons h.et toe zestien op 

-die manier onschadelijk ge-maak. oom Koos en zijn zeun 
:agter volg t oe die 'i wat d ug en ik gaat to~n kijk hoe veel 
ons doot ge krij het tot m~jn Yerbaasiug ziet ik een van de 
kalvers geef nog teekens Yan lee,en. bet arme diertje was 
tot aan de r ibben kaal gevreet. tenvijl de voorlijf tog be
'Feeg~e. die lk toen de keel af -hl'.lij. daar \ms ook nog '.! 
van die honqen nie nog leef, waar-Yfill de ingewandeu op 

·de grond lagen die ik \OOr hulle straf zoo laat staan het. 
-toe is ik terug huistoe. t-0e i1 daar kom \Ont ik moeder be
's '.g met het Yerpleegen rnn <le wonden cler 6 kalwers waar 

46 Georg Enslin; 47 Theron; 
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rvan een de h.eelle uierkie afgescheur was. het is e~p. lig
·-vaal \ers kalf gewee~. het gelukte moeder al ses de kal-
wen, gewnd te ~aaken. die vaal verssie het ons lat-er 4 

jaa.r Q.ut. zijnqe gesla-g. rnder zeg die arme Dier het niet 
-spee?ep. da.n het ons net las om elk jaar 'n hans kahi gr09p 
i;e maak. Kort agt.er die moord op die kakerkies door die 
gulzige honden·18 het ons nog ~en morge zoo 'n aan-val ~~-
. gekeei·. ons u10es ieder morge als die ligdag aan-breek in 
die Yelt wees om de beesten bijmekaar te maak en werf . 

•,toe te bripg. toen kom ik en steurman49 net op die ge->eg 
van beesten en ~onden•• af. ik wil mijn leezers hier net 

· eers op ho~gte bring hoe een klomp beesten zig kan ve:r
: deedig en hun kal>ers beskermen. dit hep ik die more 

gezien. dit "·~rt zoo gedoen. als b.eesten die ongediet·ten 
_ken natuur lijk anders vlug de beesten in dan 'ang die 
:gulzige roof-h onden die agter-ste en n·eeten die zeer spoe-

_dig op. dit fs hiet die. morre ook gebeur met een koi. zij 
was gloo biekie ~e ver ut tus:sen de troep en toen zij om 

· spr ip.g naar de troep wert zij ge-greep, '"a:" agter t()en ons 
' op een klijne a! stant was. toe ons bij kom was zij teegen 
de groncl ge-ha~ ilie honden greep een stuk scheurt het 
af en sluk het in En als ze de ingmYanden krijgen rukken 

.ze alles uit, .s,~ukken het in. toen ons in zoo een regting 
-was dat ons kon schieten .toen was het arme dier reeds 
zonder darmen in t-0t aan d.e ribben ontbloot · -rnn _-:lees 
tei: wijl zij op de knieen kruip en veg om het lee>en. Ons 

·schiet-goet tro.£ ook doe!. toen pak die gezonde de ge
_dooqe en ge-kwesten en zoo li:on ik en Stuurmap. elk 4 

- ~choten op hun af-doen Yoor dat hulle \lugte. het is een 
·koei rn.n mijn zuster. ik mOO!; bet dier t-0en doot-schieten 
· daar leg toe 12 hon.den op gevreet en ook wat half op-g_e
vreet is. par:tij krWp ook nog ront en vreet hulle eige vlee!'I 

·v~ boos-a:ardig-heid die het ons maar aan hul zelf oorge
'.lal}t. ~ .een troop beesten die zoort goggas ken, d~ st,or
!Jllep zij bij elkap.iier. dan vegten de groote ossen en bul-

48 gulsige wildehonde; 48 wildehonde; ! 
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len en koeien altoos buiten om de ande1· zoo als jonge beei;
t en kalvern blijf dan min of meer veilig. 

Het was dan 1869. ik wil hier slegs een verhaaltje in
voegen , ·an ons houding op christelijk-zeedelijk-nasionaal 
gebied ; des tijds. gereegeld en gehand ha aft en beslis uit
gevoert zijn door alien want zeer selden treft men in dien 
daagen iemand aan die on-godsdiens-tig leefde. ze waren 
zeer ijverig voor kerk en god-diens zoo als ik reeds vroeger 

get-00nd heh en dus oovertreffen zij het heeden Daagse ge
leerde Yerligte gods-dienst zeer ver met al zijn Prag en 
weerllds gezend-heid. want daar ;vas geloof, hoop en lief
de, drie heemelse :rnst-ers kon je in eider huis volop krij
gen en niet "·an die zoort : eider voor hem zelf en god ' OOr 

on~ alien ; ons of lief...-er alien ;vas arm en ook a.lien was 
r eik. de hee1·e Zeegende een eigelijk vlijtige hand met vol
le maate. we ontvangen nu nog de zeegeningen maar he
laas die is n u slegs •oor die eerste klas. die twee de en 
derde klas z.ijn daar ge heel van beroof en niet door onse 
trouwe Vader in de H eemel maar door die roo-rnrs die zig 
rijke noemen. het is nu zoo als ons lees in een der wijze 
woo rd en van Zalomon waar hij zeg: en ik zag rond en ziet 
de traanen dir verdrukten in dien die geen troost.ers hebben 
zij ;vaaren oover-stelp >an smart en bonder. zij daar -en 
teegen had den geen reg weeder-vaaren want hun oover
sten zijn hun te sterk. ik zal op een meer bevoegde tijd 
daar op in-gaan als die Heere wil. 

~ u weer naai· ons ou . plaas en dan ziet mijn leez-er 
twee jonge zeuns Bezig om twee vlukse rij -paarde op te
saal. moeder, vader en al de bijwooners wort eers ge
groet. toen vertrek ik en mijn Yriend L . van W ijk ons rei 
Kerk toe . op Reddersburg is ons Dorp en dan zommer 
naar oom Gert ...-an wijk zijn plaas. die oom het twee Dog. 
t ers Leeni en Zeitta en xoos almaal weet ik is nog z-0m
mer 'n zeun ; want begrijp ik het laa£ Ma.ant verjaar toe
tel ik eers 16 jaar. In die teid w-as het niet te jong om te
begin uitkijk •oor die weeder helf. bet was toen eigen
lijk een groote s.:hande a.ls een jonge 18 en zijn nou;vtj F-
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17 ben dan moet hulle een eigen huis bewoon anders woi:~ 

den zij bokwagters ge-noem. ik wa;; toen niet eigel ik met~ 

die doel om toe al te begin nij maar bijn vriend was zoo
erg Zeene'lleagtig en praat mij ook om. hij was toen ook 
al reeds st-0mp-oor gemerk om bokwagter te wees want· 
hij is al 21 jaar. ik moes toe maar zaam >er assistent of 
zoo ieds ( meegaan) . net onder kant oom gert woon oom 
Louis van der walt en d1t i::. eintlek de1 plaas waar ons
hart en ziel oor brant 'llant daar blij ilie regte twee bloe
me wat ons agter is. dit is Chris'. en Hanni ons het net 
die antler om de bos gelij. Vrijdag aant zal ons daar gaa·Il' 
keuijer om te begin en dan. Zaterdag weer huis t-0e. 

~ ou "·el ik net eers >er j ulle Yertel hoe ze maniere
•an die speulekies toe plaah: rnnt. net een ding julle moe.t 
eer;; zu-eer dat julle nie ver ons zal spot nie daD zal ilf 
julle alles wrtel net soos dit YOOr-ge·Yal het. die da.e 
het ons die nooins z:n Yader eer:; moes naa om te ge
zels. dan koD die dogters gerraa 'llort. ~ou ja ons het
toen ons P ertle gaan bezorg. t oe ons nou "Weer in die huis
wa;; toe ziet ODS die ta>el is gedek en die meisies draf net 
ront zet de eeten op t aa>el stoelen ook aan oom en tante
neem plaas oom zeg nee>ies kom zit maar aan ons was 
ook n e_t gehoor zaam. en Dou doet oom eers die gebet en 
'Z'eg julle moet maar krij help julle maar zelf. het was af
val van ·n ouw ooi ongelukhig het \Yas zeer hart en on-.eet
baar. oom Louis neem de ondethelf met de tong sneeti 

die door en geef de helf aan tante. ik kreeg gelukkig een 
penssie op mijn bort mijn n-iend tref dit ongelu1.ig. die · 
pootje die hij zin in hat glip onder de n1rk uit oover de 
skottel heen en op de >loer. di ou brakhie en die kat · 
greep roe die •lug-ten-de pootje op ~ie toe die stuklie be
hou het \Yeet ik niet. mij nind maak toe weer 'n aan-val · 
op een pensie en kreeg die toen bij geluk op zijn bort. toe 
was daar 'lleer een antler ingeluk hij het toen niet 'ri · 
mes. ik ziet dit en leen t-0e mij mes aan hem dit wa.s ' 
toen die gebreuk eider man moes zijn knip-mes gebruik 
aan taavel. ik bijna gestik •an die lag omdat mijn vrind.:t 
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:.200 ongelukkig is. en die twee nooins lag dat dit gon.$ 
in die kaamer ili: het mij inner lijk vererg op hulle want ik 
m een dit is hulle slordig-heid. toen is ons tog einde lijk 
>erlos Yan die eete nou ja. ons zit toe nog en gezels met 

- oom en die te!d het mij toe net rnneel maar oom staan 
· QP en zeg kom ons nou eers uit gaan. ons volg toen. mij 
vrind zeg jij moet die oom vraag man anders krijg ons 

-nie ·n ka.ns nie. ik rnaak toe dat ik Yoor oom op die stoep 
is en zeg toe oom Lowie;; zal u ons verlof geeven om bieki 
met de dogters agter te blij rnnant als u belief. oo ja zeeker 

-neef en oom zeg dan moet julle maar zoo doen goeije nag 
neevis, nag oom. die clae was de gebruik als die dogter 
nie op jou hant is moet jij haar voor zit bij die slaap kaa
mer dem-, als zij daar werkies klaar hep dan kom zij kaa
m er toe en <lan moet jij >oor staan om haar te naa nouw 
wel ik net eers die leezers0$sen 'n biekie op hou en deut
lik maak wat die n·ugte rnn die howling rnn die dogt-ers 
was van dien tijd en van die makke meissies ·rnn ons >er-

. ligte geleerd-heden. ik "·eet slegs Yan twee ge.-alle waar 
dogters in mijn jongelings daagen op zeedelijk gebiet ver
leid geraak is. een door een getroucle ambtenaar te red
dersburg en een in bloemrnntijn destrik door een reizende 
smokkelaar. ik kan dit zeu~en dit is zoo ver a1s de rri.j 
staat betref die geYal Yan boo>en genoemde twee dogtet:S 
het die heele gemeente gods ooYer ge-rouw en beween .. . .. . 
Maar i.n ons tejd van heeden neem maar met school >a.kan
sis een reis kaarje en 1..-ijk ·n bieki wat aan-gaan en nie 
alleen daar maar op die dOl'ppen . gaan in Parks en in 
bergen en bossen. zit u op een plaats uit de oog en let 
op en luister "·at die redenasies is Yan ons jongelui. let op 
hoe onse jonge heertjie uw dogteer be-voel van kop tot 

- t-een zelf de dogter van de Doomenes•0 ook die wat moes 
trouw. en tog op 5 maande was zij moeder gewoz:den. het 
is te bet.reuren en tog zeggen ze dat ons in daardie dagen 

-:: te een->oudig en ongel.eerd 'i\"as. de oor zaak Leg niet ver 

50 Dominee of 1eeraar ; 
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-te zoeken . Ziet de kleeding van u do~er aan. Zij geef 
haar eerbaare liggaam.s vorm met die naakte hals en bors 

·-OOpen tot tussen de hors-ten. ik naag waar-om zoo gespan 
en half naak ? ik mag die n-aag niet beand-woorden en laat 
het aan de dogten; ~r om de antwoort zelf te gee\eµ .. . . . . 

Nou ja nou weer na oom lewies zijn kamer-deur. ik 
en mij vriend zit nou die dogters Yoor. ik hoor oom zeg 

. aan hulle die neefs het gen·aa om met julle te gezels. gaat 
,nou of ik zal julle m et plat-riem uit bring. \lag bikie va
der ons kom net nou toe is dit weer stil toe kom hulle eers 

· '?e _?m,te ik laat haar \OOr-bij. toe kom die antler een ik 
staan toe rnor haar en mt haar hant en n-aa kom ons 
gaat bieki en gezels ne. zij kijk reg in mij gezeg toen mijn 

-0oge haare ont moet laat zak 1ij met 'n liefde glim om 
haar rein besneeden mond. ons gaan zit mijn vrind lion 
niet tot uitvoer kom. die mijsie zoek werh-ies daar rond en 
stap die kamer weer in. haar 'ader zeg jy zoek \ anaant sla 
zij draai om en kom \\·eer YOor bij ons. ik zeg toe \er die 
man wat is dit dan man moet zij jou gaan op tel. toe 
spring hij op en storm toe schreeuw ons hier die kant 
soos ons lag. ik het dit di.en a\ond zeer aangenaam ge-had. 
ik kon zien zij meen wat zij \\il. ik het 'n heele paar har
te lijke zoenkies ge-krij. ik moes weer kom, maar alleen. 
ik beioof t-0e ja. maar het nie \Yeer gegaan wat die rede 
is weet ik tot nou nog nie ik ........... . 

Zoo Het ons toe 1869 \-ertrek naar de Yer-ooYerde
.grond desstrek L adybrand. rnn 1889 tot 1876 heh ik veel 
Plezier gehat ah> jongeling maar alto<»- op zeer eer-lijke 
man ier en met zeer eerbare dogters Yan ons \Olk· ons het 
hoe nog niks ge-weet ,·an die i.ptrezeex-dereij01 zoos nou 
moet jij mos voorgestel wort met die woorde als : 'n" Eer 
tess js :'.'.fess zoo of zoo ent'' thes is mester die of die. 
schant--vlek op wjn jonge nindinne en jonge heertjes. 
hulle het file eers zoo veel respek \Oor die ta.al rnn oru; 

51 introduseerdery; 52 'n eer: ,.This is Miss So and So" . en 
,,th.is is Mister So aud So ... 
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zoo dierbaar groot-moeders om dit in hulle taa1 te doen:. 
rue. nee dit moet en.gels o die schande-lijke Land-verraai
fers-taal. foe zoo 'er voor eers. · 

Nau wort ik mos ook 'n man en 'n >ader. 
In 1877 ant moet twee Perzoo-ne el-kander. het was-. 

N. Pitgieter en ~!aria Venter dogtertje >an oom Pieter 
en tant-e Hermina Venter nn Donkerpoort Destrik Bloem
vontijn. 

Die schone jeugdiege bloem met twee heldere Danker 
blouwe oogen in eenigsens die.pe kassen straalen van vaste-
liefde. On>erandelijke l iefde, vonkelde er uit een rein en 
wel-ge-plaatste neus zoo ah men zeer zelde vinden zal m et.
de mond en een paar zeer nette fijne lippen die ieder 
oogenblik als zij een blik op u werp een fijne gremlagje-· 
vertoont dan ziet je een zeer vraaije stel tanden al 
chr.istaaP.a zig Tert-0onde zoo wel-geplaats hep ik niet meer
gezien- de hals zeer lieflijk ge-rnrmpt zoo als kooning Za
lomo zijn bruit beschreef met een paar schouders zeer-· 
sterk ge-bouw een dun meddeltje~• met de breede goet ge
vormde heupen >ormde z.i.j een schoone beelt met een ge- · 
matigde vlugge beweeging f>poetde zij de groote ritkaa
mer door met huis-werk beezig. }!aria Venter het mij: 
heelmal om-zengel"5. ik da.g toe wel hier is de anker-plek. 
laat kom wat wil. maar ik weet :tij is nag te jong. weI 
ik zal haar TI-aa. naa tijd kom ra.a.t. ik ziet t-0e daar is nog
twe jonk mans wat ook kom w!tvoetje zotk. ik wag net. 
de eerste kam; af. tante H er-mina kom net in ik moet.· 
haar toestemming krij. ik staat met de hoet in de hant~ 
vlak >oor haar. tante mina mag ik u vragen of ik met 
Maria op-blijTen. O ja als zij toe-&tem. Zeeker neef · 
Niklaas en tante stap de kaamer in. hier kom die sohoon
s~e van al die schoonheede en ik stont op. haar donker,e
blouwe oogen ant moet het mijne een blos vonkelde en, 
Ji:leur haar hoof zak eenigssins op haar hors: Een ligte:· 

53 histal; 54 middeltjie <middellyfie) ; 55 glat ingeneem 
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:glim ont-plooi de reine lippen toe >ertoon die wit stel paar
len06 zig weei·. Th. stont toe Yoor haar en spreek haar 
-naam ......... Maria en zoek haar hand. Zij gaf het en hi;iar 
-oogen ont-moet .het mijne. Zal u mij als u belief Yan 
avond eeu kans gee\en met u op te blijYen? ik heJL!.l moe

·der gevraag zal je ? zij trag t-Oen haar bloos te >er-bergen 
maar ik hield haar hand het was toen of zij een strijd 
voerde haar oog zag het rnijn zij vind die en stemde in 

·met mijn ~erzoek waar-bij zij rnijn hand een toestemmen-
·de druk gaf. Zij spoedde haar YOOrt en ik gaat t<>en wt 
•en ont-moet toen rnijn twee t eegen-staanders. maar heel" 
-ongemerk Th laat niets merken ook was hier niet weer 
op de kop en pootjes onthaal maar aan 'n goede tafel 
-onthaal. ik was hier de aimt am per in de hook ge-keer. 
·toen hns klaar met eeten was breng ::M:aria een bejbel en 
.:psalm boeken voor moeder die het alt-00s doen want va(fer
is niet meer die is ooverleden. moeder nam zoo eewe on

: ge-erg die beibel en zeg neef Niklaa-s zal zij die avont 
diens voor ons lei alS u belief ne? ja tante met alle eerbiet 

.zoo goet als ik kan. ik was 'n biki nie op rnijn plek want 
· dit is mos vreem de mensse dan wort 'n mens mos zee
..neweagtig ik het toe gloo toe darm nie vout ge-ma&k die 
.Lie>e_schoone dogter zet net nefvens rnij dan zet zij en 
. ziet naa wat ik lees ik ik het amp er gerraa zij moet tog 
.help toe kom die groot moijelijk heid: di dank gebet. je 
weet mos ou ,·aa11..-ios51 is iiie slag ook aa.n tafol om n 
mens t-e \eront-rus. maar ik dog wag ik wel zien tant.e 

.mina laat zing. ik moet toen dank weli" zal jij voor ons 
-darik h!j doet een korte maar pas-lijke gti-bet. Zoo kom 'ii.-
mens baija maal in 'n moijelijk posie6i. die dogter het 

.stillekies vir haar broer gaan vraa hij moet voor ·willie in 

.J arinie kom vraa om }>ij horn te gezels dan zou Zussi lmlle 
·daar laat slap. die broer doet zoo Jannie volg maar willie 
wil eers vir Miemmie zien zij geef hem die kans en zeg 

:toe ver horn zij is gevraag door neef niklaas ik zien hij 

56 1ande; 57 Ou Vaalkros, n.l. Satan of die Ou Dwwel ; 
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was net nukkerig. ik dag toe zou die man mij dit nie-· 
gun ? h ij i;, noeg d:e aarit vort "xonder ons te groet. ik 
het toe m ijn posiesi.e · cTade-lijk ingei:J.eem en dit was net 
uit die staan-spoo1· hard ...-eg. maar ik merk daar is hoop 
...-er m1Y:- Zoo als ons almaal weet die ou schoon geslag
het mos die oogies-gooi-manier ...-an ou moeder Eva ge-erf. 
ik het mooi op gelet ons het lekker geze4. tot vier uur 
de morgen toen eers bij de afscheid gaf zij mij de zee
kerheid dat lk weer kan kom. Zij zal intussen't ijd tante 
1\Jina liaar toestemming krijg maar wanneer OllS besluit. 
ses weeken laater kom dan 2eeke~ ik zal jou verwag nou ja.. 
toe kreeg ik nog eers 'n koppie lekker warm kommie ·en.· 
nog een druk-zoen wat amper zoos verloof gesmaak het. 
toe 11.~t ik mij ou \1·.i'.tsch!mm el op-gezaal toen stont zij met 
nog 'n ander kopp.!e koffie: neem die ook eers j1j zaf dors . 
~ii rnnclag . . met gie grootst~ plezier zeg ik en stont. toe 
ook yoor haar. die koffie smaak heel aan-ge-naam Maria 
~aar nou nog een zoen~j.\e yfr die pat ne? en too is iii: op · 
ou Pronk en daai gaa~ oils raee. iii m~s 6 uur t e paar~ 
doen en was elf uur d!e dag thuis. die volgende week st-el. 
ik mijn Hder in 'i.noeder mo~· wat mijn pfannen is als il£ 
verder met °:\Iaria Venter kon oovereellf, li:oin en kreeg t-0e1L 
hun voile toestll1ming.- m0eder zeg aaD. mij zoontj.e z.oo-. 
wort ik genoem ln huis ·in a.ls je nou tot die besluit kom.· 
dan' ttouw julle eers als. je terug kom van die Booland niet 
waar. _::\foeder ik is· nog n'.e zeeker. de tijd z.al ons leer. 
ik had rnor mij een wagen bestel in ik en een vrind gaat 
zaam ~om- dit te_ gaaii haal) . Hij neem zijn vro~w zaam 
Toor een kuijer. aan oi!vants Rivier woon zijn moeder haa.r · 
...-ader en (hullo)· zoons ......... ...... . 

Dit het Yoor .m.ij gelijk of die. 6 weeke meer als ~s. 
maande in ander tijden was. tog was het eindelijk die dag. 
ik neem toe mijn twee karpaarde en •ert:rek. n et toe de . 
zon .co~der was kom ik daar. ik kon zien ik is welkom. 

haar jcngste brnertje ,-at d!e paarde en naa hoe moet ik 
met hulle rnaa.k zijn ouste broeder z.eg lei hul e lmut .in iii 
huUe in de sta1 roep een van cle Yolk en Iaat di •oel' snij .. 
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on;; gaat binne ik ziet >oorons binne gaat hier kom nog · 
twee ruiters aan ik dag wag ik moet op pas vir mij kans. 
toe ik haar ziet -was ik heelm aal omzingel en lag toe zoo~ 

'n drooge laggie m et die wat ik haar di handruk zag mijn 
bJ:k het hare en ons ontmoet gloo net halfpa-0. melkander 
dit i~ moei-lijk om te zeg wa.t ik toen gevoel het. maat · 
zij laat haar oogen >al ik zeg toe Maria ik moet je -van
a>ond nog een kans vraagen waar meede zij toestemde en 
met eeus kom d '.e antler twee ook deur haar outst-e broer ·· 
inge-nooi bei die deur i.n. Zij kijk zoo schelmpies .naar mij 
kant toe en glimlag. die ander twee is neef dolf Brits en 
weer neef J anni rnn d~e voor ige keer. alles was zoo in . 
mijn smaak en na d!e aYond dien s het ons twee toen weer 
po:>ie,;i in-ge-n eem in det was weer net stoeie om dat zij; 
mos \1·eet '\1:aar die ent nir1 die ding is. Ik rraag zoo eewe
onschulclig om Haar hart en haar hand. d ie Hand.Leg zij 
in de mijne en ik zog haar blou'\\·e kijkers. die "kreeg ik ook 
ik <lruk die hand een egsends zeenewe-agtik en zag haar 
reg in die Liefve lijke on ·huldige gelaat -ronkelde de lief
de en 'trouw die ik laater zeer harte lijke proeven mee 
door leefde. ik zeg toen aan haar ik •erklaar u mijn op
regte harteEjke liefde je berr dus de mijne niet waar l\fa
ria als u_dat met m '. j op reg meend ja. zij drak mijn hand 
en laat haar blik onderzoekend op mij rusten ik om-hels de 
haar en drukte een ver-loo:engs-1.-us op die fijn besneeden 
mond en zeg aan haar de H eer is ons getuige ; gaf haar· nog · 
dnrk-zoen hoe lank die zoen was kan die lesers zel.f bereken 
\\·at ieds -ran clie Liefde onder--rending het-. toon steek 
ik de l'ing :n baar vinger met clie woorden: Liefste mari~ -
net zoo rond en ''elgev0eg als die ring om u >inger is zoo 
zal m jn trouw n om ge,en als u uwe Liefde en trouw rein 
bewaard rnor mij ..... .... .. . 

H et was toen zoo, "-e hadden Elkander gevonden , we 
door leefde zeer aan genaame tijden zoo liefde-vol en_ 
schoon als de 'l>erreld geven kan . maar tussen tijden ook 
zeer smartelijke angstige donkere droe-rige tijden. we leef
den rno wat 26 of :2'1 jarien met elkaar. we ontrnngen Yan 
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.. de lien~ H;eere 8 ,\Yelgeschapen mooije kinders we.ar van 
-4 zoons in 4 dogters. een zoon en twee meisjes OOYerleed 
. zeer jong. Hun Heiland uam ze tot hem naax beetere 
. ..woningen oru op vade1: en moeder te ~rngten . ..... . .. .. . 

- We brag toen die lieYe \erlo,ings nag door in zeer 
::..aangename ovex·-een-kom5ten t e reegelen zoo als wanne.er 

vi:aag ons ou<la·s wan-n eer- gaat ons h-ouwen, waar gaat 
. ODS woon en toen zeg ik aan haar 1Ia.ria ik en 'n maat 
• van mij het 'n plan om de lOde -~pril naa.r die Boland te 
~ gaan ons _het ieder een wagen bestel ODS gaat rnn hier met 
· een verewagentje en zijn jong -noutje gaat met horn zaam 
· dan z.al ons met die trouw moet op schort tot ik terug kom 

niet waar. ik ziet die Laatste woorde doet haar pijn zij 
z.iet vleijend op naar mij een zagte zug on t-gleed haa.r 
iterke bors zij wens eick, .t e zeggen maar winde het ge-

~ laat ter7ijde en z.wijg ik nam die hand in de mijne en zog 
: mijn Donkere blouwe oogen om te zien of daar eids voor 

mij in te lezen st-0nd_ ik vond haar Liefdeblik die mij de 
, ~iel door-boorde. . Of k~n je een beter oploseng gee\en 
_Maria? ik kijk smekend in haar Eefde v.olle oogen. Zij 
~~s zag me_t haar hoof teegen de leuning \an rus-bank en 
.jaag: nieco hoe lang zal d:.t nog · duur Yoor julle moet 

· vort gaan? ik zou liever z'.en da.t ons eers trouw dan gaat 
ik met· jou zail'fil_ Zal je dat doen ? Zij zoek weer mijn 
blik ik nam haar hoof, om-arn:;de haar en leg haar hoof 

- teegen m ijn bon, eu streel de haar- ik was toen gevangen 
-ziet u Maria ik heb gedag dat u missk.en niet zoo gomY 
kon klaar komen met alles wat u voor die trouwe zal noo
dig heb en dan of u niet zou op-zien om met zoo'n vreero-

. de kerreltje. een zoo lange reis zal onder-neem dat is eigen
lijk waar-om ik uw oplosseng naag_ Zij regt haar op en 
maak haru- los u:t mijn arm en kreeg een bloos op haar 
witte wangen en wende het gelaat ter zijde. maar zij was 
haar bloos weer meester en ziet mij liefde-vol in de ge:rig: 

. dan is je mos n~et meer een vreemde kerreltje nie Nieco
laas. Nou ja daar is ik nou weer in die >erz.oeking VMl 

, o(lie schoonste op aarde wat 'n mens zoo maklijk kan vang. 
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onder die bekoorringen ht ou koning ·Salomo ook z0o zwaar 
ge krij dat hij zoomaar zes hondert van hulle v.er-horn uit
gezoek het in toe klaag hij last.er en zeg dit is beeter om 
gadeurig onder de prup van 'n dak te zit als om met zoo 
'n Iiewe vrou zaam te woon. ik moes toen ant-woort gee 
want haar blik iB nog uagend op mij gerigt. ik trok haa.r 
dig ·tegen mij en gaf haar e.en zoen op die ou ~getje en 
ik zeg toen :u aria dan stem je t-0e dat ons morge vroeg u 
moeder vraag en ziet je dan moet ons geen oogen-blik ver 
zuim. als je daar mee inst.em dan zal ik morgen oover 8 
daagen weer hier wees als de heere wil. in ik lee.£ da.n 
gaat ik die volgen de dag ons huwelijks gebooije op Red
dersburg in-gee,en dan trou ons de 12 Maart en dit is 
mijn 'etjaardag, voeg zij toestemm~nd bij dan ook ons 
trC1>uw dag ja dan ook ons trouw dag herhaal ik. we dag 
het was nog vroeg maar de hui.s klok sloeg toen vij f slagen. 
die dag breek al en ons het nooit die klok gehoor. zeg zij 
eewe verwonderd ik bring non eers ver jou 'n kop koffie 
n e? als je blief 1Iaria die kop koffie het baija lekker ge
;;maak- ons hoor toe ta.nt-e miena is besig in die slaap-kamer 
3-fama 1al net nou uit kom toe kreeg ik nog zoo 'n lang 
.zoentje zoos valJ nag en daa1· is mama ook net in di kaa
mer dem:. ik zeg TI"indelijk morre tante zij groet met glim 
laggi. om maria 'p. kans te gee spring ik gou de voor deur 
uit en vertoef 'n bieki. maria komp oover ·de deur knikte 
.ale teken waar op ik binnen ]nvam en toe vlug zij weer 
<lie kamer in om mij de kans te gee. ik het tante vlak •oor 
haar.slaap kamer z.e deur vas gekeer en haar toe mijn ' er
.zoek -voor-ge-stel. u moet mij hieki tijd gee neef niklaa.s. 
ik moet bieki dink maar :Maria is heel maal t e jong dit 
zal nooit gaan. tante ik zal haar maar verder groot maak 
ne. toe lag tante lekker oor mijn besliste voorstel. ik ~al 
jou voor tien uur zeg ja of nee ik het toe die ander broers 
en zusters ook gaan groet engezels zoo al>S die gebruik toe 
was. Maria kom toe ook binne en zeg, zoo ewe on-ge
merk: mlw moeder ml je daar hebben- ik volg haa.r. toen 
oQils in 1.-wam was tante al aan t afel voor bre1.-.is en z eg 
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aan mij op de stoel wijzende kom ze:t. :Maria neem aaru 
d e andere zijde plaats. tante doet een korl g~bet in deel uit. 
en gloo \er mij ik was onrustig ; ma.ax Marias blik gaf mij' 
bieki moed. ons w as net klaar toe reg tanta nee:f niklaas
ik is jou een ant-woort schuldig op jou vraag van vanmorgs 
al;; ik nou die regte antwoort moet geei dan zou ik nie
anders kan ~eg a.ls.. jaa want ik heb Persoonlek niets in te· 
bringen t eegen u of u Tamiele maar maar· . . .. ... .. ziet j e-
:Maria. is t e jong geheel en al te jong. Zij kan haar vol
strek nog niet in zoo een zwar e zaak en beroep begeeven. 
Zij- is te jong en dan zij is een zeeE ziekelijke kind. Zij 
moet eider maand ons ou hull. dokier gaan zien voor m e
dezijn in wat zal j e tog me t zoo een ou ziek vrouje uit-r.eg?' 

:\Ia1·ia z.oek mij oogen te zien ik vond haar. donker& 
blouwe kijkers eenigssins smeekend op mij gev6$t ig met 
een bloos op de wangen z.ij scheen eenigssens verslagelll 
·~n loos een gedrcl'te 1ng als of .zij wou zeggen help jong. 
ik stond toen op om tante een belofte te doen en ook om· 
haar raa<l en troos. te geeven. want. hante zit nu t e snik
ken en Maria w as ook amper hegonnen. ik het toe de
belofte gegeyen en oak R aat en troos zoo goet moogelik 
tante het toen ook op gestaan en mijn iJand ge·rnt en: 
ous hart roeren_ vermaan om zeer getrouw ~ elkander Lief 
te hebben en gctrouw te blijYen waarop ik toon tante een• 
goede Hand dri.J.1: gaf en ook een gawe zoen en t-0en gaa_t:
ik ~'!aria ook opneem en kreeg tnen eers een harle-lijke· 
hand d:ruk. mijn eigen~dom dag ik ma~ heef verder ...... 

~ou~ ja allet; in order de 12de Yaart 1877 i£ ons hu
weliks Bunt geknoop door Ds. A. Coetzee te Reddersburg: 
ons. had Een goet in-geregte bruilof hoe wel niet zw da
nig in de :.\'.foode tog zeer aangenaam me.t Lie£de en ple 
zierig t oen moes ons nou die \·..-eereld met al zijn leed eIL 

smart in ons huwelijks bootje zelf besturen. Het. welk 
wij ook deet zoo goet moogelijk. we hadden de voor-reg: 
om 26 jaaren en 9 maanden met El.kander heleev.en w~ar
naa ~ij Mei en de kinclers op 12de Dez ember 1000-3" oo.t-

59 lees 1903. 
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ruk: ·wert door de dood tengevolge van hart-water. Zeer 
schietlijk eri onYerwags want zij was wel klaagend die 
aavont maar <leet nog alles in haar beroep ' a.ls gewoon
lijk en aan tafel gaf zij die laatste aavond Toor die on
wrwagste sc~hei<ling een eider zijn deeltje op. zijn bort en 
ook haare ge niet zij zeer smaakelijk. twee van de kin
deren nam aToncl lest-en ·rnor aanneeming. die kom dari 
E ers 11 uur axons te huis ook d ie moes zij die avont eers 
hun Toe<rng gee,·en. het welk anders niet de gewoonte is_ 
toen zij in de slaapkamer bij mij kom slaat ons klok H al f 
twaalf. Th seg toe alla ou n ·ouw hoe is jij clan vruirumd 
zoo rus-te-loos . Zij zeg <laarop ou man ik voel zoo won·
rlerlik een-zaam. ik w·eet zelf niet hoe het is en zij gs.at 
toen op het bed leggen. daar is op bloemvontijn een zoort 
Goggakies "·at ·n mens weeluisen noem. het was een zeer 
warme <lag. die goggakies bijt. ik vroeg aan haar ou vrouw 
zal ki mij toelaat om tog maar in die voorkaamer t e gaan 
slaap. J a zeker ou man maar dan bring je vir Klaasi hier bij 
mij. ik moet een rnn julle bij mij he. ik doet toe zoo in 
Zeg toe nag. ik was spoedig in slaap zeer af-ge-mat zijnde. 
het is of ik schrikte mijn outste Dogter sliep in die zelfde
\-er-trek met moeder. z.ij riep pa kom gouw. zij wert wak
ker <loor een geluid Die haar moe<ler maalite, toe ik die
ver-h-~k-in kom het z(j net die lamp aan-gesteek. Ik ziet 
op mijn dierbarn nouw en ziet zei was reeds heengegaan_ 
'erschrikt val ik haar om het zoo liefleike hals e~ roep 
:3!Iaria, lie Te moe<ler '. :Maar, maar............ zij oopen -de 
die <lier-barre lippen, gaf een ..-louwe gaap en het was 
klaar. klaar rnor Eewig, klaar op aarde. ik :zond cfadelijk 
Yoor on:; hui dokter. Otto Kraw;,e. Hij laat mij weeten 
hij w c.::t en ·was het reeds Jang al te wagte. het is Hm
waater. hij zal morge noeg af kom. Daar st-0nt ons t-0en 
te wt.enen en te schreijen maar <lat alles hielp niets meer 
zij is haar Ee'rige rust ingegaan. Zoo zalig zoeb in zag 
als een lamp-lg die men uit blaas zoo is zij dan vooruit ge
gaan. .Mein hoop op ons zalige wederzien doet m.ij z.oms 
zoo Ernstig verlangen dat het haas ondraagleik worl 
oni te wagten. .. ...... • 
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DOU ja nou moet ik weer · terug met mijn 
ieezers tot op die datum waar ons bruilof vierde 
in 1877 de 12 .lfaart zoo alt;· af spruak was moes ODS toe 
die \OlgeDde week huistoe. dit wel zeggen naar mein ouder
lijke wooning. haar lie'e moeder gaat ook meede wam 
mijn nouwtje is zoo schaam en ik gaf toe want dit zal 
nou de Eerste maal ~mes wat zij mij ouders ontmoet en 
d an maria moet Dou gaan klaar maak Yir die tog boolant 
foe. ons zal die 17de apd \ertrek . .zij wru reg welkom in 
-ons ouder-leik huis. rnijD moeder wis zeer gou om m arias 
h art in teDeem in haar zoo L ief t e maak voor moeder dat 
zij mijn moeder zeer hart.elijn bemin. . 

Nou ja julle kan mos ver.staan, ·n jong getrouwde paar 
'is ;n die tijd toe ODs getrouwd is baija schaam 'Sr makaar 
:ge-wees want als ik nouw menigmaal ons-se jonge dogters 
zie,t s peel met die jonge mans dan moot ik Erken dar; 
o0ns niks geweet bet \·an al die zoort ouwlijk-heede wat nou 
'n kleinig-heid gerekend wort. ik zal mij kop nu·-wed dat 
ik en mijn lieve n·ouwtje al ruim drie maan-de getrouwd 
-was toe het ons nog nie Zoo gespeel als wat ik nou zien 
.Q.at die Zeuns en dogters nou doen en dit is niks anders als 
o0mdat die Dogters zoo oneer baa.r gel_deed is. 'n man is 
maar 'n mens want ik weet bet ook n i.n m.ij Zelf: die ou 
' lees is tog maar lastig_ 

Nou 17 april het ook spoediger gekom al:; ons verwag 
.het. en toen is ons ·op -pat . Olifantsrivier was ons bestem
ming dus op die plaats van oom Vaani thurblans. Die !Zou 
voor mii een waagen laat maak. ~ns -was 25 daagen op weg 
-t-oen eers komp ons op die plaats. de ontmoeting was hoe
wel het de eerste maal is zeer ,goed. ons >ertoef t"\\-intig. 
.O.agen daar en wert als eige kinders getroetel en 'er-zorg. 
mijn waagen was heel-maal net zoo als ik hem bestelr. 
heb en· ook die lie>e weederh.elf moes h et bezien en goet 
keuren. oom ;an:. \\~ou glat nie hoor daanan OD5 moes 
masr nog een paar maanden kuij er. hij zou ons dan voor 
€ en toertje naa.r uitenhaag vergezellen op Kosten .-an hem. 
Dan kon ons de groote zee gaan zien en ook de scheepen 
<lan zou oom vann1 ons een pas gee>en naar huis en u it-
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geleide doen .maar die lie..::e vTouwtje welde er niets van: 
weeten. Zij Yerlang t-Og te •eel naar maa. oom •anie hat 
zijn pret met baar jou maa bet mos lankal >er jou ge
speen en ,·ergeet. ook toen ons n u maar klaar m aak en 
beg:int op laaij kom hij bij maria en begint met ha.a.r rusie 
maak. hij zeg op een driftig topn ik het julle nou amper 
'n maant getra1.-teer met al wat aangenaam in lekker is_ 
en j ij por maar ultoos jou man aan. nop moet julle be
t~l "t"ir alles in schoon harde gelt en daadelijk in..,span 
en maak dat. julle oor mijn lijn kom. die arme maria was. 
geheel ver-scbrik. zij geloof werke-lik dat ons nu in een 
groote moeilike posiesie was. Ruil huil kom zij bij mij, 
aan en Yertelde alles. oom rnnnie was tog zoo Yerkeerd, 2eg 
zy en \\·at rn·is. hy nou met my. ik is mos nie die baas_ 
ik wis het: oom het mij gezeg hij gaa.t ).Jaria biekie terg. 

E indelik wa~ alte. geeregeld in oom Yannie stel voor
dat ons dan als die Heer wil en on& lee~ en gezond is 
kan .ons afscheid neem. <l ien aa•rnnd vraag ik zoo eewe 
onskuldig. oom en wat is on se rekening nou voor alles. 
"·at ons Yan oom gebruik bet. bet is amper 22 daagen 
'mt ons bier is, en ik wou nog iets bij ·rneg. maar kijk,. 
ik het amper 'n pak gekrij. oom staat vlak ;oor mij en 
se: kijk hier man , julle is hier als neemdelingen en wat 
is <lie l:ie,·el Tan on&se H eere aan mij en aan Zijn kin-
ders. Zeg nouw toe ...... ik weet, en \erstaan het goed oom. 
de Heere wil dat ons herbergzaam moet wees maar dit is 
rnij plig aJs eerlik en dankbaar man om te weet wat ik
skuld ig ben niet waar? Nee nee mij seun , oom vanni het 
net zijn christeleike plig gedoen zooals hij aan hem zelf 
w!l gedaan hebbeu niet waa.r maria? hart schreuwende- . 
klop Hij op haar scbouder. en daat· mee is alles betaal, 
ha! h a ! ha! ha. I ha ! lag oom Tannie en maria snik en val 
weer huil huil in. gloo \an skrik en wrdwyn in die huis-
kaamer ...... Dit i · zoo zeg oom rnani. kinders, ik hep. 
·veel plezier Yan julle gehat en die zal ik lank missen want, 

julle is nou net als mijn eige kinders. ik zal zeker treur 
geloof mij. toe- kon oom 'ani zein traanen niet meer keer 
en huil als een kind. Xa lang uit gewee-s te zijn 1..-wam 
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oom in met n heel klomp zukkies nm lin.ne gemaak in 
l'Oep \\"eer zijn n iendin: }Iaria, Maria hier oorni . Korn 
kijk e_ers hier. Zij kom u it ja oom groet zei nou ti.it- bon

<lelkie en wut (lan Oom. bring jou oom sijn P ak Kaamer 
zijn sleutels. nou ja toe }la-riR bij kom hak oom Yani in 
met haar . gearmp --tap hulle twee bij mij rnor bij . kom 
Klaasi km.a ik gatm. Bdaal nou Yer rua1·ia voor al die 
tmane wat zij gestmt het oor al m ijn jJlaagerij . 1le .-lem 
-0p-gesluit ;;tap oom Yaauie YOOr kijk :Jfaria jij n·et>t nou 
iraa r elke zoort ·nugte i- maak nou die sallies zoo \Ol als 
kan. elke zoort bezon<lers en laat jo u 'Jfannikie ,Jit nr 
jou toe 1.-erk nt: c'n claar gailt oomi YOti: her n·as ti zakkie,; 
du,; 100 reel zo :11'ten clrooge n ugten. ons hatl a lle::; in 
.01·erd0€rl. men 011,.; d i"' uu rler dag morge in-ge-;pau ll'Us 
is oom n:.ani en maria nog han beezig om le100tnnen te 
pluk 1·cor 1li.e pat. bet \nl::; et:'n pret o m dit te zien <:en 
j <mg :· bamboes zoo in gerig 0111 tle nugten ,1f te '-tet>k ht·t 
welk hij deet in maria moes I.mar Yorschot oopt:n hou om 
-di~ lemoenen niet op dt: grond te laat Ya! in al-, daar nou 
een C j1 die gront \<J.l t1a11 r aa:; 1:cn twis hij met hai\r eu 
.ma~1k et:n lall'aai . het i;: "-aarlijk een prct gewees om die 
im-ee te zi.:n speel ik was Yt:rplig om die speulli:;kie;:; t .:

stop . amle1·s het hule gloo cli., hf:tl<lag zoo aan-ge-hou. 
:vroukie clie o::.seu staat 1:cn \\-a~. to.; t> : hrik oom en zeg .oo 
ja jnlle 11·il mos Yer ga.au ne :• een nr.:·e 111-ie gegroet op 
de n-uagen in Yort ons \\'a" pa ;:; ·a honcl~rt tree n~rtrek 
begroet oc!'n 1 aanie ons met da\erend.: rnarwd &:·hot en 
m et zijn cu . .Zanna. ge11·e. . .:r het yi;-elk ik beanhrnord nwt 
m '. jn n·ietwort"". ons 1rn!' ni~t re lang uitgespan hiH kom 
·eeu kar, merk maria op. en het is oom V'alllli '"at nog 
eens zijn agring 1·i r ons t_kom roon ) . Std u 1oor mijn 
le:-;2i- of le~.ere,:, zou het nu mogeleik zijn:' En ziet wat 
nuw": ~n -! anket· mo---kom ,-ei1l"1 en ~ ankei- oude Pontak 
<lie het com •er 3eet en hi j, het ied;; nm :\Ia1·ia gernil eu 
J.it is (le h1:: -taal' ng n·at hij beloof her. En z.ij n ~d1ult 

mod h!j bt•taal. Ik neelll aan 00111 en clank hartelijk clank 

1)() \Yir.hwunh n.1urlaaier ge\\-.:~r: 61 m05komfyt. 
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-er YOOr. ~ee, o, nee zij het mos betaal jong, oo zoo oom 
m aar ik mag tog ook clank betuig al het zij en oom nou 
s tillelijes reg-gt:maak antler~ krijg ik clalk niks >a.u die 
wijn en stroop of hoe? ilie 13.1:::\e m aria sug een b.enom,·de 
.zug 1::n ziet mij onschuldig aan. en wen o,tak oom of liever 
vadet :::irernnW> Thw-blans haar de hand "an vriend-schap 
toe owhdsJe maar mer; een tOt ons: -n· eed.;,r -zieu roijn 
zoon en dogter en ga f mij cen vallerlijke hancl-druk : 
sehrijf spoedig en kom kuijer aanstaande jaar \1·eer. roe 
wa;, oolll Faan i zij n zak-doek en ook J e onse al nat rnn 

.trane. op de lrnr t:n -rnort. mijn ·rnlkies was wen ook klaar 
in-gespan en on::: 1 ena:ek is ook verder \OOrt naar h et 
noor<len l::.et ' erre noonlen. Yader ell moeders bu.is ons 

-ouderlijk tehuis trek ons n~rlangen zoo ernstig moral die 
van :Jfaria 1Yallt het is de Eerste ma.al l Jat sij) zoo >er 
moeder broeders en zusters \Yas. Egter narn zij alt;oo.:, 
ha.a.r toe,Jug tot mij zij liet haar alles met de grootste ge

·duld liroos-t..:n hoewc-1 met groote in-spanning en hoop 
op een kon ik bemerken dat het h aar in de ziel krenkte. 
de ossen loopen rog zoo stadig h et ik haar verschillende 
maalen hooren klaagen met een fijne glimlaggie die tog 
-ook teekenen gef nm ha.ar erru;tig ziel ' -Yerlangen naar 
d e lieYe moeder . o, die d ierbare 1110.:der. zoo gin.gen ons 
vooreut eider morgen naader tot ons eindeleik haar moe

·ders hu.is kon zien. toen ons omtrent 1000 need.en Hn het 
zoo zeer ,~edangcle huis ge-naclert n·as greep ik mij n·iet
wort en schiet mijn saluut schooten : ses agter elkaar .... .. 

·die klomp storm toen uit toen kon mijn lie'e ~Iaria haar 
niet meer beheers op omtrent 100 treden >an de huis 
c,pring zij agter uit die n-aagen ik greep haar bij de hand 
·en ons stap t-0en de ossen >oor-bij. toen was haar moeder 
bij haar. ik het nooit >oorheen zoo een ont -moeting be
leef. van 17 april tot 19 J uli was ons heen en thuis dus 
drie maanden .en het was of het een ja.ar was >oar haar . 

toen is ik met een kar ook eers gerei naar mein ouder
leik wooning om mijn ouders om te groeten : die ontr 
m oeting is daar ook net zoo innerlik ge-wees. ik het >oor 
-moeder van alles ' n biekie meede ge-neem. moeder was 
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tog te hart-zeer om maria ook niet eers kon groet het. 
ik zeg -aan moeder maria drink nou ik kon Haar niet los-
krij rnn die bors en ook is zij ziekerig. ik is toen na een: 
week >ertoef te hebben weer terug. toen is ons na een 
maand vertoef te hebben naar ons wooning waar ons roen 
door >ad.er, moeder en 2'uster zeer harteleik ont.vangen 
is. En toen begin ons eig.en strijd om het Leevens-bestaan. 



HOOF!'.TFK Vl 

>a souskyn ~om donker wolke. - .:\gteroitboerdery en teen-
spoed. - Oom :Xiekie se vrou ,kom weens hnlle armoede · 
in verleicling en op 'n verkeerde pad. - 'Perugk,eer, berou . 
en wedersyd.se hers1el TIIIl gemoeds.- en huislike-vrede. 

En toen begin ous eigen strijtl om het lewnsbestaan. 
We hadden Yeel n-eugcle maar ook zeer, ja zeer droevige 
dagen Doorgewor;;tel met zwaare · ziek-ten en ook ver
schillende gevallen Yan Dood te betreuren 'an ons dier
baar e kindertji:-s waar Yan on;, toen 3 had en twee moes. 
af-ge•en. na lange, z-waare ziekte en toen nog in. die zelide
jaar eers o die dierbaa.re moe<ler ,·an }faria na een ziek
beu Yan ruim drie jaaren. En toen mijn moeder en ook 
twt-e kindertjes .-an mijn zuster. alles in 14 maande. Toen 
maria haar moeder naar de graf ziet clragen. val zij fl.ou. 
Zij kon die slag niet staan en ,-an die antler dag kon ik 
bemc,rk d11t maria een heel droenge stille eenzijdige hou
ding aan-nam. ru:;sen de doot Yan haar en mijn moeder
wert het zeer treurig met haar zelfs zoo dat zij begint te 
klaagen <lat zij ge-heel Yan God Yerlaaten is en d11n ween. 
de zij z-00 droe>ig en dug Yan ene kaamer naar de and.ere · 
de handen wringende en smeek gedmig om verzoening 
YOOr haar groote zonden: ik is, o ik is ver-looren voor · 
eewig \erlooren bet is door mijn zonde "-at de Beere dit. 
alles o>er mijn onschuldige J..indertjes ge-doot het en help · 
tog liewe man clan st-Oli zij haar in mijn armen, om hels 
de mij en d.ruk haar zoo kinderlik aan mijn bors en st-Ort:
dan een 'loet Yan traanen dan lii-koos i.k die zoo liefve
reine lipp<:n die nn smarte-geYoel zoo d.roog zijn dat het 
haa.s breeken kan. 0 mein dierbare }faria kom ons kniel · 
nu ' oor ons Reiland en -&meek hem m,· hand te willen · 
vad houden. o ja t-Oe t.og mijn dierbare man dan bit ons" 
Z-0() ernstig ik moet hart.op voor bid dan >olg zij mij eider
woort, o die lieYe-ling ik het op gemerk dat de dui,el haar-· 
~omtijds onder het bidden zoo bestorm en be>eg dat zif 
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.. .ineuigmaal ~t roep : help 0 I wijk zatan mijn heiland het 
mijn hant en H 1j zal mij . voeren op een Yasten rots dan 

-is H et of zij een lig ziet m~r nieb te lang dan be-st-0rm 
.. hij haa.r \YOOr op een antler punt. mijn lieve moeder on
-der-steunde_ ons zaer hartelik met raat en troos. meenig 
maal bat m.oeder en }laria zeer Yurig om de leiding des 
Geestes.. ..&indeleik was hat tog wat over wenig en rus 

. gekoom en. i.k had het zeer emstig gernel bitt.ere ziele
str.ijd van .}laria. ik hat zoo als t-Oen nog in bebeedm nn 
D. }foll en ~k predikasie booken van die zelde Gods-man 

. en ook·'Ilog W : A. l3rakel R eedelijle Godsdiens. daar is 
· ens meenig keer mee geslaaft om die helsse fu·anie ge
_heel te Yer- - aan. telkens h"Wam die schtirk ons ·weer a.an 
\·allen maar u-ert dan \\"eer verpletter door Gods megtige 
hand. En 0ns swmelencle smekingen en zoo ·rnort-s. 0 die 

,...ruer -bare ~Iaria ik kon geen t i.en minut-e van haar gaan 
ge{lurende die >ier m aande a.ls ik uit ga.at van haar dan 
Jmil en smeek z.!j mijn ·m'ml laat mij tog niet alleen en 
r al mij om de hals gaa tog niet liev m an toe tog verlaat 
"L1-1ij nief: ik kan geen oogenblik zonder u wees. Zoo was 
ik gekeetent door Eefde. reine, rrn.J:e liefde en trouw. ge-

:ouw zelfs tot de uiwrste menselik en tog . ..... .. . 
Zoo als ik reeds bo,en '>ermeld heb na de dood van 

haa-r moeder e n de k.i.n deries en toen rnlg mijn rnoeder 
: plotseling de Y0t·ige 5 binnen tw;:ialf maanden slegs een 
~ n hafre dag was mijn lieve moeder ziek, inflamasie in 

·-<le darmen. een week lat-er naag- -vader mij om zijn boe
del !'eg te maaken zoo rnoes ik teen naar B loemvontijn 
Mari-a was t-0en zeer nrnk en vermagart ik praat haar om 

~·en n eem haar toen mee om dan bij een goede Dokter raa.t 
-te zoek de> eevste is ons toe zoo mar naar ons ou 'amielie 
dob.-ter Dr. Krause en hij het l:iaar goed onderzoek en alles 
uit gs-vra't\ nou jai zeg ou dokt-er jou >rouwtje het t e Teel 

· vetlie<:> va~ bloet ge-hat heelm!la.l t& veel. dit het haar 
..zoo ve.r gebring, dat dit op de zenewee sleg g-ewerk het 
ja uiters sleg '-611 -OOk op di herssens maar nou is zij daar 
-<leur. Nou xal ik •er jou twee gtoot; bottels medizijn gee 
~Maria noem hij haar- n a1m1 en lrijk ge-bruik dit nou net 



! ZOOS Dokter. daarop schrijt No. 1 en dan weer No. 2 een 
• eet. leepel vol 3 ma3l dag~ agter ete en als die leeg is 
• dan is maria spek vet met roode wangen eu lippies ne? 
.ED.! an mij zeg ou doh.-ter kij.k als jij ieds dillk \an jou 
vr(}ijtje gaat je een Lands reis maak met haar \oot· niet 

·rminder als twee voile maanden als je dan t.erug lrnmt mij 
mij aan ik ml zien hoe het gesteld is. ne? goije midag in 

• daar g-aat owdo1--ter.· al. doet nou zoo ::.\Iaria roep di ou nog 
· weer agt;er na. ., 

Wat anders kon of zou ans doen \OOr haar zou ik mijn 
lee-ven geef, ma.ar wa£ doet ons met ons eenzaam Yader? 

~ Ge.en uur •oor moeders Doot moe;; ik pligtig beloof clat 
ons- rnder niet zat laat zwerf af wr-loore raak. nou jaa 
nou is .ons in ·n ~·oo he-kommer-nis wat gaat oas aan
-vang ali:we is eewe noot-zaaklijk gelukkig heeg ik ncler 
.zijn boedel zoo r.eg dat va.cler niet Perzoonlik noodig is. 
toe ons thuis kom was mijn rncler al zoo Hart-zeer doet 
niet· al- huil en klaag.' ik <lag wel dit zal :\Iaria weer on-

• der te-boo drul" want zij hou mij gedurig a-an de Hant. 
met haar ID@et ik' net mooi werk. "Wat~ e>p.- aarde moet ik 
doen? die aant stel ik rnor aan vader of nider nie clink 

· ctat dit hom zal goet Joen naar Tiel in liggaam a.ls' "\'ader 
voor 2 of 3 mMnden gaan keuje1~ na zijn l>r-Oers en zusters 
in d~e 'Kolonie . ., als- va<le1· dan t.erug kom- zal dit zeeker 
berer gaan. die Yoorstel geval .ader heel goed milllr hoe 
kom )ik -00r die bult merkte -...ader "' aan. nou wat is dan 
korti ik kan mos help als ntder ied - ontbreek. jonge ik 
het mos net een~ paard zeg V-a<ler. nou maar nlder dan 

-~f ik lia.n ~a<ler ou Dapper \OOr een presend. toe kon ik 
zien mij vader ln:eeg moet. bij dank toe hartelijk en naag 
toen of )faria dau zal klnar maak YOOr hom zoodat hij 
Maandag ka:n l'OOJ:t gaan 0 ja mij OU vader zeg zij •ader 
m-0et :net zeg wa.t m oot gedoen "-ort. \ader is toen net in 
zijn skik. )Iaandag morge toen het lig wort was mijn ou 
v!i{fer in die Jang pat naar zijn Yarniele-betrekkingen. het 
is toen al over cle 15 jaaren dat· hij laats een Tan bun ont

::moet hat. 
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}Iijn bemiude :Maria wort maar weer eJ:ger ik is eider : 
vogen blik aan haar zij ons maak toen ook met de groot
::te 1Spoet khuir om ons lands-F~is zoo alt- ou Dokter aan- . 
bHeel het te aan-rnar. ik hat het op de plaats alles in or
<ler. de \Olkies wa:: Yerrrouw-baar ik was t-0en ook bij-kans · 
u it-ge-boer want ik kon gedurende die zware ziekte. en 
geduremle die 5 mnande rnor niets zorg. mijn lieve Maria. 
kon ik YOOr geen aard>:t- goederen \an mij 1;t-00ten Die 
kon on:: 11·eer bij-ma-kaar benrgen zoo als ons gedaan bet?" 
begreip miju leezer (lat toen de groote rampen ons be-gin 
re tn:ffen. in de begin mu april 1880 hat ons 1000 groot 
schapcn \\·aar-Yan ons 400 lammeren kon krijgen en in. 
Ok-tober die zelfde jaar toe ik nou weer die oYer-schot. 
tel \Yas mijn getal groot in klijn 200 54". ik heb 100 Ha
m el;:: 1-er-koop in die t ijd ik moes dit al die teid ;·oor :J.fa

ria Yerberg be\Tees zijude dat dit ham ook nog meer · 
kwaat zou doen war te begrijpen is . Zo moes ik al die 
bittere smarten alleen ch·aagen. ik hat het sommige da
gen niet meer kunnen clragen. de liern Heer ondersteun-
de mij ki-agtig anders was het on-moogelijk. ..... . .. . 

Ons was t.oen eindelik klaar om ook \oort te gaan het · 
was een zeer lieflijke dag oru; hat alles per kar en gaat roe· 
bij Haar broeders het eers aan. 10 daagen daar en toe 
\OOrt. Korander-berg langs bij oom A. Van der Walt ook 
10 daagen. t-0en naar oom Petrus V e-nter daar toen l5 da
gen en t<>e Yoort Fiks-bm-g toe. En t-Oen daar rond ook 10 
dageR toe zoo maar zoo \Ort ie<l.er dag een einj e slaap net· 
waar dit donker » Ort "Winburg om en Venters-burg. daar
ook 15 dagen. Tussen die ou bekende was het zeer aan-ge
naam. on-der die ou bekende al maal had ze.er ernstig
on~ lot betreur en ook ern£.tig voor ons en met on~ de lieve 
H eer :;e leid ing c·n Zijn genade in hulp \OOr ons verdere 
leYens-baan t-0t verheerlijking Tan zijn groot.e naam maar--
tog tot onze zielle zalig-heid .... .... . 

)i"ou ja toen was ons getroos .en maria gaat toen ook 
goet aan. toe is ons -an Vent.ersburg t.erug de 3de dag·· 

62) lees: 254. 
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_01\·ond was ons t oe weer op Bloern-•ont-ein. die YolgHlde 
morge ou Dl'. .Krousse gaan zien. o maar die liewe ou man 
kon nie ge-110tg Hanr. dtuk en geluk wens ik was glat •er
baas en maak toe weer 'n grappie met die uwee ik greep 

. zijn regter-hand dank hem zeer hartelik •oor die goede 
raat aan ens gegee\·en en •oor de mede-zeine zal ik Harde 
geld betaal mar kijk Doh.i:.er geef maria nou een druk-zoen 

.dan het ons al drie mos tog ieds ne 0 ja dit clink ue·? en 
t1aps zoen die ou haar. Ka , ka,ka tes reg wat jij zek hem 
-hem. }faria kreeg ge-heel een roode kleur en too was 
die grappies op de ent. Dokter order t oe wee.r in geef t-0en 
weer mede-zijne ,-oor \ers terking toen betaal ik in goein 
dag Dokter nou ja ~Iaria pas jou goet op en als je ieds 
jongs hep bring laat i.k zien ne? 

Toen is ons terug naar die ou plaats. ons is toen 
· oover de twee maanden •an huis gewees. \·ader is de 
•olgr:nde week eers terug gekom ons was zeer >erheug ons 

-ou Yader weer te kan ont-moet en in zoo eeu goede ge-
2ondheid. die zondaag daar op volgende was ieder gele
genhe!d bij de diensten u begrijn gedurende die tijd rnn 
ellende kon on;; geen kerk be-zoeken nder maak ons toe 
.bekend zein >oor-neemen is om nouw weer te rrouwen in 
ons moet hem helpen d.a.t hij dan z.ijn boedel reg kreig. 
ik zeg toen aan vader het is alle"' reg vadr moet net uit 
betaal en de papiere laat teeken. 0 nou wat! moe-t ik 
uitbetaal in a.an wie en waan-oor . toe ziet ik mij >Mer 
wil h.\\·aat \\Ott om <lat hij moet. betaal. ik was heeltemaal 
in moeilikheid ik trag toen om hem te laat \er-staan dat-

·die Testament mos alles Yoor-schreef en Ya<ler het mos 
·coral kult die menssen wil tog ook hulle gelt he anders 
zal vader nie regkom. >ader moet lie\"ers eers zell dorp 

·toe ga.a.n en ga.an zien zelf die Wees-Heer. nou moet: ik 
wat het ik met die \\--ees-Reer te maak; uaag vade-r vet 
mij hoe dai; ik nou \ert.el en raat gee dit help net niks 
toe bleef ik stil en zeg aan vader die >olgen<le dag ik kan 

· da.ar niets >erder aan doen. >ader wil nie luister en l'OO 

kan ik >ad.er nie help nie. ou >ader was toe nees-lik 
kwaat op mij maar ik kon niets meer doen. toen is ik 
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gaan \1·erk aan-neem : een groote dam Ynn oom Andries 
Venter. Kassikourie. n, moes toe \11-D \oor af begin want 
ik is geheel uitgeboer. het is toen reeds een jaar geleden 
<lat ik alles zoo moes zien \el"'aarloos en kon daar niets 
aan iloen. die lieYe )faria is maar weer stil ik ziet dit en 
ik moet. trek nn die plaas anders gaat mij Tiouw ' er
\\aarloos . 

Tom is Hcler naar Bloemfontijn. kreeg toe die din
gen zoo als ik ·n1der gezeg het alle~ in orde ah; vader eert; 
al d ie: & ·hulden betaal en die kiuders por-sies uitgekeer -
het. dan rnoet die twee landers die kinder l;eweijs vol
daan ver-ldaar en teeken. clan kan >ader een Sertifikaat 
krijgen om t e trnu1;\·_ nou ja toe kom 'ader weer zoo te
rug en kom 1;\·e<·r nie mooi praat maar somaar rusie maak 
ons wa.; norplig en Laat zu~ter roep zei en haar man kom 
toen o\·er en .!!elukkig kon OD $ toe die man om praat 
toen !s ons naar Bloemfontein om di Sertifikaat t e krij
gen en die kinder bewijs toe teeken zonder dat orn; een 
kooper ,,:ent ont-Yang bet en ook nooit een farding ont
vang het. <lus ge-heel onterf. mijn overleden )foeder was 
geheel bt>mi<lflelcl toen rncler m et haar trouwde. zij erfde 
Yan haar ouder-< Yeel zei kreeg onder andere !l000--40()''< 

mor~en ~rnnd en C'ok 300 pond geld dus genoeg om -mede 
t e begin. 

I k in mijn zu,;ter moe~ eider S-2 pond erven ntn ) foe
dei- en moe.;. om n-eede te bewaar die dokementen teeken 
zonder om een :-; :eleng te ontrnng. Yader het agter uit 
gesukhl. Dit hu- on.<: laa-t er zeer hard ge,oel zoo a.ls ik 
ree<ls ho,-enaan ge-merk het : ik was heelmaal uitgeboor 
door ill die te!?en ,;poeden en ook }faria 's toe-st and. 

ik u kkordeer t-Oe en Zt t de wi::rk aan die gang maar 
Yade1· hour roen nog weer aan ons moet mee gaan om hem 
aan de- brui t af te g-even en ons beloft e -a.an moeder die 
sn:rY.,.n•le snh\akende moeder die het ,-an ons naagde deet 
on-: b6lnih·n om re gaun het zou die liHe M aria ook meer 
Yertroo--tin!!' be w rgen. 

13!ll leea :;4()()_ 
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· Zoo !s ons t(){-n met rnder meede gegaan en hat het · 
uok zed· aan-ge-uaam daar tussen die famielie. vader is. 
dau Hk YOOr de n reede keer Yas-ge-knoop. het was een 
greize HOU\\". zeer gods-dienstig ook zij hat geen .. 
kin-deren. Susanna. Viljoen , ge-booren Blom . >a<ler leef 
Je mer haar ook nog \\·eer 21 jaaren en OOYer-leet in een 
hoogE oudei;dom Yau 15 jaaren op de plaat-s \:\'oh-e-kop 
\·an de- Heer H endrik Dmen-age na aan :Yiiddelbm·g Ka-a.p .. 
Pro\-in- ·e u·aar ik laater 1908 die ou-de moeder een be
zoek brag en ook \'OOr het laats. zij u·as toe al zeer zwak . . 
et-n j :.ar later i~ zij rnder gernlg in de ouderdom Yan 8"2-: 
iaar. 

~ou 11·eer ik en .3faria. Op DroogeYontein wa-ar ons. 
YaJt:!' aan zijn bruit af-gege,en h.et is ons toen weer terug · 
n:tcn· ons ouland . in de bloemrnnteijn desfrek. want het : 
!:; hi<=t· ook \H:er zoo als de spreek-u·oort zeg : oost, west 
ma::u- thui;; het best. op die ou Pla'l.ls >mat· oru: twee dit 
zoo bitrer moe,; Yot-1 is ou. toe aan-ge-rij om nog eers n et 
een :.imt:je te gaan tranen ;;tort op de graften >an on.sZ& 
d ierbare moedt-r en die m ee bloe>:sempie;: Yan ons. bet 
u·ao: \·oor ons zeer hard Yer-scheurend. die dierbare ~Ia -. 

ria ii: i-.on haar niet gemakehl' rnn die graf-plaas weg krij- · 
gen. 

Tot-n i"' on:; uaar Klipkuil om m et die groote ·werk e.en. 
rnongang te maken w-at ook goet geluk is en n a een 1aar
hart \\ t:rk klaa t· en afgegernn i:::. 

In ,lit· tu:s~en t ijcl i~ ons tol:' weer gezeegend met de · 
geboottt: nm ten mooi kleijn Dogt-ertje op de 29ste Ok
rober lti82 tlul> hat mar!H weer if't" om m ee te s.peel en 
ook t..a:ja l ief en goet op ptl~te. En on tijden wert on-der · 
ru,..:;.;n !1111<u· eirlt:r jaar Z\\·aa.r-der en moeijliker u·ant de · 
rn1::m: .Jit- 111t:n~ mun· ( iods beel(l geschapen die nam toe in 
cle ht"i'C"l.wa \·ing of \·erligting of zoo ab het is: \er-hard
hei <l. op de all"'r .::llentligste on-c:hriitelijke gods-onterende 
levr-n 'an ongods-cli,,ns-tig-heid . lief-de-I~. leugens en 
be,lrog. En 1bn die ver-ligt-e blincle liefde tot en •oor · 
aHt-s war YOOr God. 'et·doemelik is en tot de" m eni:::.sen ei
gen e.euwige wnlerf. en niet en kon je tot on•r-tuiging-
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bring dat het teegen Gods besluiten is; zoo ging het dan 
Y-OOl't naar het e:ndt: die Zeer gtwis \ 'OOr etn iegelijks deur 
staat. 1D ie jaar) 1883. 

Xou jaa nou weer terug naar 011,- lee\·en:;-\·erhaal. die 
groote dam is toen ook af-geleen,n llie ltlooi Dogtertje en 
haar lieYe moeJer is ook Op eigen rneten die tiWe het mij 
laater bitter naanen ge-kost. Laater meer da~ >an. Ons 
kreeg het maar zwaar want ons is toe geheel Yet"al"Illd. ons 
was <lit nie ge-\1-oont . ik was Yan de eene groo-t e werk a,an 

·de andere en Yel'schillende maalen het ik tog-ten ge-maak 
onder andere nau:· Trans>aal en terug met tabak, waar 
ik groote YOonltd uit kon maak 1log toen be-drieg mein 
z ... rnger rnij, die ou sl uk en Joet meij ·n schade leiJt>u 
Yan 2 OJ--h,ee honderd en Yijf- rollen goede tabak. laa-

- t-er \Yeer ·n t.og met miele5 naar goeimans-berg Falll'esmith 
rle-strek. ik brag toen 11-J mooi ooien thuis. ook wet:r 

· schade en geen rnor-spoed t-0t J.;: later die oorschie.t •an 
Hulle maar Yer-koop het. ±-oen 11·eer naar de L adybrand 

· d-istrik. P loeg en zaaij en ook bouw wer-ken het \\·as 
1885- '89. 

J a als · n mens met die t eege-spoet jou oogies oop 
maak; als je die in tree doen in die ou-tranen-dal gloo 1·ir 
mij dan, al werk j:j jou mors-dood: <lit help net nih. dan 
11·obi; die spreuk rnn ou Salomon clie ou rijke koning ook 
weer :irna1· wat zeg : <lit alles ijdelheid der ijdel-heden en 
k\\·ellingen des geestes . en leef in jou Zalig-maaker. m3ar 
ge-wis mijn niend <lan moet men hier leef niet als achab 

-en zijn nouw .Jezibel net of onze H eere jou noo<l-hulp is . 
O nee m :jn mede-mens ·God laat H em niet he-spot. GE
loof en onderzoek Zijn WoO!'d, Lw B ijbel, en ziet voor 
u wat gij dcet. zo zeker a.ls gij de hemel, zon, maan e'TI 

alles ho>en u ziet , zo zeker kom God als Regter u en mij 
· oor-delen en o mijn n-iend waar of aan welk Regiment. be
hoort ons. Vraag u E ider ogen blik die uaag en onder
zoek Gods eeuwig . heilig \Yoord. Die onveranderlijke va"'
te besluiten waru· >an Z!j.n Zoon zegt : Eerder H eemc-1 en 

. aarde voorbij dan <lat er een jota of tittel kan of mai;- on
. ¥erruld blijYen. Z'.et: u, mijn niend of is het rnor u ook 
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."l'.OOar een storie? Gewis voor m.ij is bet ieds van de groot
"6te ge-wig want die Woord~zegt op een antler plek: God is 
-een verteerend >uur en zoo voorts. Tot ziens later zeg ik 
meer. 

Nou ja zoo zukkel ik en die lie>e ::\Iarie voorl; w.erken en 
bidden en dan weer andrsom. de lie>e H eer sch enk ans in-
tussen nog lieve kindertjif'S zonder gebreken, welge&-hapen 

.& zoo was ditfoen 1 Maart 1885. Toe wert ons een Zoontjie 
gebor.en groot en vris en iets heel biezonders. want be
.grijp die ou tante Roep naar mij en zeg neef ~iklaas waar-
het jy al zoo een Lengte gezien. ik nam toen onvoor
waardelik rmijn Duim stok en d.raf die klein jong by en leg 
<lie stok op zijn borsjie regop en kyk t-0e naar de zei>ers. 
21! duim die lengte en praat nie van die psar Lange vaete 
ik ·het zo-maar aan maria ge-zeg aa nee vrouwtje dis nie 
<>ns voete jy het zeeker fout _ge-maak. ja ja di;, mos Hol
lander ~oete. D ie ou tante ze: loop jy is ver spot met jou·~ 

Rollans ze voete. ::1Ia.ri111 lag 2'00 een ou pynlike laggie. ik 
geef· haar toen hartelike zoentje en zeg ons moet maar 
<lank baa.r wees het is wel-geschaapen zy was ook >erlost · 
-en helemaal gezond. dis weer 'n eter meer en 'n groot 
klomp zorgen .. die tyden w.erden intussen altoos swaarder · 
maar ons klaag er niet veel over. ons hoop altoos o~ be~ 
t ere tyden. ·En 1888 die 29Ste April sehink de. H e.ere ons 
weer een dogtertje ook wel gesch,apen. de gezin werd al 
toos grooter en de tyden drUk harder. de groote ·zegen was 
·de gesond heid die we van die getrouwe Heer.a ont>ing is 
die grooten vooreg en dan ik kon altoos op die amhag- wer 
ken -en myn kos en kleeren verdien. 31Iet-sel.aar, eerste klas 
timmerman, heel goet Terraardiger .an stoelen, banken en 
enig soort huisraad. dus kon ik de 5leutel:s van een gebouw 
.afle-ver kompleet , alles kompleet. die baas moet net zijn 
eige uouw hebben en· my betaal Toor myn werk. .Ploegen 
-en zaijen >oor eigen ge bruik. ja die ook, en nog >eeboer. 
ook ront werken by ieder plaas hoer en zoo >oort . 
.. ...• toen in het jaar 1891 die 3de Junie aan ons gesehon
ken wert een frisse, welgeschaapen Zoon. lk het toe :.. ~
:gint moeg wort vir die baija kinders.' die zoort ah:erens 
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m.qet ons nou moo. QP hpu ou vi·onw se ik'.soo eewe' nor&> 
te.!=n_die ou w.ecler helt want. want ... -- . r 

: ~ nee, ·ou man dis I)lOS. die arm.. mens syn ryk: dom . . 
Bulle sal dit weer 'i.r on,s terug Yerdien. Ons kan nie help~ 
di§ di.e wil van onsze lieve Vader niewaar? toe moes ik 
~r- chnlcl. bel:'~ en ~aar . weer and.er plek ..soek. om t.e-
W11l'_k. :nouja; die kt:. ik toe. b~ haar ·tweede broer op Car
mel. ik. meen ,nou nie ..Karmel in P:al:estina..·nie, die plaag.. 
leg.. ailll Leu_w-.ri,ier Ladybrand Dist . . Jiln Gis .waar i1P toe· 
zu~·a Dtu.i,;en ge-e€t heh. $ wel nie op· alles in gaan', net._. 
e.~ws;p.· sakie.s ¥er die Leeser wys hoe bitter het is 'al& een.. 
h~s wgen sigzelf: verdeeld. raak. het is dan zoo gebeu.r ik 
m~,k Dab ilie Lieve >T-Ouwtje ' ge heel antler ~nt. ala.. 
n51mv ~eDDYet my als..man. en -cader van ons gezil:I. ·ik ,· 
h~p. t i;} Lm:ig gewag.•J?oeu ik bestraf, was het reeds te la.at.< • 
Zij:_wits, toen aJr.eeds ,"erleidi en zoo in,,,uewikkeld dat-.. het .ge-. 
.1ae_e~ Qnmogclyk _scheeq ~het.- t.e ver:helpen. alsJ 7-ij·.h•
wefu inz.ien. en laatichm zou ik die:m-erige reg-lwy; •maar ilj.J.' 
wt>.u.in geen gernl ingeven. Maa~rvoUlla.rdde liever ·dMl om>.:: 
i.nJt-e ~ieu. He.t \ms 9 ::Wei-1895 toen .er ·een Yerjasrsdag ge-
ve,irt·wert \D:Ulr zy ookgenood was en Y.Ol tleel aBlllleemde.-
1ltJ! g&w lgen, vruL dat h\i.llde:·daa.t •hahi reecls ~op' gemerk; ien+ 
tellJ .sQ:engste Terbiet; mrulil:J ik moest'-dre sel1de1 datum' te: 
Win bw·g '-n~zen duivmoes ik>•de~-roi:igerdag rvan huis en 1 

b~ef1 t-oen IQ ·daagen· uit1H oen ik tuis kom 1hohr ik netF 
m.$tr Yan die g:awe -diins waar ey·ook~cleel aan :n:eemde. ik 
SpPl~ haa:r scheqi aan en uoeg wat haar v&dienste .eigEJ
lik· was_met.ilie gruwelell' daar· aan"~erbouden en 1001 haax· 
on. der zulke .Lage mensew ro gaan be soedelen met zon
den· d:ie zij t,og geen. sierlje:gel'nk- of zegen kan ·o,er ()11&. 

kinders bcingen. en boo zou zij .voorohaar God kruit 'Ver-· 

sclzijnen als. die haar zou :: l'oepell' ClfJ-' een sterfbed. Zi}' 
seg dat is mijn besigheid en v.er mijw plessier \YM ik dit 
doet. J e hoe:frtjou daar nie oor t-e be kommer . ik zal doen• 
zooals het die Lekkerst:~ naar mijn smaak val en jij doet 
wat jou belief. ik is klaar met. julle vroon1e ge-zegdes en 
dcet nou net wat ik wil. En zij stap di~ Deur·uit. ~on to&r 
t-0?. ~ clsar sit oom K:iekie nouJ watvnou up die aarde aange-
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r~~ Zij-he.t nou Die ulti-m~tum geproklameer. Dit is. ge
wis en 1zeier msar wie kon dit nou gedroom het. dat dlt 
nou· dif! zelfde vrouw (van- vOOl'.hOOI! is?) als ons nou tmg. 
gaan m'et haa1· levern;-Ic>op· d!µl z!ef ons daar· een vrouws 
P er-f>OO'n rond ·:kruip in die 'stof en smeek rum die Yoetten 
>aaB haar R eiland en sij ont-ving genade Zij wert ve.r
zoend '· doo1· Zijn Lief-ae. E'.ij n am haar in zijn Lie{de 
armen· i:-n zij riep <lit uit , en doet belei~s : Uw kiig, 
worl iii mijne zwak-heid vol-brag; uw ge~a<le is voor mij, 
ge'noeg'/' .Mein heer~ in mein god !! · , 

'En nou ? en nou? wat is er ge-beur met die nouw.Z 
hoo 'kan · d~t zijn? j a dis die hag der , Zonde die Vl~
li(e' lle~rtens wat ' z-00 maak ~et die Zon-daar. die ver-

, ~ t . - . i 

leiaelik-beid n m die mens. wat aan-por: kom gf;lan IIU!ar 
za.am, 

1

j~ng, ODS zal nie }aat ' jou man Of jou >rouw <lit. 
hoor .nie _,en ais j e ni>u eers eep-maal ' die zonde ge-doe.n · 
het ctan ... dan ... dan ... Ja, dan,. d0et 'n r,ne1¥ nou. weez 
zoo ~n"·ge-foof be lijdenis ._als __ hier .bo-ven ge-meld! r ._, 

. n: was zoo uit mijn P0sisil!s g~-drijf dat iJ.:. ni~t ~ 
wat ik_ deed. I eclS m<;>es· ge-chian wort, ik g~t- t~n na.ar 
haar broetler en sprak ~E}t hem er over ~oe-ger het ik 
hem re~ds ge-zeg dat er ieds ,·er-keerd is met die ~ouu.-:-. 
ik het hem toen ge-naag ,pm_,,m ij_te h,elp .o~. di .g~~~e 
tQ. help af..veer~n of hij . dat deed kan ik niet z~ggen.· zijn. 
ant-w6orl toen de yrouw zoo boos op mij- uit -vli~ was,: 
ja ··ou zwaer wat kan ik _daar-aa.n doen? jij~t,_ M~a re 
>ool t.o&ge-laat ik: bet al met haat daa~-oor ~-p~ . • n( 
weet nie wat · meer. ik doen_ lian. hier ll}oet ·. dle. Lezer 
eers duide-lik (weet ) ·wat haar broed~r h~d0elde. Hij liet 
met ai:ink ge-smokkel en die smokelderii maakt~ hi~ aan 
haar ov~. zij Yer-koop die drfil!_k b:j- ·qrrschaft het. ~~ 
t r.ek sij een shilling .an elk . Bottel die_ zij ver-l:mop~ ik 
wist er niet~ \RO toen ik bet- uit-von.d wa:, bet reeds · f> 
ma.a.nde aan de gang. U ·b~eip hoe onterreede ik ~oen 
gev~de. ik be\Yeerde dat bet zijn ,sehaj.d is. Ell nu is
het niet alleen die verkoop -van drank- bet welk. zeker ~ 

64) met my vrou. met haar. 
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niets anders zal uit-loop a.Is tronk-straf voor haar en wat 
zal haar toekoms dan wezen. ·nbu boven op gee.ft' zif haar 
ook ·weg met die grootste klomp schurke onde_~ -Go<is° wn. 
·z~ h~p' d~ laatste w0ezkdag rnig' die' geheele~n~g ~gedans 
bij ou Sarie · huile ·' v'erjaats~-cfag die · 9de;· ·ik -
het liaar . bestraf . ~ e~ zij het uiij ') (geseg) 
d.at voor plesier is en . dat "het volstrek rue zal help oni 
daar" oor te lol, laat kom wat wil; nou liewers uit.:me
:kaar en zoo reken ik dat jij., die oor-zaa.k· daar :Van. is. 
Het zij die drarik smok.kelde-rij nie ge-krij was zij m et 
OP, die da~s vall: die klomp hoere en dronk a-#p..S. ··die 
broer ver-ont-schuldig hem ik weet niets rnri die dans. 
tk· stap ' toen. \~ pem weg zo ~ zezgen v:r~st~de-~O</S 
naar mijri m ielli-landen die middag toen ik t~ ~keerde 

· ·h0or ik agter mij .een rijtuig~ i.k keek toen o~ ·en ziet 
een kar en twe paaideruiffers bij mij. een was ·on$ wijk
poliesman en die kaffet ' ken ·ik ook: .JacQb ·is 2.IJD naam. 
Die kaffer en ·die ~ou,w het een niaal rusie geliat t.oen 
heloofde die kafver haar hif zeg: dis niks al moot ik nou 

. oor jou leuns be-taal ik zal JOU lui-de~ dag dit laat voel. 
hi'er- is die kafver nou weer ~ri dis nou 7 jaar later DOU 

.h6't-hij zijn kans net op die regte tijd. die Pollis:~an 'waar 
• ? I ' •_, _j ·•_ • "t-

woon u . 
Ik': man hoe vraag je nou zoo snaaks je 'weeh . ~·aar 

wbon ik. P '. klim d~ maar op: dan kan {i ·mos ' ~aar bij · 
u hui.S sf-klim . . ik is h<kn oak maar biij want : lie£ is· nog 
een heel end' om t~ loop :~aar ik veel -daar is-ieas ver-· 
keert·maar Wis> n'Og niets -wat gebeurt is rot v~.r:-·]uffi.ouw 
Potgieter zeui huis. Zoo af varl. di kar. ik vra nog wil julle 
n~ uit.span of eers' u:i koin. waar is juffrouw ? ~·- bin.De? 
Nee zij is naar: tante Sarie. Zeg_ : die outste <iog
ter' op ziende daar kom nooi Mieta, zeg aie kaffer dan 
zal ons -bie-kie wag z~ de Polies~an zig tot mei H:eerende. 
Mijll' Heer Potgieter · H et U een Lessens'" om . sterli:e 
Drank, brande-wijn aan volk te veikoop? Ik ~ ver1reo? 
geen dra:ur l di,t is ·met mijn v-raag: b et u ·of uw v!'onw 

65) Jy: die swaer; 66) liksens (licence). 
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een L ih:::ens. Ik !:iep 'gee~ i.ikssens . . en uw vrouw? 4at 
~-eet i~ !l:et. m~t een~ kwam zij t-Oen. vo~r-beij. ons . . tOOn 

- zij d!e. ~leur wou in spr!lk die Polisi. en ...-~aag of zij ~~n . 
Liks;~ hat om drank. te ycr-~oop? neen was het a11t
w~rt. ·t~n trat d'e Kerel nader e~ haal een La!1-brief 

uit_ ziH~; .J::~}~ ·en l ees lli0 \'Oor .. is u_ scpuldlg? :K eeJ?-. ~ _p<?l
lis: dap ,ipag ik op L as •an _d ie L anddros ~\\ huis ·~-en

teer en ;;rap toen b;nnen of J,le b ui:s nan horn b~-h_09r~e 
en ~en .t~<;>!~1-.rnd _cµde~· haa_r b j:!t Y?nt di·~ een. bottel k:ruije 
bran-:<r~.-.~.ijli. d ie na1~ hij f,U&Dl._ en_ zeis toen . da.t :! ~-k'i>b 
en e.en ~-<~er op d ie S~te .een. bottel bran~e w'.jn Yan .ha~r 
ge-k~g ,-l:iP._t eu z~j sal ge-clag-•a<¥· •.rn~~ .e·n __ d~ar ga~J; hulJe 

. oor dit! .. pultje naar ~ie J.an~-quis ..• Jan . V. is 09k 
ge;trep ;1()9r die .zelf-pe _kaff-;rs .~? ·d,,:e -~>0et~ ni~ .. betaaI 

. .kreeg ,t9ep drie p1aanqe tron_k- haf. Enige dagen . latpr 
ki~j.jg':z,i.f 

1
toen die .. <lag-~ar~r?}ng. _i_~ s~rde ip.ij ~n .ni~ts . 

be!1~1fa-.l"~,r.~11 .die ;J?oEes ?·2g~~·eed , z~ i~ aa.n !1~.r: ziJ:!t 
~~ q~t -~!si p.c;m. jou on-~e-~oor-s~,aI?_1-h,el~- mejnfjrunw, .... w~~ 
gfl.~•:.ih,~1ot~ d'O€:.I}·_ Z~L~f .~e.j, gt;e;i:i an~-\f.OOrt ;_ s!'ap t~n 
n ila;· :~1~ar __ broer zjjn , ~uis. e1hJ\\-al).1 toe na. , e~n }i.\ng~ _ o~

der;).io~d. _.}11et. heaj inede., t.e-r.~l?: \ t~er: di_e b~j ip..ii ~£1Il 
kon ''je _zien c1~aJ.· .. i~ \H:ke~~t· .haa t· ,~gie~ t"as ~*rood _ge-. 

sl'crij . !:fa~x _broed~r ti~t. hJ,t~ .zekei:.i ~m4,e,r i<4e tqng ~fi 
deur:lo?f. ;ik ~:>q1~ <;l~ h9uc}.ing •. a~p, of :rr .Jll~ts .. ge,,be~~ ~s-

_, . . . . . 

- ;,-:g.;..ete~~ <lit i s.-zijµ hµk$-n~aqt,r-wend~ ,zig rot mi:j; ... ou 
:<;w~e1;. .~t gaat ons ~u -<l.oen ~eti ~Lieta? :!Ji·t is :r;oo ..,als 
on~-~a!.: noem . ... ~Qt! ja die~ezE?r,za}. nou_.op-partyllig oor
deel; i.k .. i tot ,op ·d~. eg~l~ ge-h:ecl pp .die agte~-,grond· 
ge-~t;?Q.t., gE?We?S seder.t.se~ Ill~:,<kl),rn~ die;drank. smok
kel-de-rij:-aµn, ili.e :ga}lg; ge-raak i;i.,._ b.Qe .dat i.ki.ook al. .getrag·. 
het.. 01!1. ~fa1:ia re dQen \'.er.-staarr dat.~j ~e-heel op- een ver

·kJlerda-.i _p~d >is en ·dat: .d e einde .,eoo .PiJtere teleurstelling 
en e~n.,..~cheu.i;i.p.g iii ons "hU\\;&-1~iJc leyen· op ,die:"\ oo.t-
~)E'>•el!}.Q;; ik- lmn ,hier al&. m&-ID ''l>~lu:ek neh een,',;.mar-.· 
tjeii!\~ : Y.an.,,~~ ;5Chan.,de-like da.d~w.d~ 2ij ~j .. deed 

• dra.g,ea~gi;c!ure~-Q.e...-die :zeis m_aanclen~. ik H>0r1.zag ·die ge
.haje.• [#-y olg-en -eP.: ~&&; JJiag- t~l<>O&..i t9t~ uit-ge-stoot, ·en 
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tog was ik door rnder-lijke liefde zoo vac& gekluistert dat 
ik lie\·ers wilde sterf dan haar te ver-laaten ! 

want wat gaat Yan haar worden en zij vol-hu'1"d n_og 
oSt eocls, zij wil mij nog niet om vergiffenir, of raad vragen , 
niet het minst. dit nlles maak het voor mij ge-heel on
moge_-lijk om verder ieds te probeer. zeg ik toen aan haar 
b.l'oeder. ik hep u d:t te dan-ken met d ie drank sm9kkelde
:rij ; Ja zeg hij zij het niet gedoen zo als om; a-kkoord wao; 

-en dus kan ik ook niets verder doen 
ik noeg toen aan hem of hij ont-hou tof:Il die ding 

!begin het dat ik gezegd het dat ik <lit nie vercler :rn,l toe
laat. en wat zijn ant-woort was die hij rnij tene<le merle 
wou -stellen: name-1'.'.jk als ~Iieta cloet zo als hij haar zegt 
.dan sta;it ik bij Yir alles \mt kan kom. Ja zeg h ij -maar 
-zij- het dit niet gedaan dus ken ik niet dam'-\OOl·_· en toen 

-st.ap ·tlie man· weg. ik zeg toen nog agter ua : J a man ik 
.het,.flat net zo vetwag. t-oen gaauk ook mu hem. later 
~die <lag stap ik toen _naar een antler Plaats, gelbooo.? haar 

. jtmgs-te broer woonue daar toen die mij ont-moet zeg 
·Jrij aan mij ou nrner wat is gebeurd wat skeelt'! }we lijk 
je dm1 zoo yaal '! ik het 11€m noeger J.e dingen vateld 
-en-<lat mieta niet wil luister toen het ik hem net de ge
~trrd vertel en hij ·uaag- toe m:lt zeg :Uieta? ik: zij l~an 
ni€ts zeg_ i!j Yofhart en wil niets aan mij vragen .nf · zeg. 

-,.J£Y weet n<!.OS i:lit -$ ar o,-er -die twee maande dat zij laats 
.;HJ.et·mi.j een rede.ge-voerthet. Hij: en zij is maar-tevrede 
;as dit zoo g-aan'.H k: ,man .wat kan ik doon die-<mfuv wil 
·llllij: gla.t niet eers erken -als .man , lijk dit mij. at praat 
,of '\ll'aag-ik .haar ook-ieds zij goof mij geen ant.:wQ6!"t. Hij: 
-::nee, lie.we vader, =dit is nie r.eg. ik :rn-1 more -vroeg,OOl"-korn 
. .ott"~w.aer · dit moot anders -wees. en wat zeg pieter'? 

; i.k: -van horn moet' je 'lievers nie praat met 'mij~ dit 
.as. zijn .;;c.huld, ik het horn dit vanmore pat-tangs· -vertel. 
-·hij. onliken .maar dis -hog om nou te wil ontken.· ·n.ott ja je-
-:zal.idgm mote woeg 001" k<JEB. ,nou ja tot ziens en" da:m-
. ib"ek ·die oui K'!'uis;draager. Q:ie more 'Vr-0eg -is · die~ toe 
1'ft01!:.lfe-kom -om t~ z«m wst hij ver -ons kan d~n. ;at het
-:niet .te ~eel t.ezeggen ge--had. Christiaa:n bet toen- tussen 



IB5 

beide ge-koro om · neede te l.llaak. maar die ZU5ter van 
:ham wil nie. schukl erken nie en toe het hij beloof 0{11 te 
heip als zij gedagnIBrd wort dan ruoet maria dit ooi:bring 

.lai;it hei. kan w~et wat om te doen. 
die rnlgende <lag kom .die dag-Yaa.rding ook ou1 te 

. zeg dat :uij op de Sste J u.nie rnoet Yer-skijn >oot· die Hof 
'te Lady-l>r~d- Zij gaat toe die mi<ldag oor naar he.H1 eu 
blij die nag <laar. hij het haar glo toe weer goet oor die 

.kole ge-haal en haar ge-zeg als zij nie schulcl er-ken ell 

.haar man om Tergiffenis uaag en trag nou bet er te doen 
. dan ka.n hij niets doen ill haar m aar doet jij zo dan z,al 
ik jou op miju ko»te Yer'\oer tot die zaak nou H eel te

·maal klaat· is en a~ jij dit moet beta.al zal i.k ook help 
. zo Yer als i.k kan. 

dus moes maria in-zien en kies rnor haar zelf en dit 
-:moet ver haar glo · ~n bittere >ernedering ge-wees het 
want ~ij was een hart-koppige nouwtje dit weet ik heel 

,goed. wat in ha.ar ziel plaats Tond toen zij terug gaat van 
hem naar m ij huis moet hard-verskeurend ge-~ees want 
.haar oogen rood ge-schrei. ik kon het zien dat z.ij z~k 
mijn oogen te ont-moeten die ik weigerde t-0t dat zij mijn 

.n aam noem-de. toen Tond zij mijn oogen die ik weer 
· te-rug trok. mij dierbare man o, o, mij lieve vader k&n je 
:me verge-ven. ik is verleid ge-raak. Vergeef mij tog 
wat ik aan jou gedaan het ! toen s tont zij op haar bei-de 
]mi.en rnor die bank war ik zit trag-t-e een mijner han-de:a 
:iif!gen haar w1mg te wrijven... ?vfijn lezer plaats zig zel:f 
.hier in m.ijn pla.ats. als u weet wat ik en die 'iT<>UW door 
leefd het >andat ons die Eers~ ont-moeting had dan hei 
ik tog niet zo be-handeld te worden. ik kon toen ook niei 
rnijn ge-moed keeren. nam haar regt.er hand rigte haar 

. op toen ,-iel zij mij om de ha.ls en s t<>rtt.e zig in mijn 

.arms zij schreide als een kind. Lang, zeer Lang, weende 
we z-0 met el-kander. nu begreep de leezer wat ik en 
:Uarias gedagt.e in di tussen poos moes zijn ge-wees 

Sste Junie voor de magistraat onderzoek in-gestel 
-echul-dig >erklaarl. Haar broer teken appel aan om ge
rtuige t-e boor_ de zaak moeS toen weer 5de Julie voor kom 



maar • die landdr6s bekragtig •zi.jn vonnis: £37: 10 of diie-
m.aan-de tron.k. nou t<>e het die broer betaaJ. en ik molis.. 

- hart werk oni weer aan hem trug te b'etaal haar broi:ir be
taal £10 en i.k £27: 10. dis1 een harae ding zooveel g:eld_ 
om l.emand ander te plesier. 

Sif bet ~oter mooi in o,poorgetrap tot haar ·einde. ·En· 
so ·wil :lk dit maar laten rusterr waar di~ einde ~·an hierclie 
s aak -aan a.Iles een ~top gaf. 

,, . .l 
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HOOFSTUK VII 
'··' .· 

'• ' · 'n Historiese owersig. - Begin van die Good Oorlog. - Op J 

kon:imando. - Grootpraters en manei- en swartkyl-offisie
re. - Oom Nie~e word Laer-ko=andant. - ,,Deen aim.· 
'n a.oder soos jy aa.n jonseli wi.l "gedaan he." - Een van 
di~ redes : waarom ons die Goud Oorlqg nie !!:on wen_ nie . 

.. r'k .. 

. .,. .E1n nu ~oet. ons met ieds anders ~eginnen: ik- woo!1de · 
- toep. op Thabanchu. het w;as 1899 october 2,- wert OJ:!S.g.e

komandeert op las -van onse regeecing en Die -ran Trans
-raal. ons regering en die •an -t1·ansrnal hebben trou~ ge
swooren aun elkander en dus ~erden ~ij namens. die . .eed 
•an . .trouw op geroepen om Engeland te bevegten met de-

. h~lp . -ran- onse- God_, en ·K?ning. R et 'PS een stt'.i}d om 
OJ?S • ei~en onafliankelikheid . en zelf b~s!a.an_ ·die door die 

. ijeve Engeland aan . de Anikaander niet &egund w~d. 
; "z;O..als Die leezer ook .zeli weet ~ "'}~l'~ I pn~ YOOr .v~d~en 

ver--• oigd van - 1710 uit F.ran.Jt.-r.ijk ,erd.reeYen ,om hun 
.. geloofs .Wine: die j:l,ugenooten en. een -anden de.el ,uit Hol
land. ,1e.:s s~e~· o~se geso~i~e?IB hoe de Kaap de ~cede . 
Hoop z:.ljn· ontstaan _ het die, Tre,k rnn J ac;obys, e.r;t :He.ndz:ik 
P-0t~eter·-~ het jaar 1700.en laater de Sl~oiers-nek moord 

~d~ ~~eJ.~d _ge-ple~g_ 9p_;die, a,Fican'qe~s en la~t~ weer · 
.die g:roote1Trek door, H. Pqtgi~te~, .f. ~tief en ~!13!d 
en 1 ?<.Oo _Yoorts. toen wepr die s~:oop-tO'g door Engelai:id 

_ gepl~- -~ Boom-plaats waar ,de EI1$else ~ neer-laag
. leed_. ~t.eJr !"ee.r de B~~oe_t-es op,ge-hits ~en de "Ytjj
sta?-~ Allikanders e~ de gevo-!gfin daarvan ~I!- ~<>!',t da.arop 
die rqoferjj va:n onse ,Dia.mand veld,en 1868. toen wee.r vall.! 
N~ta(prohe& om in te v,al bij Schunshoogte: De ,trans-

., v._;~.rri ._¥ee! 1!-uJ.i.~ · eeii. g~e- ~~ki ~ag_~lh ~8826• Kqlfit:s-
Kop '! later weer Jameszon'0 J l896 .en .ein-delik ons ver-

l4" • -
Enig Zuitafrikaanse strijd voo! nij-h-eid en Reg en . die 
door,.. Cle ~elsen eider-ma~! mis-.kend w-ord.. ze. hadde14 .. ~ - -

68) lees : 1881: 69) lees : Amajoeba: 70) Iee5: .Tameson Inva.I. 
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•ous nu ge-noeg gebeleedig. Te trnapen! nu afr ikaao.;, volk 
•oor ,·ader-land en \·oor reg. ik lrnn slegs een w r-:>l<:>g doen 
voor zoo Yer ik betrokken was in die strijt en ook wa t ik 

· ont>;mg hep nm twee gehornr"' \Tienden uit hun <lag
: teekeningen" . en clan kom om; op die twee datum-$ Okto· 
.her _2 en 8 . Die eers.te datum Ytrtrok die Th1>ban.sjoe 
. komman<lo waar mijn out.st-e zoon ook mee nntrok in de 
. r igti:ng De '.\Yet-sdorp met ons hoof offisieren.. 8 oktober 
moe,; on;.; J~;.;trek uog 100 manen lee.-eren en to.::-n b.-wam 

· oom Kikie ook aan die beurt. hoe w·el ik Yerlof kr.:-t'g om 

eers die huisbouw onder kontrak. I k wilde klaar rnaken. 
dan kon mijn farnielie tog dam· op leef eu die. eige-naa.r 

. h at rlan ook zijn werk in bezit. maar was Diet-:- ~\an te 

. doen du>; moes ik n m die begen af klageD oor die onreg 
m~j aan-gecfaan. daar i;; nog geen Engelsman di.:- naaste 
Y-3.n h ulle wa!; in tlurban of in die Kaap. ~ou ja ons -ver
trek in di rigting bloem-·rnn-ti:jn. met een klompie waans. 

-ons Yeltkornet kies ODS >oor dat om:; t habansjoe . YE-r<laat: 
· bu:rti Hugo en hij st-=! oom X-iki.e als lager kommanthmt 
: aan wat il: t-Ot' maar aan.,.aarde. cfan is ik mos tog ook 
en offisier . de lOde Oktober gaat. ons bloemfontijn li:nge; 
' '00?'· \>ij \~Ulr ons hoof Lager toen ge-kamp st.sat. Toe was 

: ik in: burtie sijn tijd om want daar is toe al die gr09t offi
sier6 .z~ls _ ~eef Japie K. , Veltkot·net, en oom :l an 

: S. Kommandant en neef ·Chris. de Wet , assestent :Veld
kom et 11ie on;: gevierde C. · R. de \Yet nie, <lie antter ou 
laiharkie en oom J . de K ., Lager komma'ndant. 

• -Oom de EJerk ·n-aag hulp: die la.er is t e groot. Hij - lmn 
-0.it on-moontl.ik nie behartig. die ou beveel weer >ir neef 
·Niki!!' aa:n en dit wort t.oe-gestaan . maar keijk die a.ver-
kaner • Olk het nie tijd H'ufie is kort kort aan OOm. Jan 
en nee! Japie se ]~-we : ons moet trek vorentoo; ons le 
n oo net w r-niet hier lang<; die spoor-lijn en &ls dit n ie 
gebeur dan moet de President 'ir oom Poul be4_1.Ulk 1aat 

-ons. da.n maar huis toe gaan. 
Oom jan S. en neef Japie K. het baj,; moeit~ 

71.) aamekeni ~i_s . 
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. om die mense te keer hul wil net Yorentoe , en toen gaat 
.die olli-siere bloemvontijn toe om die krijgsr aad te rnad

>Pleeg en ilie .-erzoek van die :Burgers voor k le ~lll die 
preseclent. nou ja, h ulle kom toe de aan<l ttrng:. met. die 
· instruksie;; rnn rlie Hooge o>erheid om YOOrentoe te 

· h·ek. 
Onsse Yeld..kornet klim toen op die plat-Yorm-1.ie in 

de midrlel rnn die lager. hij hat een van Jie polie::: ileut
. jes. hij blies roen op die trompet. En die afrikant'r ,.Ql.k 

is soo;: buskruit om die plahorm hij leE:s toe eers een lie
. l~graam •oor: genen'1:1l P. J oubert is :::laags ge-wee:;, 1net 

die rooinekke en h1::t ltUlle een n eedaa.g bezorg. roe wa.; 
die burgers 011-ket>t-baar en de orclet· Ya11 ..Ee groot oo..-er-

: ste: n10r waarts al langs die s]JOOr lijn in di rigting ...... : 

oom Jannie <l e:: K. kreeg toc,n order<; als die z-0n more 
Hoeg zijn koppie uit;;teek dan moet Jie Lager vertrek. 
hij geef toen weer ·i:>&\·el aan neef ~ieki en z0o moes 
ieder drijwr en lije1"" hulle span 0$Soen >a,; l>i.ud aan zijn 

· trek-goet soos on:; tlit noem. en llit was ok zoo oom Je 
;Klerk ~as n et- op t1i i·cgte .plek: willer ~leer en .Streng 

. eu die oom het. n~r jou ·n sH.mbok. :z:ijn -naam roep hij 
apr!g en hij ufluit net gom, .. oor die outa.'.,, ;3 al;; 1laar 

· >out ge-maak is. 
Eu zoo m1: ons ook aan 1lit- trek tO<: tlie zon uh·. steek 

in 1le oostt::n t-0en trt'k OU::' ;;tret'p. -ik dag .toen aqn rrujn 

··Ou oor-groot ntdt'l se· -trek . wat ik in dt jaar i8 ~ef.:het. 

die ~der-skijt is d 1t-rm groot want tot'n het .Jie •·Qer-ouers 
van die Kaap af te~n Xooi-d op ge-dug >er <lie b~kaaide. 

n.a.sie '<'mt ons uou weer natoe trek. \\'ant oru: -tn::k mos 
.nou \\OOr Kaap ooe zeg llie Dappt-r •egl"-l!IE-nse roo:als oom 
A.. De hmge en _\. Pelzer en Fi·edr-ik S . • :n ziju. :Zot>n en 

· .ook ons Veldkornet en uog. ·)..1.leer Yan d ie kerels met die 
ms.nelle en zwart kijle .. ........ .. 

Jujn geeerde lezer zal die· name onthou. ons . ~al 001· 

. eenige ma.an.de weer die pa.me hoor en dan zien hO<? d ie
. kat in die boom S:it of hoe hij daar dir is. ik }iOOr mij· hat· 

J;2 ) louleier; 73) Jie euta'c; d:rywers en toulcliers. 
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·een gehele an-der ·in-zig: oor -a( dle zoorten \a~· lig~siriiii'g
heden d!e gedurig toe neem en- semis' ondra'ag-lik ~era . en. 
dan al-tbos: onder de ·:ruwste.,dingen breek hulle--!;)~r: 
af "'en dan weer bidstontle-! dan 'zal 'n men.$ ni~ wil' gl~ "<l_at 

. die- mil praters wee1· die rnor-bidders is. ait het mij so. 
seer ge-maak dat ik ~-olkome ge~loof het D at onse ·goede 
en i:egrnardige zaak d!e ons· ga.an beveg f nie kart -geluk. 
Onse Go<l. laat sig niet 'bespotten• .of vcor schild · ge-brw
ken. mijn on vriend, :r_ de I<. , wasi \an die-zelfde ge- · 

· voelen. - ' ' - -
Kou ja DOU weer bij die ' laer w·at aan -trek ·rs_· di.e 

paard · kommande is al-toos wor op· die spioene .. al~ Cldar · 
mi;;schien een Tijande-lik perzoon ver-sl-ijn om ' die . te 

. va-.ng. En ODS was nog geen 7' mijl ~-d waar oils . :ri_::-ge-sp'an 

. liet of uit,;:pan is de- oreler. ons moet -weer wag op _orde~s. 
Ons rus toen weer- daar ag dagen. de ~rde1• kom foe -ie
lukkig ander was' ik be'ree's dat 1ae ·h eel 'Bu~·gern:lag: '~p 
eigen \er-1of huis toe ZOU gaan. 'iema~·d bet' ge-rapp~rfee! 
en toe moes •-die as~estent wld-komet die , mans-sc~a.p~~ 
tel die geYO!g i <laar rriakee1"9~burgers en rut"nog a}-'al
maa.l jonge-trouwcles of die wat 'n et \er~loof ge:ra.ak -'is: 
of een 3de of '4cle n-at zijn verloofde nie geiroet h~t' . .So1i' "' ' 
ja ons is clan nou weer aan die trek •an Vle'.'l'ontijn ~!Wµ
Kafferriner Statie. - toe koni die·· klomp weg-Ioopei·s een 
Ver een. daar was geeri straf. DOU weer 8. dagen . ru'~ tben 
kom oom P. ·F. ou ·Kommandant m et de 'Bove~ Moo- · 
derrivier-burgers net dig bif"ons kampeer, · ~-6oz. 'eelii plar 
daagen .. maar kreeg toei:f order om te '•er-trel/ in -·de ng: 
ting van J akoosdal of zoo 'iets: no1:1 bjk hier _00r w-SS I>i'e 
ou Barollongs -tog a.lte kwaat _wanl;:-1rn1le ·maak nou' regfug
rusie met J apiec R ekrn- t-Og een' "'1in hulle 'zeg' Vir hom 
die more op die \ergadering : julle toii o~ ~p die · spoo_r 
en die and er mensse skiet die Baai-te Erigels: man<· dooo 

~ voor ons · on-der schoot-= is die 'el-ko~-ri~t · lag net-. ~D.' z.!Jg · 
-niks ik se toe Tir die m~n: )ij ~~~-t ':1:ie wat- jif ,P~( ~ 
Dink jif '5al ge-noeg krij as 'jij nie da-Ii OOK"'hm1 en w~
kruip en as d ie velkornet jou onder sa~bok kr:li-dap .zeg
l ij ook aan ' hom soo k€rtel huil J a'nllie. maar 'elkornet -



lil 

:moet tog ver Marthie se hoe een bittere doot ik moee 
• d~ur gaan. Alla, · maar kijk di~ burgers skreuw soos hulle 
L ag en die man wou mij op eet. ·toe moes ik maar retireer 

:om -ni~ sla te krij nie. en toen i::. Jannie weer bloem.fon
-tij"n roe en kom toe die ,-C>l-gen-cie dag ·met die order: 
-Voor-waarts. Vroeg die volgende dag trek oris lager weer , 

·. nog al die tijd langs die spoor. Holt weer op de plaar-s 'an 
D: Mara.is, Vlak-vontijn." wagten wort toen uitgeset: 'n 
me~ 1i:an nie weet ji] ' moet nooit jou vijand te genng 
. ag Iiie ~ vennaan . die order fan J apie. Volgen-de dag 
voorentOO tot aari Rietre,ier bij de brug, ieder a.ant ge

.xe-geld wagte uit. na eenige dagen ' Piekenie gehat. t.e he 
weer vooruit tot· op die Dorpie Edenburg_ ook bier het ,.. 

··<>Iis een paar dagen ver-toef. ik bet toen Ds. "P. de Toit 
toon gaan bezoek en OnS het toe rang die _zaki ernstig be

<spreek: die Eerwaar-de g00s:inan -~eel in. de selfde 'gev'oe-' 
Jens die i.k heo. "toen ons fuu ver-trek het hij ons kom da~ 

r ~ . • 

=se en vir ons. tot-God ge-bid. Later beef hij ons "=-eer be-
z0ek aan Groot-revier met Nu~-e jaar. Laater daar van 
ieder week. Nou )a. toe nou we.er voorwa-arts al Ia'ngs die 

.si}oor lijn · tot op ··sprin.,<7\0ntijri: tOe lager trek en weer 
-die pratvorm in "de Iiiiddhl vai{ di~ ka.mp. ieder dag moes 
-di~ brancfwag-ten ·uit · oni te. waak voor de veilig-heid ran 
het laager. toen tietrtietl t1et r ' t1et die 'eldkornet ·zijn 
fhiitjie: . biirgeis bij elkSa.r ! en "op ilie preek stoel is die" 

. neefS eri dit is namelik .neef Jan, broer J akop en boet 
-c:isian .en nog en aiider: oom. met 'n snor ;~t jij &gter 
zijn. koP: kaD, vas kn-00p. die ou Volk raas en ge6els brom 

. en Lag, en dit vraa5 -net' wie - is ' ilit daar ons ken horn 
nie? -En s0o so"li"hulle nou no~(aangehou het as Jan Stijl 
·ni~ op een vetw0edende, beslis-te t-00n stilte ge-komman
deer het nie. ,,Burgers! roep hij, kijk nou wil ik die S-n,ct 
rr!an arui julle voorst-el dit is meneer E. G. e~n 
van ons Volks-raads lede en · die· regering het horn nou 
benoem al5 hoof kommandant om die heele Ka.ap Kolonie 

· te gaat vat en te proklari1:eer en is. die burgers ,-an thaban. 
~sj~ DOU •te vrede? "hif is die regte man op die regt-e 
J>Jek. hoeraaaaI hoereeeeij L........ nou j-a. toe is meneer 
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sn01· ag ik m een meneer G. aan die woord en Leewer
'n knappe toe-spraak. ik zeg aan mij ou rnaat as die man · 
zijn hart n et soo goecf is as sijn snor en ziju bekkie dab 
sar alies reg kom. mij ou niend knik toe-stemmend maar • 
seg nie ts , be-halve- : ik wil eers zien . 

~ou \\"il ik eer s weer mijn Leezt=r ·n biekie aan die , 
han d neem en bring op ons Christelike plig·t~n als een _ 
Yolk die l'Oem op ons Christdijke !even en godsdi'ens-tig
heid. ik Yeronder~tel rlie mig-wool't uit ons Bijb.el, gQds . 
t;.,i.;·c-l : Doet aan een ancler zoo ah; ja- rum u Zelfs. gaame 
-wilt g~-daan hebben. ens. ' -

lk en m ijn vrieud kom toen ~001· die dem· VOOI die -
Statie Springrnn tijn en wat __ moet ons , zien. burger;, kom_ 
011s toi'.e-gen m et arms yol goed en '-'f'eer andere bOndels.
ill km11:baar::;zeu alles uit rle winkel "·an een \rinkelier die 
oowr d'e grellS is 11egaan _om dat hij beswaren hat tee-gen· 
z iju nasie h: w gten . 

Ik en 111ij11 niend kom tO.:n ,-oor die deur Toro die -
\\·in-kt-! en tot ons n"rwondering zien ons een klompie 
jonge zoons bezig met die afskeuwelik werk het-g_aat. dan 
op 1lii: rnl-gen<lt' inanier: tlrie ·van die Zeuns is nouw 
Klerke iii <lie plek een -vier-de 'is book hod'>\·er en de Vijf--0._e 
i~· cut' baa.- die set op die toonl:>ank ik en mijn \TieD.d kom 
toe · in die ,,-inkel J apie K. die ;;eun -..:an ons ·- veld
kornet naag a<1n m \j en \nlt ka-n i,k ·rnndag aan oompie 
Yer-koop en met- een :,: plug hij een Ro! seide Alpakka va.Jll 
nit cl-ie rnk in begin af rol hoe.-el jaarts oompie' ar wat. 
h ij airol stoot hij agter die bank op die- >loei·, Dan ruk hij . 
l\·eer et'D. amlt:r rol Yan die r ak en zoo die ander twee ook 
ik -..:raag t oen aan horn of hulle nou r eken dat dit nouw
r t:g i,; orn ~mike kosba.are A.rti-ekels soo t-e rene-wee.r en of -
d it ,;ijll rn<ler zijn order was. nee ant--\\·001-t hij maar dis 
mo" ·n Bngelsnrnn sijn goet. ::\Iijn -..:rind seg toon: kom 
on ,; rnaar loop, ou neef. En ik zef; toe aan hulle. ik gaat 
Lli e ding uan die Hoof-kommandant rapport en zoo het ik 
ook gt-doen. mwr :;.ijn rnder bij st-Ont. l\·ie is dit ? ken jij 
hulle :1 n11ag sijn rnder. ik geef toe Uie nam.en en ik het 
,-an rlie brnadclot>ners nooit een gestraf gesien nie en tog 
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'"'-;:,.; daar skade ge-doen voor die minste £300 of ·meer 'en' 
d:it het ons laat.er ook veel sruarteliker m-0es betaal. K . 
en zijn seuntje altwee daar-op sal OD5 later wijs. 

Nou weer laer toe want ons moet gloo soos ik boor· 
nrn die kerel m et die mannel en die swai-t. kijl en di-e0 

Laug -nor : om: moet in drie maande o;e tijd n abij d:ie
Groot ~erg " ·ees ik hoor hulle roep die berg Tafel-berg en
. .. en .. J ·n , ja oom .Aderjan de L. wel die O.V.S. vlag· op 
die--bug--gaa n plant oom- aderlan is laater met die 3'~~ 
man• -Oie-· ou Komodant Prensloo aan die Engelse-~rer

w i:-lteop- het weggestuur die ou bet Ta.fel-berg t.oe g~sien : 

maar. nie scos hij bedoel het nie.. 
Voorwaarts van Spring-~·ontijn in die r igting die

".l'aJ¥<nbrng over · die Oranje revie1·_ · As die ingelse mes
kien kom dan is ons ons voor seg nee£ J an S . en Japie 
N. . en daar t r ek die laar weer twee daagen . die paar
d'e.:o kornande al-taos uan die vrond oom J ann i de- K. · 
is d an YOOr en clan agter en ook ou Nikie d ie as&estend . 
H olt : .-en pragtige laer plek uitgesoek eu die Laar getrek _ 
geen · Engels-man kan die laer sien en zoo voorts. Speoenen 
voor •·eilig-heid uit ook die brant-wagte op die Hoogs-te
Koppies rand. oom aderjan de L is die hoof van die 
bran dwagte . die ou oom vraag mij peti om die wagte t e

gaan uit-set; want seg oomie mijn kar en mijn ou pert 
H et ik van Springfontijn b!.ekie hub-toe gest uur met en 
bieki& ~oet v-er die vrouw. " I k kreig- die selfde d8:g een 
brief ;,·an mij vrouw sij zeg alla, ou mna hoe is dit clan 
m et jon :> oom aderlan, de L . sijn ka1· is n ou net- hier 
gekom YOl gelaai met neg-OSie goet rolle d.res-stof rnn de 
bt."Ste en Linne-stu k Flennilet ook Jacob . C' . SlJn 
n 'en nuintj:e ml ge-laai en '.k krijg niets rnn mij man ! 

D ie leeser sal nou ver-staan waar-0111 d ie ldompie 
seuns die op Spring-fontijn die v-ernielengs \1·e1·k aan -ge
rig het nie gest raf is . Gaat het zoo 1rnt is on ::. loon ge
wees '! Tee moes die onschuld).ge met die rooYers asarn Lj 
want God wil sul-ke clingen niet . E u dan die genoem-de 
twea heren is die mar-bidders bij die bid m e die een is. 
ouder l'ng en ons Veltkornet die anclere is een ou-de rnder · 
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- v;an . over de 60 jaaren en die soort dingen heb. ge
beel af-ge-keur om >er-skillende redes. Als kristen rnlk 
m~ sulke renewasie.;; , met sware s.traf ge-straf z.ijn ge
worden en <lit i.s glat nie ge-daan die vijand het· faater 
daar op ge-wijs toe bulle die oor-band kreeg ·en t.oen ons 

' huissen aan Brant stond hoe wel hulle veel barbaar;;ser 
was als ons. ik het ons >elkornet hard aan-ge-Yal en hem 

- op a.lies ge-wijs. ik hat vols-trek niet de minste hoop· op 
o.v~winning, ten menste O.:et als ons op die manier_·wil 

· optr.e_e en dat ons ofve&ieren die burgers daar-in voor
. ~aan sal de H eere ons niet helpen om ons goede Zaak t.e 
- krijgen die OD5 voor vegten gaan;, --

•• • f"'T .• 

,. 
~ ( . 

. ' 
·. 



HOOFSTrK VITI. 

., .lo cl ie rigting: 'Iafelberg. Kaapstad !"' - Protes .an Oom 
Xiekie : om andermans landpale te \erser en sy rede daar
vcor. - Oor die Grootrivier ! - Perdediewe. - Slag by 
Rensburg Siding. - L afhartige Offisiere. - Teeslae. -
Teruguek. - ·n \ Yakker Afrikaanse noointjie ontferni haar 
zy:;r Oom °),'JeRie. - Oom Xiekie bring die Groot Laer 
-vellig nit en ~ sy ontslag. 

:.ioo ja, toe weer op Bok-pos waar oru laer toe sta.an. 
Die eerste bondag in )\o\ernber. On s \\·ert die clag besoek 
cloor Ds. \Y. Postma t.oen van Bethulie . S:jn Eerwartle 
hat. een seer gepaste rede-rner ing tot bemoecliging van 
·ODS burger-magt. d ie selde mid-dag vertoon sig 'n klom
pie burgers \;an Trans.Ya~!. on;, \ elkorn.et seg ons moet op 
let hoe geleerd die Xrans-nal Burgers is en meteen s wijs 
ltij te<>n die Oostekant daar kom hull,e_ Hulle rnrtoon en 
blinde ge-\eg -oos Hulle nou konsuis die vijand storm

.loop. daar wllS rnor mij geen aardighe'.d aan ik dog ons sal 
sien as hulle rerig moet storm. En dit Ret la.ater geblijk 
·d.at die ou V aalesi baija beter kan vlug ~ stot-m. oom laar 
komodant kom toen en s.eg vir m.ij ou _ 7ikie ons moot 
vena.and alles in order maak. ons moet morre voor sonop 
verirek is die orde-r. ik het toe alles laat regmaak. 

en toe die sonnek:e sijn koppie uitsteek staat ons 
laaz- agter makaar en vertrek toen ook in die regting: Ta:f
velberg. Kaap-t.oe-. Die heele dag door en, ons hol.t 
to.en op de plaats K noHelfonte.:n. Toen weer laer k ek 
<lie plarrnrm weer in die middel van die Laar. Ons ver
toef nog weer 8 daa h.ier. toen kom die tijding of order 
wat die bmgers soo ua ver -lang het om Grootre-vier oor 
te gaan on::r <lie brug, die waabrug, Roos se pont, ja..ja! 

H.et was de 12de Kovember. .Japie C . en C. de 
Wat met 400 Burgers >an die beste moet op die 13de 
~ovember 1899 oor die wagen-brug met een 400 ruiiers 
die Colonie in om Coles-berg in te neem of te preklamet>r. 
<lie -waagen-L aager moes \OOr die Brug blijven. 
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Nou ju nott kel ik m ijn leeser eers Yertel wat ik van 
die velttog dag. Ik het da(lelik die ~me ofresiere Privaa.t: 
gen·aag ll"at die polet '. .:>k nou i!' om die Colonie in te trek 
ik bet ~tltoos \er-staan dat ons onse grens n iet mag O\er 
gaan . 

De wlkornet naag en waar om dan nie ? wat is jou 
red~ dan daar voor. die ou burger: Veldkornet ons bet 
volgens Gods be,·el volstrek geen reg om sulks te doen en 
de Eerste plaats ik siet in Gods \\"oort en u mag dat woort 
niet verrrerp : die u·oord is: •er'1oek i.s die man die sijns 
naastens Land Paallen met ge u·el<l o,·er skreit of \ er
breek. en in die tweede plek u·at kan of mag ons ou 
klompie burgers teen die E n gelsen oor-magt e doen als 
die ons ont-m oet? 

Velkornet: .. jong sien jij dit is juis die polletiek >an 
die Regering om die colonie en re trek en te annek$Seer 
oin ons nasie te verlos •an die engelse juk. Die afrikan 
ders in die kolonie bet ons regering gen-aa om dit te .doen. 
Rule sluit aan bij ons. ons het gist.er een brief rnn die 
Generaal ge-1.-rij \mar-in hij seg <lat die colon.ie bUl'g.er~ 

bij-na 1llmaal aau-"luit en hullc \eg soos leuw::: teen die 
Engelse. Kom.o<lam J au olevier was slaags en het die· 
•ijand gedrijf in een lot ge-•ang. 

En t en denle wat gaan die R egering doen als de En~ 
ge moogelik sleg ~rnrt Yer die _\frirkanders en als de En
gelse Yan die Coloniealles Yang en of op die slagyelde, dan 
wort ·hulle sE>eker almaal opgehang als rebelle en all-es
Ye1·konfiskeer en wat woti; ·rnn die moeders en kinders ?" 
Ik dink ons e regering gaat oorsaak wort Yan een groote 
d iende. fl ie on-herroepe-lik en on-herstel-baat· kan worde . 
Jk is nie teen ons regs ->erdediging en binnen ons grens
l!j-nen du11 Iran ons Gods seegen Yerwag. maar ik is ap
seluW' reegen daardie inval wat julle nou aan gang mee. 
is en ·als die bdrgers van oorkant dan nie wil help en aan
.;:.]uit dan i~ hulle wel-kom soos ons gedo.en bet aan trans
rnal met die .i.maj uba en Collijs kop. die L ieu·e offes.iere 

7-J,) ::ibsoluut. 



was rnak gegoo~ en de komandaut ~ms toen ernstig. Kijk 
hier ou nie-kie een ding wil ik nou Yer jou seg daardie 3 
punte 1rnt jij daar op-ge-noem is heel ma.al ge-grond. ik 
is vol-koo-me Eens met jou maar kijk. ou kerl die cling 
moer jij ba:ja wr-sigtig mf:e v.·erk. dit i::; heelt.emal gewis 
en ik waarschU\Y nou Yer jou as jij aan-ge-klaag \\·ort moet 
ons jon cladelig YOOr 1lie krijgs-raad roep en jij kan veroor
deel wort Yer en la.ng tijd en clit sou jij tog nie •erkies? 
hoe dit ook .a.l is die regering moet ;;ien hoe hnlle daar uit 
kom . ik in j'.j moet met net ons plig doen als gehoorsame 
bm-gers dit i:> al. Pas op nou jij is nou ge-waar-scbuw. 

~on ja toe moes ou ~iekie maar shl blij mattr die ou 
btorn brom 1larem nog elem· sijn snor .e-n .se : nou ja. kom
dan.t tlan moet ik ingee rnaar julle moet nou onthou as 
<1 .. Heere ons spaar clan sal ons drie agter de oor-log weer 
mekaar sien. Goed seg die tween gaat •ort. 

Het wa.;; 1le 13de :\o\ember, 1899 . 
. Op saal '. op saal ! . burgers~ ro.ep astent wltkomet C. 

de \Vet alles in order nou eers een k!)it aan-spraak van de 
komandant en t oen de ge\Yeeren. en paarde geinspekteer. 
-it.>1 > uitgesoekte bdJ:gers en paarde toe Yertrek ons in de 
!·::::ring die .Golesberg-brug, twe~ diep de offisieren op die 
punt en die ' :anclraager newns die hoof offesier di.e vier
kleur van die O. V. S.. 

Xou ja Het .\\·a$ rnor mij als christen geen aan-g~

name dag . . ik: moes die volgen-dag m et die wagen Lager 
ook. nader koomen op las _nm die Komandant t-Ot voor 
die Brug ik is met die ruiters meede tot voor die brug ter 
"ill" van mijn outste seun. ik bet . nooit. in mijn heele 
Lceftijd _een s.\\·aarder dag ge-sien als die 13de N" ovem
btr, .natuur selis het horn teen die onvoorsigt:ge daat als 
bet ware wrset. H et was die koutste dag die ik ooit door
maakte . ons hat geen wolk in die lug die heele ma:ant 
Hn d~e begin tot eind. Toen on;; die morre besig was 
kreeg ons ou!de 1Yim en aJ-tijt sterker in kouwer geen 
mens het sulb noe-ger daar ooit beleef. Toen ik: mijn 
seeun groet kon ik bt-swijk van smart. Sijn ganse gestel 
rrilde Yan kovde en soo beveel ik: t-0en myn seer sieke-lyke. 
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kind aan sijn H-eere en gaat met Yeel besorgdheid te-rug 
naar het Inier. en rlit "·as ook al t~en uur toe ik dM.r kom. 
Nou ja die antler dag ver-trek ou Xikie. toe Hoeg met die 
klornp waens trek toe. Een goet ge-.;·orrneerde laer soos Die 
leser wel s!il op gt mer.k het, toe cl!e ou oor-groot--.ader 
syn lager kamp ge ma.ak het , i;i.·aar Gu ta Hans d '.e aanll 
die leeuw met We Stomp \'Ullf ge-gooi bet . 

Net \·oor ilie brug is die artilerie Yan Tran:;,vaal m et en 
stuk of \ ier kanonnen als ,-eiEg he :<ls wag. kom dam 
Preiler als Hoot claar Y'1ll met een 20'.J nm al diena. sies 
en talen en kleure. En 1laar kon en m tus ok -.an al die 
srn>rte gruwel-daden si6n en hoor \\'ant cli,: mos Johannt s 
burg ::; 'n Vr~·wiligers , sien jy. 

Ik het e'der-maal biekie gaan kyk Yer tyd ver<lrijf. 
maar dit het mij nog meer omgekrap, want daar was se
ker on-der <lie hele lot nie een wat geloof <lat daar een G-od 
is en regeer. Ylook en swets, n'.et ander;;: 1Je naam n m 
God is by elke woon soms rnor en agter elk woord. l k 
is later mooit meer ge-gaan be-hali;-e een keer moes ik 
want ik moe-; die morgen mijn twee paarde las: en om 
trend drie uur in die middag gaat ik 1.-yk waar hulle is. 
maar -.on.d niet-s. Gelukkg kreeg ik een ka.f:fer die vertel 
toe aan my dat hy gesien het drie base het.ilie tweet blonw 
perde soheen -toe ge-jaag en w,vs toen naar di~ ,,schrep-
1ager ' '. Th: s.tap toen somrner m.aar rum daar-heen en ik 
ontmoet ou Preller net rnor sy ka.mp, dat hij t.oon wou 
gaan ry. Ik seg hem wat die jong my ,-ertel hat en of ik 
kan in-gaan om t-e sien of ik hulle kry. 0 ja, seg hy , maar 
sal jy jou perde ken? 0 seker als hul hier in de kamp is 
sal ik hulle- hier Yandaan roep na om toe. Laat sian s.e 
hy. Ik roep toen myn ou ryperd op sy us.am. nog eens. 
nog ens en ik fluit ook en d:e ou hin.nek. Hul het. die 
paarde seker vas ge-bind in ik roep weer. J a. toe skreuw 
die paa.rd hard. die komdant se: kom laat ODS gaan. sien. 
Oas Yind dit soo. Twee •an die vage boncie was my perde 
aan voe1· gee en ik roep >Veer die pert se naam en by hin
d. Die kom.nµmdant sien toe self. :\Iaar tot groote te
l~-s.te-1-ling '.Sien ik: hulle het myn percle se rnaa.n-ha.re 
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kon a£ ge ,;keer en ook die srene teen dei pit stomp af, 
Th seg t-Ot'n aan cu Preller : 1..--yk hoe b et jou soldate my 
p~rde versnipper. die mane en st-ert e . H~ 1Ta t-0e aan 
hulle : w<*lt kryg julle die perde Yan daan:1 Geen an~ 
woort. H ij na<<g \1·eer : zeg my-driftig-jule . .J ulle het die 
Percle gt·-,;tool.- : !tiei- is <lie baas <ler \·on zegt wy. 

\Yo ham haben dies in de Ydt gekregen Kommandant. 
a" joe belef com . EH !ty het l:en lawaai geruaak dat die 
atu'Cledrt=till. en !tull1:; moet £:.::> betaal ab meneer te vrede 
:, en dan ;.al liy morre Yerder straf gee. l k 1Ya:S :;oo boos 
<lar, ik kon :;ted. ben je t euede meneer. auder,.: moet ikke 
-tt.ll e t ronk toe '-'t uur. \Yat >:al ik dan h _•g en ~e~ toe aan 
<l:e ko!ll1hrnt ik ,;al cinn clit" £ .) ma r moet neem . Kam aan 
betaal nou f.i pornl ')!ll dat jd1le ~oo gedoen het en dit 
mt::; ook net gou ~n die hanr en weer in ou Xikkie se hant. 

En so is ik e1n:· Yer-erg Yort m et die h n·c arme ver 
snipperde perde . On:; mensen het m: leelik ge,;l'ot toe ik 
by die laai- ge-kom her. D-ie self de klo~p :-:al ik laater 
\1·eer ia-at :-:ien met BOO-.j()" perJe ZOili- hulle self Yer klaar 
h e t. E en paar \\·eeke later het oom nikie toe gaan kuijer 
na llii:; Frnnt-laer '"l' r :-:yn seun. '\ou ja hnl :::ou toe net 
cEe ~mder dag more een klompie eugelse gaan Yang of d oot 
::.kiet ..:oo- ik toe wr-;;brnn . ik blyf toe llie aant Ja,u· om 
non 1lic rnllen chg ook eers te sien hoe tlie kar- notl af 
tlit:c t ak ko111 . H eel ITOeg cl..ie mon-e 11·a;;alle:; in rep en roer . 
Dit :,.. net Jfon:-:ei-;; wat jy sien. Op-:;aal, op "nal '. burgers r 
en di& 11·a, ok nie te hmk toe i:; iecler n io111 op :-:.n1 perd. 
Komm<'.nrlanr Scho,•nrnu nm Tr•lns -aal is toe H oof kom
dant oor 1lie krijgs-afdeling. Jan S. Yeg kornmandant, 
J:1kop K. l.10of-Yelkornet. C de Wet is siek en bleef 
toccn ir: her laer. Yader Sc:hoerna.n n-ou eer" d ie krygs
hdcl.- !et '-' -<eggen en die jonge burger~ een 11·eiuig in-dag
t ig maak. \Yant '.k ht-t opgemerk seg clie ou krygsman 
julh: ;,, h· om ·cc1·.::ldlil! in julle hoU<hng en hoHed Yan jd1le
her, a.! in t-en _ge•eg .!::l'IYees. P a · nou op. jonge burgers. 
vir julle, dol·D en late. I k wii nie He ft.at jnlle moe~ lafo?r-

i 5l lec-s: ;3.)()_ 
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tig wees maar weet. nou julle gaat slag-Yelt foe in julle 
moet die tegen,;tander nooit. t e gering ag nie, en die ou 
kommanda.nt het toe die klomp geluk gewens en een 
mooi gebed gedoen t'll roe psalm l~ ,·ers S gesing. Dat 
d:e ou de heer •lit :::eer :::eker op-n·g meemle bet\\·yf.?l ik 
in bet ge-heel nie. :.\Iaar iik kon Yol<:trek niet tot ·n c01·

tuiging kom <lat 011.:. d e m'.n.;;te reg had om te doen soos 
'Ons toe be-.;ig wa::: om ti:' rlot:n . \Yant die mensen Yan die 
Koloni.e ~niren tot'n al ree· ls ender dkanr.1er Yerdeelcl en 
'3an het r11·is-ten : oUtlers en kindercn. broers tegen 
-broers en~ . Ik w noef die dag om •lie uit-werking Yan 
<die ~e..-eg tt: ,·er l!eem. Die nder-< trek toen 1·oort soo 
.als gf-woon lil;: tl:t' offi,-ieren YOor en ook <lie 0. \ . S. Ylag. 
d:t lyk clarem rrgtig 11woi .. \ !;:: dit al-: i,- tog-. en tog :<teek 
<iaar heel wat anrlt·1·;:: in . 

Xouja toe die str.nl-mag '"'n Ullt' \1·eg \H1S narn !k een 
Ye! kyker 0n klim een kopje uir n'et ver rnn die Laer. 
Ik was nog nie op d'e kop hoor ik al -.;koten in clie l'igting 
RensLurg Hiding. l k <t we biekie "toom mm om op die 
Jicog,;te punt te kom en 11·eer hoor ik d!e gedreun_ H ulle 
•·eg rlag ik mar ,.:ou d :e ou Rooie,, dan. al soo dig b,' "·ees 
dag ik. ik gaat toe iten open d;e kyker, sit reg en spejoen 
toe in die regt·n'5 \\·aar ik t1r;:,uuig ge ltoor her. H et was 
onse spioenen iu tlie nm die Engelse wat makaar :-::krik 
ge maak het. Zoo hcor :k lh: aant Y<lll hulle. 

Dit was net lwlf t\\·aalf roe o~ komuiam1o en di., 
Rcoijes el-kan<lt:r ge 11·am \\'Ol't temen,.:te llie E ngelse ons 
Toor posten . Di.: \urger,.: lid hulle in-ge \\·ag in die po
siesie:::_ 

E en. u:tn<l en ook die se LUl rnn oom ~ik!e \\·as die heele 
meclag oncler die L iedait en later <lie miclclag onder die 
.koeels Ya.n die Engebe L ee }Iet forts en. soo kon. ik een 
ge tromn: Yer-slag geYen rnn Jie geYeg. 

Dit u·as soal ik ge ·eg het net half t\nltllf toen ik een 
sar.;ie klein-ge\\·eer :::,kooten hoorcle. lk merk toen een 
_groote beweging lang;; 1lie spoor-lyn an<ler kaut die Siding 
:am_par op 1lie bult en toe kraak dit soos mielies wat goed 
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·spririg'". Die beweging trek en bieki trug. Toe hoor ik 
dreun. En de artellerie stel toe die kannonne op die 

· .Pos siesis Yan die Boer volk. toe 'ms dit. of die hele _.\ar
.-de beef. Elke skoot b~ die groot roer en dan 'l\eer waar 
·die born bars een nog harder dreuning of slag. Die kanon 
dek toe die op-mars van die Engelse troepe. 

Die >er haul van mijn seun en die niend geef nt·t dit:
sel:fde. Ons mense het tegou ge-skiet seg clie nien<l. Th: 

rwon he ons inoes 'l\ag tor die Engelse san die l'and sijn 
met kom en dan begin t eskiet dan sou je een mooi' slag 

:ge-sien het. Die roo~jes was nog te \el' roe begint on;; 
kerls te skiet en seg d'.e n 'ien dit, n·as Yan skoone baDgheid 
een nog al '<lll die stronte met die ou }IartieDe H emy '\\at 
eeD rook gee soos nie en kanon get: nie . Toe het die ' YaDd 
o.ns ontdek en een biekie ge-retireer om eers die kanonne 
op ODS posiesies te stel. En toe kom die die ou nasie 
Jie kanonne eers al te kort ge gooi en later toe die troepe 
-die rant klim toe ons nou kon >eg, kon jy nie jou kop uit 
steek nie soos d ie born bars. _\lie jong een mens kon nie 
help om te lag. I k tenminste nie seg die ou als jy die ge-

-sigte sien wanneet· een born hier tussen ons bars. 
Die rnooiste grappit: her die ,eLkornet se seun gemaak. 

Hij .... -as een van di groot-praten, rnn die huis af en ok 
nog d.ie heele midclag. Ik het horn nader-hand m0€s keer 
. seg die ou Vl'iend. Dit het gelyk of h.ij nie kon wag f-Ot 
llie >ijand onder skoot kom en toe die bommen nou bars 
hier tu.sseD ODS toe het <lit gelyk of die oukie nie diep 
genoeg koD inkruip onder die rots waara-gter hij suaat . 
. lk het toe weer soo jam.mer geskrij vu· hom. ik vraag toe 
aan hom hoe l ijk dit nou , Japie. :Nee oomie Dou wel ik 
mar hdis toe gaan en hy spring sommer op. ik seg toe 
man, hulle sal jou doodskiet, ;;it ag ter die klip. nee oomie 
ik wil eers broek los maak. Die ou vriend seg ik kyk toe 

-0p en siet die man et hom reeds be>uil . ik seh toe ver 
..hom jou La£ hart, kijk jij bet jou bevuil. Daar loop dit 

76) Soos spriugmieli~s in gebakte ver ; 



1:52 

op jou skot.>n uit ! My ma.ag is ok soo seer oomie! i:k wil" 
nou na my papie gaan soek. 0 en hy stap aan. ik l-yk toe 

cok rand m11ar .,.iet geen een •an die o:ffisiere. Die kanon. 
vuur breek toe bieki af ik stuur toe die seun van my en 
laat w·eet die burger6 moet ret.ireer da.t o.ns kan veilight>id: 
soek. D ie ingelse sal ons •ang. Hier is nie een o:ffiseer. 
Een klompie burgers was •erder op een punt van die rand. 
Die heu die ou Rooijes go.:d kon uit-piets anrdes ·wee-t i-k 
nie hoe dit met ons sou gelyk het. Toe ik halpat t.egen di& 
r and af is seg een Yan die menssen ; oomie wie leh daa.r 
onder <iie besem hos. Ik dog dat dit een gewonde is, en. 
r aa.ij nou als een blief "Wie dit is vraag my vriend aan-my?· 
W el ik kon natuu1·lik nie ander& as om te se : ik weet · 
dit nie. 

Die man •er-rnlgde mijn n-iend, was ons kommand-ant. 
I k stoot w e aan syn been en vraag: i5 jy gel--wes, kom
kanciant. ~ee kerl ik is mos m myn posiesie. Tu seg toe 
aan horn : alla maghie man en hoe kan jy hier le en wat 
van die mense die· nog op rant is en daar oorkant 8.'.ll(}er 
kant die _poor. Korn man. seg ik, die Engel-se is al m er 
op die rand. . . . . . en waar is Jaap dan uaeg hy weer? Th 
weet dit nie, julle iF- moo die ofiisieer en -waar is my pert 
non? Die kommaudant seg toe: jong. 1-yk tog en seg aan 
J apie om te sien da.t die mense daar af kom as jou blief. 
Nou ja toe dis nou weer een 'eg kommandant ne? En 
ik doet toe net -wat ik kon om die ve-lkor-net te krij. En 
net op teid. J <lpie spring t,oe op die ou blouw paard en 
jaag toe oor die spoor in wenk met sy hoet gelukkig sien. 
die bur.gers dit &ll <lit was net sooshij oor die spoor gaan. 
si.en ik die man n1.1 .an die pert en omtren een- duisend 
tree • an hem bars een born. Het was die went van di€ 
koegel. die hem •an die pert rukte. Gelukkig kreeg hy 
nie wonde en spring roen weer op die pert. en die man 
wat die vlag altijd gedraag het. het rommer die lsa.t le en 
weg-ge-hol. Gelukkig daa:r was een klyn Strydom d;e 

het die rung gesien en hy h et t-0e weer berg-op en bring 
die >lag; anders het die skanJe nog groter. Tr omat; C.:.. 



Dt'eyer washier die beroem-de ur· Yaan-drager. 
Noo kyk en net onder die rand het die burger hulle -· 

Perre- klamp-klomp aan"ma kaar ge-bint en d-aar l1et c!'t 
vi:r jou eers vre~lik gelyk. Begryp daar het gro en paar · 
ham.me tussen die arme diere geba.rs en 32 perde het daar 
gebly. En nog iets anders seg my nien<l Toe die men;; se 
:nou bij die klompe perde kom was die knoope soos hulle 
die rooms aan-me-koo.T ge-b'.nt het so rn.s-ge-trek dat hulle 
b ijm;, al die t-00ms moes los snij . Dit is heel te ma.I een 
woodier cl.at die E ngelf.e nie van die mensse ge-vang of 
doo@i ge-skiet het n ie. Die hele vla.kt.e was oortrek van 
die stryd mag. Party hol te voet. of ande1'1S is weer twee · 
twee op een pert ook het ik enige perden gesien son der 
ruit.er-:o. t-oe he-t ons 4 maats soo stadig aan ge ry laer toe: 
K!,v-:a Joh. Stry<lom het toe die ·dag op ge-rol en b_v die 
la.er" ge-\}ring. 

)fou ja om Nie-kie het toe ok s:m possiesie verlaat en · 
J.aaeJC toe ge stap. Die komma.nda-nt en veldkor net het 
net sleg ge-Iyk. Die veidkometwa-$ toe natuurlik ge wond · 
het ik later gehoor en is toe ook op siek ver lc,.f huis-toe 
en ook >-y dapper-e seun. Die vuil-broehie he-t hy seeker ·· 
Yer brand. 

Ik het toe die ' ier op ge u--ag, waar mijn vriend een van 
is en o6k myn seun. Mam: die ou vToend het soo gelag hy 
kon amper nie die bo-wn Yerhaalde wr-slag be-hoor lik 
gee sonder om uit te bars rnn die lag. Dit is toe :No. 1. 
Oom nikie het die aant nog dam· -Yertoef en so meer en 
daar t ussen die groot-prat-ers ge-,ra of h nlle nou ge-noeg ·· 
Emgelse geskiet het. ver die da.g. M1tar moerri glo, hulle 
wil beken. 

Die kommandant het ook toe net lelik S:ek ge-wort en 
nou wee.t flie leser s eker ook afa 'n m ens nou so 'n hoog-ge 
plaatste P ersoon is en jy val soo dem die mat; dit is gf:
noeg om mens Dood-siek: te maak. Die groot d ing wa.t : 
die kommandant nie kon hou is: daar was 'n stuk of drie 

n OOT!ee oom veul. Gert Pert-00rs'' >'P :>Pnns en die kerls. 

76,} of berngr.e ? : 78 Pretori.11s : 
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is leeuws om te Yeg. Daars niks war hulle rnor skriJ, n.ie . 
twee Yan hulle is laat.er gesneL1\\el: een te Oole;;berg. Sy 
.naam staat op Daar die monument gegraYeer. Die eer sal 
.Tau S . nooit "·ert wort. Die auder broer Yan hom sneu
\ elde op de plaas of in de nabyheid van Cmaree Brant
.spru:t m et die jonge held 0 . Willemse saam. 

· Xou ja oom Xikie het toe genoeg gesien en gehoor en 
-is roe die aand nog "·eer trug naar die laer waar-,an hy 
die hoof is. ~ou weer op syn pos patrollie reg, \\agters <lit 

-E.et en clan met die verkyker op clie koppe sit en spioen in 
luister hoe die groot-roers clreun op my nasie. So het dit 
.aan-ge-gaan Yir weeke. V\-el op een mi<ldag is ik net renig 
gekom in die laer. H ier kom die komuxandant se kar aan 
seg een nm my ou maats . .J a. Regtig, en dit \\as ok nie 
te lang : hier kom by aangestap naar my t em . Dag ou 
~i"'ki. hoe gaan dit jong? .\-a-a dag kommanda!lt e:t;i. 

h oe gaan dit met jou en hoe lyk dit tog met die krygs
Yerigtings en zoo rnorts . Toe knik by \ir mij en stap een 

.-biekie op "".Y· Die kom111andant \'ertel toe : ik bet bedank 
man, die ou ou Scho.eman ml mij mos order soos een kaf-
.fer en ik la.at. mij n.ie rnn sulke goed order nie. Ik het be
·dank 111an, en gaat uou trug naar huis by my familie. 

Oom X. Kommaudant en als nou al ruaal soo handel 
wat wort Dan nou Yan die mense : ik meen die Koloniea
ler:; :> D~e kommandant . .k:;k ou Xikie jij noem my nou op 
mij naam n.ie weer kommandant. Dit is soo man ik was 

·ook teen die affere maar dit help mos n.ie . Die mense oor -
st.em jou .... .. oom ~- ja m an, m aar kyk, nou praat -jij 
mos glat an<lerstet· als wat jy op Thabanshu op daardie 
vergadering ge praat het. \Yeer jij nog \\at ik en ou cor
neels rnn <ler Wat jou die dag die ding \OOrspelde bet. 
Toe laat Jan S. sy kop hang. En nog meer h ier op Knof
felionti jn. Onthou zij nog ilie 13 ~oYember wat ik aan 

_jou en Jaap K. ge-seg het ? E n nou ~ jakop huistoe ; 
kommelie;; ;;iek ge-wont en jij wil nou ook huistoe. Dit 
is mos nmr a1:ll-steek en \\ie moet dio nou blus. Dis die 
wat ik -van Thapanshu af geprott:st eer ' het teen die oor 

-die grense trek. Toe st ap .Jan S. weg. Die volgen dag 
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net ik llie eks kommand1lD.t Yerge sel tot op Donker-poort 
Stas!e, tei· "-ijl !k ka!<t-en kleere op die sab;ie moes ont. 
·vangen nam ik af-skeid ,-an onse da.ppere('.') be•el-,oerder 
-en het neef .Jan nooit als sodanig ont moet. Fen uiend 
het het my later Yerseeker dat neef .J_ toen die 'Yand 
Thabansu in nam die dappere kerrel een vlugt-eling bleef 
tot die Jasionaal Scout>: H em besorg aan die braYe Engel
·se. Genoeg yan die kommandant. 

Ons kies t-0en <lie regte kerrels .sooals Robert Krauser 
en 1Iartienus. Greyling kommandant en assistent en neef 
Hansie van Vuuren. Dis die regte soort ja. 

In die t ussen tyd het daar Yet-schillende harde slage 
plaat~ ge,ind onder leiding rnn <lie Th·ie 1aats genoemde 
-ofiisieren met goed sukses. ~ou ja al die lawaimakers is 
toe huistoe. Die Engelse drnk toe in so kom die cling toe 
-<lat ons moi verstrking krij en presedent Kruger stuur 
t-oe die ono-verwin-lijke Genneraal: J. de L are_,-. die die 
vijand te .lgtertang een groote neerlaag besorgde. 

1faar die njand kreeg de OYer hantl te Kimberley en 
-0ok waar Cronjee met uouwen begin te hoer het in di"' 
gevolg was 3000-10079 man liet ·rnngen of wrkog zoo als 
geloofbare ninde my \erseeker het \Yat die ou nie kon 
'$terf soos 'n mens nie .... .. ~ouja toe die oorwinning op 
Cronj ee nou soo "·a,:. Toe wort ons mense mos klijn-ge
loo\\·ig maar ons :"pook toe nog hard die E ngelse drijf toe 
al hulle magte op K imber ly en trek toen -:\fodderreYier 
op in <lie rigting Yan Bloemvontijn. Pr6t:.>flent tijn or
der toen Yersterkings Yan Cool,,.be1·g Generaal Delarij met 
-de TnmsYaal .,e .Polliese 400 en nog ·n 200 rrij"·illigers 
van OU>" kommando. D! e ont-rnoet die ou Roois aan )fod
derreder. Ortels plaats. O liewe aarde cl'.e aarde krijoel 
•an die jogga ·s en ons beele mag daar was slegs 1000 
man tee-gen 300,000 Engelse met 200 kanonne. Tus-sen 
die rHier en Ho:;-hof raak Generaal de Lare;· slaags met 
een mag \ier-maal ,,;oo ~terk als de sijne_ 'ogt die hele 
dag <led-r maar moes die a rnnd retireer. sijn Yerlies aan 

79) lees 3700; 



mall1len was groot . Buim 80 van sijn dappere burgers . 
sneu.welde Daar en kijk die v.i.jand se verliesen seo a.k 
een >an hulk ou rapporteurs se O-•er 900 dood.e en -000 
g&wond. Begrijp cm.s geagt.e P res;;edeni Kruger korot ons . 
die. da.g een besoek bring ma-ar moes teleurgesteld terug 
gaan soo spoedig mogelik. 

Ons te Eoois-berg kreeg t.oen orders om met alle 
spoe..l t-erug te trek om ons lagers in veilig-heid te bring. 
Xou jFl ons moes toe vlug soos ik dit noem maar die 
offisiei-e wel ru -" he een mens moet ;;,oo seg. ::Jiet alle 
spoet dii> Transvaalers ons kon die mijn Hoof lager ofrseer 
ik toe in die ri.g5ing Springfontijn. Die avond toe:n ons . 
die Ora.nje-Revier over is siet ik een af -sonder-lik klom
pie karren waar n:omYen en kindertjes e>p rijden. Ik gaat 
toe om te sien \Yie en wat h et mag beteken.en en vond t.oon 
rlat tlit nou die vrouwen is van die K:Glonie ale Burgers 
nou moet hulle saam met d'.ie Transvaal lager;; voo1· vei-
Lg-heid ! 

'.Poe dag ik oor die ding wat ik aan mij offisieren voor
spel het en waar is die la.fharte nou Bij hulle famielie.;. 
Van daar clie \Touwe het my e(;n tyd na die oorlog 'i!,r 

t el dat·· hulle gevlug is so ver Transvaal ge-bied is en la
t er deur die portegeese op-getel en >:er -sor.g wa.s agter de 
vreede per skip naar Port Eeli&bet en toe naar huis-t vc. 

Verder- so als mijn lesers sal op-merk- in cEe Rig
ting. van Spriflo""Yontijn. Tii: moe-s rond jaag om alles in 
orde te hou. On,; \er-trek die dag om t'.Yee um van Don
kerpoort Station. Die aant t-oen dit donker wort trek 
m ·jn Lager voor bij die Plaas .-an ons Hoof Komma.ndaRt 
E. Grobelaal' . Ik rij biekie voor-uit om t e sien hoe die 
pat is in die kloYie bokant die huis. Een liederlijke entje 
pat. Die nuwsgiereg liewe nou\\ ge-slag bet mij v~ 
geloop om t og te ver-neem wat aan gaa.n. Ik h.et nie veel 
tijt die maar het toe gou •ei·tel in ·n lekere kop koffie 
in tussen uit-gedrink wat een aller-skoonste. jonge dogt.er 
van mij rnlk mij aan-bood met een a.Iler lieflikst.e stem
metje : Sal oomie een koppie koffie neem ? Al t-e seker, 
skoonste bloemetje, hartelik D and-baa.r. Dit is lang L aas · 



-ge~beur en die eers~e die ik vandag geniet. G eloo.i mij 
soo lang ah ik die koppie ledtgde >erdween <lie skoone 
gestalte ·weer en net toe !k de teuwels oor die nek van die 
Pert vat kom sij aan ge-loop. \Yag, oomie, hier is iets 
vir oomie om mede te neem , als ik jou m ag plesier daar 
mee ; en met Eens stop sij mij het in de hand. Dit is 
n ie soo goed als <lit moet wees. mar dir is tog iets om aan 
te kouw oomie! "' 

,,Harte-Lk dank Liem jonge dame . hartelik dank: 
nog-maals hartelik dank er \-oor God sal u segen !" En toen 
een wel-gemeen<le hartelike H and-druk. Sapper-loot dit 
'ms vir ru ij of !k mij ou vrouw ::::c om-helsing rnel . roe ons 
n~ als dogter en seun gespeel het l 0 p ou Dap_µPr L'Il 

da.ar gaa-t oom ~ikie m et een sakkie eet-goed. Toe 
k-0m die voorst-e wagens ook net voor-bij. lk geef di:e e-et-

-goet aan rue (lrijver: Sit die in die- kis . Klaas en kom 
maar a-an. Ik g-aat toe:n Yoor-uit . Die poort was in order 

. g&-maak ; ik meen die pad. 
lk hij toen oot bij die punt n m die .groot dam om 

die wagens te laat ver-bij kom. Toe ik non soo, s taan· en 
dink oor al tlie orn-wentelingen was <lit ver mij of ik met 
di& vemtands oog mijn volk se weee een na die ander -voor 
mij siet_ voor-bij kom. :Ek het amper begin huiL Too 
lrnm die m or waagen in soe kon ik toe iets anders doen 
eTuetrde<r t &e d__{e jong om op die hult vas te maak en kofiie 

· te maak. b ik kom <lat dit klamis. Ik moes ver-suim 
tot die laa.ts-te wagen vool.-bij_ is. Onder die wij l k()fD. 
daru: iets v1·eemps in mijn oog : wat_ is dit pa.arde of JVee_ 
Daar is ruiters op. Wat kan dit wees-. Die njand? :::\1is-

. skien spe-joene? Jk roop toe: werrla! nog 'n -&lag holt ·nou, 
0£ ge-antwoort ~ J a n iend ons is burgers. Nou ja toe- is 
Hclle ook \OOr mij. Naand vrin.de e--n waar gaat dit dan 
oou s oo verkeerd heen? Ons "·oon net hier voor die pooi·t 
bij" E g. die hoof kommandant. 

0om ~ikie : ou maati.e en waar is Gr_obelaar dan ? Ik 
was nou daar bij die vrouwens. Hulle se die mans veg 
aan Modderdivier. J a ons kom daar-van--daan ons het ons 

·wapens neer gele. Di sals bog ons k:m nooit teen die Na-
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s1e •eg. En waar is G ? Het hij ook wapen af-ge
gee? 

0 ja seg een van ·hulle: hij het af-ge-gee en toe m<>e& 
ons ook manor afgee; want dis mos ons baas. Ons woon 
op sij grond. Hier kom hulle nou en t-0e groet hulle en 
ik bleef op mijn Pos tot die \rngeru; voor-bij is. Toen rij ik 
gaat om koffie te drink en van die lekkere beskuit en 
koekies re eeet wat die klijn noointjie vir oomie ge-gee het. 
Dit 'ras toe ook al 3 uur in die more. I k blaas toe die 
-duitje : In-span, in span:'. 

Kou "·il ik eers weer biekie terug kijk met ver lof van 
mij volk. I k uaag aan een van die burgers tot- twee 
ma al: waar !s E. G., ons hoof kommandant, die 
man met clie kijl n manel wat die -antler dag op &pring
fontijn soo een almagtige sterk Held was, die alles in 
sijn mag had. Ben 'an sijn ruiters seg t-cx:n: daa1· kom. 
hij nou Ye.rbij, ongelu.kig aan die antler kant ~n die -wa
geru. Ik hat slegs die kans om te se: Naant Ebert en. 
waar gaat . jij nou ? die En gelse is hier bij die brug. Hul 
kom; Yang vir julle ............ ! 

Dit gaat jou nie aa.n, sorg jij mar dat jij met jou 
gi·oot Laer n'.e ge-vang w01i._ Ik skree nog weer agter-na : 
J<i.' jou ·la.fhart, dit- kon ·n mens yan julle groot bek~ke 
-er-wag!" Ik glo hij het verstaan wat oom Niekie ge-se· 
het. ~ou ja dis mos die ding w-at vir mij soo on-over
komelik \\·as . Van <lie begin af het ik ge-prottesteer oor al: 
die Lawaaimakerij op Sprin,,,avontijn. Die dag het ik 
reguit aan hulle drie ge-seg dat als hulle die Kolonie in
trek hulle die mensen daar ga11t bloot-stel aan Die groot-
5te ellende >an die wereld ............ . 

Toe dieg die drie groot base op mij af. lk het maar 
moes fitil blij anders sou oom Nie-Ide al5 een rebel doOd 
ge.-skiet gewort het. En nou, hoe lijk die ding nou? Sien 
m ij leser: Jan Stijl, die ~mg kommandant het lang al be
dank, C. het van sij pert geval en is naar huis en famiele 
nadat hulle die Kolonieal.ers in die allertreurigste ellende 
ge-clompel het. En bier kom die groot Lawaai-maker ook: 
hul.stoe en die het glad die Eed van N ate-ra!iteit a.fge_le :· 
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on-trolrn· aan sij Beel, aan \Olk en Vader-land. Ik noem · 
die daad H oogwrraacl, so erg als ruoont-lik Ik het baija 
spijt ge -~ad clRt ik nie een nn ons hoofoffisiere kon be
i-eik.". Otis moe;, die \'erraijer laat docdskiet het. Vooreers 
genoeg ,-an die Lage daad. 

n, onh«mg toe orders om geen oomblik te ver-suim: 
liie E11~else trek op t'Il n~g al op Ortels pla.ats aan }fod
der-r iYier. Ik drijf aan. Toe dit lig wort gaat ik Spring
foqtiju rnorbij in Ll'..: regting Vlakplaas. en Yerder regting 
>an Slik-spruit. Toen die sonop Imm was ons bij hlats
genoem spruit uitgespan. Xou die ossen kon ook nie meer. 
H et was een '\:lugten mer alle spoecl dag en nag door. 
Daa-1: kom weer een bereg : die Engelse i;, in Bloemiontijn. 
In--;p.an w2e1-. On - moe-s in die r igting rnn Smithfield 
trek. - D~ar sien ik roe weer een klorupie 'an die Koloonie
hmgers m6t hun famie!ies met Yeerewaanjies en karren 
\\·aar onder kommanclant Lategaan en oom Isaak Plessis 
;;ijn famielie ook 1n\s. ~ou ja nou is oom ~iekie sommer· 
n·eer ba:a onstuimig oor die rnense "·at nou elem· onse Re. 
geering in die doo<l~ gernar gebring j,; en met al die 
aan-hit~e-rij Yan die kommandants en Veldkornets soo als 
bij rnor-beelt 0 .. E. G .. J. S .. _en J. C. E.'D nag meer an
<lt:r groot praters. En waar is hulle nou? 

V oorwaarts ' <laar trek die groot lager : 32 wrums in 
rlie rigten Smithsfield des en groot Isaak Drai het my 
rnder alt;nl gest>. En kyk dit het amper sonder eet of 
drink gegaan. Het ik nie die eet goedjies nn daardie 
mooi Dogter Yan my X a;;ie ge-kry dan weet J oos wat 
,-au oom ~iehie g1::-wort bet. En so het dit aan. ge hou 
Ylug Smithfield ,·oor-by. in die regt:n J ammerbergs-drif. 
Yerder op in die i-egtin Corraskop. Hier kom een berig: 
die Engelse is in 'Ihabanshu. ~ou kyk nou is oom Nie 
kie sy \TOuw en kinder,.. onder die ,-yand en hy sukkel dag · 
en nag om die groot laer >erby die Yijand te kry ! 

d'..e nag by Kommi€ie-poort het ons bie kie vas-ge· 
maak en daardie nag loop al die \Olk weg en hulle steel 
nog boon-op een klompi •an ons Paarde. Ook \er ou 
Dapper, oom Xiekie se ou staat-maker. toe moes ik bijna. 
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.. '8! me werk wai; ik en OU daper gedoen het alien doen. 
-<ie-lukkig stel ons veld.Kornet neef Hanssie van vuuren 
··-i:oe Mn een jongkerel om my te help. En toe 1.~n ik tog 
bi~kie w.eg kruip of rus. Hier kom weer een berig: die 

-voorste Engelse is by Kewburry se m eul Leuwsriviers
drif, en ons moet nou voor ver-by kom. Een sterke bur
gers mag moes toe die Rooi}es gaan terug piets. Soo 
kom ons toe veili:g 'er-by. entwals? of? in? Bij die twee 
lings pn:ritjie swink ons Noord op om die punt je van 

: Plat-berg Ribboksfontein ver-bi-j naar die plaas van Hol 
ri~ Uit tip an nou ! Die laer is nou v.eilig seg ons komman
dsnt Mnr. Greling. Toe vertel ik horn van die groot-man 
name-lik E. G. en toe vra ik ont-slag vim die laer die ik 

~ nou vep.ig uit gebring het tot hier. En om ~n pert 
-want ik is nou met de voet. HuI _g.eef my ont-slag en ook 
·~n pert . 

. f 

.. 
l· 



l:l;OOFSTUK IX. 

' 
• 1 

Weer kon:mra.naa-diern;. In aanrak;ing met die Brabant-Horse . 
' Siek. 'Krygsgevange. Humane behandeling dear -vrina'e nit 
die onregvaardige Mammon. Weer thui's k Th&bicliijoe. 
Pynlike o~allings. Losbandige kha1ciea en Vier iWn 
YJOOwe. Meer dan ~it: ,,prisener of wor". Van th~ en 
·familie weggeslenr en als krygsgevangene in die hande 
.van 'n Australiese Maorie-onmens. 

j 

:r. 

1 . •.-:: 

Toe ver laat ons die laer en vorm toen een Korps en 
'trek die aand nog een eind >oort in die regting Hoe
j>eltdk. 

Hier stuit ons die nag op een patrolie van die >ij 
'.:and. Ons bet bulie een oielhe 1aat spits-roef loop•• so een 
· Vs.n lillile dood: Die Paatt bet ohs ge-van'g en Dram ons 
·.NoQro: al in die rigtmg Winbmg·. lk bet toe sommer· my 
•ou' sustkr gaan groe1; op Reiri~k? op die plk.as fan "Koos 
Xrynouw en toe voort om Korannaberg. Daar kreeg ik 
;toen niy oud!:it.e setD:t met een klompe van LadYorant se 
kommando, waar by Prop00ent Roo'.x die bev.e1' voeilie, 
tebn _"Pure hela. Ons beSltiit foe tenlg te ga'afi weer n>aar 
"!'blil>anShu se lrnnt ; mfiM &it die nag t~ ·een groot~ 
Engelsse mag: die Braoant Horse op O'Jensecntt' se 
PJaa'f;s en OilS rl:toes mar saggies retireer SO da£ die OU 

'Nasie oris .nie ge--waar word. E'en b~r seuntje' het obs ge 
'Waar' sh.-Uw anders het ons moontlik tussen hu1 ih'--ge-ry I 

Om; het toe die nag in di~ regttng Jlaka~lin,,,as Ni~k 
.getrel>'en kom toen daar om-trent 12 uur die nag en ons 
-on klompie was by!na a1 maal' lijdende aan een vree& ti.lie 
maagkoors. Ik het toen myn pert g&-span W36 maar aan 
die harm hartige ddod oorg~gee want ik kon niets ge-

• ~rbik; dat werk net op· eir-·11f, ondertoe net b1oed. CY, en 
Die V"rees-like parsing en pijne; ik dag te moeten -st.erwe 
Toor sons ap-gaan. Van die ge-kerm kom die jonge pro-

80) spitsfoef van roof Eng. Die spree~oora het seker ·n lokale 
~ gehad vir ons is dit totaai oµbekend. Skr. 
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ponent kyk wat bet is. H y vont mij t.oest andi uiters ge~ 
vaar-lik en seg toe, ·1rng, ik het nog een weinig boege
branch: :'·ijn. lk gaa <li~ baal. ik neem myn saal en pak. 
Daar ·-;;ta.at een kar :die de -:-- D isselboom rebreek is en" 
.... - - · .• . . - .. . 0 

e,ep..,gi:~t .,st~1k s~I leg daar. op. Toe kom ons jonge helt-
mi:t .die bottel- eu seg ou ;-rind, ons sal voor u een skui
ling niaak ii.an ga · u probeer om eenbieh.ie terus als het, 
God belief. So. geseg,. soo ge daan. Ik neem t-oo Posiesi 
onder die ou kar. toen ik op mijn bed sit open myn hel
per die_ bottel. Xeem nu een goei.: sluhie er 'an. Dat deed. 

. fr ;·: ' . . ' 

· Nou ou \Tienil kom Oll$ naag nou onsse H eei;e om 
die $ ·n seegen e11 ~ulp >oot· u. Hy kniel toen met my rie·· 
Der .en doet een ~meekend en ha-rt roorend gebed en die
uebet en fie brandeWYil bet ID,. VOOI' \\·aar Yeel o-oed ae-
~ J. .. \ ( ' • .. ., 0 . 0 

doe.n . lk wet toe sommer rustiger. Toe dit nou afge-, . . 
loop .\Y3S _Ha die n:eJ-doene_r ; en . Iioe me} mijn broeder . 
nou ? ._ ' · 

Heel-maai' Yerkwik ko~dant, dank kie . . H eel 
bet~r net ><Jak. Xou sal ik jou goed toe-m.rnk en_ dan per
be,er u ma.i. ro mte .slaa.p. Bn i:k ga.at d~n ook hi~ 1ie ~~-

. A§. .vns misskien iets ,gt::waar sal ik u . op roep ne. Neem 
nog H:n sn:ap~ie. al '\\Ol'ti u dronk dit is geen kwaat. Oom 
uilfie a~t ~oe zoo en was spoeilig soo diep . en ms in die 
sla:ap of hij en in sy eige Yee.re bed ag-ter syn ou vrou 
se bl~t le en. slaap dwa:.rt> de~ tot die volgen dag om 1() 
wy: .::n rot syn •.er bassing hoor ik roep en stamp aan. 
my .:-koun·er R ei Hei \\'at joe doeng here ?" Kom aan 
hems op'. nou 1.·yk ik was toe. glat Deur makaar in my 
.Imp. roe myn oge oop muak kyk ik in die kakie se bak
kies. Tot myn geluk of ongeluk ken ik die geseg •an die 
man en hy kon my ook. En. hy kom sit '\'"OOr my soos . 
on.;; nou se op syn hurke. Hy t\\'eyn~l wie ik is, Qi is dit 
j ij oom Xiekie . .En hoe lyk jij dan. Hoe kom jij hier? 
.hy Yat mij hand groet mij met eenHarle-like hand-druk .. 
H-y roe.p sy maa-t ,.~Iaik, ~Iaik, ja ja ik kom nou. Kyk 
eer;; ken jij die man M_ kyk toe. 0 my magtie, oom Nie-· 



kie: wat doef·:'ze ·hier en pak , "m.ij oo~ aari':die hand. ·Dag 
dag ·oom hoe lijk dit dan so treurig. Ik \ertel t-0e hoe ik 
voel en hoe ik daar kom ens. 

Nouja d'.e ·twee kakies ·. is twee . goed bekendes Y~ 
die dorp waar ik woon. Hulle wert; oor die Border gesit 
t oe die oorlog uit-breek en sluit toe onder die Bra bant 
Ho~(. 11an en was toe op spijoen uit·. Die eerste een die 
my garoep het is .John Laanie die is korporaal H n·· die 
patro!ie die under !s }faik H oll. 

Ik moes toe maar ·handsop want ik ·rnel t-Oe o;oo magte
loos van die maag-koors. Th: kon amper nie loop nie. 

Koi-p. L:rnn~e : oom ~ikie en wat kan ik nou yir jou 
doen ? Ik kiln jou nie bier soo laat le. Ik het die ou rnie
ses ont nioet. Hulle is nogalmaal V"ris. Die ou missis het 
ge vraag 'als ik jou kry moet ik jou nie sleg beha.ndel nie. 
W.ain¥;. jou pert: Oom nikie ik · het di~ gester aant ge 
spari. Ik dink hij is mar bier ergens. · 

Laani1: ons het een groat swart pert ge· ·J,,-ry gespan 
daar I.., hy'. Ti·ek hl-j in een kar. Ons kan probeer, hi~r is 
een ''plaas om daar fuigen en een kar te kommandeer , dan 
,.:tuur ik jeu frug Thabanshu toe als je wil. 

Di"' oom ik sal alte dank-baar wees als u blief, John! 
Loaanie goed m~uu· hoe is die kar wat je onder ·geslaap 

het? Dis mos eu nuwe kar net die dissel boom. Ik .gaat 
gou ·kyk of ons die plan kan reg kr: en· daar gaat· die 
klomp kakies. lml ·br ing een disselboom, draag-st.ok en 
een paar Tuigen. Om het aile!; oom ~iekie se hij en 
begin toe reg maak en net ·een uur \er-trek oom Niekie 
en ou Booi rlie ag-ter-ryer van die korp1·aal. 

To.:- ons wr-trek geef hy my en halve boteltje Frans 
bran-dt--\\-_>ll en een pas naar huis. Nou jai soo is dit 
al:;: eE-.n mens Yer jou rrinde maak, al is dit ook . ... .. Die 

on-reg--rnard.ige }fammon. Die dag was mijn bitterste 
die ik ooit beleef h et. Ik hat vreeslike krampen in mein 
buik ons het •erskellende Engel..s6e patrolles ont-moet 
die m y vraag ~aers jou pas en als se dan gesien het kon 
oom Nie.Ide mar weer voort gaan. 



~,:Wel . <lie ou- v~tje--\'as helem.aal van s.tr:ijk a.t.p .. sij 
-1'0~ .hoqrd:!Q.e .QOm Nie~kie ge-vang iii en. ·deur "'~ .en . .sij 
het my too • ertel ·rnn al die bar-baa.rs"se l~~.e rt-nl-k 
r~~rdery, r~yvery, en mi$-hande l~en en hoerei:::;~ ,ens . 

.:. - .. Oom Nikie ~ een groote Staten Byhel, een .;Erfe
~ van miju rnoeder, h.aar ·rnders groot vade.r, D~~ hy 
. .ow ;;y geloofs wille meege vlugt het ui~ holland ter wille 
:van Fran.krijks . regerin.g. Die Leesei.- weet see I..~r ok iets 
-van die marte-laare -.an. .darrie tije. ~o.u ja d~ J3oek d er 
_Boo-ken werd n1y vrouw ontroof op een bekentle- ~·;:;e 

.door. ·eeo. van die mooi Engelse .roowers. Die bond kom 
-'Aet sijn roof en moord bende ons Dorpie in , kam. peer 
voor haar huis-deur; en sta.p toe soos die baas die de.ur in 

.~ &eg . .i..n syn koollie t.aal: mijn vrouw moet •QOr hem een 
1;~erafgee Yer solank as hij in Dorp moet bly en s!-· kom 
~e~ .ham ~ bly waar-op -sy toe aan hem seg Sies . joo 
lage ding! Dink julle soo? Jy ma.ak of die plek bier aan 

jq~, behoort ! ._ 
, · .- . H y S4}g: ik .g~t hier .b.l.y en hy dra syn -aa.l en .alles 
,ui_.-h~· &.a.ap kamer ; stap toen die kam-bui;; en .oqpen. tlie 
-potten. ook a:~ kos-kos ep neem. alles er uit en "\'.reet- her. 
v~· haar ogen op ~ een >ark, 

liulle nesm toen som.mer al ·wat kan vuuf" .g& m.aak 
:w~. kap en breek en m"aak vuur. lk was aan bouwen 
•gewees. Al di-e hoop balke, planke, kosijne en detiren· ens 
...wert Op die wyse ver-niel en • er b rand . Die lot hout in 
-goed ·kos my ·£'.25. Die liewe noow gaat teen ·klaag by 
-een hoger skurk op kant.ooc; maar werd 5legs \>e-$pot en 
•erag. Sy moes toe ma-ar iemand huur om ha.ar goedjes 
-oor te bring naar een antler huis . En in die tus...sen-t:d 
•roof die verdoeme-ling my soo dierbare Boek! Ik hep na 
.die vr ede laat opoerp naar E ngeland . S_,-n naam, die • er
-vloel..-:te· naa.m, '.s Kaptyn andel. Ik seh somer ou . •.et -k.;r;; 

· Ik geloof seker dat die boek syn oordeel " er · horn 
~waar sal milak. 

Ik bet toe dia Yol.gende nmrt;e m y moes gaan r~port. 
<Colnel Chipson? het my leelil~ ge kruis vraag .maar m oe-



n ie gibb. n wou net · niks'. laat let ·nie. Toe:'gee h: my. 
en '-paroot pas om bf ·m: famieEe te blJ: en eeri bT1eVie 
om die "dblitet• en:medesvn oak . ' . . 

· · N.(ju 'j,a.' die tlokter . het on.der soek en was wr-ba!oo 
dat: ik ~ie. bes\\·:k bet aan die maag-koors. Ik »as n~t 
niooi 'beeter en hier kom die gerugtes: die boere kom. 
D{e . Erigelse hol roua in die durp en se di-: mensse aitn 
o·m s~a~n· met hulle re dug . BloemYontein fO<:' . B : myn 
Luis· kom ook tlYee. Korn oon , ko111 oon. ol maen, die· 
boars is -kiii:iing . [ k si: jes al kiming je;: nRu», maar ik 
t1og gaat julle na die maan ~n bleef inmy bed ag .ter ~y 
OU HOll\I~ SC rug dood bedaati le tot <lie dag lig "·ort._ roe. 
korn ·l'e burgers die Jorp in. Ik ~luit toe dadehl aan .. en' 
rt·r-trek da.delik in die rigting Yan die,rntenrcrke \mar 

- . :> • 
ons toe die ge bulder •an d;e kanone hoor speel. Toen ~ ons. 
daar ir~~eer was die slag net afgeloop eri · ik is toe m~t 

• een krqmpie maats dem die ri,ier na die :;;lag-plek . Ons 
korn toe waar die Engcl:>e laer die· nag ge kampeer n-as . 
D 't was rerig naar om soo een roneel t-e s ien. 

Diiy . \1·aen:; was (gloo b~ig om in te span . om te Ylug
toe h~e ciie d i.ng ge- \Yar~- liet. Ook. die kanonnen,_ Da~ 
\Y-H$ nie ecn Yan hondt:rt ~·n sen•ntien .. waen:;; wat. kon YG,Or> 

uit kom. Want :u ietlP!" het 3 <!f -!. en ok tot o dood.e mui~ 
len of oss.en in ieder span. Perty het op loop wou sit ' ail, 

rl ie le~e~s en rlr:y1,·ers was ok dood of ge-wont en 'n bie
kic \·e'rder Op , \Yaar d!e stasie DOU is het baie doode en 
ge1rnnde troepe ~o ok en hele paar offis.i.er ge-le_ Gen!!-, 
m a! C. R de Wet het hulle in Koring-spmit voor ge 
staan j..n die drif daar en een groot klomp ge.\·ang en ont.; 
w;tpt!n en ook wat wou ·dug laat neer--skiet. . , 

Die -slag kan die EngelSI:\lan nou nog cie 1·ergoot. ;Di&_ 
ge-..;~0 tras 400 min of m eer en reu(Q soo Yeel aan 
Dooo~--eJ;l ge w:on.de. en ;t-Vi~ \\aagens met. ,;oer en am~ 
nlLS'.e ~ een meenigto .bl.i..kh:s _kos. i: k~lmnen·~- bajfb 
skiet.. g4led •.ex hulle. Ook. o:es. het. ".erskillend~ yan ~> 
gewonc~ '1.aar "~.rpleeg en _wa.ler geg_ee eB.j in ~ J;:~.ie-; 

ge-bri~:- 1'~ het ons teru~eti-,ek in d~ i'i-gting van X&-· 



wer:> On,,; .Plaa.& en ~ater Y.er~er Xoord-~:aarts. Daar heli 

'l'.].ie krijgsra attoo een hele paar _ rnn ons rnlks .se Ver 
R-aa;ers \'Oor ge hHd \\-aar ender :\.I bert B . die elks 
r~andrns nm 'l'habanshu. Hij het mos die Engelse "1:-oloms 
.Onhang en a :e dorp af gegee !"U dif' Engelse ge-help om 
<lre .-\frilraand·er \TOU\\·ns in hande t e bring wat nie wou . 
1?1et die Engelse saam dans-partye hou en "nags met hulle 
:~;"aam slaap op die n:ouw ;-;e bed. Dis die meneer ·wat m,: 
TI:ou ::;e huis aan ge-wys hct \·ir kap-tyn C. of Vetkers 
~oos ik horn noem en dis h.'· wat on,.: goed soo l~at Yer

niel het en m:· nouw ook nog aau-ge-rani het om die 
~elsman mar in haar huis te neem, \Yant. seg hy. die 
kaptyn sal -.;-er jou geed betaal. waar op sy t<>e ver B. 
seg: s:es jou Y~tilt:s j;- kan mos laat jou •;-rouw hom. in-vat 
<l.is mos haar ueeft. l) i,,; da rom \nl t die ou _ nom~·ns la· 
ter toe ik krygsgevange \\·as in green punt siuyi .s~· aan 
mij rlat die kaart in transport ,-l1D om: huis op" die dorp 
die in ons bybel \\·as saam lllet an<ler papiere die het 
B. Yan L adybrand af-ge~ln-ing. H lj n :rtel h.'· h~t 1lit 

-en die velt op getel mar d'.s :een leucn . S,' ·neef .-etkers. 
en hy is saam van Thabanshu in soo het hule saam op La
dybrant ge kom want D ie moes hem e-.korteer, die laf
hart. 

Xou " ·il ik eers '.ets se rnn die saam dans .en slaap 
-van die vrouwen soos my ou Yl'Ou\\· aan my ge:-seg hd 
.en Yer die waar heid daar rnn rnep sy ll e H eere - .US ge
tuige. Sy seg ons Yatsoenli1:e moeders en <logre-rs ·u10es 
veel · uit taan \Yilnt _1lie Engelse Probeer b:: iedt-r huis 
om hulle Lage nri.I raal aan te wen<le en as je ·crt.- mius 
te toe-geef dan i.i hij gereed om eenig ie<ls t e begin>.· ·op 
<l.ie wyse was sy-my .-rom1·-en rnyn dogtet· twee ~aal 

hyna aan ge rand en toe ht-t ik dade lik ·na die .Yfajoor 
ge gaan en klagten in gedien. Die majoor het-"dle drie 
Laat rnng en hulle goed ge-traf. toe was ons veili.g mar 
.die anderlot-: -dat was n ame-lik vier C. B.; :\., ' · N.; ::\f. 
fill ou ju:ff:r, de- B., hule bet soo ge-vlonkeer dat hulle 
:Eader-hand slegte siek tes ·had. · Die dokters moes- tussen 
he!de kom . . : Twee rnn die \ler was een en antler . maal 
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:aangeklaag ver l?legte. huis .houtlµlg en vu,il~~a&I. .op sta&ii_. 
Mf >'t'ot!n· ~on geeif '-o0rd{:vend om die gruweJi t.e be~ 
E.~f:Y't die gep~eeg is .. geword:ijn. · W at ik nou "'if-_seg" fa net 
,an;, ou · jufft: )de B: is:' in die Bloemfontein -'kamp., twee 
malen ge-nmg met ver-keer m et troepen ill haa.r· tent. 
Die"-faash: keer het sy en ·die man-nog aF een Botel F.C. 
:b1:~de,,ijn by hulle in die bed. Begrijp._ dit nou. -

·Jufffouw P. !}I. he"t soo aan ge hou en: tot naa. die ,ree
·de. haar man wou haar nie eers groet . het haar \OOr een 
·regte1; ged:ag-vaar en is van haar geskei. S;: leef nog .mar 
·-van die ~ver· dienste: .. : · · : ; · 
- .._.Juffr. · .A. ' v. X. J.iet··- in die Bloemfontein kamp ok 
met die troe-pe aange-hou weg kruipertjie speel tot haar 
bra.we man trug gekom het van Ceylon. Die man het 
,sommer b egent mooi -praat en ge huil en ge doen wat in 
sijn vermoge \\as om te doen om haar terug t e win -mar 
-dit · was net \erniet. Die vuile begeert ens en genot der 
•son.de was te aan-genaam. Vir die man het ik rerig· jam
mer Ge-h.-TI.j. Dit .bet horn bijna sijn lewe gekos en ik 
-gloo hulle · sukkel noo. nog soo. Hij is nou mos die ver-
-vloe.h.-te Engelsmi1n se bij-woner. Dan. was daar nog .een 
-en jong Tiouwtje. · Die \\as net soo een vark in die hat 
J!6t soo _ een lieve aller-braafste man. Toen die 111an h .rug 
k~.i:n yvou sy t-Otaal nie:_ ee.r;s hem in haar huis laat inkom. 

·T~ set sij juis- net p:ie~en vier -tal aan tafol rn k~ 
speel. ~"6n daa.r staat ook bier _~ br:mdew;j~ _bott.:ls .. ~ 
·die_ ge~lsskap. Die. man huil soos _.een ~nd toe hifrpij 
-di·e ~ vertel. Ook hij het vreeslik 'e.el ~_!Il.oeite ge-daan 
.-01,ll ::\:far_grieta. terug te. win. Tu h et ok Bafia :.:e-pr:ia.t 

• • - I 

met haar m~·dit was ver-niet die Engelsse !;if is tog t.e 
!-~er. ~j i~ ~ g6*ei _van haar en ge-hm,d met (en 
knap yv~uyr~ en _l~ nou. baia. lieflj.k. . 
: :J"ufir. C. B. Sij. ·waG maar van die $el£de ;;oort. J?i~ 
man moes regter-like stappe neem_ om. haar uit ~-aban

·?hu t.e krij naar horn op Bloemfontein Kamp. Hij net 
• 1 - l . 

haar tog behou. . 
:. _-~-jqJ ik het ge;i ik i~ oo~ kryksgev~nge. D ie mi klonip 
fe;1n~s b et .mi]' .,-er~I as 'ji] mooi olij 'gn · nie 1.-Wa~t)O"en . . ~. . . _, ....... , .. - . . . . • ... '; 
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dc¥i kai,t,jj~ hlJ icw. £ti . .llli~l.i.,e bljj eIJ. d~r,t iou wer~ ~» SQ{~ 
•er j o"Q. vrpu}V_ e:i+ killd~. EA Q.it W'86- op d ie 5d,e' ~
~e-m!>er 19.0L I]!: i.s b~ o.i:p. iet.s- te vez-di~D waJ;J.t ~ 
\f.QJ.HY het ~e-br_e~ ~ !}ll~. 

Eie:r kom w ee polµe.; ~ ge s.tap. W 1$ j~ll ~y.m ?· 
naag hij. Ik .seg toe. Die kmpjsener \>ants jou op k 
~ in die kaiU:-ooi- 5ilJ_ jij ~pi? Jij mQet ~n um ~

we.es. 
Ik seg o ja ik ~ k@l. Ik is too-h~wg lf'i.µk~l ~ 

om die noodige goedjes vir die huis ta kQOp want ilf: vf,!Al 
s.ommer daar·s iet-s •erk.eei:d. Vai;i die wink.Ls terog en 
ik was net in die hu.ks, hier is we.er twee .an_ 9.ie gog~. 
~m aan die kamisner -wil jou he. die v rOU'f ~ lipj> ik 
m<>.et tog maar ~ers gaap,, anders dink dis vui.Jgoed ~

skien jij wil nj.e kom . 

I k sit we m ar all.es n.eer en stap toe 1Ulll , lranteop. t.oo. 
Toe ik daar kom ~·ind ik daru: een g:l!OOb klom:p A n i.D,... 
:aers. Ons \\-is Die wa.t a.an die orde is. Maar vend hat. 
wel cka. uit. Oas moes een ve.r een in. kom en dim set. di~ 
meneei; op die L andros ~e stool. Daar is een t.olk, een. 
\'lB'l oos mak Engelse met die naam Webber. 

Hulle roep mij naam. Th kom in. Hij Vl'aag mijn. 
naam en hij seg aan die tol-k in Engels,· se nr die PriSe
Irie:r, tolk aan Pressenier: jy staa.t beskuldig dat 'jij het 
Hoogverniad gepleeg. W at seg jij daar-van tot jou ver
dediging? ~r.: i.k is anskuldig aan die daat en aan eenige· 
ancier daad van die minste on-ordelike bedrijf daor :mij 
gepleeg. Tolk: jij het ge-veg teen die troepe en j-ij hei: 
die- boere ge-help-, bij die ge Yegte te Koolsberg in· ok 
bij die ~aterw.erke en nog meer ander groote mi:sd.rijven. 
h oe kan jij dit ont ken. die offisiel" ~ o!-jij weeW dst hij 
d ie reg het om jou sonder verder >e?R•' )r- nou op d •e· 

plek te laat dood skier'! 

Pr. ik het niks on-behoorliks ge-doen van i,k op~etet · 8· 

waaz: ik in bed siek leg. Hiei: is di~ verlof die de ~er

~y g~ b et t-0en h rj mij {;er~ j;qnd ® n:µj!). h~ e]!; 
fsmieli, hier op d ie dorp en hier is mij :Parool Pas die-



he~ ~oor Wete mij gegoo ~9El _ik in die Dorp ge kom .. 
iS en <tsar is d~ -sertililaat vae iulle Dok-ter he·-- 1•· ~ 

KonV.sSe!ler my met dOOdskiet dWg. sond'er .enige able ~ 
of l{ewij~ van eenige dµd door mij geP,teeg. ~ h~t mif a!
t-OQs stil en in mij jaards geblij sonder eenig eimand' te 
helliier. 

rii~ ~ ~lk: dfe komiEener s~g waar is die B®re waif . 
laas"\Vens dag in jou huis ge slaap het? Hoe kom h.et jij 
nie g~ kom rapport ~:e? 

P r. Ik weet nie 'an die boere. Th het hulle nie gesien. 
Dir is een • alsse gedagbe. J'Ulle .Piekets rnoet; dan t.og die · 
Boera- ge-si.en h.et. Die huis is op die bnite hoek van die 
dorp:· Die t~oepe hou daar wag snags. Daar is 18 ~eurig · 
aa.n J ien:; is en daags is da-ar 6 nan diens. Hoe lrom W. 
hu1ie ·me gs napport ? 

Die" tolk: waars jon Pert en jou :roer ?_ 
Pr. ik bet nie een per ' en die geweer het die ~ 

die rnij op ge- t el het ge mt. 
Toe seg h.y ver mi.] gaat daar in en open een deur die 

in gang Yerska.£ naar die H.ofsaal va.n die Landros. Wel 
t-oe tK daar in kom sien ik d.aa.r t-0t mij \:erbasilig nog een 
klompii; niende wat ok a-1 maal Hoog 'erraad. ge-pleeg -
het'. 

Oni; moe.s toe daar wag tot al !llilal voor die Hoog 
ve11iva.ad Hof was. Di.t was toe ok al vier uur in die mid
dag, r.oe hulle- klaar was. Die board of raad het toe eers . 
gaaa. dln ner seg een rnn die ttoep wat <lie d ew: op pali>. 
die s on wa.s reeds onder toe ~Ie n ee,r daiu: in-kom en goet 
g9wap.&11 ook. Hir se aan d'.e tol.li: se vir- die krygs-gevan
gene ; hule :meet nou op di.e a1 roep \ aJ'.l hulle nru:n~ se: 
,Jes SU1' • en dau. in gelid si;Jla.n. Begrij p een bietjje SOO-- . 

een -v.en-loek te Australier tiroep n&? ... 
~ ·was 15. w&& nie die ding · wou. do en nie . ~ lii 
~ - op s-ij sfi4an. Die grooli man aan die tolk, &g 
vile h~ waait Qffi ®e.d jul u.ie. _mijn or@rs om vii.r mij ~ 
~ilt. ru.e.. Weet julle ~ ik. die mag Eet om. -cir jale 
nou . nou net hier op die plek te laat Doodskiet SQOS Va£.-. 

ke en h~ stamp teen mij skouer met sijn geweer. Ik is-



gwo ilie voor man meen dj.e R ond. Di: kijk horn stra.k in 
,Sij~ vark gesig_ Onir 1s hij~~ge.rnngene en op '~ti~(;an 
Ta~~3 Ytaij.:-Jt~i~_!Ipge ~offisier. ~~. ~ln~aal he~ _-~~ · n~µ-
~!J..al · veiilof paste,o-ns is cie jou ka{fers oni vir jou ~ sa.-
1,iuit( As jij dit \€t la.ng.' -Liewe vaaer toe d0g ik die Als-_ 
tr~lier bond verskelir mij lewendig. Hij seg aan die .tic>~, 
'5e. aan die en toe moes een mens boor hoe die . 9florotang. 
:kon swe~ '?P die OU Boer-volk en hij se as QllS op: }.3~m
i~ntein kom dan is hij ook d~ar en dan sal ons m~:et da.t 
o~ een 0_ffis~er beleedig het. 

~ . Ops _gee~ hem ~en ontw;oord. 

· Toe hij :· nou s0o gerras en genoeg lawaai __ge-maa.k bet 
rooes :die hele lot \an on-s af mars tus-sen die ge"·eer en 
bajenette m,lar die stads-Mal. Ons moes da-ar toe ook. eers 

· weer in ge-lid om ge-tel te word en of ons n ie rewolwers 
.aan ons h et. Ons sou die volgen dag naar Bloemfontein 
vertrek. Th het nie eers een kans kon krijg om mijn fa
mieli te groet nie hoe w.el ik veel moeit.e gedoen het, die 
Thorre. -:\lijn .HOUW het slegs toen sij Ver neem het dat 
-0ns wegge-stuur "·ort. een kans gekrij om vir mij een 
ltomber.s en kussing en een pakklere ook te stuur. Sy en 

·nog een paar antler kom aan ge-draf om ons misskien ver-
laas een afskeid kus te ge>en. Die _\ustralier geef die te, 

'ken en daar 'er-trek die drie wagens . Hoe bitter bet 
<X>k \\·as moes die Ii-em moe-ders en dogtrs het stil-swij 
gend -.;-erdra. -Die ge wuif en ge-waai met sak doeken sal 
ons nie lig ver geet. Ons is 60 . man op drie wa.gens en 
word ge eskorteer deur 100 miters . Op die water-werken 
moes ons di enag h1s sen die troepe rond,: om ons door
brengen. Het was een seer koude nag, sonder ~ids t.e 
-eten van die vorige dag. Tuen bet begin te ligten wort oru; 
•Op geroepe en toe moes ons weer die seremonies deur
-staan om op alle soorte vrage te be-a-nt-woort. Toe- die 
gakerm nou klaar is gee.ti een >an die' groot -me-nere die 
·order en moes ons ver-trek nog sonder .eids· te gee nie: 
En«lie n.1ilgoet wil ons ook: nie toe-laa.lf:olii ieti l.e koop 

•Om te eet: · ' 
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Die aant of laat die agterm.iddag kom ons toe >OOr 

•ons ou soo gelief de Bloe;f:v-0ntijn, Die herhinderings aan 
-die lieve ou dae het ;;omm~r oom Xiekie sijn ingewande 
1aat rondskommel. 'In t-0e begint daar water uit mij ooge 
Aie.Joop sqo dat i,k . moes. mij sak gebruik ..... . 

·, 

r .' .. 
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Ho01..,,'S'"'T_...,u,,..~ x. 
• · · ' • . , " · , ~" .i>- 2..,. ro t· 

rJ1e on hoofs~ ' als gevilng~ man. W eggestull!: ,,in file 'l'ig-" -
ting Talel.berg. Ra"apsrnd in 'n trob. Beskrywing -Un · die · 
reis. Boer die spot van Brit, Barbaar en B aster. Wakkerr 
reine, eg ~anse Boland-noointjies en vromrns bemoe- -
dig oom Ni.ekie se ou diepgevoelige. bekommerde en siem
patieke hart. Immers : .. den reinen is alles rein. 'n On
tromrn niksnuts word op sy plek geset. Aa ~'.k,oms in ilie · 

Kaap en in die Krygsgevangene-kamp. Oom Kiek;e ont
moet sy een seun daarin. Slot. 

Ons \yort toen weer \OOr die nag afgelaai \oor een · 
groot, Engelse kamp net \OOr die kafferfontyn spruitjie. 
Ons kies toe dr:e uit ons om een van die offisier.e t~ ont- -
moet om klagte in te dien omdat ons soo met honger ge
straf wort sonder dat ons d e mins te kwaad ge-daan het. 
Die drie ge kiesde is Joh. Adendolf en H. Kaudee en · 
oom ~iekie_ E ers ge noemde kon goed Engels en moes . 
tolk_ Het was een knappe hooge offi~ier_ H y stem t-0e · 
om in sijn kantoor te kom en luister ok goed na.ar ons. 
klag en roep die of:fisiertjie die ons ver\oer het en vraag 
toe: waarom en op wiens instruksies hy sulks doet om 
met fatsoenlike mensse so0 te handel. Dit het my gelijk 
of die groot offisier baija lus ge-hat het om die v.ent 
te straf. Die offisier geef toe orders dat ons dadelik moet 
krij wat ons nodig het: broot. blikkies vleis, g~-maakte · 

kof:fie, tee, melk meer als ons kon gebruik 0ns heh die
nag ook tus sen die kakies moes deur staan mar was. 
toe tog nie met honger ge-stra.f nie. 

Nou ja die \olgende more moes ons toe glo almaaL 
vir hoog ver ra.ad ge-shaf wort volgens daardie oereoe
tang op Thabanshu ge -se het. Die son was ook sl..-aa.rs op · 
toe kom hulle van alle kante om die gorilla.5 te be-kyk 
en dit was net klokslag nege ver trek ons nou dorp too. 
Ons klompie moes toe eers waar di.e swa.re name apse .en ' 
toe kon ons elk sijn posiesie in-neem op die wagen . Toen. 
ons nou nabij die tronk kom begint pertei van ons groot~ 



:::M.3tei:s ~ kerm en klaa~. _oo seh een van hul as die goet-
• ll ' -· ~.n ; . 
~~t~ ~.n.ie kook ~.;7,at.)a _se een and~r. een ik sterf 
. lie~ µ:iaw:: ill die. tJ:QD.k.:qie. ·q nee, nee, sies ~ skande 

-~ t.e gmot. fiulle S;it ~ so;·h~ ~ hou clie wa.a.ns reeds 
;;tii vlak v.opr die m:oot d.,eur van die tronk. Dit het ver 
~mij gelijk r>f_ lmlle wou vlou worde. maar dit help net 
niks. Die Fiele.steine Qv~r ~ simson ? riep Delila toe s ;y 

__ haar :man. ~rs vans~ haru:-lokke be-roof hat. Ja. ja, die 
pit land,ers ia.nou baa~ ons, moes neu ~aar te vrede wees . 
.. Pit. is ons eige_ sk:uld. . 

Ons wort tQe ·.eers. weer ge-katkeseer en soo lang ,as 
· dit duur gaat die rapporle op en af. Eindelik kom een en 
m et en tien tal o,ffi.siere s an. Die het toe ok eers skouwing 

..g.eho.u en port.rette ge-nip_. Ik siet dit en weigerde my te 
·_laat neem: Een van die skuim gaf bevel en. wild~ weten 
w.aar-om i& , dit wei-g.erde. J;k. ga.f hem g.een ant-woord 
maar weig_er vol strek mij te· laai af neem. 

Orders w.ert t<>El geg~v.en", die preseniers moet op naar 
"'..?ie' G_oeve!'ll€nt kan-toor. Ons wert t;oe op-ge bring OJ> 
• ons µiooi. rii-tuige. Op die mark wort ons toe eers ten
- t-oon~ge-ste}. en hesp91; op eenige moogelike wijs ~11 '\er
. der <?P in, Ylid<lelnands Straat op voorby ons H oog: ge
- ~erde president Brand staudbeeld. Een rilling nm .;mart 
:~door mijn siel en ik ver-vloek die bai:ha.arse Engelse 
: nasie tot in hulle iOnfilit-e nage-slag. God 'helpe mij' -
- { ,. J 

D~r wert ons too weer ge-katkiseer' in bespot tot lof 
van die Engelse beshving. ' 

Toen weer met Sint J°cihn straat ai tot bij die Gedink 
~}- _HOit weer ! Een van hul seg toe die Presoniers of 
wor he£ toe stop hear ..... .... . Een au der weer no - no en 

! 

- die ge volg anrger en geveg toe jaag een der<fe een We€r 
· op na die kantoor e nkom t?e terug met die order die 
_ prisooiers moet na. rue Tfonk of SOOS ODS dii; toe noem die 
. Gouwerments boarding· huis. ·.E n op die m anier was dit 

toe al klokke twee, toe oiis, nou. voor rue mooi thuis kom 
~fkl~. En toe moes ons eers weer ge B:atkiseer wort. 

-~n wort ons name op-geskrywe. Ik gloo ver die hon~ert-

-ste maal Toe maak een van di~ ~tyne die deur 
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op~ ep r~es ~ns-naine af: ons bet· t.oe ok nommers.· d'ie-
sYf~r , n~J?bi~} Hie i~ ··iU-eeg JwS.S 12C~f'20o . 33·~ :;seirifp~ 
noU --dag --i~t~Emfie-: g'e:i al is '· ont-wapen '.J. f}is1'e&i :grQotle 
mis-da.iid -en "'qit v~r~:i.k •Olli'$' krygg magte tm-e'uidig veel. 
Maar ~ seg ·toe" niets_ .di-aar -btrsl~~ibe_'_aie ~di& ~ 
t.e karts ~aar" te_·neem '6m te OBtfuap. :Mij l~er- sal , dit 
fater op merk '.tk .het!~e!ons moe8 tOe die tronk ajards iµ. · 
om ·opgepaS- fo .;ord:' Ons bleef toe .&rie hage_'in ~drle' nag

·te' iii 0

die Logement. Toen wett ·ons die afilla van die fO · 
September aan gese om die vollende more te vertrek ~ar
Kaapstad. Jk skryf' toe die aand aan die ou vroµw1;je -
hoe. alles in-elkaar· sit·. '_ • _ _ 

Nou voor 'ons noef. op .· pa,d ""is : n:a~r ~aapstad moet,' ik 
eers ~e~r die le~1er ~bpr e~n toneei_'-of 'skor.ny~ei 1IT{ig'eP.-

:"' - r "l • - r - ! "'' ~ • 

dit is die eksekusie l,llt ge ·voert ·op en j9nge· soon P16-
n,a'ar· geneel ·<i~r die Barbaai;-s~.' ~eise _ beska~ng: Pi~
naarnaa:r en sy ,:ader en twe; braers ·was onder -prot.e!rsie · 
va:ti die. Engelsse op hulle plaas en· daar vnid een m<>Qrd 
pla~t';;. in die naa beilieid van huile '-Won.Uig . .Dk "ver moot-
' -· - -- ) . ' - -~ 

de was ~e~I}. der ~ngelsse spioeiie: _1!ie ~ Pienaars w~r~ :~ 
s~p1efie 'ge '"·ang~ _ _ge-neem en -b~dig ; van __ m~~'"'. °?P.? 
die spejoen. _pie saak was net die !}'end in die tyd wat-olls
in die -t.roilk· J\-a~: " V00r ka.ffers . e.d .rpeiden ~as 1die'!~
tuige.' Ad'voh:_aat f ' w~ G. Steyn ~~l:-{leqig ,die ~-~~ktir~
de . . E en: -van' di~ ~eill:}s ' i~):oen koQSius s~dig op -die --i~r-

- ."T ~ 4' ... • - . 
klaaring rnn e:en maai-' , ;hffe"r ·_gn.The" en hoe onskuldig -
ook word hij veroordeel t-0t die dood. Th: het l~ter een· 
brief ge-lees d~r hem ·a-an sij di~ bar~ m.oed.er geskre
ven. Dit" is hart roorend om soo iets te 1~'ks. 6ns i~· aie
m orge w~g · g~tuur Itaap toe en di~ volge~de morr~ i-S: hli 
ge.hang. :E{ij het op die galg-kla.p· -Ii.og. onskuldig ge-ple1L 

On.s vert"rouwe is dat Engelan1i°'vtoeg -Of laa.t door' o~-
~ ·" - ~ . ~ ' 

God sy- 109.il. 'naar verdiensten ook kr.ijgen sal.. ... . No~: ja . . ~- - .. . c - • 
ik bet ges.e ons inoes 'weg-ge\ stuur ' wort ill .dit ge beur-
toe ok en .w,el. Op die volgehde ~OiJ o~ 

0

s~s uur· worl-o~ 
n ame en iiommel'S .uit-ge-r~p e~ ~~ODS. h\·-~e-.tw~e -Vaih 

. '- - ... - - :> ':" ... ,. .. - ;t ! 

SIJ lees ~12:...-:l'2S. 



-d;~J''tr.Ohk : op-mars. Lang$ ied.er 1 Afr'ikaander elke kant,_ 
:> twee troope· inet die geweer op skouer en di~ "bajont aan: 
. -.. Toi;: op rie stasie. Toe m-0es die· koots -.eers in-ge:.sf.oot;
. word en die bestaat -toe uit van die beste wat die Eng~Sse
~. Lie foe ' vif.' die Boer kon 1vm,de: · dit. was nameliek · Vani 
- die ou fai:Ige boukie-troks rnet die bop sy khippe .. Die · sei 
. .k:lappen is maar~ twee voef heog en dan 50 man-met;·sa.k-
·en pak· in. ' SQ, 'n koets naar Jtaap stat, diS' heeltemaaJ.:ge
noeg o!n a!i.n~t.e toon wat die Eilgelse liefde voor die ~u:id-

. Avnkaander ;bet-eken. Die grootste deel van die priwni.ers.. 
·of ·war so6s · hul vir ons 'r~ is rio~ "al mans wat on<ler 
of op die Prok111masi~ van 'LQri"}. Robberts voor Prote~ie 
huifenwapens: neergele het. ·BEJgrijp nou en dan· :oog was.
daar een -paar wat die geld~ in-Ore. toe o.nS van- Thaba.nslm. 
g~tuur is r:Ipporte ill gebl'ing het aan die offisiere' van• 
-GeneJaaYde~Wet ;;e dmniddellike ti"abyheid en hulle isrtoe 
darem ok krijgs ge--Vange-ne ·sboo ons an ·der wa.t ilie·wou 
saluut bet ·>ir die skuiln v~n ih die offuriere . .. 

1 ·En daar blaas -die Hurl -en · oris' stOOm weg -op die 
·ikootse! met' die Ifig-e-leertji~.- 0ns ·r eis rwas op:der omstan~ 

dig hedeseer onaan-ge-uaam voor een man wat nog nie 
. ·-:ptooonier of ·war . gewees· 11et me .ep. dit was glo ~ ge-vaar
lil~ook want ou Jimmy was g~ on rus ~ dat.nMf Skey
. ers of K itsinger kan · pre>beev ·om" die gevohgS-ni!Y OOr. te
'"ileem efr. Clan· ja en clan, .(tf.µ WR~; daar sekei""rn~ Eeen.1 

wa.t.:.sou met OO!D · 'J.~m v'e1'der~ saa.m- gerij ·bet n.ie .in die 
· rriOOi koetssie; net . agt-er die kool-was." Rulle het: ver
sk!llen&e~ma&le lank stil ~ehou en staan htiIJ.e- ~het een. 
ver kijker op die tent van die ·lokomotoief en soek ver:_. 
Kritsinger eii' Skeepe1·s. En as hulle dan n.iks gewaarre 
dank gly -liulle weer >Oort. Al wat ons >er ont-lasting wou 
moee ons ma-al' sommer van die koets af gooi. 

So:' m0es ons 4 dagen-en 3 nagten half op-el.kaar ge--
• pak sit en le. Van die Aa.r het- on:s· op die ~ood spore· ge

iij van :.die oorleeda -skott-e wat by Befuiont in die TW1?e
reviere-tot. 5 op. elkander dOOd geskiet is net dig bjj ·me 
koppies. De Drie Susters. daar :s hulle toogekray on=der 
di:e- .grond. · · ' - ·· ~ 
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. ~.L Qas.hei ~ ~ ..!~ -veel PJeli geha<l. met dieo~·kle\lr. 
:jtjogQ ;loo.~ die ~ en op "9t.as.ies. Otis wen!. . .sQms 
t ~k beleedig d.eur die imeWie. As <lie trein stop 4f'.l0rm 
~.di& .~ga's ~Y dotsi-joo .en dan moet ge h'oor hee . word 
.:r~le ~b:ikoond.er ,ge-marteL en ,ge blameer. 'n 1.'IeJ!iiS . kan 

ciie · r:ette.l.triek hij. V a.n clie mans het verskillende. male 
~~ met .bief blikies. Vi. Niekerk tref een me id. die S<Jo 
:yet waand op &ns \lloek en selfs (}p- die goond- speeg .en 
~: !$es julle klomp Oeneoetangs . Reken tog Yan _Ni€

. ,~k .was .net in tyd. Die karnskittel kreeg die hlikkie bief 
~ OP.-·<lie oer. lk dink sij was be paa.Jd be~rnsteloos. Hui h€t 

1ang met haar gesukkel as sij nie dood is. 
Ous stoem nog saggies rnort <lie karroo vlald.en . door. 

, ~gtfll lieg£11 is .hier la.ngs die dri sus ters voor by:Dan 
, si:et. j.e een reeks bergen Sa.id w-es nadere men. eiBdelik 

- en~sk~e witte dorpje .t~o:e.n, de voet van die berge.n. D ie 
me~g~ daar pryk Beuvort West. Die K~rk pryk als 
een marrner steen met. die hooge toring er aan. .. . 

J;)li; 8.a.a w:at il.: ·SOO weg sink in gedaguen as ik i:ot my 
... ~wu kozn.,da:n <m.-waar ik d.itn&U eigelik hem.op ili. ,pr8'~

·;~e kpms~ 

Wat wort van en hoe kom myn dierhare vrouw 'ill- kin-
. ~~n et' doGr? Ik heh hnn met wets agter moe-s- lat.en, 
\, at s;y nog kon tot geld maken het die Rowers haar r,aeds 
v$11. bel!oof. Ik wou gloo- af klim want toe ik, as het, _wane 
reg- kooi roep m-ijn vrien en hou rny aan die arm : oom 
Niekie wat wil oom nou -0.oen. Keik daa.z:die troop is 
klaar. om iou te skiei;_ Die Hge bond staat mooi µi.et die 

. geweer reg om mei te skiet as ik a.fklim! 
, ·' Nou ja ons stoom nag altoos ma.ar v.-0ort nou .!l~t m et 

die "er ander:ng !.n llie natuur. D '.s nou pure B ei;gil en 
Klo\·en tot dat ons die more toe die son. $.) ver skyn-!ng 
maak op die- \·ier <le <lag ons kout.se bie-kie stil hou- op een 
klijn sta-sie waar ik op een bord lees H eksrivier. :Q:aar kon 
op.s toe tog hieki af klill! .en 1.-ry ons toe elk een :Qeke1·tje 
waa:me koffie met een oogklappi~8' vir breb·is sooi:: ,Hulle 

:2) Oogk!appie 'n ronde klinker beskuit . 
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odit p.oem. Ons. was nog nie Eers klaar en daar lui die klok-
1.-'ie en . dle r l'.)ep oll. t.!ets . plies! toe ~s dit ook weer net. die 
-selde. Sestig man m~t -sak en pak in ale kouts: En daar 
gaat ·_die bo~rie _s!s? ·nou _ver prote~sie se die offisiere wat 
ons nou presso niers of wor ge noem wort en dan nog' met 
syyer no~-meis a.,,oter jou naam . .Dis rerig proteksie op die 
proklema:;ie >an oom Lord Roberts en Kitchener wa.t gese 
het: geef julle . wapens af ons w~r-borg julle in naam. 
van Hies ·maijes-skeit julle kan thuis gaan bleij met jlllle 
faniielies om ver die te sorg en kyk nou waar ry ons nou? 
wie in die werreld kan of mag een Engels-man glo? Yer 
vloek is die Afvrie-kaander wat dit durf waag!.. .. .. · 

. On;; rij k-e die Heksrivier berg af wat ik so veer van 
ge-hoor het van _kleins tijd a£ en wat vir mij soo afgrijslik 
was is dat die verduivelde man wat moet die briek aan 
draai die liewers los-draai almaal wat die pat gerij het 
weet hoe kort om- die vreeslike klo-we die pad loop en 
daar _loop die trein gioo 500 mijl per uur. Ik het n.ader
hand m0es . Rus:ie maak met die briek-draijer of hij dft 
ver~staa.n het weet ik nie. Dit ·het ' darm toe gloo of ik 
mij · dit 'verbeel het w.eet ik ~k nie, stadiger ge-g~ 
ons· met' 'die boukie•:a sonder be~kerming net aan die 
injien ·· (Iokomotief) vas-ge-haak. Al die _steen-kool as ~ 
stUkke kool _is gedurig op ons waar van ik ~ reeds een 
stiik :Waarinee je een .-lieg. maklik die kop kan: veqi1J~~ 
in·:~i]'oog hat .. En dit het bijna . mijn oog .ge-kos. Waar 
om die tiok wat 0115 mee ver-voer wert fuis aan die 
k~l-~~en ~haak is bekrijp ik nie, dis gloo v~ p~O-
~si of om 'ons te doen stik iri die roo~ en as .......... · 

_ En daar bla.as die fluit. Hier lag weer een stasie. 
Voor ons die bereik het een van ons menssen ons die 
plek gewijs :waar Ds. Detoet .en mevrouw en 1."ind door de. 
treinen verongeluk s:ijn. · 

· ·.Die ~aani v~ die klijn · st.asie het ik vergeet. Dis 
net voor die .Heksrivier tonnel. Dit is .en seer skone Uit-

, <. . . . 

kijk: Van teen die ber~ af op jou regter-hand al die ou 

~} boUkie .....:_ bogytruck. 
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• J • • V t. "'· 
gl'Oot ,,·ijn-boe:r pluse en d:e ~oote aan een legg£mde plan~. 

• - ~ . • t\- _, - ;..i. .. ..-; ·~ v _,, , .. \: • ~i.... - .• • 

tasies voo~c ,die berg klo'\"~n. _ en Ian~...._di_: ~e~-;:~yie_r,Jt!; 
n et een geluk ik wai; _so0 •er in gedagtep. '~~rnerd want 
~k staa.lf e~ clink oor _;µ~ - ~·eyh;~l~n · '"~n ~e V:~~~kk~-rs 
waar van . m.ijn 01·e1·grootY4der een der aan-voerders is -

' I .- . ; • .,J : • \ ·~ ~ I ~· ~ J 

gewees in de begin \an «;lie 18de et1w, ja en daar blaas die 
04 rnur-wa _$iJn fluitje. -"-illie nm Xiekerk pak ~ij aan 
~d! Oom Niekie! die trein trek weg .klim oom en dit 

1· -. •.. - J • .... J. -

TI'<l$ net hieps toe 11·as oom uikie in die trok op sijn ple_k 
en ik ;;.et n et recr toen kruip die ou mosien in die t~nnel 
. ' . 0 -- .__. ... !..-• ....... 

soos een ,volf in dit .~ras geen t~·ee menuten toen kroop · 
hij an-der kanr uit. So reis wij •oort. D ie aan-do~~en· 
• - - l \. 

ll"as hier ,;;eer aan-ue-naam a~ een mens net kon aebruik 
"' , • • >;> . 

maak daar-rnn in dit kon onf' niet behal'e wat ons kon 
sien. . ..... . .. . 
, Ein-?e-lik kom on:, in g_e~eg van. e~ gr9ot-e .~ps;ijke · 

dorp. Dit is mijn geboore. ple~ seg Will~e van ~ieker~ 
op seer droe\l"ige tOQn eu toe stoo;;1 -;n.., die .. ~t:{i'°;ie -in. 
ff j }1~t nm sijn _n-in~e 4aar ~nt-~~oe~ .en. 12ijer ·~~n
kies gekry. Ik was regtE> hart-seer.- en seg Willie man 
~""t;aar je moet nic . nllcs allceu ge-bruik. Je sal 1~ij ~Os · 
a~n .lwi1 m;ak. t:>al een ~:crn die da~es \ir o~e een 
~H~ie .ge~~ '::\Iijn n-iend \Y. ma.a.k oizk·-~oo ;en.,j'.~r
.stelletje en intereseer ..-er oomie met een aller bemi.nn.e
!Th~k · 1~ei~ietj4e: eeu negge van hem. -Sij was '~~ -~ie 
.. ~· Jl~.e ~n-op-ge-voe<le. Sij p~k .mij ~~.,die hals e¥:_ .~ 
~ij: een Soe~ ~OOS ik !~1,,; rn~ mij Oll ~:::~mwt.ie ~~~~i: !i-..~t 
en sij pre-:>:oenteer bo":eop nog haar ~~gt: !·egter _ ar .111;;:wzi 
en Haak mij in om oom ~eikie Yercfer voor t~tel Alla 
1~~hey regtig ki'ein ge- ~·~J ~n ~u~?l·ir~.g~:.~.nk ~~~-... ~~e 
m.Ort· toe ik miju nouw al,,. bi;u,id rnn die rijtuig in ~~ 
kerk g-ebring het. \\.at <ht·· ~n,reld_' tog ~~~an?~:lnie.~~~ 
~~ ik ~ .:\laar la.at nik;; med:. Die a~er skoonst8: ~arne· 
st;ly met rnij geanpd of ik werke-li.k _aan, haar h~rt, 
terwijl mij n:ien<l \Y!llie met haar mo.eder staan te Rede-· ... ; . 
neer. 

'foen :;;ij 0111-draaide en on~ op die rij af kom ~re
:oeer s~ oom uog iaan een 12-tal \an die aller beminnelik- · 
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ste skoon-ge""'51:ag die mij elk een slier harle-likste soecntje 
druk met die best e "enssen en boven op elk mij een i.i:tl. 
we kroon in die hant drukiie. Die aange-naatnP. Ea!fm:r
tjie sal oom ~iehe nie lig vergeet herhaal ik met hartelik 
dank ·aan u aller braafste edele dame en daar blaas. die 
fluit. Sij om-helscle rnij nog e£>ns seer hartelik en drukte 
mij een op-ge-vomwle papiertje in die hand: lees die 
brievie ne en ons woort .... .. ... . 

. All s iets pli~' roep oom kakie weer · en daar st-00m 
ons weer weg. ik ·het eintlik ge-wens <lie half uur · moes 
een m.aancl duur. D!e brie-Yie b e"'i1t haar pos adres in 
geslooten een pond \an moeder en \an haar. _ 1 ou jt 600 

iet s ge-beur heel selde : 1k sal claardie hartelik ontvangs 
op Worcest er ni" Jig \·ergeet n ie. Die soentjes was aller 
liefs en van sulke Engeltjes biesonder liefs. 

:Die giften aan klinkend munt be-droeg niet minder 
clan tw.ee Pond en fen sielengs. 

Nou kom ons weer op een and er ;;.;tasie die ik de. naam 
>er -looren lwp. Dam· was ·het t-oen ook weer net soo lief 
maar ik in Willie het ons toe n!e weer moeg ge-maak met 
die kinder-spel. En ons reis gaat t oep maar weer verder 
ons ·kom toeu \\.e(•t' op een hislt. ))is de Doring stasie. 
Daar. het ilie :\falbuare in die geelbek· meide ons weer le
lik gt>spot. ·w ill ie het hier weer een ou Malbaar mets Ee.Q 
blikje bief. ,plat geg-0oi om dat ·die ou • er ons. durf ·se baa. 
wa.rs om pol wan; julle pa& he he en t-0e krij die ou vent 
die blik la.ngs sij kop. Ik dink hij sal nie lig weeir pro
beer om di t te doen . 

. Een van ons n ien<le, namelik P . Botha het hom 
sommer •erloof aa.n een .-an die_ jonge meisjes wat · so 
vrinde}ik was tln dis nog al een jong getrouwde man. D is 
mg, jammer dat pert ij roans nie weet hoe >er-Jmlle .moet 
gaa n. Die Yerlooving was, laater per hrieYen ge--slooten
Het is door mij uit-gevonden. Ik kreeg een brief die sij 
rum horn skrij f waar in sij haar Lief-de verklaar • aan hem 
met .toe-sterning •an haar ouers en een portret ,van -Haar 
er -ingeslooten. Hij het die brief verloor in ik telde- die 
op niet weetende -van wie het was. H et was r eeds ge-
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oopend die ad.res is mos aan Petrus Botha. Ik haal die 
brief uit aa ~~ hier- is ~en portret cok en ma_~· dis moo nie 
s.rn Yrouw ~en portret nie . ~_ou _-ja· toe kijk ik na cEe 
na_am-teekening en· die_ adres en· lees ·toe die brief Die 
tr?iiwer!j sou_ plaas ~in_cle soos hij uit die kamp loskom. 
Ik tconcle hem die portret en vroeg toen ·waar hij die 
van daan kreeg en ook die biref en dit -was of jij die ~a~ 
een ko-gel door sijn kop gaf. 

Wa.ar het oom mijn brief op-getel. Ik soek reeds al 
d ie hel mor:e daarna? . 

Oom: dis n;e wat ik wel weet. Ik vraag waar je die 
van heb en wat sal Martjie er-van seg als sij nu die brief 
en-portret in hande sou krijg. · 

.. . Sij w~t mos nlks daarvan, sijn-kop op sij draa.i.ende 
heel beskaamt antwoort h~j . _ 

Oom: ewe beslis--en als ik die dan aan haar stuur 
· Petrus; Maar oo~ mag je nie ~et mij b~sigheid be-

moo'.en geef nu mijn brief .en portret hier of ...... of.. .. . . 
or wati vr~g ()()ID hem skerp in die oogies kijk.ende: Die 
sai' je vrouw krijge· en nie jij ! -

:·· Petrus: dan ga. ik oom verklaag bij di_e kom~a~dant. 
Oom: dit is net wat je moet en wat ik wel he dan 

"koin je voor een krijgs-raad en kreeg je r.es maande of een 
ja~r hardepad -en Martjie krijg die brief in die pork-et ·at; 
je blief. 

Die n:{an laat t.oe sijn-kop sak met een sug, en vraag 
boo moot ik dan maak oom? . - . . 

Ik seg toe . aan hem nadat ik horn een sfu:aw~~ ' ver
maaning ge-gee hat: Petrus as ik jou mag raa.i. als een 
-vri~nd d~ is · mij raat ~ou dit: Ik sal aan die meisie een 
brief skrijf en die brief en portret terug- stuur. 

- Nee, o nee, oom Sal mij sleg maak weiger hij_ . 
Oom N. antwoort beslis: man ik wil jou help en sle.g. 

ter al~ je_ jou self ' gemaak het kan ik .je nie ms&k nie 1 
. Nadat h:-ij nog _fang uit-weggies ge-soek het seg hij: 

Nou ja dan moet oom dit maar doen. 
~ Pt skrijf toe een korte maar kragtig-e brievie aan' die 

~eis!e met haar adres er op en ee~ ook aan ·haar v"ader, 
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de briel en pott~et iu geslo'oten en doet het toen: in die 
pos: Drie daag-::n hue1· hat ik and-\•oort nn al fo·ee Jie 
persoonen · mij sec'r har-telik dan-kende . 'Di: b et t-Oe vir 

P etrus t1ie >oor-ge-let•s en • er horn baia skaam· ge-maak 
en roe "'·as allt:!,:: in onle ! 

:Vbtt "·eer t rng naar mij ver-haaL Toe ons Yan De 
Dori.tlg stasie n:r -tt~ek het ons "·eer oop-wlt geh.-rij am?J-' r 
die geam·dheiJ Yan Ladybrant. Groote lande-r:jen ex: 
alles'" w·t ge-kalk . Op een af-stand leg rnn die spooc· 
L eg Stellenbos i!l ook \Yeliington ~e.:r sl:oon t e-ge'n di~ 
helEnge rn .:t J e ged-roodc ondergaan-de son ne stralen •an 
die son die ;;igh t tag te H•rclringen in bet wne Westen, 
achrer c·f'll hooge blouwe bult son-der e!nde . t er-weil Ta
fel-berg :;ig ~eer hoog en clonk-=r blotrn· \·ertoonde m et die 
;;elfde oneindige blouwt: hult agter hem heen; en die son 
is toen reeds ,·er!hl·een ter·\\·ijl ons een groot e dorp na
der-de, die seer lang uit ge-strek fangs 'n berg rand af 
leg! Dit is die Paa.rl, ,,Oom Xiek!c .. se Willie Van Nie-
kerk. So . ..... t;o en daar blaas ,lie fluit . Die t reiri stop 
en ens kon toe elk een beekertje koffie drink. met een 
oog Klappie er bij. Ons was uog nie eers klaar, daa.r 
Yettrek ou -;;ak en pak al \leer. Ik is &00 spijt dit was 
toe a! 1lonker eu kon ik niks sien ni:Ji d ie Paarl. Toen 
on;;; terug koui \rn!S het ook J onker. Die ou trein stoom 
toe ma'ar Yoort dit ,,-a,, omtrent tien uur toe ons >oor 
een groot brug oor een ri,ier stil-hou. Dis Sout ri>ier 
B r'ug le.:s ik op een bord en ik kijk toe teen die W esten 
op. Dit was of d~e stt'rre hemel op aarde was. D it W86 

die mooi$tt: ge...gig in die danker die ik ooit ge-sien het. 
Dit \r~· sal die Lamp-ligte alle kleure en daar blaas die 
:fluit. Ons vertrek oor die brug die een goeie 5 of 6 hon
derd jaarts lang is. Xet oor d '.e brug wort ons ou morsig 
kout~it' op een sij spoo1· uitgestoot. Dit \Yas ons eerste 
nag ·ver -blijf me t ru-;; of ;;tilstand >oor een nag rnn ons 
Bloemfont ein, Yer-laat bet. _.Ula }!askas toe ons b€gent 
en ons slaap-plekkies reg hat wa.; ons oinsingel \ an die 
Fielif>tijne. Waar al die Springkane. so gouw Yandaa.n 
kom is' een- raaisel i=n om wat t e doen is een nog grooter 
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i·aa:sel. Ons het die \ Olgende more lekker gewas en goed 
g \:l-br ikvis. Toe is die lokomot ief met ons ou koutsie op 
loop geset dorp toe maar nie YOOr een 'an die brQqnper 
kaste <lit durf te se : ol! ;;iet s plies! Tk wa.s verwo:qd~r 

' want daar was rerig niks "·at cen stede-ling kon op-set . 
Die goeije ou nasie het ons een hele paar plekken la~g op
gehou en 1lan het honde1·de paresiete en alle nasie& en 
t-0nge geko111 Olll ons te aan u'tl of te bespot. Dit wa$ 

r egtig afskuwelik om al die =-temgeri!{tigde van Koning 
Edewart te >;ien . . ... . . .. . 

Ons het toe tog eindel ik (l ie ou shul anderkaut uit 
g e-kom nt:t in die mond rnn die Dok op die F.nd 'an die 
pat van BioPrnrnnt'.jn op ons regter kant leg een klomp 
groot skippe te \1·iL·gel en waggel :n die o!'; iaan! 

Xou ja h ier het ik ge,.ien ons ou nas ie kan perty-keer 
gou~- gouw kleinge-lovig wort. Daar 11·as oncler ons wat 
so ang~tig gewortl het wr die ,.kippe <lat hulle seker die 
stuipe sou ge-krij het al,- ons in (lie water-wagens moe;; 
klim. 

'.\Iijn aan-llag was illL'l' r bepaald op die ellendi-ge wij
se wiu:u· die >erdoekte Engelse ons soo nlls en oiµ-egver

dig thuis on-twapen het onder die Proklemasi8$ van &b
ber.t." en K itchener. Ik dog nou laat nou kotn wat wil ons 
moet praat Yoor dit te Laat is . Ik haal toe mijn Papier.e 
uit en se mm cen n m die oHisiere : lees als je bl ief Hier 
die. H ij opende cl ie kijk mij [ist! h onder-=-oekeqd aa.n 

en u aag; wat moet ik hi·. rnwe 11oen . dit is jou se1·tifi
kaat ? 

Oom niekie: myn H t.·er dis wa.t ou>: alle maal het vir 
P roteksie >au Roberts en DOU uet <lie 5.kuum rnn J):Jeur
J:ngge al n m. dat ons iu die kaap cotonie ge kom is ons op 
elk s t asie soo hespot en ged oek en ge,.kel op on ssoos <iaar 
die t wee nou weei: besig is om te doen ! " 

Ik wil nou net eers die leser laahe1·5.taan hoe die la
die<> ons on J er protek;;ie be handel op ie<ler plek 'mar 
s td gehcu wort. 

Die twee stont n et lang:; Ji.: tr oks op <lie plat~o:p:n cile 
.een sei teen die ander alle mag ;;an n ie j_y Wag D~>U.., al ~00 
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lan!5 v1r ·n kans om en Dut.ch man te trouw en kyk nou 
kan je mos een ekt soek en toe moes je nouw san n ie haar 

:gefiig sien die sy dur£ op-sit met die mil -.;rnorde. Sies 
Roussie en sei spuw op die grond. } fy god Rous het jy nie 
iet.& beter vi.r my as die oereoetangs. ~.\· spm\· nog eens. 

Rousi hat een klein jong aan die hand om trend 9 of 10 
j aar oud. 

Die Offisier staat en h.--yk naar die bewegingen \·an die 
·twee Sint Heliena meide en vroeg aan W. 'an ~iekerk 
woot woat thy saij ? tell mie plaese. Die klein jong se 
Daar"- oor paol daars oom Paul howjer k~-k sen g'rote 

-ou ·pens warse jou pas he:> 
Dit i« reg klein smeerlap. Dit is oom Poull H aiman 

-en nie Kruger ant "·oort oom ~iekie. 

Welt •ertel toen die Yerhaaltj ies \.Yillie \\·as nognie eers 
half pat met die klag t-oe roep 'die offisier t er"Yl hy die 
twee meide gedug toe takel me~ syn Rottang stok en ook 
-die die seun van ·Roussie. Hy gee£ toe orders om al die 
matra&-koppe te verd.ryf: ·en vroeg toen ons pa-ssies almaal 
1.-yk <4e deU:r en gaf toe order om ons te la.at afkl im en op 
Il!-ars twee-twee met sen hel.e besittings <lie hoog sakelik 
bestont uit een h.-us .sen een kombers eh een jus. Ons wert 
cbe~lei door de minst-e een 400 trnepen met ge weer en 
.bajonet aan. Elke kant en sy ook twee diep om de hook 
van en grot e 9 ... ·oet -sink jaru:ts tot Yoor een aan-,oor frond 
.hek. Daur-in 6ien iii toe 'erskillende bekende als ook 
mijn soon die t-e Santrevier-brug en een ge veg ge rnng 
is. On.s het gehoor cl.at hy daa. rgesneuwel is in nu siet 
ik hem. D~ was oo~ net door Gods hand clie h em beskerm 
~t soo als hei my die a rnnd vertel het. 

Die arme presoniers o:f "·or ons uommt:rs die by ons 
.naam geplaat-:; is wort toe uit gei·oep dan moet je ant 
woort: Hiere. :i;>an \·oor jy kan in die tweede hek in gaan 
-wordt je ge katkeseer jou ruram op ge skrywen dan kom 
-ons \ OOr d' e de hek daar wort ons naam in nommer weer 
.afge lees e ndan moet ons twaa.li-twaals bei elka.nder 
:Staan clan komt die kommari.dari.t •an die kamp en dit· was 
.kommandant Koos Teunissen een ...-an ons Dappere • Bgil 



184 

~e-lden. Hy is in Oil.5 vol.ks geskiedenis ook ge noem en be · 
kent .. als held van die ;\.frikander. Hy wert ge-vang, met: 

. een klompie dappere vergs-helden door een groote ove 
m ag tE:L· ''.d hulle eers en meenigt.e Fieliestijne in die st-O:f 

. d oen bijt het. 
Ons moes hem Yolg. H y bring ans t oe op een mooi 

P lt::in en s eg toe: burgers daars nou ten ten nou 1.'ies el
,k:e twaalf man gou een korporaal _en die kom dan met twee 
of,_drie van syn m ensen daar b;- die kleinstoor om kos en 
.potte en wat julle nodig het. Die antler sit. dan soo lang
julle tene op die paa1 net op die. merk die gemaak is al die 
deuren tee gen son op. En daar trek oom Koos in die korp
raals die toen laater terug kom met die huis-meubels die-

.. bestaat uit een t roep kastrolle en een paar em-mers en 
skotels en twaalf kakie kom-berGSe!l. Dus \001' eider man 
een. Ik gaat toen eers myn OU seun ont-moet, die t oen al
r eeds aan het soeken was naar m y. Hy moet Mei ges in 

. h et. voor ik hem sag want toe ik horn ge-wa~ pak hy m y 
om die hals en sprak myn vader ! L ieve vader ! en ga:f mij 
een kus. lk kan hier nie myn ge>oel 'an smart en blyt
slmp weergeeven die 'k gevoelde toen mijn dierbare soon 
t;-yn moeders troetel-kind; .ag, soo verwaar loos .en nog SO<> 

jo:ag maa.r purn held tot waar ll.' gevang is soo als ik vroe
reeds gemeld hep... . ...... . . . 

Die orde is nouw: die tabernakel op slaan want die son. 

is reeds a-::m het onder gaa.n. Ons is toen aan die avond: 
. van d ie dag van smarte tot ruste gegaan. lk hep een goede· 
. nag rus gehad en was vroeg die >olgen morgen . wakker. 
t.oe die ou w on nasr my roep en my ee.n beker koffie gaf" 
dit bet baia. lekker gesmaak. soo was ons dau toon onder
die pro]tiemasie van de gehate Li.eve Engelse Regeering· 
beskerm tot in de Kaap de Goede Hoop in plaats van 
.theus kunnen bly ven en jouw beroep , oort te setten _vol
gens die -skri:ftelike proklematie •an Roberts en Kitchener
. . . is_ om, toen Presonii o :fwor sander eenige rede te kunnen 
staven met regt op waarheid maar dit is ook 'n feit. dat 

.. die grootste Lord die groot~ Leugen.aar en bedrieger ·is. 
die onder Gods son leef wat dit betre:f ... _ .. . L ater meer· 



185 

daar over als ik dit mog beleef. I k hep het menig maal ' 
m et erns in die publik geseg. God sal Zijn waarheid nim
mer krenken: die ' erdoekte Engelse sal h ulle agtermid
dag kry vroeg of laat. al wat ik we~ is om dit tee moog· 
beleven . 

Xouj a nom1· t erug naar d ie Ka-apse Groen punt Kamp 
waar ons voor-.-aders om her >rnre geloof als vlugtelingen 
heen gevlugt zijn 'mar ons toen om die selfde reden w.eer 
prisoniers of wor onder die seHd honde Yerneeder in ver 
' olg is geworden . Dus in geloof en hoop, de Heere regeert! · 
... . .. Ons was toen 12 man in ons. t ent ons kies korpraal. 
Ieder morgen se'e uur wort die kamp ge inspekteer dan 
moet die tent opgerol " ·ees onder onder om ieder man 
syn bondelj e moet op ge,ou en netjes YSS gestrep wees . 
wees en dan als die kondoki:eur en d ie Iijn afkom moet 
die twalf bandiete voor die deur rnn Die taber n akel in ge
lids st aan A, ja en dan nog al Goecl mornig sir saluut. 
Pras t nou van die gemors.-Rond om die klomp is ieder 
vyftig jaarts van ~ink en wag hokje gemaak gelyk met die · 
Boven end van die Draad die I >oet hoog met 14 dooring 
drade ElektriE!be Lampen hang by ieder hut. Die hutte 
dien als wag toorens 's Aavonds ses uur kom die troepen 
om die kamp heen dan wort in ieder hut een ge wapende 
Tommie ge order op sein voetje£ op die Yer hoog die wag·· 
hutten het ieder iijn nornber rnn 1 2 3 t-0t 100. Van 8 uur 
begint hulle m et die rnlgende geroep Nomber 1 ols 
well in soo tot 'n 100 elke 3 uur kryg hy af lossing. I eder 
wag E en outje syn leg het een nog uitgeraak ~ hy was .. 
gloo leelik in die noot hy roep dat ik daa.r wakker skrik. 
nomber 25 Lait outl die ' ier maa.l H erhaal hy dif:! be nou
de ge luid t oe het een gloo die lig op geet eek. 

tEnd van Oom .:'.\iekie Porgiet-er se verhaal en r-ewens end van an 
die Potgieter-verhale van ner geslagte. 

SKBI J W.E R I. 

Deelkraal. November 1919. 
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33AANBREKERS en V ASTRAPPERS 

·n Onvoltooide Sleets deur 

A J. VAN DER WALT. 



YOORWOORD. 

, ,Ieder e richting, die wat beduidt, die hare wortelen 
;metterdaad heeft geslagen ~ h et Volksleven, komt vroeg 
-of laat literarisch uit." Dr. Kuyper. (&tandaard 
31/ 101 '10). 

,,Als ons praat •an tradiesie dan bedoel ons die goeie 
tradiesie ... , .. Die woonie vsn die onvergeetlike Paul Kru
,ger mag ons wel toer harte neem: ,,Neem uit uw verle
de wat goed en edel is en bou daarop uw toekoms. ' ' V ort
bou I dit moet on,s nie uit die oog verlles nie .... .. Terwyl 

-0.ie een been steun op die ~ie oorlewering, moet die 
-ander voorwaa.rts beweeg naar 'n beter toekoms. In een 
woord, tradiesie en inisia.tief moet saa01e-0San ; geskei is 
.sl.bei magt-eloos_ Laat ons ons dus nie laat afskrik n ie. 

Laatste woorde op bl_ 249 van Dr. W. Blom
m aerts Beskawing in Populrure W etenskappelike 

Leesboek No. 2. 



suNJ3REKERS ·EN YA'STRAPPE'RS. 

(1) ,,J),ie E er van de Allerhoogst.e l the glory of the Most High) · 
was h tlt ~z.ieliiud beginsel van bet! hu11 leven". (Bron · 
verlore geraak) . 

l2l . ,Cal~nism is achT.owiildged e>en ·by its foes to have prcr 
'mciti!<l the c:rnse of !iberiy. " <Standard Dictionary.) 

,,H~t Cah inisme is h~t £0dsdienstig "Ysgerig stelsel , dat 
den men5cb leert op _·elk l~vensgebied. te leven door het ge
loof. op· elk t.errein des !evens te wandelen ._als voor her 
aangezicbte Gods en tot glorie van Zijn y.'onderlyken 
:Naam.... ..... Eu dit Cahinisme heeft 'n gewicbtigen in
vl~ op ile h istorie der Yolkeren uitgeoefend .. , Het Cal
vinisme kenmerkt zich dan 001' daardoor,dat bet de ver· 
heerlyking Gods als het hoogste ·doeleinde ~Iler dingen 
srelt. Yoor den caj.;;inist is claar niets van zelf, maa.r 
ook niets ,·oor zichzelf. maar is alles opdat het God ver
h.eerlijke · ·. 

1Rudulph Cah. en Socialisme.) 

14 , .. De Calviuist is voor landverhuizing en bezit juist in zijn 
sche"rp "oro l~'lldl! belydenis den vereisehten waarborg tegen 
de >erbleeking n tn zijn · nationaal lrnrakter. .. Dr. Kuyper 
in , .Varia Americana". 

I I • • 

• 151 ··.H;i tt Cal~iuii!mc i; ;..,n lever~~~·ekk,e.ud begins~!, dat bedri j
Ti;rhei11.' veerkrachr en ke~n is ·. baart . en .. U-?t het stuk ~an 
~oed betreft. ~en Ca!Tin'i.st · en eeu lafaard zijn geboren 
regenvoeters. D~ m;lll of · vrom\'. die God vreest. vreest 
geen ',;cl1epsel. 

:: .-. 
( .. liet Calvi.ni;me"' >an Dr. Kuyper) . 

(ti ) Xeeru b.v.b . die p redestinasi..-leer soos deur Cahyu geformu
leerd. ·n BlooL metafiesies-teologiese subtiliteit, sou ·u 

, , meus seg. somler belang vir die praktiese lewe. ! faar als 
·n gewichrige eu lewendig beseft-e deel van die geloofs

. owe.rtuiging van ."n klomp ongeletterde Y001_trekker·boere 
• her hy hulle s•aande. gebou. waar built:: anden; kon gewan

hoop het. Want clit is tlie Beginsel >an Goel regeer. En 
waar die wil ,·an clie Almagtige in llie ,;kaal gewerp is, 
war '1'eeg dan alle aardse oormag ?"' 

\ "oernoot op bl.. 131 va n \ "an Langenhoven. 
'n Geskietlkundige Opstel. 

17•• .. Imiien her Ca!nnisme :ian de Boeren niet van de vaderen 
· ware on"rgdevercl ge'1'eest ; hun: hloed zou ·om niet verg"o· 

ter: zijn en g.:en Transnal meer besraan ... Enyper.-
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· !8 1 .. .'r ot heden is Zuitl Amerik.a 'n on'l"eilig en slecht bewerkt 
gebieo· want de · ene · Tevolutie volgt daar op de andere. 
H et feit dat Zuid . .\frika 'n 'eilig en welvareod land 
·1s. is 'o HUcht · rnn 't · bier ingewortefd Kalvinisme .... 
...... In de hnisgezinneo ·nu is ge'Jnrende · deze tyd 't 
Kah-inisme bew'.lard gebleven. anders zonden daaruit 
nooit de Kalvinistiese · leiders van de Grote Trek ge
boren zijn geworden......... Op kerkelik gebied was bet 
destyds ook maar diep treurig eesteld. Daar. onder de 

' Mist in 100! de Kerk tot 'n ;:ik >~n die Staatsdienst 
verlaagd werd ror bernrdering van goede deugd en ze
den kwam net zo din door de Engelse regering in plaas 
van H ollandse predik,anreu. Sk.citse proponenten tot de 
Gemeenten gezonden werden. mannen die de taal en 
zeden >an hnn gemeeoten niet kenden en zich meest-

-" al als staatsambtenaren gedroegen (de Regering betaalde 
de salarisseo van de p~edikanten in die tyd. j De Geref. 
Kerken door •t Kalvinisme bier gesticht lagen te Ziel
t-0gen (d.w.z . kwyndenJ. De · roomse. de anglikaanse en 

. schors presbyteriaanse_ en 'l'\eslyaanse kerken bloeiden in 
- dit tydvak. Toch nit ook. bier nog dt vrncht van ' t 

Ralvinisme te bespenren. I n de noordelike distrikten 
J..-wamen · by elke Ketkeraad bezwaarschriften in tegen 
ontheiliging van de diens des Woord& van d.e Sakra
menten en 't gemeeotelike gezang. Het ambt der ge
lov1gen werd ~hter nict erkend door de k,er.li.elike bestu
ren. .... .... . 't lydelik .verzet (ongedoopt laten van hllll 

. kinderen nam dageliks toe. .i)e Ralvinistiese begin-
selen sluimerden we! ; ze "aren nog niet dood." 
... ,,Vanwaar -kwamen omtreeks 1 1830 op eens al <lie 
helden en !eiders .an de Grote Trel;; ~ De roomse 
-Godsdienst had znlk eeo schare niet kunnen k,weken .... 
.. . De !eiders kwamen echter nit :Kalvinistiese gezin
nen , waar 't onafhankelikheidsbesef als Diet de moe
-deimelk wordt ingedronken. Elk kind raak,t er aan ge-
-woon om in zijn vader 'n priesterkoning te zien vau 

· -God geschapen, geroepen om 't gezin te besture.n. Zo 
.moet het ons niet venrnnderen dat plotseling in man
nen als Retie£, Potgieter, Pretorius en Y'.aritz veldhee!'1;
.talenten zich ontwikkelden, die by andere nasiea door 
hoge scholen en jaren lange ervaring eerst worden aan
geleerd. Wat ons volk te danken heeft aan · i Kslvinil
me blyli;t nit de vereririg van ooze grote !eider!!, Kru
ger en Steyn. De onzichtbare band tnssen hen en bun 

' volk u-as 't Kalvinisme , dat hon in merg en been in-
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·gegroeiJ was...... Deze band ontbree.kt t-en opzichte rnn 
de meeste van onze tegenwoonlige Volksleiders ..•... .. . 
. Het Kalvinisme bee~ in die tyd ook zijn stempel gezet 
op ' t gninsleven van ons volk. Hie komt bet, .fat 
men in de meest afgelegen bossen •an Rhodesie znlkt> 
waardige karakrers ontmoet? 'n >fan voor wie zeHs 
' n Engelsman zijn hoed afneemt, omdat hy gevoelt . dat 
by met 'n gentleman te doen heeft. 'n Vrouw die voor 
Bara nier hc.l'ft ender te doen 10 bescheidenheid. Zulk,e 
riepe!! van l:oeregezinnen telt ons land nog bj hon· 

·derden." 

(Lit ·n rede ,·an Prof. Dr. S. 0 . Los. I 

Opwcrkiug. );acbt bowesraande stuk rnn Baanlmi
·ker;; al geset was, her die stuk waaruit hierdie aanha
ling. Ko. ti. geneem is, eers ender onse oe gekom. Daar 

·dit ren voile onse konk!usies - waartoe ons algaande 
gekom bet na jare lang se solitair dink en ondersoel;; 
- >ers<erk en be,·estig, daarom was ons bly dit ter 
dfder urn nog hier n plek re gee 

(Die Sfil:.>\er}. 

Daa.1· sit id·s wonderliks en tog vanself weer konse-
1.:we.nts in ouse geskiedenis. wat o.i. nog n ie eintlik bra 
l'aakgesien is n :e selfs deur skr:wers. 'lrnt gemeen het 
da t hulle ens Volk en on-. Geskiedenis min of meer goecl 
ken. D'.t ga11t met hierdie saak net soos dit vroeer gegaan 
l tet !m et die wer.eldberoemde ryk goudriwwe 'an 'Witwa .. 
i:ersrand. Daardie streek van die TransYaalse H oeveld 
-was voor 1885 een \an die naarste en veragste streke van 
Transvaal. Die bulte daarlangs was oortrek met 'n harde, 
harige soort ;;uw-gras wat d:e vee net •an gehou het. 
s olang als die gras nog jong, mah; en saf was. En die 
bewoners van die stt-eke werd dan ook menigmaal bejarn
rner met hul ou ,,sum" streek wereld waar dit ook nog 
so bar koucl kon word in die winter. 

}faar 1.-yk, da.a.r kom die ontdekking ·rnn die ryk 
Gou.dvelde in 1886 en toe was wat arm, \eragEk, en onbe
kend was b ~nnekort net omgekeer , ryk en gesog. Wat arn1 
wru:,, werd r ijk, wat \eraglik was "·erd g;eeerd _ Die Boere· 
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war, ·la;11,;hwgs gewoon hd. liet 1uec:::tal hulle gronde vir -
bnitengewone en destyc1; ongekende hoe somme van die 
hand· ,gedaan. J;;n toe lte t die goncl en die gel<f gaan l'Ol a. la 
,.1001 S ag ... En d;t ,rn~ a t!Ps n et te danke nan die :ryk 
gou~_lri""·e, \Yclt 1Yel al die jare aa::n- was, m aar wat toege le 
het •>nder d ie aarde. \Vat Yerborge \\as oni.fr die ogen
sk:_vnlike treurige grondsoorte. waar die mense al die jare, 
Op ;;ett-eL:. gewoon , geboer en geploeie het, terwyl die een : 
gi::sl~g' na <l:e :-m<ler ene nib; ge'\\eet bet >an die ontsaglike 
1n::r e.id-i-ykclo111me \1·at cfaar ande1· hulle voete verb.erg gele -
bet.. . _ .. ~ou &<> is ~lit ook gest el met die iets wonderlike 
en t-Of: konsE·kwente saak \rat ons hierl>o van gewag -
gen'H\ak het. .En omdat dit so is, daarom is dam· sekere · 
toesfa.ncle en gebeUl"tenisse in onse Vaderland-se Geskie
.Jel);il ni.e heeltemaal koi:rek verstaaa nie. 

Dir Ka!Yinist'.e:,e k~el'trek Tan 011;; volk, waa.rmee sy 
geski.:(l'en i,.. opgebouw en deurmeng is, - tlaannee ~raan dit -
lll!t - - o al;,: met rlie goudr iwwe nm hierbo. Toestande, ge
beurtenisse en persoonlike optred!ngs Yan V oormanne en 
Bnr1;t'l·:;: in ons Volk se geskiedenis, tlra ten owen-loe<le d :e 
>-potc n•n Kah-:nisme, wat van on :;e vadere gemaak het, 
fh~nbrekers eu rnstrappe¥S in die ware sin van die. woord 
Dic-- .-i r die ·rndere alleto beheersenrl·: Beginsel: . , Goel; r e
gee · .:n ous i--: R~ Verbond.-;volk .. he t hulle te alle tye -
,..taantle .gchou. el1 dit Jikwel., on<le1· omst:.m<lighede o. m_ in 
lSSS-.----.-1838. in 1002 en 1803, in 1880 en 1881-. in '90· en 
Hl()t2·: in 191-! eu 19-.li>--omstaniligb.ede wat alles om b.ul
le lld_n p :koonker gemaak het en: waar hul1e als h.uUe Bie-· 

"~ ' " "~:ll hul wi::.-kl;k wa-i; . :.lll<lt'r,.. kon gewa:nhoop bet. 
Maar llaar was tn is tye gewe~ dat pai:t,,-. Tan die -

Vocrrui-Ume rnn ons volk n :e beimdoe<l ,,-as, nie deur die
Ralvinis tiese rnorva•lerl!ke gees, wat in a.lles en altyd· eei:s -
dii: Et:1· van Gods X aa-m en die handha.w '.ng van Sy or.:di
nanr-ic~ beoog het al,.: Xo. l in hull£- !em~. }.:U toe. was te. 
allt. rye h 'erdie gemis nie allecn ,.kudelik en n a1lelig vir · die 
betrckle V oorman ue self n :e. \Ya t tlls vuirseli deur hlerdie 
gern_i, \t:1",·a1 het t,O{ o-pp<»·tuni,,t-: t D ,,,,·akkeEuge. v.-at om 
r.ng- e~ beim·loed \\-etd deur mi ndennadige sateliete, _ 
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wat nie .1ie heil Yan die >olk maar hul eie voordeel op die
hart gedra bet - maar die gem:s was skoot nr skoot ook 
>eral noodlollig en rampspoedig ,ir die rnlk gewees. V.eral 
Yir die volk wat altyd en soms te meehorig die Voomrnnne 
d eur dik en dun gevolg het. 

H .ero:e .. Kaldni;:me der V1Hlere ·· het begin van uit 
die ;;.taanspoor ui t rnn ons \Olk se bestaan. D it was die 
fondament winu·op Jan van R '.ebeek begin bouw het onder 
Tafelberg St' m et. .-\.ls lind >an sy J;:d,-'n tyd toe die 
weretd nog met God Alma.gtig gereken het in alle sake 
,·an die Je,ve. toe het hy die fomlament heg en sterk gele 
met sy bekende gebed . wat tamelike bekend is en wat o.a. 
in Cachet ~t' \Yorstelstrijd en in on;: Andries Hendrik Pot 
giet-er-boek rnorkom. Op d'aardie fondament van die Hol
landse voorouers het die nome F ranse Hugenote ool;: kom 
bou. Hull~ eie standpunt wat ,-an die laas,genoemde· 
martelart- . vlugtelinge en kofoniste gemaak het, het liul on
d er alle \ er rnlgings, \ erlies van Land, Volk en aardse goe
dere ondt:>r hoorr en smaad, steeds hoog gehou. En toe· 
" ·a;: later <dtyd maar , met die aanwas Yan ons Hollands
-\frikaanse Yolk en die konsentrise uitbreiding van die 
gr ense, mam- a!Ljd voorfgebouw, geslag op geslag, op. 
hierd'.e negte fondament d-er >adere. Voortgebouw bier· 
c urler onse Suider Kru:.S, vortgebouw deur die Baanbre
kt:-rs en Voortrekkers van die 18de eeuW", ·rnrtgebouw in die
Karrooberge en op die K arroo·daktes, geslag op geslag .. 
Yortgebou"t'i· tot, met en na die Groot T"l'ek. 

Van tyrl tot t:-d ·werd daar later baie hout, hooi en stop
p t'ls aange<lra , soos liberalisme uit Holland 'an die de · 
:.\l'~t en ;:.·' rnor!'ate en nasate se dae. Franse gii van die 
l:t-rnl'usie nfkomstig, methosd'.sme uit Engeland. Gods 
E er , die n •rnaamste saak \ir heel ons le-we, in al sy ver
takkings, wa:< te eng en te veeleisencl Yir menigeen , wat 
, -._. r van die Yoorposte of geleef het. '1.' an t t oe die nuwe 
ge.:-ste w ra! begin 1rnel het toe was ci.aar al ·n paar ge
sla~e gewees >an egte kah-in:stiese nasate van die eei-ste 
H ollandse- en Hugenote\oorsate. \Yat toe al ver en ver
·:,'r•n::iJ gewoon het aan d~e grense \an die Kotonie,--die 
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grense wat manr altyd verder P.n Yerder Noord"·aarts u·1t
gebrei geword het, totdat eindelik die Groot- of Oranj Ti
v!er bereik werd. _ Die Grensooere was die Baanbrekers, 
~at hul State Bybels hul ,,Auteursboeke" - wat hulle 
op hu! du:.m geken bet, omdat hulle deur en deur belese 
"·as daar_in - ooral meege>oer bet. Daar was toe ·n geslag 
Yan manne en uouwe wat v!r bulle self kon <link en wat 
gecn suffers 0£ naprate~s was nie. En-:-;-,nog die isolnsie, 
'\rnarin hulle hul lewe geslyt het, nog die gedurige Trek
kers-bestaan en nog die listig uitgedagte en uitgevoerde 
plan om die $uid Afr!ka van daardie dae te oorstroom met 
'n klomp Skot.se pr~dikant.e. wat baie dae in werklike en 
figuurlike s'.n in rreemde _tale gepraat het vir hoer*' en 
w1-:1t hier- en, <laar wou beers en heerskappy voer oor ...-rye 

X itlviniste, nog dit alles kon B oerse aard >erander*2. H ier
<l'.e Skotse predik-ante het by baie gOOds wat dew: hulle t-ot 
stand gebring is, en wa.arvan vandag n-og a :e goeie rrugte 
gepluk word b:v.b. ip.et aridere ambsb~~ders van daardie. , 
tyi[ IliJIB,'geen ~iIIl.patie oor gehad nie vir die vryheidlie
weniie Grensboer, wat di~ Groot ·Trek 'n. wesenlikhei~ gaan 
maak .het. Hulle en. algar die ander de5tydse preilikante 
kon, so~der om :n oog te kliip, toesien dat hulle s .g. skape 
(tdmate) die woeste werelde gaan ini;i:ek het sond-er <lat 
.een. hom •erw~ilig bet o~ saa.m t.e g-aan met die Groot 
'l 'rek. ~ Is. d.it wonder dat bulle omtrent 'n paar jaar nadat 
<lie laa~~ Trekkei se ' wa oor die Grootrivier gegaan was , 
·n soort -banvloek_ kon. slinger OO! die Kalvinistiese lidmate 
wat gew.eier <?ID al die nuwighede van daardie dae goed te 
keur? . . 

Enige geslagte van 'rye Burgers, wat later Grensboe-
-re .geword het, ha~ hulle dus t:.taande weet te hou t.een.oor 
die eu.wele en die slegte ~evolge van Jan Kompanjie se dae, 
teenoor dJe a ut-0.kratiese optreding van O.I.K. en Britse 
goewemeurs .en Beambtes, selfsugtige Hollandse LaJ:id-

*I Sien in Aa.nhangsel Noot I en end Val) die ;erhaal van Ou 
Grcotjie Potgieter. 

*2 Sien ~foot II en On Grootjie se stnk. . 



<iroste en onsimpatieke Engelse M3t:,oll.trate en teenoor wie 
ook . . Die bewoners rnn die binnedistrikke was ook gaaf 
maar hulle h et imeer onder rreemde invloede gekotn als die 
Grensboere. veral p.a d' e twede Engelse verowering. Vier 
en twintig jaar xoor die begin van die Groot Trek wl:i& 
Engels nog ·n groot seldsa.amheid op Graaff-Reinet., 
Maar so was di~ nie in die ouere dorpe en veral in K~p
t.t ad en omge;~'ing nie. Daar het baie min of meer gaan 
buk onder die nuwe beskawing wat , eral na 1795 en- 1806-
gekom het. Want om met Dr. A. Kuyper se woorde in 
Varia Amerikana te spreek: .,de Engelsche beschaviilg 
best-0nd hoger dan die der kolonisten. Niet dat de Neder
landsche beschaving op zi.:h zelf voor de Engelsche be
hoefd-e ondet· te doen. maar aan de Kaap nestelde het 
Engelsche ,element zich onder de t-Oongevende besturende 
en 1eidende klasse, terwyl het Hollandsche element schiei·· 
uitsl.u:itend op beroep en nering· d:reef. En niet mind'er 
omdat het Engelsche element gestadig van uit London ge
Toed en gesterk werd, t erwijl het Hollandsc.he element 
rnn ::Sederla.nd. was afgesneden. ·· 

Hier moet ons ·op iets 1'-j s wat, tot reg verstand va.n 
sake deur heel onse geskiedenis deur, nie mag verswyg 
word nie. Die woorde : ,,de Engelsche beskaWing het: 
hoer gestaan a.ls die Tan die Kolo.nist0--" is nie heelt.e 
maal juiG nie. 

Toe Brit hler kom nestel het wa.£ hier in Suid-A.frib 
alreeds ·n seker gruwelik euwel, wat 'n deel \an hulle 
gaan bestendig het. En dit was die sigselfstrafiende eu
wel, dat beginsellose en godsdienslose uitlanders ...-an ·rnn-
melewe se dae af, hulle - al was dit heimelik - in ge

durige hoerery met kleurlinge en basters kon vergooi en 
verslegt Basters! wat juis !lie vrees~e vloek en vrog was 
va-n die lae ~ermenging: Basters! wat onse maatskappy, 
veral in Kaapstad en omstreke-so ontsier. Dit was ~at.er 
steeds ~n vuile, viese besoedeling wat Boer re Nasie deur 
al die geslagte .en die gekerstende Uitlanders en Britte se-
elite hul noo'. t aan slruldig gemaak het nie. · · · - · 

Hierdie euwel was s teeds die skandvlek van 'n sekere 
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tiepe van godecliem,lose Uitlanders wat min of meer ge
woon en aandadig was aan J1e ,·oor-t-oestande wat ~L 
Abraham Fle:mer ons b. \.b beskry:f in sy: P rostitution in 
Europe· ' Xew York 1914. Hierdie soort Litlanders, \\·at 

. :niet-teenstaandt> holle hul ook beweeg in die boo fyne ,.n 
:bekoorlike Engelse huislik ln.Lltuur lewe , het met hulle 
laaggesonkenheid die verteenwoordigers gewte.s. deur heel 
Buid _\irika, rnn \rn.t ons later moet noem die koo~handd
kultuur. 

Aan clie antler ka.nt het die G-reusboer se rowwe !ewe 
-a.ls \eeboer op clie onveilige grense; S:' omst-andi~hede. sy 
Yerlede en sy naaste t-Oekoms clit nie meegeb1·oog nie, <lat 
d aar kans was \·ir ·u baie \·erfynde be::.kawing. En toch 
\"..ls BO(;r se l.ksk,l\\ ing deur en deur gaaf en goeti aanp~
send by sy Vatlerland, onder die Su:~Ier Kruii;. Kn so h et 

.. :'n m ens 1lie foit voor oe. tlat terwyl die Britte in Kaap
staci en in d!e <lorpe 'n nuwe en andere lntltuur begin aan
gee hBt, rlat Boer daa.r· buite op die grense ,;y ou gen-one 
-deugdelikc. : kone, reine lew·e rnrtgesit het. - ... _,. kult.unr 
rrat gebou \\·a,: op God>- \Yoonl*·' . En omllat die Engels-

~ mau als j;v born b.Y.b. kon ont<lcen van :;y jingoisme en 
imperialisme uogal ba!e :nnernencl "au aa.nl i;; en iemawl 
is \ I at behoor tot 'n \olk waarnit 1l1e Puriteine van vroe
-er dae ge:?pru'.t het. t'n Jie Engds111an ook iema.nd is wat 
Dr. _\ Kuy per rnn kon .,e, tbt, ::ils l.iy n ie ~ederlan<ler 

. wa~. hy kan bc\1·ea.l ,;ou ,·erkies om Fngelsman te wee:<. 
daarom het t ·_: •• Il e tye \·eel uit Boer se gdedel"e Brit g-,ian 
11arnlg .in baie ci.in.ge, so. sc:lt;:; dat d ie na.volging dikwels in 
botsing gekom bet n~ml. mt::t d!e nasionale vel'lede ,.an die 
naapers. H iei·<lie naap~ng het clikweb baie wr gegaan. 
Z etf'· toe fi-Ot!r ver in die ~oorcle sy B.epublieke gaan st:g 
liet. het Brit :>e kultuur en die Koophandei ku1.tuur horn 
..g1:;,olg en het dit meer al~- cen keer gd;·k alsnf algemeene 

. ver:engels:ng t11e lot wa,., wat weggele was. . vii-. die Boer 

. Na.s i.e . 1.faar --:-:. juis orudat B0tr, ·n halwe eeuw .. :Da die 
.(.1-root-Trek w~kk.o::r gt}>'kud w.:-r<l L~llr Jie eer s.te.gewapend 

.,. : :3 tiien ).",•>t Ill ju Aanbaugel. 
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- Yir~et· ken .Brit · ju.is <laardem het daar 'n ontwak:ing 
.:deur 11eel Suid A£rika als 'n elektriese sh"Ral gegaan .. rat 
die oe in tyd-s laat oopgaan het. \Yant in tyds u·erd l1aa r in

.. gftSien: Boer moet B oer bly. }Iaar di t het neg bijna ·n half 
· eemV" g~noom voorclar. die ontwak:in{;" geheel en al 'n daad-
w&kelikhe'.d geword het. En rnnd-ag het ens nou dl.1i

.-sende manne en n ouwns, wat yerteenwoordigers is n1n 'n 
· eie -Hol..hm ds :::iuid-Af:rikaanse Model.kultuur wat vir geen 
.-and.er nasic s 'n hoef a-gt;;m it te '3taan nie. Onse eie ku!t-uur 
wat "Il6g maai· in sy op-koms is en wat \eel gaeds la1H \'er
wag V'ir die t-Oekoms orndat dit gebaseer is op egt.:- gods

··dieassin en nusional isme_ 
· n;e ;;ers t e Trekers het uit t;he Noordelike grenswet~ld 

·van die IV\ap Kolonie gekoru. Ben seksie -rnn rli:e Vas
: tr~1-s Yan lat~· dae, w1is die Doppers wat J . .MiJ.rray in 
Book I Yir ons geskets her. Hufle was 'eral -die \Ot<tset

. tiqg van die histori~ l:yn wat by V an Rieheek beg1n het 
-en wat versterk wercl met die Franse dugtelinge. · Holle 
was -altyd goed -te onJerskeie van :die ander deel van hul-

.le volk, w-at grotendeels n~r&l u it die eer ;;te dorpe ·.:.-n hln

.'De d~tril'te gekom het-. 
Dit is ·d:at·em nie -te se n ie ·daF alle Grensboere ,_.--trenge 

KaJ.viniste of Doppers \Tas rri£ . ... - eem, b.-..b. di<: ge>al 
van Loius Trigai:dt. _\I her by baic geisoleer ge-leef. sel:fs 

jare ·tmder Kaffernasies, niemand sal horn 'n strenge· Kal
yinis ~an noem n ie. :Maar haew.:l Tri.gardt 'n r~w:u-e man 

. '\\:li&, .w&t met ·n ewe rowwe trekgeselskap "\TS.a;ronJer ,, ... .\1-
booh en zijn basters .. ' en wat sekei: die oorsa.ak was ·dat 
,die Ttigardt en die Van Rensburg ne-kke n ooit eintlik 'fi_eei

·t-emaal geaigemeer het nie.-t.og . toon Trigardt. op hulle 
_. gedenk;w,.aarcl!ige Trek b.:v.b ·-a hoogstalUlde eerbied vir 

l:rOO se ord:inansie Y~n :die Sa.bbatsrus. Want huHe [ . 
. moost.al Soodags stil, en als dit n ie anders k-on :we~ tirin
-gende omstandighefie, d.a-n 1'llaa1: hy byna aitvd rue-l-ding, 
. waarem d ie dag op i;oadag getrek of gewerk moet ward. 

; ~ keer het hy be,lis geweier om op Sondag t e w.erk . .Ben 
.keer ~p bl. !.268 >a.n . ,'frichardt-s .Dag&oek" skryf hy: 
..,,Soridag l'I Ds. 1837 ,,H eb Botha takken gesle-ep ; ik 
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1ei dat ik ten eenemaal voorgenomen heh &ondag niet te
werken" . · (Sien ook bladsye 1.36 en · 196 van dieselfde
boek) . 

Daar was dus 'n seker onder;;keid tussen die Trekkers. 
van die grense en tussen die wat uit die binnedistrikte ge
kom het . En dit was veral hierdie onderskeid wat deurge
werk bet b.v.b. op 2 Desember 1836. toe Mariz ho Pot
gieter verkies werd, hoewel hy nie die militere bekwa.am
hede van Potgieter had nie, al was hy dan ook 'n meer
geleerde en ontwikkelde man. Ook op 17 April en 6 Junie-

~ 1837 (toe Potgieter totaal geignoreer w.erd). het hierdie 
onderskeid duidelik deurgewerk. Dit was hierdie nnder
skeid wat ook de'urgewerk het, veral tydens die Burger 
Oorlog van 1862 en '63 en in en. met die Dorsland Trek·. 

Maar - aan die anderkant is dit ook 'n onomst<>.Otlike
feit, dat behalwe by die Dopper seksie daar -tog ook deur 
heel ons Vol.J4, aLs Volk, soos reeds gas&, van tyd tot tyd 
dinge gedaan. is dade verrig is en persoonlike optredings 
en ha.ndelinge pla.as gevind het , deur heel o~ Geskiede
nis deur, wat net aan die KanvinistieE.e grondtrek, wai> 
aan h eel ons Volk kan toegeskryf word, te danke is. Dade; 
volksuitings is · daar genoeg wat ldaarlik aant.oon: · daar l& 
'n goue str.eep van. Kalvinisme deur heef ons Vaderla.ndse-
Geskiedenis. • · 

En als ons onse Geskiedenis in die lig van die aanhalings. 
van hi~ ho aan onse hoofstuk beskou, dan ·sal ons 'n a.n
der kyk kry op meer a.ls een gabeurtenis in onse Tolkege
skiedenis. Dan verstaan 'n mens meer aJs een handeling, 
daad en volk6uiting wat soms tot hede nie reg··beoordeed. 
werd nie. Dan word dit b.v.b. duidlik hoe ·n anders orurv-0lk: 
goedgesinde skrywer, a.ls Voigt, fiasko kon maak in- die 
ergst.e graad toe hij b.v.b. die.gees van die G~kkers, 

op 2 .Des. 1836 met die gees van die Franse Rewolusie v-an. 
1795 kon vereenselwig. Dan verstaan 'n mens b.v.b: hoe 
dat ·n Trekker als Piet Retief,-wat ten owervloede m et. 
Engelsman omgegaan het in teenstelling . met Andri~ 
Hendrik Polgieter wat so tie se nooit met Engelmnanc in, 
aanrak:ing gekom het nie- trot.a:' alle teeninvloede horn. 
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kon verroou als Kalnmst, ali hy onversaag vir Dingaani 
skry£ in sy brief ...-an 18 Nm-_ 1837 aan die s.g. ,,Groot Oli
fant", die Barbaar rnn die Ooste en aan hom verkondig : 
,, almaal, <lit sy wit of swart, wat ·Gods Woord nie wil 
door nie sal nooit geluk1'1g wees nie f'' 

Dan word dit ook bv. duidlik detlr Theal, Cloete en ander.e· 
gewraaktt: teregstelling van Tamboeza (eo Kombazana) 
geen ,,vlek" op die goeie naam en fa.am van die· dertiger· 
Voortrekkers was soos dit ·rnorgestel word*, maar dat <lit. 
was 'n ernstige strafuitoefen ing Yan 'n regvaardige von
nis op 'n aartsmoordenaar wat saam met Dingaan verant
woordelik was 'l"ir die bloeddorstige moorde rnn Retie£ en sy 
dapperes. en van honclerde imsku.Iclige en onweerbare slag
offers. wat in koue bloede so wreedaardig moontlik ver
moord was in die Treklaers wat n et pas oor die Dra
kensberge Natal ingekom het. ·nit was met Tamboeza net. 
uitvoering \an Gods ordinansie ·'an die doodstraf vir die
moordenaar. Gods heifige ordinansie gehandhaaf en ver
hewe deur. manse 'ir w:ie d:e Bybel die rigsnoer en pad
wyser van heel hulle lewe was. Gods ordinansie: , ,die wat. 
'n medemens se bloed vergiet - sy bleed sal ook geeis 
word", verhewe bowe die mooi pra~tjies van die metJB 
soos dit die ge.val in die laaste halfeeuw was in moderne 
Europa (veral Frankryk, die Nederlande (behalwe by die· 
streng Kalvinisties deel van die volk) en in V.S.v.A. 
Hierin, n.l. die haridha"-lng rnn die c1oodstraf staan di& 
Engelse volk die naastie aan ons Volk. 

Als 'n m ens , om vort te gaan , rekening hou met die algc 
mene Kalvinistiese karaktertrek >anons volk, dan ver~ 
hy beter hoe wat Theal b. v. b. skrywe ,-an die optreding van
gen. A. W. J. Pretorius toe hierdie vonnis op Ta.mboeza ge
'al het n .1.: ,, Toe die "onnis ge>al het, het mnr. A. W .. J. 
Pretorius met die (twee) gevarrgenes gepraat oor God, 
die Almagtige H eere voor Wie Syn regterstoel hul.Ie spoe
dig sou moes · ~erskyn" . En ook waar Voigt verhaal. van. 
Pretorius se optreding met Panda~. Daar praat hierdie skry 

* Sien Noot IV in Aanhangsel. 



· wer· van· Pre tori us se . , Sermon of the Rock" (Pretorius :::e 
Bro:gpredikasie.) 

Slegs hier .en daar aanstippende !>ekel:'e geskiedl~dige 
feite wat later deur andere na ons breedvoerig .gal mtge

. werk word, wys ons .net in die >erbygaan op die 'li'.ersoe
: ning :v~ Potgieter en Pretorius. En toe die la.nd, -0nge-
veer 'n tien jaal' n a hulle·dood in ramp en ellende ,gedom-

~.pel was deur S\\akkelinge van Voormanne - swakkelinge 
in v.ergelyking m et kranige dertiger volkfJeiers - swakke
linge Yan rnormanne. "·aaxvan daar was wa.t hulle eie be
lange >er bo die algemene belange .geplaas het. toe was 

. <lit d ie Kah-inis Kruger, wat met. sy mede n 1sm-appecs ' ir 
-01·de en 'lret , onder God's gena.dig best-el weer orde en rus 
in die 1md l'on bring. Orde en rus wat s o tydig maontlik 

. gekom het met clie oog op die Barha.ar gevaar wat .J;lie te 
l:ang claama die \ eifati:I)g van ·Skoemansdal of liewer Sout
paasbergdo.rp bewerkst ellig het. E en ding is &ek.er ~ir so 

· ver ons kortsigtige menselik blik kan sien : was c~ genl. 
· Potgiet-er of genl. A. W. J. Pretorius ll9g in le.we dau bet 

1 
~a1.:e nie so Yer geloop dat b.v.b. Suotpa.nsberg-~orp \ er

·111ut moes ~rnnl nie. 
~eem die . gem] van President Burgers. Met 

.horn het 'n mens t e doen met een · van die mees 
;.firagie.se figme in onse Geskiedenis. -Opgegroei qp '..n Boer-

. plaas ~p die Kanoa vlaktes., werd. by ·deur sy -wder wat 
-Oit goecl met -sy seun bedoel het, wieggestulli· naar Ilolland. 
En, ter k'rnder m e , naar een >an die verkeerdstesadr.esse 
of lees 'Cniwrsiteite. waarheen 'n Afrikaner seun ooit kon 

1. g~stuur word. En - BUL-gers het terqggek~, voUeerd, 
. . ma.ar ,·erlore ,·ir sy £arnilie, vir sy kerk en sy voli.:. So 
· · self.s ,'.soos {)l).S verhaal is, dat sy eie rnd er hom nie verder 

woo boor -_pree1: bet , wetende dat, wat sy seun verkendig 
YK sy Yader en sy rnlk ·n gruwel was En t-Oe is,~ Bur

·..gers, <leur s-;." nydenkery ook 'n mislukkinggew~ als pt·e
. di'.kanf. Daa;i· in ';I.' ransvaal had meer ~ een voor~ewen
: de in.wQiler die oog op die mislukte pi-.~~dika~ g.evestig. 
Hier t e lande was die landsake Yir die meeste dee! op 'n 

:::mislukking uitgeloop, '"eens .die papbroekrigheid· · Yan 'n 
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:;president \rat hoogswaarsh,-ynltk rue langer als vyf j~ar 
.-die pres:dentsstoe[ rnoe~ ingeneem het. En t-0e is (lie fand 
.-van die een uiterste rraar die andei- eue Yerval. Predika.nt. 
'Rurgers werd President B urge1·s. En Burgers had •:.eel voor 
toe hy sy taak begin het. En - van die staanspoor -af 
liet h~· <lit goed gemeen met die L and en Volk waareor hy 
(lie hoof geworcl was. En .in die paar dorpe van die land 
veral, het die mense mekaiu· toe geluk g~~ens met 
clie aanwins nm so n president,........ Nou sou 
sake anders geen gaau lyk, IlOUl S OU sake reg-
kom. - En ..... . ondenY;Vl h.et n m die beste ingese-
tene van die land hulle dadelik na sy yerkiesing tot presi_ 

-<lent, .gaan klmu· maak en gaan b,rmekaar staan by .die Kro
.4odil ricvier, om so lang 'ir die nog aankomende rnanne
broers ,te wag. En toe het h ul van ·74 tot ·7g die wonderli. 
ke ramp~p0edige Trek gaan aanvang en dusdoende hulle 
Volk en V aderland vaarwel gaa.n se_ En waarom ? W el -:soo::; 
Theal oo,.s verhaal : Hulle het .gaan trek en die land gaan 
v~rlaat omdat hulle tlaanan oorituig was, dat God.;; ::;een 
M.ie ko.n n1s nie op hulle vadedand, solangi daar 'n n ·yden
kend~ pres ident -als Hoog Yan die Staat geageer h&t. En 
huile het l'ewer gaan trek al::; onder so 'n hoof .te staan. 

, H et hulle Bybel hulle n.ie ten owerdoede geleer: dit het 
·met Isrnel llet geed. gegaan onder god.vresende l.:onings? 
E n B mger;:;? ... _. . Bm·gers het homself . . . . . . . . . ho,e.}rnl h,y 
intu:;se die .Yegeri?g aanvaar het met goeie _hedoelings. Hy 

_het \'erbetering op Yerbetering_ inke voer, pm·ty 1>~.i.arrnn 
_,goed en nodig . wa.s; ,pm·ty mianan die tycl nqg ·nie ryp 

vt>0t; was n!e. vVa.s die laud nm te ~rnl'e sonder skuld, be
~alwe 'n som uls sekuriteit vu· die Uoewernernente Note, 

·wat tydens. sv YOOr!!llng.er ;:;e beshwr rna<u· 'n baie klein wis-
. • 0 

selkoer.;; werd was , grot-endeels deli' antipathie. Y iin die 
. -Uitlander B ev0lking, onder Burger se regime het. ti:..t an
-0.~s geword. Die Land h et in skuld .geraak en sak~ het al 
m~r . en moor. verkeerd .geloop. En teg was e.µger;;s. alyd 

- GO~ au{ore, 'opreg en . goedbedoeler,td. En cinJel:!£ -?!P-t d~c: 
,d~dSiag _ge.kom: . d,i Sekokoenie o_otlog. fu.plaas :v~~in Pre

-fu~la ·aan ·die roer nm Staat te bly en sake in ,b,i;pi-oofder 



hande affi die -van Paul Kruger te laat, het hy ·self ga&.lb 
deel neem rum die veldt-0g. En... die beproefde Kruger,.. 
stug, misskien onncxlig te stug teenoor Burgers, wat eg
t er d eur sy veragting en laatdunkendheid neergesien het op -
die ongeletterde B o-.ar, grotendeels oorsaak was van die ver- -
lroeling - en Kruger bly· a,,ot-er en die verkeerde persoon _ 
'gaan front toe. Burgers het toe uitg~vind die veldtog ~as . 
geen pieniek nie. En gou gou bet die verdere ontnug
tering gevolg: Na die eers t e mis.lukte probeersJ-ag om die · 
berg "te. vat het baie burgers hulle ' waens ingesj>an en httjs
toe gega:an. J a huistoe terwyl Patria.-in gevaar was. Huis
toe terwyl en Burgers se prest'ge en die vaderland se on- . 
afhankelikheid op die spil gestaa.n het ? Want Burgers het . 
dit goed g·eweet : word Sekokoenie nie onskadelik gemaa.k 
n '.e dan sal JJrit- tussenbei kom e~ _die. onafhanklikheid te. 
rugneem, En daarom het hy -toe daar gaan sta.8.h oreer en 
mooi praat. Alsof praat, alsof woorde ~ so 'n fuse kan 
help. En hy het gestaan en praat ~n oreer en soebat! Maar · 
die m ense-h et irie wou luister nie. ,.E k he~ gesien hoe rue · 
trane hmgs sy wange en langs sy lang baara afl.oop. En , 

' die trane was geen mooi gesig nie. Maar' alles te vergeefs, 
sekere mense het omgedraai en huist® gegaan en Burgers . 
se nek was af. '' So het die woorde van· 'n geloofwaardige . 
verslaggewer wat ·<ms inligting gegee het, gelui. E n ons, die · 
skrywer: was ·ook oritroerd·gaan word. En dat uit ja~k- . 
~ v-ir Burgeri;. Anne . Burgers, dit was eintlik me j9u : 
skuld dat ~ so op 'n mislukking uitgeloop het! Ais goeie · 
bedoelings kon tel, dan was jou be6fuur seker 'n sukses . 
gewees. Maar jou mislukkings moet gewYt aan jou moder- - ' 
ne, vrydenkende en liberale onderwy6els en professors . ... 
Jou liberale· leernre, liberale professors, liberale lekt.ore : ' 
wat jou w-eggevoer het van jou -voorvaderlike Kalvinistiese
omgewing eD:tradisies. Jou leerare" en professors, op wie ·se-
hoolde jotr m.islukkings moet gewerp word . .Amne Burgers, 
jy het geoes wat hulle en jy gesaai h et . Wat die mens . 
-&aai "dit sal hy ook maai. - En toe het ons Burgers jalli-
mer gekry. Immers : was hy Die steeds ywerig op en doeh- . . 
de, t.erwyl sy flegmatiese voo:rganger v~al in die laaste JS . - • 
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ER.RA TA. 
'1e .-*"op bladsy 196 lees: ~foot II, Ou Grootjie :,e 

stuk ·err NOot ll·':Aanhangsel. 
• · .;-2e ."-'Vir X6ot' III bl. 198 lees : _ oot IV. .· : ;:.. '3i!._!;;_\'i"f'Xoot IV lees : ~oot YI (oorsvr. ~_oot V'). 

4e.-Voetnoot (o6rspr:"Ntiot V) b'ehonmde·•by end vaE 
eerste paragraaf op bl. 205 van Yastrnppers I . 

Van President :M. W. Pretorius se loopbaan gednrende die laaste 
jare mn sy presldentskap kan 'n mens nie veel goods se nie. Die 
minder be•oegde persone waarmee by horn laat omring bet en aan 
wie hy wellig te Yee! sy ore ui•geleen het was groteudeels in ooreen
stcmm:Ug met die rirlander seksie van Potchefsrroom. P retoria en 
die meer of min halfdo3yn ander dorpies van die land wat nog ge
rugsteun werd dear geeHerwante in die Kolonie. O.V. ". en Natal. 
En die grcotste gedeelre van b'.erdie Uirlander seksie bet byna altyd 
min of meer onsimpatiek, indien nie kriiies gestaau reenoor Boer en 
sy reger:ug. En .... .. . .. hierclie ~cksie was di« nut:i1-u,; Yan die later. 
r irland.er agiteer,!ers war oug,·,·eer 'n b.-warr ceu later op die R:rnJ 
en eiders met hulle ten u:cersre geclrewe kririek en agirasie die Ooud 
Oorlog in die werdcl ireroep ho:>t. 'nardeur Boer ,·ir die twede 111aal 
sy Repnblif·k moes Yerloor. Ook hier en cok mer die boadin,(! nn die 
L'itlandt'r seksie tydens clie Lyclelik Yerset en die driemaandelikse 
oo:log war daarop ge,·oig 'r iu 1880. le die Rede en die Yerlede' Al daar
die oa:e getokkel van h:erdie seksie op die snaa r ,.Federasie" rnn P res. 
Premriua se dae was maar net om die rwe.e Boor Repnblieke dcod- -
en rlus rod<reverf-te kry ! En Presidenr Preto1·ins het <lio beduelings 
van hierdie sek:;ie nie naar waanie cleurg1\md nit. In die krantj:e 
rnn PLr<"hefstroom rnn 20 ~prember. 1871 kan 'n mens o.a . lees : 
.. Her ul-iemeene gernelen is de tegenwoordige lpas;;ekosen) Yolksraad 
~de beste is welke we sedert jaren had. De Et:.ropeesche (lees uitlan
dt'r) om ,·erlichre gedeelre hedt de o\·erhaod en groote •eranderiugen 
worden venrncht binuen weinil!e maanden om ge;ijken n·ed re hou
den met de ontwikkel:ng rnn ons Z.."O rijk en >eelbelo>end Janel." 

In ,11~ •d_!:e:'lde nn. \".1'1 dieselfcle kranr-:27 Septeruber lb'il 
koro ab hoof Ya n die in!eidinl!s-an'.ekel Ycor: .. Zal de Presidenr ~ijn 
berrckk.ing neerleggen ~ ·· en. dan \rnrd sekere H arding. Hoofregter rnn 
Xatal. aanbe•e~l als sy oprnlger. X.B. 'n Deel van die Gitlander 
seksie hct self$ elilers aa!!be>eel clar Harrling maar moes a a n g e. 
s t e I ..,·ord als opYdger van Pres. Prercrius ~ D : t is maar twee nit 
baie utt::t:r staaltjies. 

Dit ga'ln ens La:e >\\"aar om histories() persone. wat Land en 
Yolk gehelp opl:;ou he re kritiseer. En daarom is ons so bly dat ons 
i.n Yastrappe~3 n· l ·n h!storiese roman oor die dne van '77-'81 wat 

.· 
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c,11~ al m 1S9S kl::iargekry het in Hollands) waar P res. P retorius, ont
da:m als hy desryds was van sy vrocere n ' rkeerde aanhang. daard:e 
ryJ van sy loopbaan gekrcon het mer berere dinge als wat die laaste 
jarc Yan sy presidentskap laat sien het . In daardie latere jare met 
die Lyde like Verser en a ls lid Yan die Driemanskap , toe hy hom b.v. 
onr;,gverdig in die rrcnk laat sit het denr die Engelse ontoriteite 1•c 
,laardeur getcon , d:it hy d:e 3cun ,·an ·n Yader was, wat onomkoop
ha:ir "·as waar <lit die belange rnn sy Volk en Vaderland gegeld het : 
Toe bet hy hom als ware Yaderlauder betoon. 
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:Te van sy bestuur sake te veel die loop gegee het en antler 
:minder bcffoegde persone gebruik het in, die be~tuur van 

·t:lie land? · 
Neem die episode van die Burgeroorlog van ':62, 6 en 

begin '64. Lees wat Theal ons meld Yan die dade van 
Stefanus S 2hoeman, van 'n, Jan Kok, van 'n Jan Viljoen . 

. :N"eem_ selfs in aanmerking die optreding van president 
:.r. W. Pretorius; veral waar hy horn , uite:ndelik, nadat 
s ake in '63 geskik was in Jan 1864 by die openlike ver· 
harde rebelhoofde, wat net op eie yoordeel en winsbejag 
uit was, kon aansluit, en se dan, als daar in daardie dae 

· n'.e 'ri gaaf gesonde Volkskern was nie wat wu dan van 
Boer se ·Nasie en Boer se Repµbliek geword het was dit 
nie dat de vastrappers onder d'.e volk met die Kalvinis 
Pau°I Krnger, nie ferm opgetree het nie,-waar s ou dan 
n i"e al die Yoorgaande opbouwing wat in en na die Groot 
Trek1 ~e dae bewerkstellig was I;lie terneer gestoot en ver- · 

_ yd el ge"Word het nie ~ Daarom is dit nie , moeilik om te be
.. gryp_ dat die ordediewende deel rn11 die vo!k, die gesondr. 

Ka1vinistiese kern, wat naar . God se ordinansies leef, en 
wat in die handhawirig daarnn geen mens bo God vreeS. 
nie, ,---: daarom is cl.it nie moeilik om te verstaan waarom 

. 'die Vastrapper-s oncler Kruger nie , kon sfl sit en gedoe 
dat woeste opstandelinge, . so ligvaardig die allerheiligste 

. belange rnn die Volk kon vertrap ~ en dit terwyl hulle 
_geheel ' omring was van .Barbaar, aan alle kante! Va~
. d~ar· d~s· - ·die verset in die Burgeroorlog, wat ten onregte 
so baiema:aJ verkeeid v:oorgestel werd . . Gelukkig daar was 
gewapend verset, ditar was redding vap. totale_ wetteloos-

·: heid, yan ChllOs! 
· Neem die geval van d'.e Dorsland Trek ongeveer twaalf 

. eri 14 jaai: later. Dieselfde gees wat verset · veroorsaak het 
te~n wetf.eloosheid - dieselfde Kalvinistiese gees het too 

· nog gelee£ in die sewent:ger jare. Thomas F. Burgers, die 
: afgesette vrydenker was preclikant-Presiclent geworcl En 
·, sod.Ia -was Burgers - wat wel die meerderheid van stemme 

ha<!, m aar ~~t nooit een enkel dag die Volk als volk ,agter 
~horn had nie - nie gek'.e& nie of 'n deel Y3Il die Vas-



206 

tt·appet' h&t begin klaar maak om r1ie land. die lan d deur·· 
hull; Vadere aan hulle nagelaat als 'n _erfenis, te gaan 
H : rb:1t dl Xoordwaarts te trek om op hulle beurt weer 'n 
bt"tt-r Ya1letfand te ~an BoeJ,_ Immen:: die sk:rik "\\"RS op · 
hullc i1artt· geslcwn nou 11at Burgt'r::. President was. Im
mer,;: hoe kon hulle of iemand ooit Gods onrnisbare Seen 
rnn Bo afbid of verwa.g op 'n Hoof van die Sta1:1.t wat son 
,1 .. r c rod of Sy Gebod geleef h et en wie die dierbare Geloof 
,kr \-ad ere 'n saak Yan dwaasheid "·as? Hoe kon hulle ooit 
U-od~ rmm:sban, seen Yenn1g waur :so 'n man hulle Presi-
111-nr l'.'t'\\'01·<1 het. En rlaa.rby: a.gter Bw·gers het hulle 
klaar :::n dui1llik Brit "'n sy Ylag gesien strum. J a, hoe won
<lerlik fyn . ho.: instinkt:ef fyn was die voelhoring;; rnn 
<laar(h.>. hulle niderl::md verlatende burgers. So tang als 
clie. Twu:-clt: Trek by <lie Krokodikrivier gesta.an en wag -
het op antler aa.nkomt:nde Trekkers, ~:mg was dfo planne 
\ ir die .-\nneksas:e nin die Suiil-Afrikaanse Republ iek in 
Kaapsrnd en Londen al in die maak om te gaan uitvoer 
wa.t die mense deels juis voor gevlug bet. Immer8: omtrent 
a;t !:.aande rnor die Tweede Trek die ,,Dors" ingegaan 
hrr wa.;; rlaar al twee st-Oomskepe op see van Kaapstacl 
naar Durban gc,·aar met soi-date en Thwphilus SheJ)6tone 
aan : .. :ior1l 0111 tlie Z .. .\.R. te gaan inpalm. Van hierdie 
ek>'pr(h-.-ie ..;taa.n die rnigende te lees in d:e lewens-be
..;krywing \an t"en van cli.e edele Britte, wie se naam Efol
lan.J~ :-- n 'c! .\fr ika. a ltyil sa.l ;:een n.1. Sir 'William Butler. 
Op M. W.i ~i1· \\illiam Butler. An Autobiography staan 
dit- '.Olf!.:-ncl.: !"'es: (Vertaling) . ., 'n Wonderl!ke ding het 
tot> S<"pt. l ' i'u gebe UJ'. Tue stoomboot wat Sb.;;pstone ver-
' otr !Jet t'Il ook dil. trnns_p<>J;t stoomskip, \1·at die soldate 
1·d'; ~1· her. het a!twee slhpbreuk gely op <lie Suid A.fri
k<1a.r:.se ku;: 1·eertig of 1·yft ig myl nm Kaa.psta<l ai. Op 
hi ... r'1i ..- mani<' r werit 1lie . .\nnekrasie \·an Tra.nsvaal -
\1·aar t0e al besluit was vrot>g in September T876 - ver
traac" ,-:r en!ge maan1le elem hierdie on•oorsiene gebeurte
n! := . ''-

Ja. hull.: het jui..: gevod en gesien .. \ gter lh.ut;ers hFt 
J · !<- B ri r gec:ien staan. En daarm n het l 1!1l! .c. op m:11·t 



gaan pl'Oi>eer om die Pogieter-gedagte: weg van die En
gelsman af. \Yt:g son:'r moontlik te gaan uit,oer. E n t-Oe . 
het hulle <lie wonderlike rampspoedige Trek gaan maak 
\\·at ·n l&ng..: r;· gl'afte!' laat le het- sgt<>r hulle a-an van die 
Limpop(> tor in _.\ngola t-0e. 

] ':n kom ook in hulle T!'elu-eguia::ht'S so ,-.,·onderlik cie
selfde g.:ci:: rnn d ie rndere -wat o.m . gespreek het op · 
:2: 12:3f •. 

Opmerking. \\-aar ons hier en elders di~ 

'Irekkeri:- moet prys, daar wi1 ons egrer niks te 
nie aan die nie minde t· hoewt>l korter-hero!eke 

Dorsland 
kort d0€'n 
Trek van 

L oni::- Trigardt en !;.Y he:IJ.haftige klompi" wat 1lie be
roemde 'Irek oor d:e L ebombo en oor die sand-!;oorswereld 
tot aan Delgo gemaak het. Ons onder kryf ten voile wat 
die skrywer \·an l'itt Retie£ se met die YOlgende woord-c : 
. ,Die tog langs OlifantsriYier af, oor J >rakensbel'g en dwars
·lt'ur die giftige Lae ,·eld. met sy nege \nlOb en i'\n\.Ur kud
de groot en klt·im ·ee. behoort tot Llie grootste ma-ar tegei,·k 
om:;ettemhte ondernemingf> wat cl:e beska"'·ingi:- geskie 
clen:s 'an ons n·erelddeel opgelewer het · ', ens. (Populair 
\\.etenska!'pelih· Le2,.:kring. Deel I. bl. :Hl .J. 

En nee:n dan ook ;n 'erband 111et di.: Dor,;:trek dieL -: 
del"k Ver~er \mt die Trnnsrnab "' Volk al,.: ·n geht::el so t" 

se aan die lag gele het teen die onwettige .\nneksa.,,ie , teat 
gekom bet net fl dae nadat die T\1·eede T1·ek (lie K alah 1r! 
\Y oestyn ingetrek was. En n .:em dan •li(' gt><-,.: Yan die V ~lll, 
al .lied!·!.,_. jiu e delll', <'n mer. d:e Vrylu:;;icl" -Oorlog. 'Yattw: 
gee.s \\·a~ d"t \\ ~·. r die 1dein klompie men"e "'0 !aat opfrcf 
hct :> En - on:> ,-rip 11rnur aan - toe die Goud Oorlog na 
tlerhand in later <h e gekom het. 11·11.tter gee,.: het Ii_, 

ha=e telern·-rellin!'" c-n tekortkomin~,.: u<lll alle kante. \er· 
cor"-aak •tdil" ongekemle jare rnn rykdom en \1·ed11e - \\"at . 
tcr !?t-e:; !,et tee g.:>\1·,:.rl---. toe sake op'".'° .lonker:-:te w·as. tot: 
b. \· .b . P~·e- i<ltnt :-> teyn aan Lord K;tc:hener in 1901 o.n. 

1,1~1 t ,.:kr,1 r iiet to~· a!!c:;: hopeloos g-e!'taan het Yir Bo..~". 

,.JI.; scd !!1_,. la•n le;. n·e lleur d ·e ,·yand n!e . maar deur r:i<:> 

!:!•·'.\ere... . . Kan Gil- ·rn ~ I c: i·b·r;uv· -· O'I n P.t"~Yaar.:rgc 
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God gaan ,·erlies - die God D ie ans tot nu Wt n<>'~ S'.> 

,,·onded :k gerecl het?" 
En . ..... leser, sit jou hand op jou hart en ,;laan D ew. 

2.1: 11 op en se chm als in Gods teenwoordigheid: wat t..:r 
: gees het daar ge<;\·el·k in 191-!, ens . toe 'n dee! vani ou.s 
H oll .. ..\.frikaanse Volk beslis geweier het om die vervlo-:i 
king. in hierdie B:;, beh-ers ver•at, op hul te haal? Watter 
gees \YaS dit? En 11·3rter gees moet inons >o!k bestenii~1ih: 

gehandhaaf bly :> Is dit n:e d; e Kal':inistie:5e gees -'.le!.· \ <' 

dere. J:oat r en ik <'11 onse kinder" chn hieraan vashou ! 



IV. 

Uit vanmelewe ou Potchefstroom 

se dae . 

.(n Onvoltooide Historiese Skets) 

DEUR 

A. J. VAN DER WALT. 





INLEIDING . 

. Serklein ook niets uog (lees noch) schrijf iets neer nit 
boosheid. " .Sothing extenuate nor aught set down in 
malice_" (·a Morto uit 'n ou Potchefstroomse koerant 
mo die sestige j&re} . 

Le:>er. 

Vir elf jaar gelede het ons 'n kort sketsie oor ou van
mE:lewe se Potchefshoom in ,,Het Westen " gepubliseer. 
On:; bronne rnn informasie word in die stuk aangegee. Nou 
onlangs het ons weer met onse ondersoek in die saak be
gin . IntU£,St' het Ds . Fick ook 'n Iesing oor Pot.chefstroom 
gepu blisecr. 

D:e re:;ultate rnn ons uoeere en later ondersoek gea
ons die leser in hierdie stuk, in die volgorde soos ons di.t 
opgebou het. Ornstandighede het ons belet om al die infor
masie behoorllli te verwerk soos dit eintlik behoort. Dit 
het gekom deeb, omdat ons nog nie klaar het met ons his
tories onder~oek. Aan die ander kant is dit egter ook 
"t>enslik gewe.es om hierdie stukke te gee soos dit opgest.el 
werd deur ons. Daardeur kry die leser dan alles, so t.e
se. uit d'.e eerste hand. En misskien is dit wre€rs juis 
die beste met-Ode om die saak te behandel . 

Pot<ili.efstroom se ges1.-iedenis is baie :nteressant. I m
m ers: sy geskiedenis if. ook die aanvangsgeskiedenis van 
ons land en rnlk. die geskiedenis '" an die Stigting van Boer 
se Republiek; die geskiedenis van die Opkoms •an die R-e
publiek ; die geshiedenis rnn die Val en die Herstel van 
die R epubli.,k. Die geskiedeni£ HD B oer op sij goeie en 
best-a tye; die geskiedenis van Boer op die eerste van sy 
swakste tye. Die geskiedenis van Boer, Brit en "Gitlander 
se worstelin.:,oS in hulle armoede en >erafgeleeheid ' an die 
see. in die dae we die Diamant en Goud·rnlde nog onbekende
dinge was in Su:d Afrika en toe daar nog geen spoortreine 
naar die Binne~andE- toe geloop bet mu die hawens af. 
Verner kom in P otehe£stroom se geskiedenis >oor aanwy-
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sings rnn die iortplant'ng van Boer se kultuur wat op die 
Bybel gegrond is, rnaar daar kom ook YOOr staaltjies van 
' n -an der en nuwer kultuur, ---=- clie"ku;tuur van Brit en ):it. 
lander md :;c te se nog 'n $OOrt Kooµha ndel-.kultuur. En 
in onse ou vroeere WJkerstad kom dan ook rnor die eerste 
T:::i:::1.!~Jings -.;·an botsings tussen die kulture. Dit alles en 
meer le opgeslote Yir die kenner se oog in die geskiedenis 
rnn \anmelewe se ou Potchefstrnom. Die feite Je daar, 
'n mens moet net die oog naar\OOr he o:n hulle te sien. 

Boer se kultum, :-'COS tlit uit ,·oorgaancle gedeelte Yan 
h'erd:e boek kan geken word, word moo: cseteken in die 
aanhaling uit ,.The Cape of Good Hope .\lmanac for 
1853 " en ui.t (lie ~tuk ,·an Stuart se boek, Yeral wat betTei 
die teregstell'ng 'an P !etersen. En uit clie nanbalings 
wat u:t ou ,, Potchefstroom . .\dYocate" geneem is, kry ons 
-0ok interessante en leersame kykies in onse Vaderlandse 
Geskiedenis. Daaruit kan b.v.b. g.-sien wor1l 1lnt die hand. 
bawing van fh~ doodstraf in die begin nm <lit- sewt'ntibn 
jare te Pretoria. waarheen die Landsregering in ·~3 uit 
Pot:::herstroom Yerplaas was - nog net so ernstit; deur 
Boer gebandhaaf werd als indert:d met Pieterse. te P ot
d.1ef;;.troom en in '40 met d:e teregste!Eng nm Tamboeza 
in Natal. Tussen hakies se ons hier daar is verbancl tussen 
<lie dr'e teregstell:n~: Yan 40, rnn P •eterse. t n d!e nm 
.Pretoria. in tlie se~\.-entiger jare .En ,·era! wa...::. we;,;ns d ie 
ve1·skrikkelike groot afmet 'ng van die misdaa<l Yan die 
moordsugtige Tamboeza, hierdie ten onregte gewraakte 
-geregtsuitoefening, ·n noodsnaklike uib·oer~ng Yan Gods 
ord'nans;e: die een , wat ·n medemens ~e bloed wrgiet, s: 
bloed sal ook geeis word: Goel!:- omerbid'1elike ordinansie 
Yan die doodstraf dus. Sien Yerder in nns· ·rnrige sh1k 
bieromtren~ 

...... In hoof tuk III s~en ons tluidlik die w'llarheid 
'an die spreekwoord: in die Yerlede le die R ede. lfn als 
ons nou sien dat ou eerwaardige name soos K erkstraat en 
,,Oude }far.kt Ple'.n" deur 'n seksie Potchefstromers ge
help uitge-wis word ~n antler opgedringde n3me daarvoor 
ii die plaas gestel word; dan vloi>k danrclie q, \ITaakte ver-
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ander'.ng:> n 1:; tso teen di-e Verlede in. als wat i.. .\.li. •:irndag: 
die ligEinnige naam F e> h>ille. t een ou massale. massie>e 
Losbe:rg. <laar digby. imfoek. Ons moet cli t neerskryf, 
U:e om haat.dr~endheid te \ erwek nie, maar in alle erns 
als geskiedenis-ondersoeker, wat geleer het om sy hoed af 
te haal dr Yeel wat di~ Voorgeslagte met moeite en opof
fering, met trane en bloed bewerkstellig het. Hulle lewe, 
worstel;ngs en gedmige ;;trijd om ·n besta.a.n was menige 
dag >an te emst ige a<ml, dat elke nuwe aankomeling met 
roekeloosheid, in onbedagsaamheid, onkunde of ligsin 
n!ghei<l die skendende hand aan vasstaande. hegte en 
monumentele n a.!aten- kappe sou kan le dew· reg;; en links. 
te gaan Yerander en skencl naar hartewens. Dit is heiligs
skennis wat nooit moes wees nie en wat s toii moet gesit 
word. Ou Potchefstroom se geski.edenis ,·erg d :t van el.ke 
weldenkende Pot.chefstromer of wie ook dat Kerkstrraat 
niks andel'"$ als Kerkstraat sal bl~ en dat n ame als :'.\fill
ner's quare !'3n Fochville en ander soortgelyke opgedring
dc titulasies eu name so gou moontlik in die ban gedoen 
sal word . Op mensdom word wakker t Ou Pot ·hefstroom 
en Losberg - om lokaal te bly - verg dit -.an el.keen. 

Die toestande en gebemtenisse wat 'n mens uit die
aanhal!iig Yan P okhefstroom se ou koerante d'.e T·d . 
_-\.drnkate - wat tot in 1873 die enigste ~uwsblad t-en 
Xoorde rnn die Vaal was - is ook baie interes>"ant en leer
;;aam . Daarin kom YOOr wonderlike st aaltj ies en brokkies. 
rnn Algemene ·w ereiageskieden is >an ,,Varle1fandse Ge
skiedenis en I~ nie minst e nie, taaltj ies van onse ou dorp
se eie geskiedenis ;:elf. Die leser moet ma-ar self kennis 
maak en geniet wat on5 daaruit afgeskryf het. Want daar 
gaan deur die ou kra.nte se h.-ykies in die \erlee ·n wonder
like shkering \an toestande en gebeurtenisse . uit Jang ver- · 
Y!oge tlae. b;- ·n men::.: Yerby met die lesing en oorden
king. 

~eem b. \.b. daardie die eerst e Xo. Yan die ou Ad>o
cat-e van 28-12-l OOlf. Lees daardie eerste ,,Gou>emements. 
E:em1isgeving" oor die onvooorzie.ne •ertraging in de aan
komst der machine enz. voor het drukken der postzegels · · _ 
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Daadl:k ::; ien n mens dit \Yas tye \an opkoms ~an Boer 
:Se Eie Bewind in die B innelade; tye toe daa.r nog geen 
gerieflikhede van 'n spoorwegrnnoer bekend was nie ; rye 
dus. toe die ossewa nog sy Yelle septer gt:s\raai het oor 
<lie ontsuglike lengtes en br£:edtes ,-an S .. \frika se Bin
nelande. 1Iaar uan cl ~e antler kant hoe Yerwonder St<l'lD 

'n mens oor daar die onnodige Sabbatssrhendicy rleur ·? 

poskar wat :::ionda5more om tien um uit Pret0r~a zuoet ,,. ~

trek. Hoe wcnderlik kom ,faimlie ., flO R· ... loonnig"' ·! · t . ! !.'

tensie ons \OOr Yan H . ~ephto11 of net s:o rlie . . }Iunic-ipale 
:Kennisgeving-a.a.nkondiging ... Ook b . ,._ b. daardie: ,, To11·u 
and Country suppl'ed at I,ow''"t rates for Tran~rnal Kot-e-.s 
by the }lanufacturer . ·' J-:11 dan wat 'n !es nm aanskou
welikhe!cl Yerraai dtiarcl"e brief Yan ,.Bmger'" oor die teer
.en-veerdery n m ·u ;;eker ,.ornlen\·yzer der jeugd'" \\·at 
horn •ergr,:·p het aau Boer -;e ho~;, reine sf:Jelikheidsbe
.grippe. Daardie u..itlandei· ondern·ys.er. wat 'n seker Joods
Engd;:e naam gedra het-11-~Hte1 · naam ons n1n meneer C. 
Reafl \·emeem het maar op~etlik 'er5wyg - het ,;eker 
daarvimdaan af ·n beter bep-.ip gehad rnn sy pEgtc ab eg
_ge11c-0t en Yan die 11·are ~eaurdheid nm die omgewing waar
in hy horn beweeg het, als rnn te vore . 

En wat 'n kyk kry ·u men;; nie uit die langt: rt:dwen- of 
i-ys'.es -1.l(h-ertensies \all claardit dae . Dit is seker; behalwe 
die B 1·itse kultuur ~\·.at Brit ooral met horn meegevoer het. 
het<Laar ook ::;rerk be:;t aan ·n Handelskultum, 1Yat o.ru. ui
.ting ges~k het . in Brit "t:' alombekende ,·corliefde ' ir 
Sports. Dc:::tyd~ \\·as dit rysies . en kriket-;:pel, omda.t 
voetbal in tlmmlie cl<1e ·n onbekende Jing 1rn .. ~. En net so 
m in al.-; wat die egtc, buite bernlking aan daardie dae se 
rysies-man:e en veral Jie uasleep \1·at daamiee 5epaard ge
.gaan het ruee kon doe1t. net so min mets b. \".b. Yandag 
die b.edendaagse owerd1·ewe Voetbai man'.e deur (lie ware 
.Afr'.kaner "etms nageaap word. Veel beter ~ou d..it b. v.b. 
_gewees het als daar in onst: tyd minder gladiator-voetbal 
uit patt!.ngs was en meer algemeen a.an gynmastiek gedaan 
werd. Elke Onderwys Inrigting in ons land moes sy wel-
3.ngerigte Gymnn;:tiek-s11l;:: gehad bet, soos b.\·.b. met die 
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., . Staal;$ .. \Iodel School" nm Z.A.R. se dae. Soiets sou wel 
11I1eer konsekwent , gesonder, heilsamer en op tot da~u.m 
(up to date) gewees het, a.ls al die onnasionale dus egoisme 
in die hand werkende voetbal-gedoe. Ons kry , b .L baiere .. 
-spek vir die advertensie van die ou dae, waar van Gym
:nastiek onderwys spr&ke was, hoewel die daarop volgende 
aan.kondigmg nm. ,,Religious Instructions" ' n mens ver
·wonderd la-at oph.-yk. - Die botsings tussen Boer se kul
tum- en die Uitlander Koophandel kultuur behan<lel ons in 
-die voorgaande stuk in hierdie boek. 

L iefhebbers van humor kan in die Poetry-corner van 
die ou .. .\.dvocate 'n paar aangehaalde stukkies egte hw:D.or 
ontdek. en by die humor nog ook historiese-infonnasie be
kom. 

Dit was ·n deftige ou tyd daru:die sestiger en sewen
tiger da~. Lees daardie opmerkings van die editeur in ~er
band met die rookery van mense onder die gehoor van 'n 
opvoering >an ,,The Mirandah Harper_ Co." Ons moot hier 
ernstig se: Roede af dames en here- vir hi~die staaltjie 
>an outydse hoflikheid en fyn maniere. Want hoe ,\yk 
d.it va.ndag met die verfoeilike rookry by gesellige en b~~; 
koop-s'8amkomste? H oe ly k dit verder in ons dae met 
baie ander sake? Is da.ar nie 'n skandelike en soi;glike 
sfsinking en agteruitgang in beskeidenheid en voorkomend
heid iii omgang en saamlewmg, van jammerlike agtei-uit
gang in en verwaarlosing van hoogstaande voorvaderlike 
~e.sies a.ls reinheid van lewe in woord en daad ~ ;n 
kUise kler edrag; van 'n reine lewensopvatting gebaseer op 
-Gods ord.inansies, van onderda.nigheid en meehorigheid v~ 
-die jeug, ·,an gekuistheid in taal en omgang, van reinheid 
van sede? Watter droewige tonele hied ons samele~ 
nou aan? Wat 'n nare geskiedenis van afsinking le daar 
b.v.b. in die jongste en vorige Cantonmenns regime?Wat
:ter tonele bi~d die s.g. uptodate-gemengde baaiery in onse 
Dam nie aan nie? En alles gaan maar so sy gewone 
gang. En dan is ou Pot.chefE.troom nogal 'n sentrum-, 

.en 'n b.elangryke ook-van Onderwys l 'n Mens ka.n nou 
.meer als een dag ou deeglike, oorlede Stead se woorde 
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Yer-;taan n-aar h,; gese het: ,,Yes, there is a Progress of" 
the- \\0rlcl. But is is ((man:' a time) a progress to. the
nethermo::;t part<> of Hell! .. 

>fer die goud Oorlog het daar in ons land 
baie nadelige onkruid-bos~ ies wortelgekiet. Eers 
het die khakie-bossie en die khakiedist-el half-on
opgeru,,-rk die wereld gaan nrn1il totdat daar nou 
vandag baie plekke is waar die onkruid-bos-sies, die ee-n 
of die ander so te se onuitr~ibaar geword het. En dit 
tot onc-indige nadeel van die 'aderland5e bodem, sodat 
die -rraag baie maal besorg opkom bij menige-en: wat sal 
nog die end wees \an die khakie-bos;;ie en die khakiedis
:Sd. ennogarnlcl" on1---ru ide- :> ~ou net so woeke-r hier van 
dag on,ad.edandse. buitenlandse euwels onder ons, soos 

die gemen?de bade 'mt nietteenstaande al die slimpraat
jies om dir te \ergoelik onnatuurlik en laag is : roes die 
toene-mendi: en h:'Ila algemene misbruik \ an sigarel:.6, 
wat tern die ' olksgesondheid indrui<: en dan nog die on
beska..~mde n-ouwnsdragt.e 'an onse tyd. Vraag: waal'
heen g'HH .Jit a!le<:: en meet dit. so maar so >ort gaan. 
sonder protes. Proh~s. soos .. Burger" e.a. ons uit ilie 
ou r>yt- geleer ltet. "at plignrnr i ~ kan n-ord ah:: dinge te 
rof a:mgaan ~ 

En hiermee beq:el on~ . on:;. geskiedenis n m ou Yam
melt>wc:: s e ou Pot .-hefsr;roorn aan die lEEer a.an en ons wil 
hoop dat ons ons ou dierbare Potchefstroom 'n diensie
hewy~ i1et, om _,_:;- ou dae .:;e geshiedenis \OOr die pubtiek
r .: brin!I. 

.-\ . .J. VAX DER W_H/T, 
flt:.oJJ;:r,Ml. 

Februarie , 1920. 



Uit ,.Het Westen" van Oktcber 19:IB. Nadl'Uk verbode . . 

POTCHEFSTROGM 70 JAAR OUD. 

(Nov. 1838-NGv. 1908) . 

TJt>nr _-\. .J. nm <ier \Y alt. 

(Upm .-Bierdi, stuk. bc-hxlw<' 1lie :\:1<:krii hieronder . 
<iu-. ·. n· elf ]Ha: 2° l'lc'd~ gc-$kryf \ . 

I. 

Iet E ocr ou Pot:iliefs.tro:-m self. 

~011 die and t>1·dag- het: ou Prof. Cac·Lit:t t-er.:>g o.m. 
2"<::-:~· op ·n publiehe n"n;adering: .. H ee- t;1·einigen onzer 
zijn z.:-! fs bekend lllf-t 1le Q'.esc·hie<lE-n!' \"ell! de srad OD'ler · 
imrnnin!!?. · 

T Of> her ons Jir got-d!!edink om ·u srnkkie in verban<l 

met- ou Potchefstroom se a . ~. ,·erjaurda.Q re skr:d. Die 
' ti<l k 1, i-; ons die rnoeite wel werd. al hoor ·n mefil geen 
haantj t« kr:1a! na 1lie tl.S . grote 7chemtc-11 i:::. \:Yat 'n 71) 
jaar le ciaar nie in Lli..- verledE- >ir OD" ou P otehefstroom '. 
J11re Y•l n :;;tille om11erb:bare >ooru:t .!!;mg '. -fore van voo1·
spoed. maar ook jare >an teenspo<''l. mi.;.kfnn ing en agter
ni rsettiug'. Tye rnn n-randering"' nm st<les en toonaan
ge1;-in£. tye van net-mde b eheersin!! '. J are nm woefigheid 
en n-ede jare van agteruitgang. arn1ot>d(· en gebrek . ~\faar 

ook jare van >oorui t'.,rnn~. rykdom t:n o~·tr,ioed ! E n on 
dcr al die wissi>lin!le : (.Etsy onder die kort rnmoer >an 
burger-oorlog. <li t<&:_> onJc::r die gebulcier Yan nie kanonne 
~·an W irn;loc- :n 188<) en 1881. d its: lat t:r onder die nood
:.:ree~ uit die vrouwekampe-ondel' dit alle-: is ou dierbare 

Potenef.stroom >ii- s: minnaars altyd dieselfde liewe ou 
plek gebfy. wat h: rnndag nog is : n .l. ou Potchefsr.room 
.on niks anders nie '. 

~faar vir 70 jaar geleck hPt dit lu.?r hee!temaal an-
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dere uitgesien, langs ou Mooirivier, als W&t dit rnndag 
die geval is. Ons noem ou Potchefstroom meli opset 'n 
stad, want Cachet--die skrywer van de ,.Worarelstryd"~ · 
het al 'ir b:na :30 jaar gelede oor P.C.Stroom o.m. ge
skryf: ,,),fen noemt P.C.Stroom .,de bloemensr.ad" en 
wel hee~ z:j recht op die naa.m · ·. Potchef'>troom · . ..-a:, ook 
byru altyd bekend onder die naam , ,hoof s r a c!. nm die 
land'... En \\·ie 5al waag cm te Yoorspel war ·lie toe
koms nog misskien Yir ons ou P.O.Stroom in bewaring 
het? ·w aar sal ou Pot.chefstroom oor nog 70 3aar 1.-an 
staau in die ry rnn srede en Jorpe rnn Sui<l-_.\fri.ka? ~ou, 

laat ons <lit maar aan 1lie ryd 001· laat . 
Vir 30 jaar gelede \\35 ons stad ·n klein dorpie met 

6 tor. 100 inwoners. In 1883 was die aamal mwoner& 
2.000. 1faar ,:r 'n GO j-aar gelede was hier wel ·n kerkge
bouwtjie, ma.ar geen enkel predikant nie. 'u Landdros 
was hier alv:J. met sy Heemrade, ma-ar g6€n :mposante 
Landdroskantoor nie. Strate, hoewel breed en rojaal aan
gele-·n breee aanleg wat ons nou goed re pas kom e_n 
die aanleers se breee insig laat bewonder- wa:o daar om
trenv ·n half uosyn. Vcrder was daar kleihtlli>ies, hart
beeshuise, kleimure en wilkerbome genoeg. :Yfaa.r daar 
was geen Noord, Oos- of Suid-brug n.'.e. Daar was geen 
spoortrein nie, geen stasie, geen pat·k, geen :.\Icxielboer<le
ry , geen Settlements, elektries lig, geen lokasie t-n geen 
winkels met mooi uiwtallings nie. Ge.:n groor Dam in 
die maak. GeEn Golflinks, geen Grnenpunt, e€n 
vuile parmantige Koelies nie ~ Geen Kantonments met 
sy vernis, geen bedorwe ,,dandy" ka.fferbediendes nie. 
Daar Wa& wel ·n gemis \all mecr als een goeie ding war:; 
ons nou geniet, maar daar was ook omgekeerd veel goeds, 
wat ons nou ruin or meer mis. 

In ~o-.;-. 1838 het die Potgiet~rs-Trek hicr aan_ die 
oewers ..--an di~ 1IooiriYier aangekom. Toe het . .\ndries 
Hendrik Potgierer d'.e dorp Pcrchefstroom geotig. Soos 
gese ~s onse svad nou-:'.\o\. 1908-70 jaar ouu. Ons st.ad 
het sy naam ont'ang naar Potgieter die sje-f of •oorman 
rnn die trek. p 0 t. argelei Yan Potgierer' she f van 
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:Potgieter se irnpru;ireit als >oorman en st room. Die 
afleiding \·~m die naam: P otchefstroom is dus gfad nie 

· soos 'n sekere ,,Geography of $._.\. ·' dit ten onregte wil 
voorstel. -waar ons vertel word, dat die naam te danke is 

· aan d r i e kommandante --an die Trek, n.l. Komm. Pot
gieter, Kornm. Chef en Komm. Stockenstroom: Dit i;; 
nie alleen ·u flagrante onjuistheid nit:, maa.r 1j0k die 
grootste onsinnigheid. Verbeel F, leser ; 'n kommandant 
Chef en Komma.ndant Stockensnoom in die Grote Trek'. 
Ons bejammer. tussen hakies, die arrne goeagelowige 
jeug v.·3t sulke non;;ens tuoet sluk 

Potchc-fstroom is ,-ir om belangt·ijk o.m, 1.•m die >ol-
-gende 1'edes : Dit was die eerste dorp w~<t ooit ten )foor
de 'an die Vaalri.-ier g~tug is. Pot.chefsrroorn. war.; rot 
Yir ·n korte rydjie <iltyd 1lic "-ettige ho o ! st ad van 
ons land. Hier het die Volksraa.d in L1ie eersrt: t:yd alty<l 
gesit. en " ·as in d"1e eerste jare die ganse en hele gebied 
>an die Republiek ten ~oorde Yan die Vnal all'";; net sim
pel en alleen: D i st r i k Po t (: h e f s t r o o m : Hier is 
die samensweerders in die treurige Burger-oodo!! die eer
ste keer tDt hulk· plig gebring. En als ons \·ir ons nie 
vergis nie, dan is hier in 185'7 or ' 58 in ou Potchefatroom 
>ir die eerste keer die ou <lier bare .. Vi er k le u r.. ge
h:s' Hier het die eerste skoot op Dingaa.nsdag lt) Desem
ber 1880 ge,al, 1\·at die .,Eerst<: Engelse Oorlog· - in.lei . 
En nm di Jag af is Dinga<ln..,dag weei· in ere hcr-.;;tel, en 
die eerste stoot claartoe het. ouder H ot: Besrnur. uit ou 
P o t c he f s t room gekom: Daar is uog nE'er redes, 
waarom ou dierbare Potchtfstroom onse llefde Yrn en een 

.Jaanan is : Ons hoop d<1.t ou Pot<.:heistroorn. nog eendag 
die Hoofstad. .-an ·n Verenigde Suid -.lfri.ka sal wees! Hij 
.-ertlien llit. en kan swaar wd!ude a.rgumenrc daar~ aan
rotr. (_OprE. D.e besl'ssing ht:t ]:;,ter ande1s u.:t~e\:.l :-kr; . 
Tuss-:n blaclsy 158 en 159, Deel IL ;-an J. C. Voigt, 50 
Year~ or rhe History the Republic in South .lfri
c-a is n aller interessante kaan nr elketil! wai; 
belang m die geskiedenis rnn Pot-chef;:;rroou: stel. 

_Daarnaas word .,the old Potchef.stroom District" ', be-
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::,Kr_yf: .,1Jie OU D;strik "('an Potchefatrooru, het noeer dus 
uie hele Transnial beslaan , - behalwe Lijdenburg, Piet 
ltetid. Ermelo, btanderton \. ·n gedetilte) \\. akkerstroon1, 
l" tre{:h( Vryhe:tl en groot ::;tukke Yan die Zoutpam:r·erg 
en }fidddburg di:,:rrikte. Dit ht::t clarem bentr· al die 
grnnd'gebied later geokkupter deur Sed1helt: ·s Bakw.ma · s 
en }font~ '.ern ·s Baralong ·,, naam Gozen en Stellalan1 ' het 
onk t ot> die disnik Porchefsnoom bd1oor . D ie u·est eliJ.:e 
.21·ens wa,:: du" cliL· brnt nm 11ie h.aliharit: \Yoestyn. -~an 

die Suid"' \1·a,,. clic V aalriY:er die gren~ . Die oostelike gre1,, 
"·as ongeveer ·n p!t'k wa.ar clie r1orp Srandcrtno rnndaa~ 
le. noorddaan tot mm die Zoutpan:;berge. Die noorde
like grt:ns W;:}S ongeveer die 7.outpan.:;berge. Jfagato-berg · 

PD Rc.mangw·ato Berge." 

Lat.er htt rlie distrik Potehef:;,troom stelselwatig kleiner 

en kleiner ge1rnr11. totdat in die loop ' an die t;"d die Sui
r1elike grens tor aan die Vawi,ier en die Jfa.1.1rnssiP· 
spruih die ~oonlel'.ke grens t ot aan di€< Klipri\ie? gekom 
het. waar nou Vereeniging op ons distrik <>e grens le. La
ter het: ons ou Ji>:trik weer 'n groot s tuk verloor, toe die · 
di.,trik Krugerscl01·p in die lewe geroep is. En al.:. Vent-eFs
rlot·p 1::en vun die dae sy sin h:. ;;al hulle ou P otchef
stroom wet>r gaan klei:ner maak '. 

Porcliefstroom het ook -sy hi"tor'.e<:t' plekke. E en 
daar...-an - is clie .. .Kanonkoppie · ·. waar die K antonments 
non h~ It>. Die Kanonkoppie i-: bekenrl nit die Burgeroot·
lo;! -van ·o~ en W. Ook i-1" rlaar nok tlie ruwiene van d ;e 
ou En~L..,-t- karnp uit rli<> Vryhei&oorlog ,-an ·so en '81. 
T>it ft> omtreur ~) tree Yan die spoorl:vn na Klerksdorp . 
digby die st:a-si€. ~aby die skutkraal was een van die ou 
honlte . wat ntt> m£-er besta11n n!e t-n digby kan ·n mens 
nog dit oorb-l_>;fsd Yan die ouere 8 kutkraad -..ien . wat· m 
laasgE>JfOerlt•l"' oorlog. aL-" :::kan\- ge<lit:n her ,-n· die bar
gers:. 

\'an tronke gt::praat : ODS 'l\erd •an ar:t:: Y€1"tel. Die eer
St e ~"aS op rlie on markple-in (nou die kerkplein van die · 
Gt::reformec:rclt- Kerk) Di.:- t"'-eede het ondu- in Potgieter-
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srr:1<~t ge:>taan. D:e derde en"' was Jie bekende tro,nl nm 
·so en ·s1. ·n E:genaardigheid •an Jie eerste tronk~ .was . 
dar claar rclken;;· ge\·a~gtne uit ontsnap htt, wat opgesluit 
was, \Ye;!ns I.ierhaalde openbare dronkenskap. Theal ver
h<rn l ens ook ,·an ·u seker E; •an der Rolff wat ook uit die 
genmgeni,.. rnn Pocchefstroom ontsnap het. .En eenm:ial 
was daur ·n Ier in die tweede tronk opgesluit wat· in drif 
·u brutale 1.--affer doodgeslaan het. En wat gebeur ~aar 

t-:c- :) 'Wei. op 'n nag het drie ander Iere gekom en die dt~1r 

smkkend gerrap eri hulie limdgenoot -n:rlos. Dar hy co~ 
dadf:lik lh~ rit:me neergde het , is nie nodig om te se nie. 
(_Opm. ~itn in ~askrit ~o': . 1919 die .-erhaal nm <l ie oue 
heer . .\.mlei-»en.- kr. ) . 

·n T"l"l·int:g jaar na clie st•gting •an P.C. Stroom W <lS 

die toe;hrnd nog ><O. <lat die jongkerels Yan die dorp elke 
Saterr!ag opgd,;ommandeer moes \l·ord om .. .... wolwe te 
gmm u'.trcei. Dit was glo toe ·n narigheid snags bier 
langs lliP ti v·ire, ' DOS Jie \l""Ol\l·e t-Oe tekeer gegaan bet 
met hulle getj:mk t n gehuil ens. E enrnllSl het hulle selfs 
'n kali 0!J (lie tt-tom1·oord:ge markplein ge•ang. 

Van on:-. marlqilein gepraat, daar het :n Jie jaar 1857 
of 18-38 op · ·u Jag :n hele plegtigheiJ plaas geYind. D ie 
ec>rste Y i erk l t: u r is roe daar gehys, onder groot 
plegtigheid . 

Die 'olgenJe Vlaglied ~ toe daar opgese: -

.. Yi.-t1. Vi•a de Vla~. Vim , Vi\'a de Ylag, 
Door Vr;yheid bier g.:plant! 

\Yaai rond door Zu:delyk _.\fri.ka '. 
Van Oost toli \\-esters tr and! 

\\·aai onbezoedeld, s-:hoon en r ein 
En \l·apper ook op zee '. 

Yenocn r aan der V olkren oog, 
Tot aan de ' erste ree ! 

God zy met L . God zy meli "G. 
Gy ~Iaagdelyke Ylag ! 

En met .. t rnlk dat r n=-rkoor, 
Tot aan cie J angste dag'."' 
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Op die noordoostelike hoek ..-an die kerkple.in w aar · 

Poogiet er- .:n Kerkstraat m ekaar kruiE het d ie vernaa:mst-e 
gebou Yan die Emigr.anteboere gest:aan , n.l . die kerkge
bouw wat t e\Yens gebruik is as VolkHaadsaaL Dit WaE. 'n 
t:t'nrnuJig Iiingwt:rpig vierkante gebou waarvan die mure 
tit:n VOE:t hook was. geduk met 'n grasdak. Rondom die 
gebouw was ·n murasie opgetrek voorsien >an skietgat e en 
op twee hoeke Yoors'en rnn skiethokke. Die plek me"~ . 

ingeval rnn nro1 d ien als ·n ·dugkraal. (Opm . - : fov . 
1919. Die Jigging nrn die E>rk word bevestig in rl i'" t>tuk 
nm Anr!t:r;::en . 

:VIet d i., t0€nellling rnn Jie bernlking bl;-k dit dat 
Llit: gebouw in 18j8 nie meer ·v()ldoen bet aan die behoefte 
e:n het Ds . D . rnn der H off die ·rnortouw geneem om 'n 
nuwe God-;hu:s tt: laat bouw, wa~rvan 26 Desember 185:=1 
die eerst.:: stt:en gele i,;; in teemrnordigheid \ an d ie Staa.ts 
pt«-sidenr. le<le Yilll die l:it.-oerende R aad en Volksraad, 
ht-new-ens k 1:;rkelike miardighei<lsbekleders. Dit het min
der voorspoedig gegaan met die bou. want eer~ op 24 
l't:bruar ie 1866 io; Jit: gebou ingewy_ D'.e gebouu- is lar
ter w eer n:rnuwt in die t eenwoorclige kruiskerk op d ie 
E:er1.-plein. 

E en Yau die oudste huist- iu P.C . 'troom is ·n ge
bouw Yan kleimurt naby d :e Queens Hotel gebouwe. 
1 Opm.-Sie stuk _.\nder;;st:n _) . Die gebou nou bekend 
onrler die naam van Johnsons Beerhall . wa,;; in 1880 en 
'Sl a:e E.ommissie Raad en 1:rygsraad :;aal ~ns. D aar i-s 
V:l..'l der LindE:: en Dr. W oyt opgesluit en gernnnis. 

Die plein waar nou die gebouwe van die Theologiese 
Skoof st&an. \\a,, d ie kampeerplek van die Burgers in 
· ~80. D!t huis daar regoor wa<; vroeer die woning 'an 
l're::id<:nt :\I. \Y. Pretorius. 

Ondt:r die lys Yan Yroei:rc:: am btenare d n d ons di" 
n::tme \ a1, J:e Yolgen<le L anr1drostt:: Lombaa rd . Botha. 
Grimbeek. J. St et"n. nm Jt:r Hoff t:1l Goetz. Van een 
n:rn d1e ou 1ste inwoners rnn oru, staJ en nms nog in lewe, 
,1i.,. heer Yau der H off. bet ons >t:rn~m hoe hy on&e>vet:r 
in 1 56 !:.er aangestel was als Landlrosklerk, Posmees-
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t e·. Pubi:ekeYen olg(T en Tram port-uitmaker ! Vir die -
uitoefe!ling •an al liierdie waardighede bet hy die salaris 
Yan die t oenmalige reger'ng getrek n n Y,d en sewentig 
pond stg. per jaar! 

'n .\nder hooggeagte ou bewoner • an P . C . Stroom was 
die he~r C. Lombaard nm .Elandsheunl, wat in 1849 · 
hier ·aangekom het. Van hierdie heer het ons oak 'n 
paar ideresante Yertelling;, ui t die au ryd Yerneem . So 
Yert el lie cue heer Lombaard on;, dat in 1850---rlu:o 1:2 
jaar na die stigting van P ote:!1efstroom- eenmaal ·n span
n t·n<ie let:U\1·ejag plaats ge\·ind het op ·n pkk 16 minute 
rydens >an die Oosbrug af. Omttenr 5 minut« lopens van 
d:e opstal rn.n ~-:-le Kapt . B ayle: . waar non ~Inr . .A. 
Boshoff woon is 'n soort ,.,m koppie, \rn.arb>- 'n klompie 
kafferhu ti:E· staan. \\-el cfaar op clieselfd<- plek is in die 
jaar '50 op ·n <lag n ie minder als S (ag) h'eu>r;, doodge
skiet ! Dit moe" 'n drnkke dag gewt'es her. \nrnt 'n jag, . 
waarmec 8 kon!ng" n m <'Ee D'.er<' on;:kadc!ik gemaak 
\\·or.-1, is £!een Ueinigheid n ie '. (Opn1. - D't \\"Ord ook ge
\r,\g rn.n ge:maak in die· ;;tuk Yan mnr. _\11derssen. ) 

Drie jaar la t er \r:1:: daar \\·eer oorlog \ ,_•rklaar t een 

;.Inr . L eemY. \\-at horn hier nmler lJ' ,{i,_• S uidbr ug s:kul
dig goma11k lt.-r. oin 11! :1;1r tt-lh·n;: 11-amk'-'1" lty lm: het Yir 

l.ic-esdeis . ·:, l•eC·" O !ll t~· J.:ap . J)i(· Itek lrnurt (laarlangs 
\\°a;, toe 'n \"f·rskrikkelil;,. g rntl' ru> r~etd L~ <:-:m m_eer ah 

·n uur L'mfrek. H:erheen was oom Leemr toe gegaan 'ir 
11 woning. Toe <>;-- hrnt aliteit eindelik orn1raagEk werd. 

i« daar ·n jagparty bynI.:·kaar g<'kry . ::\faar tlie jag het 

cu ·n mi;;lukking uitgeloop . \\"Cclls r[i,, n 1i i;; rieh!ei. Oom 
L c-."U W her (•e: rnmul u:tgekou1. ·u iu:rer nr11per onn·er ge
;,pring '-'11 t ·::: '-' i:- It; w..:er \reg. Of oorn L ceu\\· la ter nog 
rn..-er skad .. 1·eroor~a.ak her. ken on::: n~ .. te hoot- kom n'.c. 
\\·aarskynEk bet h.1· toe ,Ee ri\·ic:l" \·er!<W t cr1 "·' · wyk na 
Y·1alkop ge1k..r1t \\.,tar ii i1c 1.:eu\\·e- posies!e ing£·n eE-111 het. 
.-oorJai: h ulle ook t"laan-c1nc1aan moe;: Yerka~ . 

By ciic Y <ialkop het c u ::\fnr. L ombam·d eenmaal ·n 
w; mye onrki:,w in g (!'eha1l daarna. H y wa::: d:rn rheen op 'n.. 
1br. om !:nu t pak t ·· =':un ha«!. B,\ born n«l'- nag ·n En-
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:;e!smau. \Y<lt mot.:s h.:-ip om dii: pal.; t e kap en nog ·n kaf 
ier. Ter·.•·vl hulle besig \l:.!S met die' kappery . .;:en ~fnr . 

Lombaar1l rn c·t:• !L10•u11·,, in d',e n:i.byhe:d Yan <lit' osse . 
Die k:tffei· \Yc::nl toe n :1 d:e beestc gestnur met ,1icl ge

~·ee,· 1·:m "Y oubaa,;. To1.: huDe amper klaar wa>= m.=-r <li.:· 
p<ile- duar mots nog net ·u pa:i.r g.:-kap n--orJ-gaan }fm. 

L orubaarcl 1,i\UI' 1lic:: ldump:e bc:11t:' wut ops.\ ;;.man. By die 
borne geko.11, n·c':d h• 01wangenaam 1errns deur n 
.. klomp leeu ''"'· · · '.rat 'lu;,r or'> ern :lgs opgt>spr!ns- het '. 
Dam· w::is ge.m :mde;· tail•l ,.· !. ·)nc.: on 1TiD<l nie ,!an orn 
111aae die 1rerv~.] t,_. ::'kc~ll" ~r. h:~1·tl 111oontlik. :10 gellag. 
so geJ<.nn'. ~four 1.:.:-n 1·au lit> k.cuw,; het seker boos ge

word, um<bti hy :n "·' suap g«:>tt:'lll' 1Ya:::. ·u \Y;yfie-leeu11· 
wa::: gouw agter on..: ou grysaarJ in-wat t~ nog in di.: 
krag -_·au :::y !ewe \\·a:::-en ho.: il:n·di-r ons u :end harcUoop. 
>'o ock We leeu\\"'. . . Dit was 1 :r 111y ··-so ;:;e on~ ou nieml 
1 :r ons- .. al ~of d;: ...-eel hoe cl.it- lt:'•'ll\\ m;c- Yon-ntoe won 

druk in die hardlopd',\" · ' . Dit ht:t natumlik rc·en le»e t'n 
dood gegaa11! F.inddik kom on,, ou 1 rien1l tog by .'lie En .. 
gebrnan , wut Yt:'i'St.n: staan nm ,.:,rik !11.:-t ·n groor by! in 
d.e huand ~ u~ t)Lt n ·:enJ gaan :'ta<rn n.a.by die Engt·!,. 
man t.:n ,_;kre~· CO<.' ;·ir l:orn om qi '.' ho,,d ... re n-ee:;: eu toe 
re kap :,Is lie li:l·Ll\Y !~a~u- ,,p·onz 1"a:1k. Hare )fa.jesteit 
gaan ... grer !,a:e uaby <lie rn·, .. ,. !i~an op h:h1r hurke !>it . 

. \l ,,kurende t.:D wry';\·eude op li:l:t!' :1gterl;n' <t >'Y oaar mt t 
µlin.st·~1·enJe o..:. Dir Lluur D ;L, i au~ u.ie. ui. ~y begin ron<l 
te kyk. ook agtE-ro:.i1. Dit 1rn,. dr on;: on niend ·n tt:· 

ken Yan relllling'. IIy het !!t-11·,·v t 11011 ,;:a! sy nie rnt:t:l' 
:,p:·izv nie. nta;..r riu<lra:ii inn <hn ook gebeui· het. Hare 
~faj~sre.t ::>it Et to~ op ·n lccp. terug :n ciie rigt'.n.g n1.1.
waar ' Y Jeko.1. ! -:t. \\"'..:: n·t:er. h0t· bug ·lie " ·yfiE- n:\ <l i1.: 
ci.ag nog ge;:pog !..i-t c.or h:rnr L1pp..:1-IH:i1l b: die ~mdt·r 

!eem\·::: v:1n ,1;t: trop :1 

ln alle ~ e1·:.!, GD,; houti.:appd ~ ltd toe HHlar gou di.:: 
cs::>c:: ht ,c ~t:i!. korn . inge5p:1n 1::n toe tel'U¥ gegaa.n nanr 
El:md;:.!1i::uw~ l tc.: sonlcr h·rdd·<! < nrrnoetin~ .-Die ·:rn!:" 
nou[p<~t! h.::t <lus ei!l!p.or nJg t·en •J I meet· mi::nsc ~e lewc-n' 
.!ekes. 
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II . 

let.s oor Potchefstroom se oudste inwoners. 

In ,,Th .: Cape of t+ood Hope _.\ln1cmac for 1853" het 
·ons eenmaa.l 'n mooi stukkie oor Potcheist.room se ou <iae 
gelees. Daar:n kom die olgende beskr,rn·ing rnor van ·n 
re :s, wat 'n 5ekere reggeaarde Engel ·man in die tyd {se
ker 1852) na die B inneland gemaak het. O. a .. se hy: 
.. die Vaalrivier by Coquis-drif deurtrekkern1 . b~· welke 
.. plek ilie V aalzfrie net ,-o breed i::; a l~ Groot!'iYier. kom ·n 
.. mens na 'n r'.t- van 2~ uur by dit:: (lorp Vryhurg. alia,.,, 
- . Poteheistroom alias Moo:rivierdorp . . ...... . 

,,Dit is onju~s, om te ·rnronderstel dat;; die Emigrantt>
.. boere, wat oor die Vaalrivier getrek het. tot die peil 
.. ,-an B arbaarshe;d sou ,·er,al wees. Ek ltet m:-· self .-o 
.. iets •oorgestel, deur die lee;. van unjuistc rnorstelling:; 
-·in Kolon:ale blaaie ..... .... Toe my bla1lskap en wrrnssing 
.. het ek uitgev:nd, dat- hulle " ·ei-Jdik n:rskil rud enigt
.. Holl. Afrikaanse kringc, wa;1rrnee ek in 1lie !:.taste tyrl 
.. kennis gemaak !let. }faar ek her. !Ze~ind. <lat die- ver 
.. ski! in die voordeel nn die Pot.chef troomse .\irikant-t 
.. is. ·want ek het my be\ iud ii :.rooiriYierdorp in 'n 01 11-

_. gewiig net so ordelik. net so we! ger,·el<1, n et so geklf' rl 
_,as in enige omgewing in dii: ou Koloni... Up hierd ie punt 
., vra ek verskoning. als ek aanhaal wat ·n ander reisiger . 
.. wat }'fooirivierdorp in dieselfde tyd al-= ek hei;oeh hE:t . 
- .gesl."l'jf het.-Hy se : Uelee;; hPbbendt-, dat .-eke-r :e
.. mand uie mense re Xoorde Y3Il die Oranjen·:er als ·n 
.. trop , wilde merise · betittel het, !':O was ~ k n-~ aang,._ 
.. naam ve:rra.s om die bewonets -.;-an :\foo:rivier net so or
. ,deliewend en geed rnn gedrag t-e bevind als Llie bevo!
. . king van die toonaangewende Kaapsrad. Da<tr ~ in 
_,Mooirivierdorp geen b::::kop of pr1:d:kanr nie en nogtans 
_. word die Sabbatdag met dieselfde niterlike erns gehand
_, haaf, als in en:ge deel rnn die K1istelike were!d. Die 
.,s.g. ,wild e mense' kom op die dag rweemaal b.•een om . 
. . godsdiens te hou ondc:r leidinz .. -a" ·n o·Jdel'ling. - ond~-
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,. okoo! n-orcl '.n di<: namidclHg gehou denr sekere E. :.\Ieyer, 
.. noeC:r rnn Pieter :.\Iaritzburg. · 

Ons hct reeds EE-nn:aal gese : ,.Die Yoor·trekkers was . 
,.-ir die merendeel mail.Ile \·1m ·rnlharding in a.Ues m it hul
lc onderneem he:t . D aar ilet pit en murg in hulle gesit : 
hulle 11as fu~lviniste . }foes daar ·n dorp aangele word. 
dan kom tEe Voortrekkers bymekaar en clan bein hulle· 
te pas en te meet. In hnlle karakter istieke degelikheid 
her hnlle al!es \mt naar halfhe iJ of haln·e "erk gesween 
her. gehaat . En ab ge\·olg rnn hierdie dege
Iikheid .-an ons Yoorgeslag i·::: cM, clat ons Yandag op fraai 
aange!egde stede a!s Potchefatroorn. P <eterm aritzburg en 
Preto1·ia kan n·.'s. met hulle mime . breee strate. n·a t me
kaar , U~\Yer reghoekb:ig rny ~ En tog het ons ou YOOrouer:;. 
n:e ·n en kel landmerer gebruik nie. J a hulle was ·n flink 
YOOrgeslag. <lie ou Voortr.:kker:::. Daarorn kon ·n skrywer 
Y<.tll die tyd. na H olland skryn·ende , hulle vergelyk by die 
knrnige figure op die beroe:nde skildery rnn Van der 
H ubt .. Die- s :,utter"" 1Iaaltyd" en kon hy \·an hulle . ons 
Yoortrckkers . se: ,.Kyk dnar i$ ook die portret rnn die 
Yoonrekkers '. ' · 

ln .. De Zuicl _\ fr:lrnn e n en bun R epubliek··. bl. 265 
s~:1yf .J. Sruiu t o .m ... Op Porchefstroom bezocht ik ook 
de ,;l:hool nm de heer Yan ch·r L inden ( l " .)1'1 . Zyn ::=c-hool 
You.1 ik !n zeer goede toestand. en ik moesr mijn Yern-on
dei<ng lie tuigen oYer de spoed'ge rnrderingen die zijne 
lecrlingt'n in taalkennis. lezen. schhrij w n en rekenen ge
maah hadc1en. ' · 1 Opm.-v olgcns Ds. F !ck se medede
lin.; m s.\- rnLrmelde Yoories:ng l1et Y.d . L. egter later 
l!HkS tra!• uit. Pot chefstroom 1 . 

E n 11an kom op bl. 26;'5 en 266 ·rnn dieselfde Swart 
~e boek ·n \·erhaal \·oor Yan ·n reggedinf? wat ons n ie aan. 
or::s lc,;""rs kan n:rsn·yg nie . Smart ;;kr,'"i clan ve.rder : 

.. ::ieLien ru!jn rnrig bezoek had hier te P.C.Srroom 
ten bdangr:•k rech r:::geding p:aas gehad. .\ndries P:eter
' " . een <ermogend H oli. _\irikaner rnn russen 50 en 60 
iaat. haJ :n drnnken;;chap zijn neef Ocsthuiun •ermoord. 
rLj iH>d zich zel>en bij de Lancl,1rost rnn P.C . Strnom 
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aangege,cn. dt- m::;;da:id \Yerd onderzo ·ht en alzo beYon
d12n. Landdro:;:t en HeemrAckn ' enn'zt-n hem naar de 
Yolk.::rnad. :.\Ien \YA" bittt-r Yerkgrn hoe te handelen. 
Dr0!11:""n"c·u•q • t:u hernm1· mochten geen Yer.:c·honende 
redenen zijn, ~rnnt er stond in de B.,,.-bel : .. Die· "ens anders 
blce<l Yerg'.e t. <liens bloed zal ook Ycrgoten worden. '' 
}faal' d' 11 ·1 .:: nog nimmer lyfstr:1i O[• ene Roll. _-lfrikaner 
foegepast. \-eel minder de dood.::trai. E r was geen scha1·ot 
of gAlg, en ni.:·mancl 1rns er onJer de Holl ... .\frikancr" te
,,.-inden. die bet Yonnis ten uirrner zou willen brengen .. 
.. \. an ee11 z11::trt e k o n. en aan eu Engel:: man w i l de men 
h.:-~ n:et opJragdi. De Y eldkcrnerren kwamen 01·ereen 
tl t1 r zij al::: 11·erl.Jouclers. n 11 e n zonclen loten: <lat drie 
l..1 :m"r tL, c;,. ph.: mo.:-st en Ycn·ulk·n. dol:h de<::n·ege nim
ll!c-l' eni:; Yet·11·yr moc-hten horen. De Yerzending 1•an het 
pr•: ,-.::, 1loo:· Llll·Mrost en H eemraden had nouweliks 
pluat' gebad, oi .. \.ndries Piererse werd door ernstige gc
S!•rcid: .... 11 ,:.n gc k1ier.stige boeken \·corbere;d. B:j de

Yoikst•lall bekle .. J,1e de hcer .. \. \\-. J. Prerorius t.Kom-
111 :1n bnt-G,'n<•t":·,l l c~e plaa ri:: 1·an \erdediger , .-le heei
Lornl.:ia r.J '"ln al~t-rn.oen aanklager. 

Het doo,houui- \\"\;'rd uirg.:-sp"0i,en: ::::>e gehde be
\ •JL:u:; Y:1n 1-o rchei,trocm be:·:oc11r de yi;,roordeddt:. B1j 
t-lkc ~rot'p \\"~,;; .::r e.·n, <lie m er eu YOOr hem bad. I eder 
hoopri;, t n YerrrouwJ<> dar hij f enaile zou Y:nden en zij 
hcern h:t: r n11ma:ih gez ,1ligd zouJen tt.:rng zien. Andries 
P i..-rer:;:! na ll harreEk afsc-heiu Yan z:jn reehters. werd 
b • .-;eie:r1 door n-ii.:nden en n·iendinnen 03.ar <le straf
pbar:;: her 1\·a~ een "r i e n d <lie de docdstraf aan hem 
t.::n ui t\oer l1rac.:hr en h: ging ...... mer et·n kalru g;:.-a10ed 
Jc '": C"ll\\-ig~e:1 m"'. 

.. HcbLt-n m:jn :'.\erlerlandse lezers .. , so eim1ig Stuart , 
.. :'2!Mer zo ·n eem oudig nai;:,( Yerhaal mo Chr:,,tdijke 
r"'<:insp1.:gir:; gehoord?" 

:'.\:iar a::inleiC:ing rnn wat ons hier bow~taande uit 
:::; tu:lrr aange!::aaI hi;,r. wil on~ n et s~: on s her eenmaal · n 

srub:ke ge'.ees dat die skrywer 'an 'n sekere bOE:k gese 
het. d<tt l:ierd:e .. l ndriE:s Pieterse meet aangemeemrk word 
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~tis ·n t '.epe .an !"Y tyd. :'.\ou biernie iir\1, !-ini; l!et .-i1· 

on,; nd so m'.n waarde als cl"e ;:.g. ,.ah:il .. -ge"nap. v.·anr, 
<lit is om1·:w1·. Ons lrnm chrnr be;::lis t,•,•11 op. Om; i,; 
daan·an cx>rtuig dat Pieterse niks :.md.;r~ :1~ ·11 SW1ttr · 

,:;kaap \l"ll:" . Hy 1rns helemaal in !'. · n:r"t e 1·c:rte n:e ·n 
ulgc:uen.: tic:pe ni2. Ons het ,;r ons in (lit: h'.lste tyd in· 
gL:sp<m om so1·ed moourlik ·n rrou11 e Yc::rhaal Hin hierdie 
ge.:;k:eden!s byi:en t e kry c::n hoewel OtJ-" \ ;· -.: '.-. i!'.ende , .c11-

mt>nse .. geinten-iew het in Lic-h tenlnrg <:(• wereld, in 
'Yclmaransstad se d·srrik c-n :mLtl'-re hier iD •'lhe stad en 
'.n .lie .1 strik-het ens nog nie hel,·ma~1! un-, sil gekr.1 
nic: W•lt 1·01lecLghe-:l nm inicnna"'e lit-t!'d. ~rnan; se ver
haal is al so omolledig en da<tr ; ,.. maar min mense in le
n--.- \Yat i2ts aafdoen s hien•m kan mee<leel. Die resulrnat 
\an en;, on<len;ot:k kao ons daarom as 11.lg :::aam \at : 

V clb'ens die meest'" \·erhale mots Pierer:,.e ·n baie woc.ste 
wan gewees het. Daar 11·a~ ,:,;lf.;: ·n p!akk,u1r uit cor horn 
:n Cclesberg. Die n1ocrll het h~ kcdblo. • ! · '.! )lcpleeg h.\ 
.. Dood -se-ckf' · ( cbtrik :.\I."'Y. ~tad ) . 

Die t.ronk •rnarin P iett:r;;e gernnge g< .•~t het, was d! .. · 
.. er;;te tronk op die tt:enwoordigt:: C'rereforrllt·c::rde K c::rkplein 
11.l. die oue :1brkpJe;n. :'.\aur \\at ons van hierdie tron k 
1·erneem het. k:in on" cLnk. <li!t l'i.:terse kon cntsnap het 
;1[,.; h'.j wou. )faar hij wer<l daanoor te goed tewaak . 

P ete;;:rse ht-t horn eers nie ::-elf korn oorgee nie, soo::. 
·u men:; sou kan opmaak U.:t '>Y:\t ::::tuart on"- h!er bo ge
mel<l het. Xt.:e. cla1] el ik 11:1 c;ie 1110onl. \\·at. h;: met voor
bedagte rade gepleeg het , wa::; by re:- peHl ger!ug naar -,,eki::
rE: kaffers onder aan H artsri vier. Daarc1ie ~treek >ms in 
die tyd nog n:e deur witmense bewoon nie. Dasr hN 
r it:t<:rse horn roe 'n tyd-waar;,kynlik 'n paar muanJc-
"ku'l gd10u. Op ·n sekere <lag hei:; h:y egh:r die- \·olgt nd .. · 
boodskap ontvang aan Hansrivier daar by die ka.ffers, \·an 
Le destydse Landdros \·an P.C.Stroo!11, J!e heer Loai 
baard, ·rnder •an ons ou n:tn<l. rlie heer C. L-Ombaa.nl. 
Die bcodskap wa;;: ,,Pieterse kom gee jou oor ! _\.ls jy 
cnskuldig is, dan kom jy los; i;; jy skuldig <lan sal <lit jcu 
og n:ks help om jou n'.e tekom oorgee nie; want on~ -.:al 
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JOJ seker gaan Hmg, wMr jy ook is'... ])it' ge•olg rnn d:e 
boodskap was. dnt Pieterse sy pt:rd of perch: . w.rnt hy 
was 'n ryk lllan. !aat aankeer het . opgesaa[ het en die 
i·ei~ van m inst.=fu 2 rot 5 dae aam·aar het na Potchef-· 
.,,.rroom to.-. \ \'iL. sal ons kan se, wat die man se gewaar 
'rnr cl"ng:; \\'a>'. gedurcnde sy lange l't'i,;; na ons 011 .,wilker
>'rnd · · ! T e oordel £• nit wat ons •·errel i,.:, hH h.'· seker nie 
die . aak in sy volle erns beskou,,· nie. ~faar ho2 dit ook 
rnag wee,,.: Pieterse sou moes onclcn<nd. da t di,.. Reg
- praak van die '' ' l V oortrekker_ nit: kinder,.:pullet jies \\HS 

rne. S,: wot::Ste lewe sou spoed.ig af~e;.ny "·or1l'. 
In P okhefstroom aangekorn . hd P itt,·1 - ,· i1om by 

<lit- Landdro,_;: , .t·noeg. Die voorlop '.ge ,-erhoor llet pin:~" 

~e vind 'oor die L anddros en waarskynlik c.ok h ·!!dykenyrl 
voor die Heemrade. waa.rYan da:ir 12 \\<ls. Pieterse het 
t -Ot ailes erkeu in Sake diE' moonl. '.\'at 'olgt.-nr- ·n berig, 
als prowokasit had : omug dem die ,·ermoorde
man met P ieterse i;e \TOU. I >aan·an ,,.t'rd behoor
lik prosesverbaal gemank. XaJat P:e t<"l'St: ·n tydjie in die 
t ronk was , heel waarskynlik. n ;.Hhl t die ;:aak naar die V olks
r:iad >erwys i::.. het hy ;;pyt gt:kry rnn "Y openhartigheid . H y 
n·~ t-Oe aan die Landdro,; om ::;y bt.-kentenis te vera.nde-1-
dl i:;agi:·H k maak. Katuurlik \l°<l=-' rban:ln geen sprn.ke 
nie. En to.: het die !ewe vir ciie man begin <;waar word 
1faar in d ie OU tron..k:!e Op J:e OU lll1lrkp!e:n. :-;~>kere twee 
inwoners -van Porchefstroom. ·n sekere J. Y i=-age t.-n .J v. 
Ey :k, het horn rnorgespieel <lat hy -'OU lo.,,. ko:n . ~\.ndtc>l" 

l!tense w.xr het S,' sank yu· "orgeEk aanges i1::n. Op ·n 
d~g het ons ou vriend die ht:1::r Lombaanl Q'en-a aan sy 
1·;.11ler die Landd!·o:::. of hy Pieterse ·n besoek kon gaan 
hllng. Dit word toegeHuan. On;.: ou niend hH sy 
n•·uwtjie tot- lekker koek laat bak . t o daarruee het: hy 
n:uu· clif:: tronk gegaan. Daar aangekoni werd hy by <lie 
,.!'=' -. <.tngent" t-oegela.at. Dir het n.ie lang ge.dum of die rnl
gende gesprek het p laas gHind: 

PIETERSE: En wat d.ink neef Lombaard ·n10 my saak ~ 
Sal ek loskom :> Ag se my tog. Ek wt:et nie W<'ITi dit mE:t my 
i" n!t>. E k kan n.ie meer eet u'.o- . Ek ht't 1·ir niks !us nie_ 
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Uok jou lekket koek trek my nik.:: <lun nit:. '1Y,n ;;:3.l clit 
-wet::~ in an?'' 

C. L O:JIB.U.Rl>: .. Ju, oom dit ·-; die dood--benotmd
h E::(l 11·u r OCI!l ul YOel. Ek inot t oorn r .oguir .:: l: : E l: glo 
ni1: cbt oorn , al ]o,,,ko11. u :t:. Ck:11 1uc, t jou ::-kik 'll1l Goi.l r ,· 

ontmod . Enige clug kan nou oom ::,t: laa,,re Jag """"" · · · 
P IETEHSl:> ~k.:nnen l) .. .\[aar ntd .. J. Y i;:;agit en J. 

\an E yck . . -~ andt:t -'. H ulle pr.mt my rnot:Ll Ji.·· 
U. L O.\HL\..\.RJ.1: ,. :\"c:e r,0111 Pictt:t·_t: , mucr jcu nic 

·n::rlaat op 11·,n h ullt: ~~ n :e. Die .;.;uak i" ernstig mtt oom. · · 

Hic-rop herons cu n!end d~ l' ht:kh1be11-,1raardig..: ge\an
gene u·ar geLeel ci:t tlaan "·a-: t:n t:rg !!"t:kt-n11 htt, 1·el"iaat. 
So1ha cLt: .]coch-onnis ;?1:1·d 11·a., . 1·;a:; l ' idd"Sc ,,1.;111111E:r ont

daan gt:11 cnl . 1·c!·;d toe Ly •L e doc l<.nlin_; ofiisitcl < nt

·rnng. So· lat. too: hy op ·n 1ro,·i; more n:«n· •Lt pl ,,l..: Yan 
die gerig ge1 0er 11 t:r•l. h.1 · i· t:ir .. h«lf(locd .. a:m~ekou, ltd. 

_\ Ls lak'-1wrn i..,; opgekorntr!undt·t:r ' t;,, r liutgcr, J ansen 
\an Y nn!·t::n. b.:kcntl on<l1 r di" Lyn:uHll nm ,.Bobbejaan· 
paal .. : vm1h1r !1•: ,.,o ·n Iang man "·us . Ou oom ,.Bobbejaan .. 
pa,1r· ilt"t toe iic galc_! :1::- rnlg gekonst:1...-er. ·n Ho<: .,bok·· 
wer•l :;ernnak. "' ;) hoo;; .!"r 1lie hot:nJ t:IYe hoog \Yas as die: 
kord \·an ·n 'i: t :m~pwa 1an ·laa1·.1"t: r.111. D ie hoJ.: het du,, 

rnin ..:tcD'- G ·1 I met !10og gekm11 . L ang,,, 1li1:: bok. omrrenr 
8 YOt: t 1laan andaan. ' ou ·n \\ .. t ~etrek \\·o;·rl. 1.lie wa 11·aar

m ee ti · e ge 1 ungcnt: S<..,LI Of"{t:Lriug u·ori l. Up tiie koret \an 
<lit: 1\ a dl op 1l:t: lick -ou dan ·n geelhourha!I' ge}Jlau,, 11-ord, 
b.ywy .... e 'an ·n I rue;- tu o'>t:ll 1 Le bok r.n llie wu . Reg ru:osen 

<lit: wa en d:e be k iwt n-. '-'e lang lJ<lll· ingt:planr ge,,,rnan, 
\\<It \c-rbin1l 11·a,,, 1ltur ·n kr,lt: paul - ,Jus net soc;; ·r. be

sowler hoe brt:'.pa.11. .\un 1lie ".g. l>tei1.aal :, reg in Jie 
middd ·n " terk rieu1 o:t' ...... trcp .. ben:,;:rig; ,,,oilar al" J:e 

geYonn ::;1le op die !:!tt'.hourli«lk ..:taan. tLlt 1l ie .. -nop .. ntt 
lung genot•g 1n1-;. om ·n idt-ine .,1al .. rodatend.-om d ie 

nd: kou kom . 
~o :s Ji.o galg t · t: k!a"'r _:,,c:maak ,Jem c u 00111 ,.Bob 

bcj:ianpaul ... op ·n ple:, nic Yer Yan Jie .. mrn·c:: kerkli.or· ", 
,;rrn.s t u!Ss.:n 11ie p'.t'k ell lie c.u Engdse Kamp ru"iene. 

Vroeg op ·n more n'1m "' uur, denkc:!:k ongeYee~· I uur, 
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i:!H die geYonnisde <lan op die gerigsplek aangekom, vas
gebind op ·n stampwa, wat getrek \\as deur osse, omdat 
perde in die tyd maar bit·ter skaars was h ierlangs. Pieterse 
met gebroke stem: .,}Iaak tog nou maa.r dat Jit gou met 
my op ·u end kom". Die ge-ange werd seker ' met 'n leer 
op <lie gedhoutbalk geplaas en ·rnsgebind aan hande en 
Yoete. D;e sweep "·ord onder die osse gesit (en Cl.i osse 
·van u:e dae het 'eel meer ingesit als by die \all onse tyd) 
en met eens werd die balk onder Pieterse weggeruk en het 
hy gebingc?l aan die galg met 'n a£ nek ! ~et 'n paar tril
lings -rnn sy lyf en - alles '>\as Terby. Dus: Pieterse 
die eeuwigheid ingeslinger'. Die Ger<~g "as netj:es aige
loop ! Pieterse se nek mls net <=o goed afaernk, sonder on
nodige marter ng. alsof h:- op 'n behoodike skaTot met 'n 
, . klep .. gerig was. 

Diti hout 0£ pale. waaruit die galg samegestel was , be
staan vandag nog. ·n FamilieEd ,·an die heer J~rnsen 'an 
Vuw·en besit dit rnndag nog in die Yorm nn 'n houte 
ka.tel, wat gespaar gebiy is in die oorlog. Die eienaar >an 
die houtkatel is d:e heer \Yilson. Holpan dist. L ichten
burg. 

Opmerking. .1s daar misskien '.emand onder die le
sers is, wat aan hierdie oi andere •erhale Yan ons, op 
-0ulientieke gron<le, nog iets kan byrneg, sal ons baie 
dankbaar wees om •an horn te boor. Soos gese: dit het 
ons bietjie moeire gekos. om \\at ons b ier bo•ermeld het, 
aan die vergetelheid ue onuruk. 

}!et 'n \\OOrd nn dank aan die here rnn der H off, 
Lolllbaaru en Ste.inhobel •ir informasie goedgunstig aan 
ans >en:kai . .Enige antler in£ormasie oor ou Potcheistroom 
wat op waarhE:id gegrond is, :.al ons <lank erken en rnel
·ding \·an maak 

.Potchefst-room 16 Oktober 1908. 



NASKRIF NOV. i919. 

Laar is dus al Ketr tlf ja-a.r Gy gesnel met al huf 
lie~ en leed. met al hull roerin~ 1:n beroer ing.,, erger als
ooit van te \'Ore gekeD- eil Wrtl' is da.ar Oilverwa.,,,<Tf;e WD
ge oor ons hoofde gegaan-eo .. om; i;; nog daar " voor 
soverr.:. ons nie weggeruk is dem meer ah; een oorsaak 
waarvan niema.nd in 1908 kon droom nie. 

Inrussen is daa.r roeer informasie :n die lig gekom , wat 
die slrrywer als Naskri:f tot sy oorsprinklike stuk rnn 1 !::)()8 

hit:>r onde1· laat ...-olg. 
Eerstens w1wy5 o~ naat ·n ouE' inte ressante ka.art va.n. 

P otclle£s troom wat in l&o3 gi:teken werd deur C. Jeppe, en 
wat in die Stii<lshuis te be.s'.en i". Op die kaart kom die 
'°ier hoof snatt nm Potehdst.room Yoor. nl.: Rivierstraat, 
Re1·ks-uruar. B ergsuraat . Kruger ... trast met hul dwarsstrate. 

Vcrder kom als Pleint: voor: }farktplein en Kerkplein 
en Oudc Markt P ie.in tussen Retief en Maree strate aan 
Kerk5traar. Ook vier mooie t-::keni.ngs ,an die ner voor 
naamstt geuouwe in dit: tyd n. l.: die .. Roll. H erv. Kerk, 
en drie winkels. 

Vc,ort.gaande la.at ons hie1· -rnlg ·n '>erhaa.l van P ieter 
Ola.us _.\.nderssen :.;eboren in ~on,mber 1841 te Karls Kn ,_ 
na in Sw~den en wa~ met s:· rrouw in vroeiir jare ;;aam 
met andt:r Swede uitgekom het om ·n ar beidskoloni.e t<=> 

stig, - -onder aanrnering >mt sekere Forssman - te Skan
diruwia aan die Vaalrivier. l>i.:.· l.ic:er _\nc1erssen. woonagtig. 
by 'n skoonstun. de- heer P. Boshon, '>aD. de :!\.fooibank S eir 
tlemento, >erhaalde als >olg: Tk het in Jan. 1863 h i er 
aange.kom o.m. m.:t die Olen ·s :><: \·ader, onder aan•oering 
van C. Forssman en :\fa.gnus F orssma.n wat als prediks.nt 
sou aget-1' . Die roo::stand in 1863 was so: hier was ba ie 
hartbeeshui.£,ies en kleihuisst:. Hier en daar was 'n bak
steeigebou in die doq._ ~: die gebou >an die We'
ieyaa.nse K erk w;wr n Gu Perrin 5e: Prodakte stoor is. Vlab: 
daaragt;er was die Kefferkerk ,·an ·n ou seker kaffer-pro::-
dikant m et die, naa.m -van .. ou Dawid ... Die Tronk was 'n 
d:;s,rd!e dse op 1lie ou ~farkplein . 1 wnar nou die Do-pperkeJ- 1{. 



sta~) Mm. J loyle se rnder het daar d~g G.'· gewoon. St: 
kere Skikkeriing het ·n klein winkeltji .. geharl waar nou d.j 

Central Hotel staan. Op die hoek rnn K erk en Wolm n
ra.nsst rate. \1·aar nou die Crown H otel i'. wa,, ·n klein ka
me:rtjie wat ·n kam'.en was. Digb,' 1lit· Jrnn tien was ·n 
huis met graMiak waurin sektre rnn <l t:r Berg gewoon het . 
\Vaar la Racht-llt: nou stmm, was ·n woonhuis wat toe in 
besit wab rnn ,:ekere Venter . Op die hoek Yan die Ker k
plein wa.t regoor die hork rnn K erk- en Potgieter .strate i~. 
het die Holl. Kerkio van daard\- clut> ;;estaan wat m aar 
!,!.:-irrrig wa;: in cbard!e dae met ·n grnsdak. Die posver
\ o.:-r • an daardie t.'tl het g t;ski f-\1 dt>m kafier-po<>bode:- . 
Hulle het die 1•r.:-r.: ~ebting van Bloemfontein. Sat.al. 
"'n .:.oder Jorpe sco,. l'retoria.. R u--teuburg- t::n Stamle:rton . 
\"\'at na ou ·wi!lie ' tander-;; genoem i ..: . Daanh e dae hE:C 
meer als .een Kaffer posbode • enmip t:D weggespoel m et 
posc;ak en al. Ik wet::t nm miistens Yyf of s~. 

Die Landdros-kaut-00r ~1-as waar h: •andag nog :-"ta:111. 
Als landdroot-e het ik geken : )foll en t oe te:_rn. e.a . waar
onder 'n agtrenci landdros Gr !mbeek wa~. t>y plaa,.. 
Elandsheuwel het oorspronklik behoor aun Hencfrik Pot
~.ieta-. Daar het toe ·n <:ekere r u.iling plnu,; ge'>ind t.oe die 
Ou Dorp \-erlaa r; Wt-l'(l en ou P otchefstroom aan die west• 
ktmt van die 1.fooiri 'ier aangele is . 

Van die ou dorp weet ik alieen flat di., mt:e:;i;e huise van 
r.\ delike aard wu~ : hart becShuis '.es. Ik het self huise van 
dit- ou doq ; gehtlp afbreek. _\ls oorsaak \an <lie .-erlaat
va.n di~ ou dorp he:t ik gehoor : Hulle het dit ou dorp een,. 
daar aangelE-. omdar dit: water daar die vlakste wa.i; om ui t 
te haal. 11aar die plek was sleg ,-ir i'iehe onder die vet: . 
Een van die hu.ise wat ons in ou dorp afgebreek het onthou 
ik nog gottl . .Dit w~ ·n gebouw byna ..:oos ·n Europ€€e 
kasteel. Ons het ilLnsten.s 10 bokITagt:t: timmerhout dam·. 
uit gehaaL ::iommigt- balke moe-::, mer ·n katrol gehy ::: 
wcrd. D it wai' ·n huis rnn ·n seke:· Jan ::>r.eyn. Die mur.=: 
w~ 100 >oet lang x 40 •oet en 3 ><X>t rlik ,-an onder en be_ 

iuim breed. Die Olen',; se -.ader en ik hei:; prob~r on1 
.1 urc. wat l!let wil1l ,-el;:t roke aa.nmt:katlr verbind wa.,, . 



om te nek met Jric: 'l;<lil QSSe. :\faar dit was Yerniet. (J ns 
moes kap en d 'e klei mur0 11·,i.s solied :i.ls 'n Kasreel i!1 Eu
ropa s'n. 

V an meule~ ~esproke. ::laas :Hm die woning Tan die 
beer C . Borcherds (11"aar non die heer .Johan Schutte \'\·oon ) 
was 'n wat ermeul Tan :::ekere H enry Heinricks. Die Juhl
::1 athanson :neul. \mt nou genoem '\Yord )forrh Bridge 
:\Iills het <.::er.s Lehocr uan sekere T.oclen·yk Kl'Uge. 

Tydern: die beshmr Yan presidem :\I. \Y. Pretoriu ::: het 
hier in Pokhefstroom gekorn . .::ekd'e H ofim.:mn n·at b:on 
praat soos Brngman. ::\ ~bs aau Heinrich se meul her iJy 
·n wo1'1·ast~- laat ops:t· nog YOO!' i1y sy \\aterreg-te d:~arYoor 
agtenrn:kaar lud . Hy het toe naderhand in 'n nun«: ·.rn 
te1·yoor, >Yat hy 1:::ksp!·e~ uaan·oor la::J.r maak her. dit: nod:ge 
;nner 0111 ,,y 11·oh1·a~ry in be"eging re bring, gaai; aI.keer . 
.. '1Iac1:· sekert> Le\1-olld'S had daar gt:en nede mee nie. Hulle 
her die YOOi' TI"eer gau (lig gemaak. En dit nog al dew· 
met 'n paar spnnne osse groot klippe in die watetYOO!' te 
.deep. Hoe .1ir, ook S.': die wolwasry het dare!n later 'n 
tyd ~e:werk en goed i:naal ook :\Iaar toe h et een en &.mler 
saamgdoop 11-~,r die :-:aak in duie laat ml her. Ik glo d:e 
r ede-s was; die wol iler baie ge-daal. in prys eiu die tye 1\85 

\·er:::krik!ik s1n;ar. ( Openm. Yan Jie Skr . ) :\Iisskien het 
die swart: Jroogte Ynn 'o.3 en ·13..i (har ook veei mee te 
doen, so n ie L1ie Burger Oorlog Yan daardie selide dae ). 
Die i.iele saak is toe antler •Le hamer gekom en is >ir £800 
\·erkoop aan sekert: Frederik \Yolrnarans. En d:'" nienstl 
i1ec nog,~l TertE:l Jat H c.ffman die \Yolmassery opgesit- het 
r111:t -'otiOOO wat hy rnn lLe R t:gering geleen het '.;' 

Ik kan my geen :::kool omhou van seker meneer Yan 
der Liuclen. 1_0pm. Die ht:er :'rndt:l'c;;:::en het na >.d. L . se 
ryJ ilier gekom I . 

Yan ge bouwe '.' \Ye! die n·oe,:;re Bombay H olliie ~naas 

Black en Co. was ge-durende die Yryhe~dsoorlog Yan ·so 
rn ·131 die Kmwor rnn Jic Kryg,;raad. Die gebouw- daar-

"'Ous t'l'yfd bi.er hard a«n. Die LauJsk;as >ao daardie dioe b:on 
.;Jit m.: bybrirrg oie.- $kr. 
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irnn~ Jioeb: I\:.ei·k- en L ombard :-:O trare 1 nou J ohnsons B ier 
H~il. '>rn.s ,Ee no.:;!r.: \1·inh::! Y:lll C. Fcrssnrnnn. (Opm. I n 
hit:l·d:c: gc-oou \Ya,, \ olg•:ns D<:. Fick. Ds. Bo;;man .-an 
.Pretoritl in ;;_,. jong 1lac: ·n klcik.:: t:n hier h.:r D.s . :Hurray 
ho111 kom w.:g,..ar om t ·: ;aa11 3tudee!' ,.:r prc-dikam ... . ) In 
daardie dae \\-.~;; +Jie prorninenr;:rt: IJe\\·oners onder mecr: 

E ngelst. 
I n ,]i.,. 1l11t- ,.till ·1;::; \1·,1s Ee dorps1·ell nog Yol 'an wil_d: 

K w:tgga ·". Blc-::u-;kk.:-. Blou,,: d1 '-:wart .. ff ildeht:.::sre. en;;. 

ens . b et· hitr gekrijod C\ok hct bier toe no~ geboer hon
dt:rcl !.:.::uw;;. Rull.:: bo.:rµl..:;,: °''"1 ~ by Vyfocek \1·Hac· noet'r 
OU K aptein Ba:dey ge>roon her : (n.l. ac!n d:e oo~t s,:de 
'an Jie :,\foo'. re: :.. om· Le .Joh! -~-.athan-=orr 1" ·u!) . Daar
vandaan is hull.: Yerdryt: rot b~· Ela11<lsioP-tciu \.fon cii;: 
P:,1bal', En t•k dir 1 laa1fon.::~ ook iat· ·r 10ller Ut:\1-c<JU 
>1·erd l.::u1 1rit',_ 11,c: i:s cLe lr-t..l:w..: t(c: ·:ir 1 iie: hnsr.:- kc:d' 
Xoor<l-weswaarts Yerdryi tor by L elie£ont2'.n aan die ~cord 

W esi;elike grem n n onse dsrrikt. 
X e.b.' •li e tet.'n,,woori.l:ge Proet Boerd.::i·y \\':.1;; n ou 

pannekit: 1rnr in btt:r jar.:: J:c::: naam ge1.Ty her Yao .. Ru~
cic:rpes -pann.::kio:::. In di1:: ou ryd 11·a;; dir daar nog woes . En 
daard:e ou pan ne'.;!e wa:; <lit: tlr inkplek Yan die 11·ild en. 
gernlgelik ook J:e rnor!.::-p'.ek Yan -Ee w'.ldsk!ii:S. Ecnmaal 
heti (L; \\'ild hddet• oorda~::; ltdll' ere LlOl'p korn loop Ol!l dcUl' 
sekere ·dak plekk.: rnn clic r'.,·ier. regoor dii= Doppt:l' E.erk 
oi ou Tom 5corg:c: se ,-,·oc~rc win:;;.:[ lie: l'i,ier deur t~ 

gtlan . Hulle di:!ut-ivop pkk \1·a:; cbar in ,Jie /;uurr, waar 
die r:,ier nio::: tLc1 TI·c1-' n!e. L:. plek!;.:. t.;_,- J:l<.i!' d:e dem·
loop-pli::kkc !ier on;; 1·aie ru:i:d cng1:: Yt:c:i· .~I) I 0 t tl> sru:,s 
"'·Jd 1·d ·::;uip < !! •loo,l:;c:,Jaan. \\. :n:i;:. u ~uoer 11·.::.::r. ge:d 
\\·~1;:, bait= :ska(n·~ t:ll k?:u:: ·\r~t ... dta:r. (TelLl \\·as baic 
skt1::n·:: e:n krnir ·.Y~l ~ ,luul'. Krnit ""' prys \\a::; :!::l :5 : 0 

VU' 
0

D. Y:Yi pOllLL -:u;kit.: c-U 23 - 1rns daardie Ll'1c i.1aie geld 
en dit 1rn~ Hg ~1ri:wr om JaaLtan t e '.:om. Bo langcs die 
J.I Jo'. 1·iritl' \ onge1-h·r t1::goor \\' d\t:rJ'.end j11nhi.: . Skr . • 
'.ctt ·n EJei1"!..!rnns L~ cc:n \'U'J uic bCIWGte ce:i nm cu }foo~
T!\".d' gt-1Yoon. 2\ou Ja$.r oy Kleinltun;; h.::r on;; on:: lood 

gaan ha:1!. Ik ~;:rn li.,. pl c:k ~oe:· L 11"•!...t ,Jir :, L:1::r \'::?.ar. 
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r1it paJ Y:tll Venter:<dorp naar .Johanneburg. deur die :?.fooi-
l'i"'·l!er g:,;·1n . 

E en Blank potesie het on,. geha<l in die persoon ni.n 

.. ou .Jan .\rnoJ,1u" Schou t .. - sy van i;, m.v ontgaan, Daar 
'\Ya<' omtrenr .1(1 tot tiO kafler-polisie wat. Yan :\fachawie
st ad he_r]wn1:otig wt~. Daar was eennrnal ·n geskie<knis in 
\-crband 111<• r clie cmtsnapping van 'n gernng .. me. wat vir 
-1 rafba:r: 111:.n-,lug besku!dig wa::, W<larin hierc:L· kaffer
pofo•ie er; µer <- kie-hrandewyn ·n groot rol gespeel het. ·n 
Sekere E!1f;C;ls1rnrn, Torn Brown, 'n messelaar. hacl 'n kaf
fe-handlang .. 0r \·:m hom met ·n . ,dwar..:hout .. doo<lgeslaan. 
Hy werd to,· ·n die destydse tronk ~t::;et. wat ge;;:taan het 
op ·n ph:k m1by di.e vroeen: Bornuans B romn·ry. Dit was 
·n kamer tj ie wat ik self van bakst.ene opgenek het om vr~ 
te kom \' all koi1111u;ndodiens in ·n Kafferoorlog brens in die 
l\oorde van clie land. Tom B rown "·ou desnoods sy straf 
ondergaar,_ 111aar on,, was ·n ;;eker klompie dorpsmense 
wou daar uiki> nm he nie. Hy sou ontsnap en 'n seker 
kliek sou bon1 daartoe in st aat $tel . Op 'n ~ c·ker nag het 
ons die Kafferpoli0sie, wat die t.rouk u1et di <· gevangen t
moes bewaak - rlerfen in getal. - l1ie eeu 11a die antler 
onskadelik g <·r11:.1<1k inet perskie-bnmtl.:·wyn. Ons klomp 
her. toe 'n !!at d1::ur die t ronk se w1n·c: .~etllaak - die bak 
~t<'ne was nic nrn goeie kwaliteit nie - en Torn Brown in 
Hyheid ge!Stel . :'~ k:m,.:.: om te !em· en n-y te kom wae 
·1naar swak. On;; het hom to.2 ":tn ·n perd. -,.aal en t-0or11 en 
\\"at nodig wa". \ oor"ien. Tcni Btmni wou nie eers weg
dug n if. :31atit· ons htt horu geforseer. 1 >ie slot van d ie 
<:aak wa5o; lty .l.1t:t ot•r d ;E: VaaJ-riv:t>r gev!u~ >'n het. later 
in Winhnrg O.V .S. ·a i'yk man gfl\·ord. 

Find vi>n die . ..:tuk va11 

_\Im .. \nderssen. 

E nig"' fr:i1,.'111ente ui-r dit.: ::,kl) •.v.-1· ' " m .. ran . . . \ n
d r i es H cn<ll'ik Potgieter. .. 

:i. , l'it l'achet-::c: WorsteLtrij1l der Tnmsvalt:rs kan op 
bl_ 271 als rnlg gelees word: ,,In S!h e t,." Hendbook t o 
~outh _<\fril?a" "taan a!!- -..olg t;:, lH::-:: . . D .. naam Potchei-
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;;;troom is t:en neemill.oon:.ige samenvoeging der namen 
Potgiet er , .$ herf en Stockenstrooru, popula'.re perso.aen 
o.ader de Boereu Republi.,,ken · · .. . Deze populaire Scherf t::u 
:-;fockenstroom is onbetaalbaar .. st: Caehet verder. 

a . ., In ~Ioody"s Bahles etc. in Southern Africa D eel 
lI lb. ::?50 k<ln ·n dergelike ,-ermaaklikheid gelees word. nl. 

als i:olg: .. In 1839 Potgieter established the village of 
l:'otchefstroom, called parlty after him and partly after 
Van der Chef ('.) and partly after the beautiful r·iver on 
the ban~ of which the \·illa!ie was laid out" Ptc . 

c. Op bl. 13g rnn voormdde ui.s . staan on<lt::r rneer te 
lees : ,,Andries Hendrik l'otgieter was in November 1 88 
hoogswaars.kynl!k nadat hy eers sekerheid bekom bet van 
.-\. \V. J. Pretorius se aantog en die van sy medekoloniste 
wat saam met hom :lan die kom was om Dingaan se mag 
re kom breek- was van Sandri,ier weer :S-oor<lwaan-:::. 

D ie jaarguy was nou cok ·•eel gunst'.,ger on, op nuwt 
te gaan trek. Of hy di.rek nni Sandrivier naar Moorivitr 
<leur getrek her kan on:; nog n!e met sekerne'.1lkonstatee~· 

nie. Omtrenr. d :e tyd wat hy aan ~Iooiri \·i.:r a;mgekorn 
het, bestaau ook verskil. Ons hou ons egter ook weer hier 
:um wat Tileal o.m. s~ : .. P otgicter leav~ ~atal in }Ln 

1838 and in Xovember tI838) ~ettles on the billlks of tht: 
.\fooi1< Yier and fouds vhe town of Potchefstroorn. · · 

Als P otgieter b. v. b. by Suikerboschrand omgetrek her 
in Kov. 1838 en van daar uit 'n geskkt.e plek gaan soek het 
d<lll kon hy o:nmoontEk al in hierdie maand aan :Moo'.rivier 
kom staan het . O.i. het hy al by 'n n ceere geleentheid -
hy was b.v.b. in begi.n 38 Yan Suikerboschrand naar Ka
ral gegaan om r:e gaan help teen Dilgaan na. die F ebruarie
moorde - <lie plek ' ir d:e eerste <iorp ten Xoorde van dio:
Vaal kom kyk. Hierdie neders! tt:.ng van ~ovember 1838 en 
die eerste aanleg van ou Pot.chefstroom, het, soos elders in 
die m. s. blyk - n'.e gelyktydig plaas gevind nie. Die Trek 
kers het bier bo aan die }[ooir :vier ongeveer 5 of£ myl ten 
)l°oorde van on::e stad, gaan strum , -waarnou ongeveer w:r 
5tinkhoutboom en Suid-Kolcn:esplaas le, dus iets noordeli. 
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kc-r als b.\. E:lington-Sidiug.'·' Die mielie- t:n pompoen
saait:d en die tyd van groent e tuine \\as daar c-n die mense 
\las al enige jare :!gtereen aan die trek ge\\ees. Dit \\as 
·1u- snaak:: <lat so spodig moonrl'.k _,;,aad-goetjies" in d ie 
~T0!1ll rnoec; kom. Daarom moe.:; dit plaas \ind op 'n plek 
m rnr gou'>I en gemaklik '>later uit :JiooiriYier kon gelei 
~rnrd. 

Op d ie plaa<: \Yirstinkhoutboorn is nog re sien die moot 
\;,Il t1ie eer-ste en t\\·eede Voortrekk.:-rsdarmne 1\-ar in 1839 
en kort daarna in die Jfooiri,ier gernaak '>lerd. Destyds 
hd die mense nie al te ;:root lande aangele n ie . Die t.n en 
om:;tandighede rras daar \OOl' nie ge~k:k n ic. 'n Klein srnk 
k'.e koorn en;;:. wer.1 ge;;:aai en ... die seen \las danrb~ en .. . 
da:,r " ·erd genoeg kcr ing ,_.fr brood gewen'. Op die ·rnor
no.::mde pba,, Wir-tinkbomboom het Potgieter sy eerste 
aanleg gemH:!k. Daa~ !<; rnndag nog die laa-r .;; c:pore ·rnn 
"':' ha.nilewerk te sien in die \Orm rnn 'n lang\\erpige ka
m-:r. \1-aan-an ilie nrnre de;-tig duim dik is en ·u rnoerbei 
er! 'n appelhoom. dPur horn self geplant. Potgieter had 'n 
huio na·u· rlie ei'-e van die t:•l . Die afmering "-as sewen
ri, n Yod x ' Yf-en-w:ertig YOet buitewerk. 

D:e ;;ten-:gt: rnure rnn dertig dui.m kcm rnndag nog 
en·e ~aa[ gesien ":ord. Die hoogte wa" 12 1·oet en die 
gebom1· 11·as '>O sterk a1; ·n ka-:steeltjie. Tern·yl die huis 
m·:!·" n c ..: qt:bo m· "·erd het ·n st:ekoe'. t-en nag tlaar kam 
-kunr Hy het egttr nie <eel sknde u;_tr;L· r'.~ n'e maar het 
roe: :,a:e onaan~enL.me afo t::rpsd.;; agtergo:-laat. Die huis 
\\·:;~ ,-ir dit: ~root~rc 1leel l .en1il met 'Y aqrerh t ings wat hy 
ek~ 1 1re,, reen ,lie kalfklun: nrnre uitgewerp h"-t en ooral was 
1li-... p sp01·e gerrap. Y cor 1.l ie huis n·a~ 'n groot nugte boord 
a.1n2elt, Je.1r Porgit:t.::r. waarrnn hy seker c:eli maar min 
n-;: ;re nm ~eniet bet. D it moes 'n tuin gewces het .-an... 
l!. :r.stt:O"- ·n rnorg grcotte en dii; \\O!'.d n:rhaal dat sells 
!!c; ry lt:n- d·e ~ewe rnn Pr.,.s. Kruger jaarliks \:m die eer
;;r n~rboom ptrskie~ naar Jie President se huis gestuur 
n·e-·l orndar .1a~1r ~t:en bErer bekend wa.s. 

'" Yr:<~g: \Ya:irvlll EJ.ing:..:. ,fau die naam b.uloni.:~plaat:> >au 
!..~· ·ic:!t:' lA • .:r=pro:i; ~.:;.-Skr. 
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Van d ie ruin be::;;taau uog nH een Perskie- een m oer
be; . .::n een appelboom. D ie o;-ergeblt.·we perskie- en appE:l
bocm se nugte is cnoortrefbaar \Yat Eappigheid en superio
teir betref t n is ·n sprekende be\Yys •an die feit. dat die 
Voonrekker.:- baie mat1l 'rugte in lam1 gebreng het n-aa~· 

YOOr ni.:mand horn hoef te skaam n:e . 
H ie· op die Ou Dorp '.s toe teen •lie einde an '3 en in 

·39, ".J1) en half ·.n toe gesaai en geplant. In 1841 "·as die 
eerste vu dorps,oor nm Porchef.::troom of Jiooiri,·iersdorp 
of Vrybu?·g. klaar gekom en in hierdie jaar n.l. 1841 is die 
Ou Dorp t oe ;-erlaat vir die egte ou Pot. ·heistroo:u waar 
ons Potchefstromers nou n-oon en ,·ir n·ie on.:: 'n lekket . 
\HH"Ul p!e1-:kie in onse harte her. 

Genl. Porgiet er bt-t. - hoe\\·el hy ook nog ·n \'Ef

plaa.:: a:1n di!: 008rek:mr rnn die rlorp bad . n. l. c1ie plaas 
Hanebee tfon tein rnn die heer C-rrimbeek . - hoogvaars
kynlik in ;::y"kasteelhuio;,:e op \Yitstinkhout bcom bly n-oon. 
Imruers: on::: " en! n·rseker : .. b:·na al d;e 11apier.: rnn die 
ee-;t·re jare \an die .Republiek i;: :n daarclie huis op \\-it
.;;rillh:hourboom ge;;kr;·f"" en - bow.:dien in 18-!:2 her Por 
!,'. it::ter Ou Dorr en Potchdstroom \"er]aa c. i;-ir Butidshoek 
t ·n \\-este rnn R ustenlrnrg- on <ler teen tLe ham::!:' rnn die 
.\la; :di.,-,,Ler.;. Yeo,· :;y Yertrek naar Buffelsl10ek i::: s:; 
rwe;::dt nouw. Helena E. Botha weduwe du Ple,,sis hon1 
vm·rnl naclctt sy horn ·n Jogte!· in ::O.Ie ;i 18-1:1 gesh:enk (mis
:;ki.on ten ko:::t e YHD ham· le\YE). H ierdie clogt et· is die 
, . tante L>ornthea · · ,·an onse m . .;; . .\ndries H eni lrik Pot -

.:{cter. 
_\. Enig~· aan haliugs uilt I is. }1. L . fie:;;: se ..-oor!es:ng 

\an onlangs . 

. . On- dorp i::: beroem<l rnor mt:er clan e'-"n •ling. Be 
rnemd mer zij n ''"a re r 'o o r r a a cl . Ons Llorp is 
ook bc-roemd YOOl' z"jne uit;;esrre-·kr e do: p;:;
g- r o n le n. Yan sowat 2.J.000 morgen. ~a alle-; wat 
reeds argenornen is >oor rniLtaire en lanclbouwcioelemden 
bl,n'i:; onze J orpsmeent nog de grootsre in ons lan -l ...... En 
ook mum ons dorp uit in nuchrbaarhfd \an boclem .. ... . 
Ock is ons clorp beroemd rnor zijn groote u it g e ;: trek t· 
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h e i d in . ...-ergely king met t.ijn bernlking Val). 10,000 blm 
ken en 1000 naturelle.n en gekleux<len. Opm .. 

Ma~r wat os dorp boYenal lwroernd maakt is het feit 
dat bet is bet ou dst e do rp van Transvaal.. . . li1t 
de oude Notulen nm een Radsvergadering gehouden or 
bet oude Potchefshtroom en gedat"eril 26 November 1841 
lezen wy : De raad heeft bes\oten van hier t-e verplaatseu 
naar de plaats rnn de heer R. de To<!t (du Toit) aan ck 
Westzijde van Moo:ri"\"ier onder bestier van tlen beer ;>_ 

F . Strydom. Hetoude dorp moest dan gelegen hebben 011u 

de Oostzijde -.;an de 1Iooirivier ' ·. 
Opmerking: Ons glo nie dat hier<he bewering van 

Syn E erw. heeltemaal korrek i-; . Die Ou Dorp het aa11 

al twee die oewers '"an die 1fooi gele. Sien in verband hier
mee on:;e beskryw:ng van Potgietc1· se kasteelhuisie en ou 
meneer Andersen se stuk, waarin hy verhaal dat hy en die 
oue b eer Olen 'n ander ka. teel l111is aan de W e<;oewer ea 
later jare afgebreek bet. 

En op lb. 14: .. Potgiet.er heeft een ~rezuil verdiend . 
.\ftt al die Iout en e11 gebreken va~ dezen grooten stich
i;er van ons Jorp. zal bet toch u!tstekend wezen als er meer 
van den geest:. ...-an Andries H endrik Potgieter ge~onden 

werd op bet dorp n:iar hem genoemd_ En het. zal uitste
kend wezen als de bewoners van Potchefstroom een ge
denkteken van hem hier willen oprichten . 

Opmerking. Dat genL PotgietC'r meer foute en gebreke 
had als sy tydg€note glo ons nie, hoewel by ook maar 'n 
m ens van gelykt> bewegings als ons .. elf was. Wat Ds. :Fick 
vermoed op bl. 9 ,-an sy boekie van die doorsyfering iu 
Potgieter se voordeel deur oliia.ntstanden, hoop ODS met
terdaad t-e weerspreek deur ons bo-ek oor hierdie ,,grate, ver
gete V oortrekker · ', wanneer die :-:3} ...-ersk--yn. W a.tibetre£ 'n 
monument Yir P otgieter in onse stad wat naar hom genoem 
!s, verwys ons die lcser naar ons bowegemelde boek, wa t; 
hede nog helaa-s maar als m.s. bestaan. 

V erder sal Ds. Fick se boekie h:erclie skets van on.se 
hand op meer dan ~n plek bevestig. Dit sal interessant 
wees om hierdie twee st-ukke naas mekaar te lees. 
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Van die heer Daantjie Van Graan van Witrand het. ens 
-die volgende interessanre korte mededeling gekry. Hy liet 
verhaal a1s volg: 

,,Van die eike bome agter die kantoor kan :!,: u die 
-volgende vertel. Toe my vader in Potchefstroom uit die 
Kolonie aangekom h.et was ik 'n seun van omtr·!11t 9 jaar 

-0ud. Dit was dus ongever in die jaar 1863, dat wy >ader 
my, kort na onse koms alhier op 'n dag ·n paai: skoene ge
gee het om a:an )fe\Touw Prefori\1$, die vrou van Pre
.sident Pretorius te gaan bring. By haar agt r rkc1r had sy 
~ 'n kaffer toe net die eike geplant - ckie in ·n ry en 
-een opsy. Toe ik daar kom met die paar skoene too se sy 
aan my : )ly seun, >at hierdie emmer, loop haal wat.er en 
.gooi vir tante die boompies nat. " Ik het dit .toe gedoen, en 
het -.an toe af altyd so veel belang in die eikeboompies ge
.stel, dat ik hulle groei altyd nagegaan het, tot<lat hulle 
groot borne geword het. :Uevrou President Pret.ol"ius, 
.aan wie ons dit -.andag te danke bet, dat die eike borne 
<laar sraan, was ·n nooi Smit en ·n suster >an >eg Gene
raal N. J. Smit. 

Verder het my skoonader, wyle Johannes Botha. my 
nog iefa; >erhaal uit d ie ou dae se geskiedenis. Op die plein 
waar die Dopperkerk staan - die Oude )Iarktplein Skr. -
-bet die skutkraal gestaan. Die gate op die plein wat hulle .. 
nou - Jan. 19-20 - besig is om te ml en wat al jare 
<laar te s:en was, het hulle ontstaan tP danke gehad aan 
<l!e feit dat Jie grond waar--rnn die klei mure van die skut
kraal opgetrek was, daaruit gehaal werd. Kort na die stig
"ting van Andries Orighstad deur Hendrik Potgieter het 
hier in Potchefstroom 'n soort klein rewolusietjie gekom . 
.Hier was ·n klein klompie ratdraaiers wat hard probeer 
het, om in troewel water ,;s te Tang. Hulie wou namelik 
<lie bestuur Yan sake in die hande kry. Hendrik Potgie
t-er bet dit te hore gekom en sy wa da.ar in die Koorde in
.gespan en naar :::Uooiriner Potchefstroom toe gekom. Die 
mense het gehoor van sy aankom en bet gewapend in die 
skutkra.al -vi-r horn gaan sit en in.wag. kietgate het hulle 
deur die klei-mure kemaak en so die rnorman._ingewag. Pot-
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giE:ter h et g.;,weet dat hul le in J~E: ::; irnrki-aal h orn Yoorle. 
Maar \Yat doen hy? \rel , h.' gaan s:'· wa in die suidweste 
hoek va n die pleiu onge ,-eer \\am· (l ie rn·ee gro0r eikebome 
in <li e een hoek rnn d:e plein '-taan . u it:::pan . H~ gee toe 
eKe k alm order nm YUUr t ~ rnaok. T o.:: is chrnr koff! ec ge-
maak en .. .... Por.gieter en sy rnem e het doodluiter-s hulle 
gewon e gang gegaan. Hy h et sy veldstoeltj :e gen eem en 
ewe kaim gaa.n ::;it en koff e drink ter wyl d:e sai.u.esweer
d en : al die t yd in die skut kraRl ::;y koelbloedigheicl sit en 
a:mskmY. :'.\aderh an d her di0 kalmte rnn P otg'ett:i' so op 
hulle gaan wt-t·k. dat hulle ,, treep-srt·eep en koet~ -koets 

di e ;;, k u i: k r a a 1. d '. e e: Ee n n a d ie an J e r ,·erlaat 
her '. E n t oe "rn" 1lit uit 1.id die rebeliiE: ge"'·E:e::; . l l)pm. 
Yan di-:' ;)kr. . ·n ::\Ien;; den\ by hit:r<iie .::ril k in nerlik e 

k!·a.g5bt:roon nm ]Jotgiet er . •n<:Hdt:tli' hy ~o ~til en kalm, 
maac· iier kon optree aan d.e episcc[e u~r :President Kruger 
€e lt:we roe h;- b': die- ::0ke1 m m -.:::-iin!! <inn dit: l·~, "~rnci.ih·iyier . 

tydens die B u rge!oorlog. €\\- t' sr i! en l.!edc!<t:·d a.rn "Y gt· 
\ Vt.-t:r::.t·C-t-11 kon ~ t· t·11 \rE:-!-l~ . t e~·\l·.,-~ lllc t\\ ~: t· pal·tye aar! :::kict 
\\·a~ o:.i 1n1..:l- a~-n· . 

Y JI. Y·m 11 E: n l ,111 J:l: ht:r >< d·cor,· .. •!:'. _{,dl ik 
!1i,\. uo_:: i..h:'.·innec' . • ic1t d!c: .~.t.wt::'l:1er :-t; kanon ge"tc<an het 
W<1H!" n on l.!lnc . L u,\·r:nd1 \HJ•Jll c:n •lit! Voik"itkl" <n nab,\
die T\:.at:'OS w ,t di![ !.>:» •lie '-'e1Ac- geLon- \·:in lb= ::\00rd 
bru.: ~e k:<.nt g'.C·l't:>~.;.:n - ':<.i11 ii . .- Ti1c:olo.~it:sc: .--, kool ;:raan. 
]);e rnoa r ·rnn Jie s~:ans•n u:'t. i-- n~1g c1llluid!ii; rt: ;:ieii. 

E.o,·t Yoo:· rl e 1!001] 'an }In:-. I3on-iu"' 1·ir O!llt!"ent 'n 
ja,,.'.. gelede . i1•·t en-.. -- ,1il .. '-> kt".'Wec· - 11iL· .,,t::· .!!eha<l om 

nm haar. n:i!nen:-: 1Le Tn,n~ ' a.(: :\I useu111 t e \·erkrY en re 
vet·sr:.rnr Il '.l'.l!· l'r·~turia . ·n ka ;; ou koeran rc \\a.ar in inter
r esi':mtc- • ii.11.Ie dl , .. ,;on·n!le ::;~ hoek .;;b,m. Die oudste k0t .. 
nmt r•·a, Tite T1·an-,nid .\llYC.t.:<-ttt nm Q:o.: par 180~1 wat 
iu ci"t:: t:erste j:trt: 11,et:r .Euo;>-!;, al-: Ho:lan b wa:; en wat 
Ln<:t· \·ergrncr. en \crbt:tei· uirgt:l-:om b:t ondu· 1lie nuw.: 
naam ,The T'ransvaal.Advocat-een Comme i·cial _·hherhser. ' 

Laat on~, le:;er, et:n en tmdt:r <~ish-r,:"·t uit J!e cu rnui 
:tige nu"·,,bbaie t.n , sodoenllt: h"er ton J::i,F en !gs;;ms die 
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sluier opLg \an ou \arunele\\-e i'e t:-e en toe"tancle_ En 
onder die lesc- ~al ons om•.-illd,ew·ig meet als een maal 
•oel chr OU Salomo hE-dtemc:t!' korrt>k wa::: om te se : rlaar 
is niks !lnws oncit:r die son nit:' . · · 

D ie ht:el t:cerstc b!alls~: le W;C i' ens oop . Die b·ant is 
l±x22 cluim groot . D~e nn::tm is The TrnnsYaal ~\fh·o ·ate. 
~et ondei die naam :=:man die i:rn.wch· : :.'\0t.h 'ng ext en uate, 
nor aught- sd loVi: '.11 nrnlico ·· . . . Y t:rl;k '!1 eek niet .. nog 
schryf iet :: :cer-r in boosheiJ · ·. ihn 'o!g onde1· . 

Pot::hei:0tl"Y;m . 'Iue:=:clay Dec·. 28 1889. :.'\ o. 32. 

);o_ l ;" u .. Gom·cr::H:tlldlt"- Kenn'.o:zey:ng :.'\o. 146 
d .d. 0cr. lt-tj~1 re . ,0m-c::irs :en'--' \ert-ragin;: in 1lt: aan..l.;.omst 

cl er mach;nc- c-i1z. . •'O!- her Jrukken t1ei.· pu- rzc;;cls . zoo zul
l0n Zi:: ~p !_ J~ Euni·i~ If. :-(~ 11~.-·t ~Ennen ,~:o!·i1t=n a~tgegc- 

•en' · ens. 
~ o. 2 I·~~e :n. . .Dt ontle~::;cit:ekcni~c :t:a<tkt L · t-rzr! t:"f1t

aan <le \C1·s,_·lii~'..ei:Jt: Pc:stmt·..._-~t~~·t' 1--D ~ .. e:i.ln::L.e~_ ~ tntle in 
de z __ ·,_ Hepb . ·~c:\c:Illl dar de- : ~-E : '.'--ll• .. · kanrore in,::;czon
clene t en<le1· van t!c heei- Jan SanrnJ J0E:'.cl-t. tc- Potchei 

stroorn. Yccc· 1kr ·.1-.;;k2lyl-:~ Yen·o.:-1· '"'n <lc-n uo- r po;;r kcr. 
t usscbc-n Pcrd:cfq rnom •_-n Pl·ernr'a. 1-loc« Z. H. E11 . den 
Staatsprcsident i" :rnngenomen, en rlnt- \·o;gens conkact 
het ,-en·oer zijnell cwnning z~~i Ilt:c!lcll er \\-c.,ns,lag den 
2den J,mw.u-ie lo7U_ Het \"t:l'YOer i~ L1:pa;,q als >olgt : 

Ver:aat l'ctc:iki~troo!!l \Yoeu~.L ,_; 12 um· ·s m:Jd ags 
en moer r..:> l"l'ttor~~,_ :n·~·i,-ei-t:n \ .... tyr.L1;··..._ !l:.Or6(-TIS 8 uur. 

\ :-t !'ladt l'r~tL:·i~~ /:ccd~!_g_.;; rnor'.!en' .:_I} .. ~ai· ell rnoet te 
P o tchci-;tr0.)!!1 ai-ri \· 1:-~·r-cn }) ~ncistlt..1:: · .... r~1::r;.;r~~-~~ 8 uE:-. 

(Ran l ·, P.' -t -,;-o!·dr EE~ l · l_-H ,-c0r h,:~ 'erb:k 
gt..~lott:: ~~-

v~ Po~tmteSt>:~· G-en:e·r8.:~' -

G.:ni. Po;,tkantoo_· . 'Potc!itfst;.·oorn. 

21 Dec. 185G. 

Freel Jeppe . 

(Yr:'>:lg 'an l1ic- :;:~er : \Yamom op Son.Jag <.l'.t PrE
t oria en :;ou sulks cc:r kon ge!H:ur her als Pot~(ete:- of _·\.. 
Vt~. J. P~eto~~u5 nog in le~e \YHs:1 ) 
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Dan \olg 'n ,-iron..; dae b1:1ie \\onrlerlike kenni-:<ge\1.;ng: 

£10 Beloning. 

JJe onci.:-rget.cekende b:cJ. hiermee Tieu Pond beioouing 
aan 1:enig pei->'oon wdke hem kan informafe ge>c:n . wie vn
l ang;:; twee 1-<.n >',"ill: br :e 1·cn mo gt geopend heb ben. \\"<Ult 

hy h0eft ze te ::\Iarie;o open ontrnngen. 
H. Sepirtin . 

Potchefstroom E Dec- _ 18u9". 

En dan 1·olg, wat ·a nii-n,, glad nie sou 1·erwa.g n ie \'all 

daarc1ie dae se tyd: 

Munfoipale K6D.D.isgeving. 

H et ::\Iunicipaal B est uur alhier . herinnei'li door Llae 
dat, overeenkomstig ht. 2 der dorpsregulaties, op den 
llclen January 18'10 de naYolgende heeren als Commissari;:
sen der :\Iun:cipaliteit afrreden : C. Land"berg. F . \\-. 
Reid. _\. I. :\Iunnich . I'_ F. Pretoriu:". F. J. _\. Grimbeek 
Sr. en _.\. F . Schubart. Stemgerechtigcleburgers worden a-1 

.zoo uitgenodigd hunne stE:mbriefjes .-oor I Commis;;ari;:;:en 
in te lHeren ten Kantore \·an ondergetekende 1·oor \\'otns
dag 29st·.:n rlezer. Geene antlere personen zullen 1·erkics
baar zijn dan Jie wclke den ouderdom nm 21 jaren hcbben 
bereikr en een onLelemmerd 'a:::t goe<l bezJten >an mins
'tens £300 waar<le. 

:.\Iuni:'.palire~ts E:amoor 
H ~O>. 1869. 

X o. 4 is die >olgende: 

Notice. 

J. _\, Grimm. 
Secrcrari~ 

The unders:gned begs to nor~fy to parents t hat the 
school will be reopent-d on _\fon<lay t he 10th January l 10 
11i; 9 oclock. 

F. Ludorf. 

En dan Yolg diese~fLlc ach-ertens'.e in Rolland;;. 

In 'n ry halrkolom adverrensies kom ·n ,.E:erk.:!5-kc 
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Bekendmaking nm D:>. J. P . Jooste ·rnor van .. Kerkdiens
ten :n ~fai-ico en by (le heer H. En:;tlbred1t in het Bosch
\·eld op Zondag :23 Jan 1800. · · 

En ,faar Yb'.' omkr dit: Superior Syrup of Lemons 
.Jianufacmred h"on1 tht· Trans-Vaal fruit. Th:;. s_,rup is of 
rnperior 4.uaEty a11<l ~r:neful flarnut'. a table spoon full ad
rled to a rumbler of \\"ilk!" \\·!]! be founrl ~m agreeable be\e
rage en". en<: . 

To\\11 and c:ounny :,ttpp!'eLl at the !O\\"«:"t !'att-;: fo!· Tran~ 
Yaitl ~ore;:; h~- t hv }fonufac-n1rer. 

H. DO~UiiHlT_ 

01°rn. Hierrli,. ~t•hen.-n<:ie het nit: luD'-.( ct:.ll!!~hou n•r
skyn nic-. Dit- .. Trnrn en Couurry Ell Tnm' \a·ll ~otes'· het> 
sekc·r la.it t delll'"'tt!. -:"lfaar wie het Yanrla~ onrler bcter 
omsranolighede die moed en onrlerueming-.:g....-e" rnn H. Do
n oghue. ,.rie. jn "·ie :>. .... . 

F.n dan \·olg ·n awler hoogd.nrn·enrle a•ln:no::nsie. 

N ott'.ce. 

The- Lon•lon and L:ropopo C ornpany . Limited is prepa
recl tu ,,.uppl;r )finer:-. Inn-eller..:. and Hunter~. "·ith every 
de-sc-riprioo cf < icod:-: ror Cash 01· in Exc·hange for hor:y, 
F eather' and other Colonial :Pro<lu"e. 

lJ . .JI. Kisch. 
Gen . .Jian1c1ger aml Secretary. 

Under lLt Geboorte en Doo1l"b1:r'.'-?te kom een YOOr in 
Engd-': . . Birth ar Bloemhof .Jfrs. W. _.\. Krige of a son" 
t-ns. Daarop YOI~ ·n Dood:"be1·ig in Holland' rnn den Wel 
Ed. Het-r Corneli-; Porgieter, Landdrost re Lyrtt:burg'" . 
Hienlie a1lwrtt:n~it= i" .~t:1latt"'d-.1: Xazaretl.t 2:{ ~O\" . 1869. 
Du~: Jlirlde!burg TYi. 11·t-r1l toe nog ~uzarrth gt-n0t:m_ 

Sk.rywer) . 

En nou •olg CJ• bla1lsy '""""'· lie H01land'e •lel rnn die 
krantji::- .. De Tran:;\-aal .\d-...o·at-t. Sonner n·mkonrliging of: 
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hoof volg clan J.lgemeen n uws, wat ons beknop Jie hoofde 

'an opskryf. 

1. ·n Be1·ig U'.L ,,Japfillsche rorn.<'ru;che;)\er"' war nei; ·n 

roman klaar gekry h et waaraan by 40 (se Yeerri~ ' p~n· 
aan gcwerk he::. D:e \\·erk het bestaan uit 10ti 1lek. 

:2e. lets oor J ie \ olkstelling rnn :Pai-ys 1Frankryh. 
3. Oor ·ii aardbeiYi11g in ~amaqualancl. 
4. ·n \YonJertke verhaal oor die:: l'.}giptiese mun1rn!c>' . 
5. Berig mu Dr. Li;- ingswne; brie:t d .d . d. J ulic- ldt.it> 

Yan Oor,:,pronge \·an die ~yl. 
6. Dei:;oc-k Keise1·in Yan. Franb·~-k Ic K0n,tam·nopd. 
-;-_ lets oo~· die ,,);;1s'.onale ,,d1uill nm _-\mer:ka· · \ d ". 

Staten. J 
::l . He ·n re:wolusie in Brazillie . 
\J. -~arcib2wing in Pern en \Ye::, lnJ!e:;. 
lo ... De afgeloopene \1-eck z:jn onze n.rincn alle door de 

"i,rinklianen 1·ernield gt-\\·01·den_ Ufachoou 111ec:-St elk 
neg wanhopige pogingen a.anwendde om ti: keeren, 

blt:ek het ~poe<lig <lat nio:::me;hel:.-k 1:rachteu daan:oe tc 

kort sc-hoten. Ook · u Lle huizen drongen ze t-n verniel
den vernstergordynen en kleding;;tukken, doch . .-cor zo 
Yerrc -wy \·ernamen ontzag hun woede Je c:hignons ·' 
l '.l ) ~ See, ciaardit: chignon:::! \\"at ·n kosre!ik kykie 

van Jie ou ty<l. ::::>kr. ) 

11. re _\artsdehn ::.\Ierriman. 
12. Bericht O\er H offmans Rei5gezelschhap · ·. 

13. Goudmynen van Nieuw Zeeland. 
1-1:. _\.fgoden op :.\fadagaskar. 

lJ. Per tele-gram ber:cht uir Parys Ll.J. 2-i 0c:t-0ber re 
Za.menzwer:ng our<lekt in l'arys. 

10. re Dood >"an Landdi·ost Potgieter -_-an Lydt:nlimg. 
A.ls ·n oprnlger word ter self<le tyd aangeprys de heer 
A. F .. Jan::,eu. landdro:+klr.rk alhier, ens . .;ns. 

1 7. ' n Berig uit .4.mer:.ka oor ·n .. gallery voor schilder 
en beddhouwwetk aan her In,;:t ' tuut te Btlit imore. · · 

En nou begin d!e derde bladsy rnn <lie kr:mtjie, wai; 



247 

die leser hei; dit seket· lang al opgemetk - neg al baiE: \ .:r
skeidenheid aanbied. 

Die eer<Ste si;uk is '·n korrespon~ie ';an ·n 5eker Por;

stefstroomse ,.Burger'·. Hy lug sy hurt en gee :SY ten·eden. 
heid ta kenne clat ·n seker .. ondenv,\-zt-1· \an dit- jeug l -
met sy kiere en al - 2'eteer en gc\·eer moes word we.;;us 'n 
\ergryp reen die Je:S~cl:::e iyn'" .::erba;uhei 1"8"'-\"k; . Di..: 
:;ruk ~s get~trnl , .Sint-Xikolaas Grnp · · en o.rn. \Yor.J gc.-se: 
. , 'n zeker onderwijzer der jeugd al' · r des a.>onlli, een iluks 
pak ran,;el heeft gehad en ook goed getheerd is, hy is son
der ee~e schaamte, maar ".Y Jenken t-Och dat hy de 
kleeren die ook goed get.heerd zijn. niet wecl<'r zal aamrek-
ken . ..... het doe! is rnlgens ons denkbeeld d.it. dai; de onder-
wyzer der jeug. de jeug rnorgaat :n het lieihebben >an 
huizen waar dat (le mans niet thuis is en wa.t hei; S>:han
delikste van die man is, dat zijn uouw die doodelyk ziek 
is zoo dao ook maar aan haar lot overlaat, en om h em <lat 
af t.e leeren hebben ze hem een goede le:S gelezen, dat wy 
moeten bedcnken -rnn clie menschen braaf gedaan is ..... . 
'W ij hoprn dat deze medieynen goede uitwerking hebl · ".l 
ge.ha.d. 

Burger'' . 

Ons is nog met bla.dsy 3 \an die kra.ntjie •.-,~n 28 Dec. 
1869 besig. Engels is nou weer aan die beurt in ·n ;;oort 
Local and Gen eral News kolom. 

Die eerste berig lui: Chrismas was enjoyed here ., en 
dan word >an N !\:,CTID.a.a.l •erhaal en die in bring >an baie 
n odige prod.ukte >an die plase. 

B erig Ko. 2 The 1.:oming Races on Tuesday next" 
daaroor geskied mededelin.,as. 

Be...rig No. 3 berig oor ,,The officers or m:litia" wat ,, re
sponded to rhe call of }fr. Steyn and his committee" erg 
onduidlik sonder 'n •erband of aanEluiting. 

Berig 4:. Mr. Burri! sen. and a part: of five ~ustralians 
left here on Monday I.or the Tati God.fields) . 

5. Berig (in Engels) Jat Goewerneur Kear.:: op 13 J ulie 
·e. v. op H arri:Smith -al wees oor gr.ons geskiUe. 
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.:\ 0g Bladsy 8. V errigt.ings in Engels re Supreme Court: 
of Pot~hefstroom versus Joseph Ludorf en William Wil
liams editeur ' an die Advocate r~ beslntldiging van Injurie
n aar aanleiding van twee inlei~ artikels in Augustus 
1009. waarin die President, die Volbraad en die Goeverne
ment van hierdie staat werd gehoond, ens. 

Bladsy vier. Bowe To be continued n.l. die bowestaande 
s aak. Opm. Williams het gouw hierop plek moes maak vir
&outherford en het getrap oor Vaalriner. 

1 Advertensie ,,Holloways Zalf en Pille". 
1 A.dverteru;ie ,,P otchefstroom College" . 
Elemantary Class English. (Elem ents of Gra.mmar, 

- Reading - Spelling-Arithmetic, (Elementary Rules) . 
Writing- Gymnastics - Religious Instructions. (sk .) 

.Middle Class. 

Enlish Subjects (Grammar - R eading - Hi£.t-0ry -
Geography-Arithmetic - Writing- Gymnastics - Re
ligious Instructions. 

Advanced Class. 

English (German-French and Latin Languages (if 
desired) - .Arithme tic (Theoretical 'and Practical) Ele
menfi; of Algebra. and Geometry - ffi.st.ory, - Geography
- Gymnastics - Religious Instructions. 

Tenns pe~ Annum. 

Elementary Class £6. 
}fiddle Class £ 8. 
Advanced Class £ 12. ens. ens. 

Potchefstroom Sept. 17 1869. 
F . L udori. 

En hiermee is onse kennismak:i:ng Yan die krant van 28". 
D esember 1869 - dU& pr esies van 'n lmlwe eeu..w gelede -
uit . Uit die >olgende No., die van ,,4th .January 18'70 ' ... 
noteer ons die volgende. 
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Op die Hollandse kant ...-an die _\d,ocate staan o.m. te
lees : 

De Transvaal Advo~at :? . 

In het dorp £1: 5 per jaar. Toegezon<len binnen den -
taat £1 :10:0 Voor enkel copy l sh. Office. F. Ludorf No. 

8 Retief Street, Pooohefstroom .. 

2. Advertentie: Lyst Onafgehaalde briMen 
3. Advertensie re Opening >an Skool op lOJanuarie 1870· 

word herhaal en uitgebrei, nie meer deur die onderwyser · 
Ludorf, maar wel d~ur die V oorsitter en Sekretaris van d ie 
Schoolkommissie, wat seker die onderwyser hierin a1s on
bevoeg om handelend o pte tree beskou het. Die Skool
kommissie ad 'l"erteer dan ook in die Landstaal in teestelling· 
meli Ludorf. 

Die advertensie lui: 

,,Gouvernements chool. "\Yordt by deze aan ouders en. 
voogden bekend gemaakt dat het onderwys op de Gouverne
ments School op Maandag 10 Januarie e.k. weder ml aan
vangen. Onderwys zal gege,·en worden in Hollandsche en 
Engelsche Talen - SchyYen - R ekenen - Aardrykskun. 
de en Geschiedenis. Zy die ...-erlangen kinderen naar de 
Gouvernements School t€ zendeu worden Yerzocht daarvan 
aangifte t.e doen by den Voorzitter der Plaatselyken School. 
aommis1::ie. Het geld • 001 Leerlingen: Beneden d.e 12 ja
ren bedraagt 2/ 6. BoYen dien leeftyd 3s. 's maands; maan- ' 
delijks zal hetzehe geregeld aan den Hoofd Onderwyzer · 
worden bet.aald ens. ens. 

Kamens de Plaat-selyke School Commissie Yan Pot
chefstroom. 

..\ }I. Goetz, V oorz.i.tt.er. 
A. F. 5elrnbart. Se ·retaris_ 

Opmerking. Vir die kennersoog vertel bowestaande ad
venensie Yerskeie sake van belang. En waar ou Potchef
stroom •andag so 'n belangryke ~trum ran Onderwye is,.. 
daarom het ons dit hier meegedeel. 
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l'it . . The Transn1al _..\.drncate " rnn 1 :'.lfMrt 1870 kan 
opgemaak word <lat sekere R. Rutherford nou edii:;eur is 

Onder Marktpryzen 'an 21 tot :26 Februarie korn 
rnor · }feel OOs. tot 755 . Ra,e~·gerYc-n -!Os . tot 45s . per 
100. · H oenders 2 6 stuk. Brandhout 24s . r-0t 50s .. _..\.arcl
appelen 18s. rot 20s . Brande\v~-n per halfaum £18. Veld
schoenen 10s. rot 14s. , Spek l i5 per lb . Koorn 70s. per 
mud. Cyen 13s. do. ,_. 

In die ~o. ·rnn 14 Junie 1870 kom 'n groot adnrten
sie voor wat 'n Breeii kolom of die hele r\YePde helite nm 
die voorpagina beslaan . D ie ekstra groor . ..\.dwnen-sie ad
'erteer .. The Potchefotroom Races Tbur,,tb~- 16 and F'l'i
day 17 .June ne:'>.i:. ' ' Vyf >ersbllende soort wedrenne 
word gead,-erteer. Die Sekretaris is sekere J. R . R06elt. 

Onder die .,Local and General ~ews"' '\\·orcl meege
deel dat ,,Peach Brand«' is 18sh per bottle 1:1t Pretoria 
and Common Cape "'ine 30 sh. ·· 

.. . 'n Advertensie kom voor ah ·rnlg : Royal Hotel 
Pofohefstroom, former!~ ,, The P..o~ul Oak·' G. R. Coul
son Proprietor. · · 

I n die ~o. n m }fay 2-l: 1870 '3d \·erteer .. The Bloem
hof Turf Club" Cl.at , ,the Autumn R ace :.\1eeting" sal plaas 
vind o p ,.}fonday 6th an d Tuesday 7th J une. Dia groottc 
Tlm die ad>ertensie va.n die ou dorpie wat destyds seker 
geen twintig huise getel het is net so groor als ' an van 
die bowestaande soortgdyke ach ertc!bie rnn t ien •h:? la
t er op Potchefstroom. 

Vercler kom in hierdie ~o. YOOl' ·n Mh·ertensie wat 
lui: ., Copy rnn Vonnis in zake Fran~ Lion Cac bet ' ersus 
\\-_ C. Hollard : Hollard een H onderrl R :ksdaa.lders of 
£7: 10, ten rnordeele n m ·s lands kas voor het bezigen 
van lasterli jke en eerse:hendende uit druk1.i ng ten opzichte 
h"Van het karaktcr nm genoemde F rans L ion Ca<'het L€€
raar by de 'Ned. Geref. Gemeente Utrecht Z ._.\.R. 

In die No. van 12th April 1870 skryf 'n kmTespondent 
Tan rtreebt z._.\.R. onder meer: 

Second B est ~e.,s. The Re,1'l . h.id has a:::cPp::ed t'it" 
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call of some inhabitent.s of this districts . to undertake the 
M'.nistn· of the Gospel l'nd ha"- arriveci here with his fa
mily; but owing to certain >er,\ orthodox fanatics or ma
niacs or both, he \\·ill, I fear haw to le1we t·his place for a 
place better suited to his gu]tlesness" . 

In dieselfde No. kom nog o.m. die rnlgende ::id>erten
rue \OOr: 

Photc.gr:a.phiS<:he Kamers : 

l:'ortretten worden dagel.rks genoultn naar de niLnn;te 
st:yl en op de billykste termen aan rle Portret kamec·" 'an 
H. Donoghue, Kei-kstraat. . 

Die ·week later kom weer 'n \\·onderlik si;ul;:kie >oor in 
,.The Poets Gomer" . ,.l'erhaps it may bt: ~aid of our good 
town Potchefstroom also .. de te fabula narratur · after 
perusing the following. l'i tenhage it> not iree from . , the 
peculiarities which are to be round of \Ye may judfe rrom 
the fact the the following poem 3ppcars as an ad vei·t.i.se
ment." Ses Yc:rse 'an S r,-~:ls \Yaarvan ons Yi er hier laat 
>olg : 

.. Oh could th1;;rt' in this \\c.ricl h<' found 
Some Ltt.le :::pot of happy ground . 
·where Yiilage ple<!!rnres might go round 
Without the , !!lage uattling'. 
How doubly Lkst t hat place would be: 
Whert: :lll mighu Jn· ell in liberty. 
Free from the bittt:r 1utser:: 
Of !SO&Sip;: enrlless pnitEn-; : 

If such a spot were really knowu 
Dame Peace migilt· daiw it as her 0wn 

There like a l,) ueen might reign and li vt.
\Yh'.le everyont.- would soon for&i•e. 
The little slights th~y mighi; re- ei \ e 
_\nd be offended never. 
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T is m ischiefmakers that remove 
Far from our hearts the warm of lon,, 
And lead us all to disapprove 
What giYes another pleasure. 
They seem to take ones part but when 
They Ye heard our cares, unkindle: then 
They soon retail them all again 
:\fixed with their poisonous measure . 

.:illd then they·,e suc.:h ll cunning way 
Of telling ill-meant tales: they sa.' ,
.. Dont mention what I'Ye said, I pray, 
I would not tell another!" 
Straight to your neighbour's house they go 
N arra.ting eYerything the: :know. 

ens . ens. 

Onder: L0cal and General K ews word l ste verte!' 
dat .,a Oricket }fat.che takes place to day. North Yersus . 
boutb. " 2e ,.The trial of Laurens for murder of his fa
ther-in-law had concluded at Pretoria after seyeral days 
sitting. The Verdict Guilty, the Sent.ence De at h . It . 
would seem that the public voice fully endorses the jus
t~~e both of the Yerdict and sent.ence on the unhappy 
man.,. X .B. In die AdYocate van Junie 7the 1870 word 
gemeld: ,.The unfortunate man Laurens was executed at 
10 ocloek on Thursday last. " 

V erder word meegedeel onder , ,Local and General ' 
\an 24 Mei 1870 'n •erslag "\-"1111 'n op•oering van ,,The :M"t· 
randah H arper Co ·· en dan eindig die stuk .,.;emu, ("rnn 
die gehoor) we are told so fa r forgot themselves as to 
smoke in the room ck. All this, t-0 -sa' the least of it. 
was very bad taste." 

Die No. van 5 April 1970. (Hollandse gedeelte is nou 
al 'n tydjie tot Ko 1 gepromoveer - bl. 2 - en die En
gelse kom nou op die derde bladsy. Die Inleidin,,asarti
kel gaan oor: .,De B egraafplaats" . o.m. word ges1-ryf: 
,.::'.\Iet vreugde \ernemen wy, dat er krachtige pogingeD..J 
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-worden aa.ngewend, om eene groote schande van onse 
~hoofdst'ad, waarover veel gesproken en gedacht is, weg te 
_nemen," ens. ens. En aan die end: ,,Wy zijn verheugd 
te zien dat <le nu aangewende pogingen door den H eer 
Poortman en anderen, die de zaak ter harte genomen heb
ben, met goede uitslag geschieden...... en zijn blyde te 
Jnm.nen melden dat tot nu toe, >oor ongeveer £2.50 inge
--schreven is. Wy meenen dat ongeveer £300 benoodigd is" 

In dieselfde krant word ook nog melding gemaak van 
-die ,,Bezoek van den Gouverneur Yan Quilmane te Rus
tenburg met welkoms adres rnn den Landdrost P . J. rnn 

.Staden en het wederantwoord des Gouverneurs . · · 
In die :No. Yan 31-5-1870 beslaan die hele eerste bladsy 

'n adverLensie oor ,,The Potchetstroom Races" . OpmP..r
Jring. Nie nodig om te se nie dat ons op hierdie gebied 
vanciag weer die ou Potchefstromers vooruit is. W edr:P.nne 

is ten minste in onse tyd 'n seldsaa.mheid, waar dit vr~::!r 

·filie tot vier en meer male in die jaar mode was. 
Onder Local and General News word meegedeel · ,, . .\ 

.Sundial now stands in front of the post office wlil"~h ,\ Jl 
·-On appli~ation an,swer to the question What·s o'clock ?
When the sun shines!" 

In die Xo. van January 25th 1870 adverteer Mr. J. 
G. Moses, Surgeon, Dentist of Port Elizabeth. Begs to 
inform the Public that he intends to pay a short visit to 
Potchefstroom. Parties intending to make use of his servi

·ces ple-ase to address him to the post office of Potchef
.stroom 

V erder kom nog in hierdie No. voor als volg : 
Rook Castle Bath House, Potchefstroom. Travellers 

and others can have a. Showe r-B at h at any hour of 
ii.he Day at the Residence of the undersigned. Charges: 
English }foney l s_ Free Sfiate Money 1/6 or Transvaal 

.Money 2/ 6. 
Richard Harris. 

Tinsmith etc . 
..Potchefstroom Jan. 22/ 1870. 
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Jn die No. van :Nfay 24th 1811 (Vol. III No. 8 ) is die· 
naam .-an die :krant wat van nou af in groter formaat ver
sk;vn : .,The Transv-aal Advocate an d Commercial Adversi
se1· · ·. Druk is netter. y.£eer Hollands en d'.e Hollandse 
gedeelte beklee nie meer d:e tweede plek in die krant 
maar die >oorrang. Hierdie verandering is t e wyte aan die 
feit J. P. Borrius nou drukker is, hoewel Rutherford nog 
editeur en met Ludorf mede eienaar • an die blad is. Die 
beer Borr:.us druk nou die krant in Bergstraat 1\o. 54. 

In 'n ander Ko. van January 1870 word 'n stuk Ge
skiedenis vermeld in die volgende berig : His H onor the 
President arrived here from Pretoria last night, and will 
lea•e again in a few days for Harrismith t-0 meet Go> · nor 
Keate and President Brand on the boundary question. 

En verder: . , the bakers complain of the want of ! rit>~l ; 

their supply '.s nearly exhaust.ed' ·, en word meegedeel dat 
die prys gerys het tot £4 per mu d. En da.n eindig die 
berig als >olg : There is every prespect of great.er priva
tiion. than that which occurred the cause is removed. As 
before, the st-0rekeepers are blamed end the again throw 
the blame on the Govt. Notes. The farmers too, will not 
part with their grain for merchandise and the st-0rekeeper 
~ill not exchange with h:m while h e has to sell his grain 
for pape1·-money; ens., ens. 

:.\faar nog iets van twee berigte uit die jaar 1870. In 
die No. van & September 1870 word die opkoms van die 
reddende Diamant Velde als Yolg ingelu.i : .. ~Ien :<egt da.t 
aan Klipdrift (aan die Vaal) een diamant ge•<mde is, t~ 
waarde >an £7000. De Diamant KoortS heerscht, vol
gent> Cle Argus. neeslyk onder de scha.duw >an Tafelberg. 
Enkele personen en partyen vertrekkf'n dagelyks n11a.r de 
verre oe>ers • an de Naal" 

En :n die .-olgende ja.ar A.gustus skryf 0 Donaghue van 
H ebron waartoe destyds 14000 delwers was, na. Pot.chef
stroom en ruai hy sy stadsgenote aan om te kom delf. Die 
gesomlheid van algaar nog goed .. , En in die No. 14the-



255 

J une 1 "74 skryi sekere G-. S. Higson een lang stuk \\aarin 
hy , ,Diamond digging·· duidelik beskr;·£ aan belangheb
bendes. 

In die Xo. nn 24th May 1870 is ·n I nleidings-artikel 
oor : . . The Suez Canal Route. 1Iaar in d'.e No_ nn die 
week n n t e vore - 17th 1Iay 1871 - kom 'n baie inte
ressante hist-0riese stuk •oor als volg : ,.Uit die ,,Staats
Courant nemen wy (de .\dvOC'll-te) de rnlgende brief over: -

vi. ilhelm, by de gratie Gods, Duitsch Keizer , Koning 
van Pruisen. etc. etc . et-:! . etc . .-\an den President \ an de 
Zu d _\ir ikaansche Republiek. Pretoria. 

Groote en goedc Y riend ~ 

Ik geef r hiermede kennis dat: op ret eenparig ver
zoek • an Duitschlands rnrsten en Vrye Steden by herstel
ling v an het Duitsche Ryk orn de Keizerlijke waardigheid 
om MJ "6 nemen, Ik het 1Iynen plicht geacbt heh jegens 
de gems.ens happelijke Vaderland, onder dankbet uiging 
• oor hct .Joor de Du· tsche Y orst-en en myne and ere Bond
genoot-en bewezen rertrou\\·en jegens ::\[y en "::\I;·ne opvol
gers op Pruissens troon. 

T emyl Ji" Yastc hoop rn2d <lat: het ::\I;- onder Gods ge
nadigtn besm ur zal gelukken de met de Keizerlijke waar
<ligheid rnrbondene plichten uit te oefenen, verzoek Ik 
U verzekerd te zyn <hit ik ook voor de t oekomst de op
regste wenschen voor het geluk en de weivaart van de
Zu.d _-\fr:kaansche Republiek koester en aan UEd. gaarne 
by iedere zich aan 1ly voordoende geleg·.:nbeid de bewyzen 
van ::\fl.jne b.'zondt:re hcoga<:hting zal geven. 

Versailles 29 J uny 1871. 
Y oor ware '"ertaling 

(getekend) Wilhelm. 
(getekend) Von B!.smarck. 

(getekend) J . C. Prd ler. 
Vertaler: 

In die So. W Pdnesday 10th llay 1870 kom die rnl
gende ,,Gon•ernements Kennisgeving \'Oar: 
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Kennisgeving : Theaalll'ie:r GeneI'aal. 

~ommerlyst 'an Gomernemeots Xoten ter veroieti 
_ ging overhaod:gd aan den hes. Geo. op den 7 Januar~-

1871. Van de :£12000 uitga,en (uitgifte Skr.) Yan 1866 
. 221 Noteo van Een £ ., 12 noten rnn 5 shilling; van de 

Ryksdaalder Noten; 3 van Rds 10; 4 'an R ds. 5; 3 stmk
kende Noten £3 :10 en nog 41 tukkende Xoten. Saam 
£273:3:10. Generale Recaputilatie . Volgens Rapport 

- van de Commissie by Voksraart B esluit d.d. 4 :Mei 1870 
~ was het bedra.g \an de Gouvernements Xoten in circut-atie 

..... . £79029-2-6 Hien-an zijn ' em"etigil : 

Op den 8 July 18'i0 
Op den 25 X o\-. 1870 
Op den 8 ::'\I e! 1871 

Pret-0ria 8 ::'\Iei 1871. 

£3039 11 0 
2371 2 10 
273 3 10 

£.£5683 16 10 
£73408 5 

Fred Jeppe, 
Thes Genl. 

In die Ko. \'an 10 ),Iei 18'11 is ·n inleidiogsartiekel oor : 
,.Duit schland Portugal an <le Zuid -.\ fr;. Republiek"' 

Daarin word kortLks kaps:e gemaak o.m. als Yolg: .,Zoo
. .als on s gemeld is wor<l aan deze Republiek door Jen Keizer 

Jiulp en raad toegezegd in alle ooverwachte gebeurtenis-
. ~en ,,Dit punt is rreemd en kan rnn eenige beteekenis 

zijn. '' 
Verder word nog gemeld dat a!ln pres. Pret-0rius. de 

heer Proes en.de heer Forssman elkeen 'n seker Portugese 
Ridderorde te beurt geYal ht. n :e stuk eindig: " Wy verne
men ook dat door een overeenkomst van vriend,schap, 
handel vrede en het bepalen der grenzen tusschen de Re
publie.k en de Partugee&:he B ezittingen de Transvaal 

- eene groote uitgestrektheid gronds heeft bekomen, inslui
t-ende de Pormgeesche Kolonie Jlachusul'a of St . Louis. 
])eze streek ligt tusschen Drakensberg en de Lo &mbo 
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b&gen en is volgens geloofwaardige b~rigten , het beste, 
rykste en gezondst& gedeelt.e der Z. A. Repbl." (vraag: 
Kan 'n mens hier n:e vra. nie : Wat se Horak hiervan? 
En indien die berig waarheid mog bevat ; waarom is d ie 
in bezitneming nie gevolg nie en waarom •ermeld geen. ge
:skiedenis· boek die fe'.t?) 

Daar volg in hierdie No. n(){; 'n inleidincasartie~l OOl' : 

~,Die V:rystaa.tsche Moeilijkheid", (in sake vervreemding 
Diamantvelde). 

Onder die ,,Gemengde Ber'.Chten" kom die volgende 
Toor, wat - nietteenstaande ons bestek ipkrimping nood.
-:>aaklik maak - tog die moeite werd is om van kennit; 
te neem. 

,,• terfgeval" )Iild legaat a.an de St. Mary's Kerk t.e 

J?~tchefstroom. W oensdag morgen j .1. overleed alhier de 
heer Johan Eduard ~fouberg, (geboortig u'.t Zweden en. 
die z.ich jaren geleden hier vest:gde) . in den ouderdom. van 
-65 jaren. De overleden~ was •an een rustige, uitgetoge
ne aard, oogenschynlik by we:nigen bekend zeer .spaar
zaam in zijn gewoonten en zorgeloos voor zijn per~oonly

..ke hehoefte. Hy was bekend als een yverige man, die 
vaor iemaud •an zijn stand nog al mid<ielen bezat. Gedu
rende z:jn laatste ziekte die slecbts eenige dagen duurde, 
weigerde hy nagenoeg tot het laatste toe alle geneeskun
d.ige hqlp en blies den adem uit in tegenwoordigheid van 
eene oude Houw en slechts een!ge weinige vrienden. Hy 
had \'l'OUW noch kin<leren, h:er noch elders. Xa zijn dood 
werden, gekn.oopt in een zukdoek verscheidene papieren, 
br ieven, document-en en eigendomsbewyzen van en-en ge
vonden alsook zijn testament behoorlik opgemaakt. By 
.di.t testament schenkt by '!llles wat hy bezit, vaste . .en 
~e goei:eren aan de Engelsche Epis opaalsche Kerk, St. 
1Iary's te Potchefstroom en benoemcl de tegenwoordigers 
11.er Kerk t-0t zyne Executeurs. De ge.-ondene eigendom
men ~taan in drie onbelaste erven, erven met gebouwen 
in de :R'.vierstraat. Document~ ter wafil'de van £250 -
geen Trans:vaal Noten - en een grote hoeveelhe:d h~l 



258 

en bah gelooid leder. lJe z.uiwr waanfo rnn het legaas~ 
zal over de £l()(X) bedragen, ens. ens. 

In die No. van 12 April 1877 kom weer n tiepiese
advertensie -.oor in Engels op gebied van Onderwys n.l. 

Grammar and Government chool Pretoria. At this 
school a sound and liberal education is offered. Pupils
a-re prepared for any of the learned Professioil., or for com
mercial persuits. 

Rea.cl }faster The R,evd. T. Harris Wills from Oxford 
...... _.\ssistent ::.Vlaster G. Haverland Esq., Professor .n•. 
German and French. Teacher of the Dutch Language, T. 
Bakker. of the Leyden l:" niversity. 

Behalwe ,.Gemenge Berichten" kom >erder 'n ve:r
Glag voor van: .. Hof"" van Landdrost en Heemraden sit
ting'' -cir onse tycl b,vna ongelooflike berig: n.l. .. Influen
za (sic-!) is ti>genwoordig de or~e nm de dag." Daar is
niks nuws onder die son! 

\ ' erder die ...-olgende historiese rnededeling: , , The 
Goldfiel11s. The last intelligen ·e is satisfactory. The yield 
is good. :\. new and very effectiYe crushing machine is. 
on the .rn~? "' En tog hierdie ...-er\rngti~ sou t-0t 1885-
steeds beskaam gemaak word.-::::kr. 

In die Ko. Yan June 28th 1 'i l kom ·n a<frertensie 
voor oo;: die Jesty<lse Yeragte Tramn·aalse Papiergeld: 

.. ~u is hd "Cw 'I'ijcl om uw Tran rnal Xoten te • g<i
bruiken. De ondergeteeken<len maken aan het publiek in 
bet algemeen bekend <lat zij Scbikkingen hebben gemaalit. 
om TranSYaalse Xoten in te wisselen of in beta.ling te ne
men voor Goe<1eren in hunne pakhuizen te Klipdrift Dia
mant Velden. 

BLACK _\~D RAPHAEL. 

verd<'r word beken<l gemai\kt dat .. "V00r Buitengawo
ne Hooidbelast'.ng staat Pofohefstroom boven aan de lijst. 
Pokhefstroom £494; ·wakkerstroom £357 ; Zootpansberg-
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£9; Heidelhel'g :£272: Rustenburg (niks) en Pretoria £ 241. 
Verder, onder Local and General News: ,,The Water 

Furrow Berg Street. May we draw the nttention of the 
Municipality to the locality between Revd. Jocstes Church 
and Mr. S. Lombard~ Corner! For want of three or four 
hours work in cleaning and banking up the f:irrow, the 
whole distance is overflowed and impassable. and has 
been so for some time more 01· less and this at the driest 
time of the year!' 

In die Ko. mu July Jth 1871 sta-an 'n advertensie: 
,.Verzoek :.um l.tet PubJ:ek tot. onderst-euning van de Werk
zaamhetlen tor het maken Yan een goeden weg tusschen 
Lijdenburg en Delagoa Baai (Lourenco Marquez). '' 

En in <lie ~o. nm 16 Augustus 1871 weer een idem 
oor die ,.Weg -..:nn tlc Z.A. Repl. naar Lorenzo Marquez, 
Delagoa Baai. P.O. tol'k Secret.aris." 

In tlil'" ~o. ,-,m July 12th 1871 word o.m. vermeld: 
,,.The Cir~us i:; pretty wel attended ... 

Ver<ler word Ineegedeel: ,.De :}Iuni·2ipaliteit. Doode 
honden. katten of ossdL \ erS<'heidene exemplaren van bo
vengenoe111tle onaangename zaken zijn nu te zien op onze 
straten... Daar "ord tereg ·n beroep op beterskap gedoen. 

In 1lit'l Xo. \.in 9 Augustus 1811 kom >ir die eerste 
m.aal die rnJg.mtle hoof \'OOr: .. Gemiddelde ~farktprijzen " , 
als \Olg: 

Eieren ptr dozijn. Hard geld: 9d. 
Hout pE:r nacbt Hard geld: 10-15sh. Tr. Noten £2-£3. 
}lielit:s Jit:r mud Har<l geld: 9/6--IOsh. Tr. )foten: £ 1 15 

tot £2. 
~Iieliem£:el HarJ geld: 19 i ·. 
Tabak per pond Hard•geld 4d.-5d. Tr. Noten 2sh-2/6-

In clie Xo. rnn 28 Januarie 1873 skryf ,,Reformer·· 
\\" anied a Barber. ·' Verd er: 

, ,De B eneden Dorp !s in eenen beklagenswaardigen 
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>aarlik hetzy >oor mensch, dier of rytuig' ' . 

Verder : ,,Het Kerkhof. De kostbare muur rondom 
het a~meen· Kerkhof baat thans weinig. edert gerui
men ty d hebben de hekken op den grond gelegen en zijn 
de.r ~-erro~ing p?ysgege>en. &cha<le en >erw0tsting rnn 
allerlei aard is dus het ge-volg.'· N.B. }faar in ili-e No. 
van 12 Dec. 1873 word ber;g dat 'n Bazaar gehou was 
.om fond!,e te 1...-i:y om bo..-restaan de toestand te >erbetec 

In dieselfde No. is daar ook sprake van ,,een Lan<l
homvte.ntoonstelling welke in begill April zal plaats v'.n
.den .. , 

In die X o. >an 5-5-1873 ..-rord weer gerapporteer om 
-trent The Court of Lddst and Heerraden ook November 
1873. 

V erder : , , The Gouvernm.ent School is about the m ost 
miserable feature in t he external aspect of · Potchef
.stroom. '' 

In die No rnn 25 July 1873 staan te lees in die En
:geh;e gedeelte: ,.Potchefutroom Library and Read.ing
Room, We ha~·e lately now and again ad>erted t-0 the es
tablishment of a Library and Reading Room at Pot.. h ef
stroom. It is gratif~·ing to be now able to announce that 
the Committee has not only succeeded in pro\'iding for 
..the Readillg Room, a large and regular supply of News
papers, which are regularly filed. but that a glass ease 
ha>:ng been obtained a considerable number of books of 
an interesting and valuable kind, gi-ven by F. W. Reid 
Esq. , before he left for England to verse as a nucleus for 
a LLra.y have been placed in the room ancl are avail·!
ble to Subscribers in accordance with the rules adopted 
by the Comm. and which may be seen posted in the R.ea
d '.ng Room . :Ylr. z·nn will attend' OD Tuesda_ys and Fl'i
days from 3 to 5." 

In die l\o. van Junie 21 1813 word ' ·n brief van Ls . 
. Postma oor Vrymetselary geweier vir publikasie op grond 



261 

dat die' skrywer hom uit laat in n gees Yan ,,cingepasie
en grove veroordeeling van n-ymaconnerie" . 

In dieselfde No. n n 21 J unie 1873 kom voor 'n 
kennisgewing rnn die , .Enlargement of the Transvaal Ad
~·ocute ; waarvan nou gesdverteer word alle :n in Eng-F-lS: 
,,Printed ancl Pubfo:heil at the office of J. P. Borrius, 
Bergstreet Potchef.::troom for t.h e .Joint Propriet-0rs R.. 
Rutherford (E ditor) and J . P . Bon -ins. " 

Verder Imm v.og in h ierdie No voor onder die ,.P oetry-" 
'n gedig van in cliE> derlig reels met die ,,t it el V ix" Repro... 
Yeth his Mother. ()fore in Sorrow than Anger ) . 

.. 0 E ng laud . mo1her Engl:m!l. iI you wish for 'l'ratIB'<"<.,al 
.Just come and rake ir openly, or dont take it at all~ 
Dont at least l.:t Dand Arnot and his pal~· Kafir crew 
Do sneaking underhand work aml then shunt the blame on you ... 

En dan nog 28 reels 1yaarvan nog twaalf Yolg : 

--~England. mother "Englaml. if I should chance be hea:rd _ 
Ahoin trafiieting in guns. I like to say a word: 
For you see . my goo<l o!d lady. this same rraCficring in guns. 
:\fay play rhe ,-cry dic.kt!lS with some o[ your own sans. 
It may not bt quire proper. bar I sbould"nt care so much 
H you'rl guara:uec the E:afir would only pot the Dntch: 
Bat &lie worst of K afir shooting is. we're so like in he!"e 
"That in shooting at a Dutchman they might chance to pot me too~ 

Don't. lighr- the wcch oI mminy. don't arm the Sa-.age hand 
And spread desolation broad.cast across rhe peaceful land ! 

Xay, mother England. with the nobleness of years 
Stretch our the band of Fellowship to the Trans.-aal Pioneers." 

\ix. 

Opm. ·n .:liens verstaan ,,Vix" bete1· als mens weet dait; 
in J.ic N o. r an 18 October 1 71 onder ,.Important News" 
gestaan h et : Ann exation of the disput~d Territory South of 
the Vaal : De Beers. D u Toits-pan etc. Diamond Field 
Office 5-ltl-1871. 

In hiercVe selide :N"o. word nog meegedeel: ,,Fifteen. 
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small cabbages, about as large as lettuces were sold- lately
on the market at lOd. ea.::h. '' 

. Verder kla 'n ,,Jong Afrikaander" dnt waar President 
Bmgers se salaris en sekere ander salar iS&e verhoog is en 
die verhogings net die salarisse van ,,Uitlanders'' geld dat 
e1· niet aan. te twyfelen is dat indien de jonge _.\frikaners, 
een groot aa-ntal \\·aarvan thans Gouvernement-:; betrekkin
gen bekleci.en, voorta:an behandeld worden als nu, zullen zy 
verpligt zijn u.!t hoofde van gebrek hunne posten te bedan
ken eii hunne schreden te wenden naar eene andere plaats 
waar zy in staat zullen zijn et>rlik te hestaan, ens. eni:;_ ens. 

u:t hierJie Xo. skryf ons nog 'n kort advertensie ai, 
waaroit blyk <lat uesty<ls nog Jie naaru Xazaret;h vir Mid
<it::llmrg Tvl. in ~wang was. 

}L COETZEE, 
Geadmitkerd . .\gent en \ endu Ahluger. 

~azareth, Z.A.R. 

Eindelik noteer ons nog <lie allereerste aankondiging rnn 
.die a .::; . geboorte Yan ,,De Volk stem., onder dato Pre
toria 7 Junie 1873. 

·n \Vonderlike adYertensie Y'an 'n troupaar met Hol-
1audse name blykbaar behoren<l, aan ·n Hollandse kerk
genootskap,-11ie \·ernaamste in heel Suid .lfrika: ,.:Yiar
ried by special Licence on the 21·d of June 1873 at the 
Dutch Reformed Church Pretoria by the Revd. S. P. 
N aude of Queenst-0wn-Johannes Christoffel KT<>gh to 
Maria, youngest daughter of S. J . }Ieintjes Esq .. Pre
t.oria. ·· 

In die krant Yan July 19th 1873 kom o.m. voor 'n ad
vertcm;ie ab volg:-

, .'rhe Transrnal UolJfit:lds Extension Transport Co. 
Lt.J. ··The wagons of this Company, com·eying Passengers 
and )Iail5, will run once a week each way between Du Toits 
pan, and Pretoria. -via Xe\\" Rush, Christiana. Bloemhof, 
Klerksdorp and Potchefsh-oom. Fares from DTamond 
Fields to Potchefstroom £10. Parcels l s. per lb, From 
.Pot.chefstroom ti> Pr<>toria £-! parcels 6<l. pe.r lb. 
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Intermediate distances in pi·oportion. Passengers al
l owed 25 lbs. of luggage each. Specie and valuables special 
~ai-Ta.ngement . . Days of :;tarting fr:om Du Toitspan and Pre
ct.oria. Fridays. Opm. hierdie advertensie was die gevolg .van 
'n gerug dat goud ontdek was in die distrik Pretoria , later 
is die sti;oom gouclscekers \erder naar die Lydenburg5e we
Teld, waar alluwiale goud ontdek was. Hoe dat daar ook in 
-die dae geopart-el werd om goud te 1.Ty, alles het nie Yeel 
-gebaat nie tot d ie ontdekking van goud op die Witwaters-
rand. in 1885. 

In }fei 1873 is daar vir eers sprake van ,.De Trans
vaal Advocate en Handelsblad en is die aanvangsdeel -van 
<die blad in Hollands. 

Onder die hoof: Transport-prijzen nm D urban naar 
J>ot-chefstroom 18s. ; naar Pretoria 19&. en naar de Goud
-velden (Lydenburg) 35s. per centenaar." 

In die No. ' 'an 1 ~ovember 1873 kom voor: ,,The road 
i;o Delagoa Bay from Lydenburg has b~en commenced. 
En in '.n volgende berig : The Transport Company, we are 
-very glad to learn has concluded arrangements for the ex
·-tending the passenger and po;.tal service from Pretoria to 
Ly<ienburg: the first wagon would probably :.tart within a 
month. The accounts continue highly encouraging as to the 
fields.,, 

Maar ons het \ ergeet om te meld dat in die No. va.n 
20 September 1873 gewag gemaak \\Ord van een ontydige 
zvp, waardeur koring in die aar doodgeryp is. 

In die eksemplaar van Jan uarie 10 1874, word •erliel 
-van 'n ,, well attended and pleasant Ball. " 

Verder kom. nog Yoor onder The lo~a.1 and General 
.News: ,,To the Goldfields. Every day almoe.t now sees 
people passing through Potchefstroom. by scores from the 
Diamo?-d Fields and elsewhere.. Many are manifestly poor 
..and ill. Many are however of quite another stamp. 

In verband' wat in Mei 1873 gemeld was in verband 
met ,,Transpo:rlprijzen van Durban" kom in die No . .,van 
.13 Januarie 1874 die berig voor: ,,Transport from Natal ' 
.Potchefstroom is again very high. It now seems to be 
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.f-t is lurlher advanced ." 

In the M'Ba!t 28, 1874 No-. 1rom voor 'n ,,Pmclama
tion by me; Thomas Francois BUtgers, State President <1t 
the South African Republic. ·· Onderwerp van die Prokla
m:isle waarrnn nie 'n Holla'ndse pendant gegee wOl'd nie, 
wa!;l oor sekere gronde van M'assc.u en Ryt Taaibosch. 

In die N-0. van 21 Feb-ruarie 1874 kom voor 'n ,;Voor-. 
stel van Wet, Regelende het Onderwijs in de Zuid Afri
kaanse Republiek." 

En in die Xo. van 11 April 1874 kom die· volgende 
advcnensie \"OOr: . , The carlet Bar ~fain Street Pot.chef. 
·sfaoom. A ... rny with all care and despondenee and gloom. 
'l"'he Scarlet B ar o'er pleased Potchefstroom " nog 11 reels. 
in dieselfde trant. 

T. T. DE PRADINES. 
Proprietor . 

· N .B .-Yoigens ~for. Charles Read was dai.:r ook nog 'n Blue

Pos~ Bar in die dorp. 

Verder: .,Birth in Lond on on 9th Febro.ary 
1874 the lady of H is Honor President Burger's of a 
daught e r. " 

V erder word nog vermeld dat President Burgers ge
vaarlik siek le op Potchefstroom terwyl hy op ·n deurreia. 
van die land was. Twee spesiale doki:-ers was ekspres oor
gekom met die poswa-een Tan Pretoria en een van Kiln
berley om die sieke president te dienste te wees. 

Van die jaar 1875 No. 6th eptember teken ons aan :
,,Court ·of Landdrost and H eemraden. Present J. J. P:fu
naar Chairman, T . van Baal.en and C. Muller Reeniraden. 

1817 .M:aand nie seker. Die Advocate bestaan blyi
ba11:r nie meer nie, want ':P. P. Borrius gee nou 'n-.Jdein 
Holland'se krantjie ui~ met Jie naam ,,De Transvaal,!·>: 
nienw~ en atl \ e?"tenheblad. Cit.gt:!\'er en eigenaar J . P . 
.Boriius. 
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,,De ·Potchefstroom Meisje& Dag- en Kostschool, Door

en. door ()Ilkerkelijk. En juist- da:aiom v.erzoeken · en ver
~hten WIJ de hartelijke samenwerking mu alien die be
langst.ellen in de groote en goede zaak ·rn.n het onderwi-js.
der jeugd. De s :hool zal bestuur<l \\·6rden d00r eene 
jonge dame uit het H oly Oak 5eminary in Amerika. Al 
de takken eener Engelsehe Opvo'edine met ::M:uziek en 
Gewoon en Ge.borduurd H andwerk. enz. Sc' oolgeld 5s. 
tot 7/6 per maand. Muziek £2 per K\\kartaa.l. Logies 
me.t wasch, vooroitbetaalbaar £10 10s . per kwarlaaJ. B e
gin der school: October 1877. ,,Was geteken: J.P. Jooste, 
'L· Cresswell en C. G. C. P.ocher. 

Verder is die krantj ie vol. behalwe van advertensies, 
van alle soorte nuws netjies onder die Yerskillende rubrie
ke: ' Inleidill;::,asartiekel: Binnenlan&,che Nieuws : Buiten
landsche Nieuws; Oranje Vrijstaat : Ingezonden· Stukken 
en !ttad-vulling. 

In .,De Trans\a&l" -van 14 November 1877 kom 'l.OOf· 

'n ber.ig als rolg: .. De Oude Tronk. De oude gevangenis 
is ll. Woensd-ag door de ml.micipaliteit verkocht v'oor £38;· 
en zal _spoed'.g worden afgebroken. " · 

·V erder kom voor 'n kenniskewing van 8. Olen l~. 
Tabak' per dag gekorven t egen l~ per lb. Gt·oote hoeveel
heden l l per lb. Sept-embsr 1877. 

Verder adverteer:t ~- S. 11alherbe. als Bestuurder~ 

die Kaapsahe H andelsbank: 

VID. 

' Eindelik la.at ons 'olg- die origineel van Hoofutnk 1 · 
\an 'n m.s. >an die heer Charles Read van oru.e stad ,. wat 
sinds 1'86Z in ons ou Wilkerstad woonagtig is en wat des
tytlf 'n . m.s. van 25 hoofutukke geskryf het van die tyd 
van dte Sekoekoenieoorlog, waa.raan h:y .deel gen~m het;.. 
Hierdie m.s. sal. als dit eenmaal als boek verskyn sekel'
tamclik l!g: ·.kan werp oor daardie dae 'an die ou Z.A.:rt . . 
toe- Pres. Burgers se son aan die ondergaan was en met 



266 

· horn die end \ an die Eerste Republiek, vrug van PotgiP . 
ter en Pretorius fe lewe en strewe, aan kom was. 

Menear Read vertel So gespierd en eigenaard.ig dat 
<ms glad nie kon rnlstaan nie met puur sy stuk . vertaal 

· weer te gee nie. 
Hy skryf dan o.m. 

,, CHAPTER 1. 

,,Pot-chef-stroom is named after _\_ H. P ot;gieter, 
• Chef or Chief being his position as chef of the people an l 
stroom the Dutch for s tream taken from the river on the 
bank of which the town lies. (Thus Chief, Potgieters 
' tre-a.m). 

The name l'otchefstroom conveys but little knowled
ge or sentiment to most people beyond the confines of 
South African Shore&, -and yet it is the name of a to"IVn 

- t hat has played a m<>&t important part in the history of 
that portion of the country known as the Trans.-aal., or 

- South Afri~an Republic formed in 1837 (lees 1838) hy 
:-the Emigrant Boers (under Andries Hendrik Pot.gieter) 
these sturdy, self-relien t Voortrekkers from the Cape Co-
lony, i t was the first town established north of the Va.al 
River, and long remained the centre of their actions and 

· endeavours in recraiming the wild country and subdueing 
the fierce Native Tribe£. ~i[osilika.tse, whose very name W8'i 

a terror over the whole region, until the arrival of the 
white man. Potchefstroom ·suffered repeated bombard
ment during the Boer Civil War, receive<l. a few shells from 
the British cannon in 1880, and clranged hands several 
times to the contending parties during the war of 1889--
100-2. 

Being laid out on the ban.ks of the 1'Iooi River with 
evident care and forethought, there was nothing small in 
the designing of th.is Capital of the wanderers. The plots 

• or erven cons.i£.ting of a morgen each, comprising more 
: than two English acres, are so planned that ;hey can b ~ 
hily irrigated hy e>er runn:ng streams led from the 
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bt:auhful r iver before mentioned. The combine<i "Ghu.rch 
:-and Market Squares bobh abutting on the 1fain Street 
-from East and West respecfo·ely. cover an are.a of 16 
English acres, and together with the space t.a.ken up by the 
street itself, form a particularly striking feature of the 

· place. 
Beautiful gardens and orchards were calltd into being 

on all sides, and sufficient wheat was grown individually 
by householders for domestic requirements while a com

. monage of 50000 acres gave ample scope for the pastoral 
proclivities of the people. 

-1t was from here that the -sun-ounding coun~y wa.s 
further explored and de,eloped by handy pioneers, and it 
was from here ~hat bolder spirits Yent ure•l forth in pursuit 

· of big game an,d adventure with their attendant allure
m·ents. of profit and danger. It was from here also that 
many a Commando set out to a.ssist and succour friends 
who had become embroiled with the oaGives. .Here 

· the emigrant.6 in ma.ny a skirmish added :further to the 
lustre of th~ir arms which they had gained in uhe Zulu 
country. And it was here that the first se~ of com
merce, that great ciriliser of the nations became e::.tab
lished in the new t:at.e, and graduall~- extenderl to add 
it.s quota to the trade of the world. 

The maintenance of law 
1

and order for a considerable 
- time (as is natural among a people continually in arms ) 
· was entrust-ed to a great extent to the h"ands of the Com
mandants and. their officen;, being cansequently <>fa. semi
military nature. Gradually however ci'\"il law was evolved 
from the turmoil and a President; and Volksraad were 
elected, when civil ofii::ials were appointed. 

But now, in pite of their precarious surroundings, 
:petty jealousies unfortunately began oo how themselves 
in many ways among the more ambitious leaders. who 
desired to go their O\YD. way unh.inderecl. and to whom the 
new order of things did not appeal, restraint oi' any kind 

· being distinctly diE.taateful and irksome to their susepti
lb:Hies. This doubtle s arose from the feelings engendered 
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open country over which they had so long untrammeUed-· 
sway, and a conscious Jmowledge of tileir o-w:il Jnnat.e ~ 

strength and vigorous manhood. The .controlling hand of .. 
Potgieter was also no longer felt~ ' . etc., etc. · 

Kort vertaalde i.nhoud : Potchefsb.·oom se naam iG nie · 
•eelseggend vir Heemdee buiten Suid-Afrika se grense · 
Wfu en tog is clit die nP.am VSn °J1 dorp wat 'n ba~ b elank
rijke rol gespeel he~ in die geskiedenis va.n TranSYaal. Ge. 
stig ill° 1837 (lees 1838) deur ·.'\ndries Hendr:k Potgieter 
en stoore, op sigself staatmakende V oortrekkers.. was 
Potehe-f.stroom die eerste dorp ·ten noorde van: die .l Va~1 · 
en het. lang clie middelpunt Yan alles gebly. .Die .. dC.rp 
het ook . :n paar keer gely owler .die. bombardement in . 
Burger Oorlog en bet ook 'n paar bomme op haar dak 
gekry · in 1 0 t:!D in die oorlog vnn 1889-190'2 ' het die 
dorp ·v(;l"Skeie ID<lal onder die mag gekom van· een Ylm."rllil 

!twee gtcyd.ende kante. r. •• 

Pot.chefstrorn:n w"erd nitgele.aan di~ oewer Vaill die Mooi
ri-Yier met alle sorgvuldigheid en voorSOl'.g. Ba.ax was n.iks.. 
kleins:elig in die uitroeting van hierdie· Voortrekker-hoof
sta<l. Die erwe bestaan elkeen uit- 'n ·volle mo:rg grond, wat 
groter is als twee BngelSe acres. E n die erwe is so aangele 
dat hulle ten voile kan besproei word deur twee pa:ra.Jlel 
s&rome water ' wot uit die mooie • oomoemde mier gelei 
word. Die verenigde Kerk- en ·)tiarkpleine alt-wee belen
dend rum die hoofsfrda.t beslaan ·n oppervlakte \3.D es-
t.i.en Eng'else acr~s (8 morge QJ.lgeveer) . · En hierdie tw.ee
pleine t:8'3ID m et die stra.at self maak ·n .seker kenmer
kend~ eigenaardigheiJ nit van ' PotcheiBtroom. 

~Iooi groente- en uugt-etuine werd o.weraJ., gemaak -en 
v0l.d00nd~ graan werd gewen vir elke huisgesin-. ter.wyl die 
weigrond-e \llD die dorp U:t 25000 morge wei.veld '~t&im-

llit was Tan bieruit dat die -om.liggende land ..lle:rder · 
ondt:rsoek en aangele werd deur g eha.rde baanbrekerti. En· 
dit w~ ook um hier uit dat· menige Kommando uitge
gaa.n het mn -ande.t. rn.eruk tie ,gaan.helµ, ...enj., am..dit "tQSl.. 

~entl bier in Pot~hefstroom da:t d"e eer::.--te ~aad ~an KMp 



Ihandel-die groat beskawer -van die nasies~vasgeworlel 
ltet in die nuwe st&at, w.at }:angsflm~rhand_ uit.gebrei Mt 
-0m sy steentjie by te bre11g t>y die _algemene wereldhandeL 

Dib hand.hawing '\·an -wet en orde het ,;r 'n lang ii.yd 
. grntendeel berus in die hande van die Kommanda.nte en 
hulle off.isiere.- wat deels 'n _S?<Jrl militere bevoegdheid be
klee het. Veral solang die Trekkers. nag altyd onder di.: 
wapens moes leef.. Later het uit die onrustige tye Civiele 
bestuur die plek ingeneem en werd 'n President gekies, en 
·n Vol.~raad, en Civiele ambtenare a~gestel. 

En toe het ongelukkig, nietteenst.aande hulle wissel
vallige om tandighede, kleins:.elige n aywer begin te k-vm 
-0nder d:e meer eersugtige voormanne, wat graag ongehin. 
-Oar hulle eie wil wou . deurdruk, om.c4f; die nuwe stand 
van sake hul glad nie toegela-g 't nie, omdat hul afkerig wa;{ 
van dwang '-an enige aard,. Dit was sek,er ook enigermate 
die gavolg van d:e vrye lewe wat hulle gelei het en die 
~doed van die wye, oop landstreek, waaroor hulle die 

..onbestrede seggeru.kap so lang u:.tgeoefen het en ook 'n 
irelfhewnstheid >an hulle a.angehore krag en sterke manlik
..bei.d. Die kantrolerend~ hand van Potgieter werd ook 
nie langer gevoel nie, daar hy in 1844 (lees 1845) na die 
Xoorde gegaan het. Hierdie gevoelens het op ba:e ma
niere "oor die dag gekom en het eindelik in bloedvergieting 
uitgeloop. " 

Hierop volg dan verder 'n vertrouwbare beknopte oor
sig van die Burger Oorlog van 1862 en 1863, wat ons hier 
:nie behandel .n.ie. 

E:ndelik hiat ons nog 'n kort verta.alde stuk van mnr. 
Charles Read volg, getitteld: Wilgeboom. Hierd:e stuk 
.an mm. Read bet onlangs versh-yn in ,.The Potchef

.stroom H erald'' rnn 14 :llach 1919. 
Ons laat hier >olg 'n beknopte verlaling van die stuk, 

wat wel werd is om in sy origin.eel te lees. 
Onder die hoof: ,, Wilgeboom, " A bit of old History. 

Incident of Aarl:y Trek" vertel mnr. Read van 'n Ou Va
-0.etlandse W tlgerboom erens by die Suidhrug bestaan het 
in vroeer jare. En. dan skryf hy o.m. : ,,In die vroeere 



jare ' 'an die ia1urte eeu, toe Transnrnl nog jong en wild wail',_ 
het da.ar -op die wa.Ile van die Mooirivier, in d'.e Potchef-
5tfoom al.Strik- 'n een...<>ame wilgeboom gest.aan . •Die boom 
was nie een van die pragtige, pluimrige treurwilgers, waar
v-00r ou Potcheistroom in later jare t-ereg so wyd en-syd 
beroem geword het, maa1; hierdie wilgerboom was een van · 
die soorte wat in Suid-Airika bekend is onder die·naam 
Vaderlands~wilger of die wilde wilgeboom. Die oewers van 
die rivier is ten _ -oorde en Suide heeltemaal kaal en boom 
looe_ Daa.rom het hierdie boom eensaam en alleen gestaan 
en was d it 'n landmerk vir myle en myle in die omge-
wing . .. . ........ _ .. . 

. . . . . _Sou hoe het die boom hier te lande gekom ? Van 
saarl kon hy nie ontspruit nie, want die soort skiet nie saa<i 
rue. Hoe het- hy dan daar gekom? Di doel van bieriie 
skt·ts is om bierdie vraag te h€'3Jltwoord, en om· so ver
moontlik l ig te. werp op die onderwerp, soos dit -verkryg
werd deur tra<lisie en persoonlike koowersasie met •meer 
als ten van die waa.rdige manne, wat in'dielandge'kom-het 
in daardie OU dae. Sodoende lran dan gestreef wora ·om nog 
een int-eressante staaJtjie van onse plaat-selike geE.kiederiis
-wat anders verlore sou kan raak in vergetelheid-te be
bou. 

Die Ou V oortrekkers. 
Te6n die enll rnn die jaar "36 bet die V oortrekkers t an 

<lie Kaap oor die Vaalrivier gekom, onder bul1e beroemde
hoof Hendrik Potgiete-1·. ens. Hulle had eindelik di~ 

}1ooiri"ier bereik. Die :M:oo'rivier met sy helder huppe!en 
de waters, met sy riet bedekte en groene oewers. 
En in weerwil van die totale afwesigheid van home-, is- :lit 
n · e te verworn1er dat d!e trekkers dit da.Oel'.k a1s die 
}fooirivier gedoop het. En toe is dit, so word dit veron
deistel. dat .lie 1.i.IBtoriese gebeurtenis rnn die plant van die. 
Wilgeboom plaasgevind het. 

Di e W!lg e boom. 
Dit word 'ernaa.l, dat Potgieter op n dik wilkerstaf 

- wat h: saamgebring bet van die Vaalrivier-gestaan -ell! 

leun bet . terwyl hy die waters geshan en beskoo: hel;_ 
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Terwyl hy in gedagtes verdiep wa.;, het hy die kierie al : 
dieper in die sagte grond ingedruk. Iemand het horn .aan
gebied om hom te help om dit uit te haal. Maar hierop
werd geant"1>oord : Laat dit ~t:aan als 'n gedenkteken van 
onse koms ; so 'n mooi stroom verdien baie wilgerbome te
he. 'n Ander verhaal van hierdie gebeurtenis lui, dat die 
Voorn u n , terwyl hy die toneel mooi gevind het, 'n aan
merking gema'ak het oor die afwesigheid van home aan so·n 
mooi r :vier. Een \an die bystanders het t-0e \ertel dat hy 
'n wilgerpaal op sy wa had, wat hy ' ir 'n tentpaal gekap . 
h:.~. Potgieter sou toe georder bet, dat die paal daadlik 
moos gebring word. Daar werd toe ·n gat gemaak en die 
rnk wenl toe d eur die groot V oorman eieha.ndig geplant . 

0 u P o t c h e f s t room . Hoe die rivier later deur
gegaan wa,, en hoe die emigrant-e ,-opgenome als hulle
·was me~ die omgewing-besluit het om hulle lang uitge
:::telde ui tein<ielike neersitting te bewerkstellig-is sake
wat goed bekend i~. Die eerste nedersetting het plaats ge
,·iud by Ou Dorp eru;. )laar dit werd be hut om daardie
plek op te gee en om naar die teenswoordige terrein te
wrhuis. Hierdie terrein was a:fgemeet in 1837. Hier was 

genoeg grond wat gemaklik kon wate.rgelei word en wat 
gerie:flik aan d ie vereistes Tan 'n groot Landbouwundige 
Dorp, a1s wat hy in dir oog had kon beantwoord. 

Van hierdie sentrum uit werd die hele omliggende
land opgesny in plase Tan onge>eer 3000 morge wat in be
:,it geneem werd deur die n uwe aankomelinge. Behalwe
'n jong u:tloper, wat later te voorskyn gekom het, is daar 
vandag geen spoor t.e vinde van die ou boom, wat die weg 
van yemietiging moos opgaan, deur die hand des tyds. 
Daar i~ niemand wat 'andag met autoriteit- kan praa.~ 
van sy oorsprong in vroee \erlede. Die edele harte wat 
die hande bt:stier het , wat hom geplan t , het rt::Qds lang al 
opgeliou om t e hlop en dieselide hand is koud en ml. .. * 

"' Sien die originde lesenswerdige stuk Tan ::l!nr. Charles Read: 
i;i Noot TI >an die Aanhangsel. 
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n .Vringende Oproi!p aan alle b1;Jlan0"3t.elJ~nde::< 

r. 
;.Pie ~;kl·ywer timlig \·ir · ditmaal s.v st:.k oor ou Van 

m·elewe $e :Pot h efstroom n1et- ·n dringende beroep. wat 
. E._; aanleiding v:nd in die onoordeelkundigi::. n~ wat 
sommige onbeycegde meose besig is om te. g.ee aan · 11 op 
te rigte dorpie bier in Ga.t-sra.nd, in ons distrik ; so te 

se aan die >oet " <..n uu Lwberg. Begryp eens : ons dis
trik gaat n · nuwe dorp kry, in 'n wel"\'a.ren<ie streek-'n 
dor_pie dus met ·n toekoms. Naby die plek le onse ou 
Groqt Rem;, mas ·ief, masaal en ae.isoleerd, heeltemaal 
lir9ts en sonder weerg;1, Alfoenheerser rnn die Vrakte-
ou Losberg namelik! 'uideliker, enige ure ¥erder uide

.Jik is nog ander oprnekaar gedronge konirateri:: van ou 
~berg. }faar h.:er in y o:.ugewing is hy-ou Losberg
,m.et- sy ou tweelingkoppies _\lleenheer er. 

En-is dit nou 11i~ om ·n mens glad -stom van verba 
sing te la.at staan en b~ laat Yerwonder nie, oor die · onhe
voegdheiJ en ast:antigheid rnn ,;ekcre kapitalis-hase in 
~e Gou<l.sta<l om dit t~ durf \1·aag om a-an te kom draf 
me~ d.e naam J'ot-h>rne vir di~· nuwe Jorpiel Foehville ~ 
W~voor? Waa.ro111 ·n J enkheehlige reis van vwee maal 
~we4~epd myl gt<fo:i.n om , in Fzru:tlu3 k ·n passende. en 
~e~r.daad ·n onp~encle ntlam te gaan soek vir die dor
pe 50 te se a.an <l e voet van 0!1 Los berg? W aarom Foch 
ville? Wie is Genl. Foch:> Wa t bet ons hier met horn te 

"<loen of uit te stann :> Was daardie 'ierjarige Gruwel Oor
log n e al ontsettend en vtrskriklik genoeg nie, om. nou. 
da.t d...t kastig nede i , nog weer gedurig en onwille.i:eurig 
daara'Ull herinner te word met cfoardie i1fskuwelike Foch
:naam.?! En dit dan nog al gedurig~ 

En daarom. m a a r o o k v e r a. l t e r w i 11 e· · ""- :.> n 
·O n s e i e s e I f r e s p.e k ·wa ·l ie sl<ywer met alle 
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erm; en klem: laat vaar daardie Fochville-na.am dadelik 
en noem die dorpie kottWeg: B:Jsberg-en daarmee uit. 
Losberg: dus die naam van die nuwe dorpie ! Losberg en 
geeii afitler :iiruiin ter w~tela rl.i~! Sta@ op !~rs, en 
rlrk abi:lr~bOr . 

)faar t , 19"20. 



lllUIANGSEL. 

Noot I.-Na bs.ie soek en ondersoek is die skrywer so 
,·er gekom om te kan konstat eer dat hierdie ,,Ou Grootjie" 
·n seUII, was van Hans J urgens Potgieter, wat gebore is op 
25 Desember 1762, ,,burger te Gr aaff-Reinet, was gehuwd 
met Sophia Elizabeth Smit op 19 April 1789. ,,Ou Groot 
jie" se naam waa Jacobus en is gebore 3 Mei 1790 en is 
dieselide jsar te Tulbagh gedoop. 

Ou Grootjie is gestorwe, nadat hy lang op Mooifontein 
geleef het en later Modderfontein by Philipstown aangele 
het, op la.asgenoemde plaas in die ouderdom van 101 jaar. 
Hy was uit die geslag van Theodorus Potgieter van die 
derde Potgieter-geslag. Thedorus se ~a.der was die H ans 
J urgens van die twede geslag. Genl. A. H. Pot-gieter s e 
rnd'er was eweals die vader van Ou Grootjie uit die vierde 
geslsg. Hoe foutiewelik daar soms met gesmgte omge
spring word blyk daaruit dat 'n kleinkind van Ou Groot
jie ons get;kryf het dat, genl. A. H. Potgieter, die Voor
trekker, 'n oom was van ,,Ou Grootjie" I 

Noot II.- In De Zuid-Afrikaan No. 231 Deel V van 8 
Augs. 1834 is o.m. die volgende t e lees: ,,Men moet inte
gendeel eene taal hooren, dewelke noch Engels~h, noch 
Holland.sch, noch Schotsch is. Zoo zij over het schoon e 
van de Hollandsche ta.al, en de zuivere uit.spraak derzelve 
konden oordeelen, en ooggtuigen waren hoe deze taal in de 
meeste kerken vab. de Buiten-Districten op de ellendigste 
wijze door de Schot.5che predikanten wordt gerndbraakt, 
waarva.n verscheidene anecoten van den belachlijksben 
aard' bier en elders in om.loop zijn, enz. enz. ' 'l 

Noot ill.-In 1842 werd dMr uit.gegee 'n ,,Herderlijke 
Brief" van den Grsaff-Reinetschen .Ring a.an de Gemeen
tens van Colesberg en Crsdock. (Uit.gegeven te Graham
stad.) waarin die Kalviniste wat gawetens beswsre had 
teen die Gesange ,,doorboorders van Christos lichaam" 
genoem werd. Hierdie vreeslike £later het baie aanst.oot 
gegee en wat kenskensend was van hierdie berug geworde 



;;tuk, wa~ <lit da.t meJe onderteken was deur -ili_e min 
der dan ses 5kot.6e predilrante. 

Noot IV .. -h1 ·n resensie van ,,Doppers" van W. Post
ma, werd naar aanleiding van B oer se ware be£>kawing die 
volgende geskryf in ,,Ret Kerkblad" van 15 Maart 1919: 
.. Hier word deur die skrywer van ,,Doppen;' ' 'n groot ge
<lagte uitgespreek: 'n beskawing uit en naar Gods Woord. 
Dis Prof. Allard Pierson wat gese het : gee 'n m an die 
Bybel en jy gee horn 'n skat van Beskawing en geleerd
heid. Die man ken die weg ter ~aligheid in die eerste 
plek, maar hy lees ook aardrykskunde, letterkunde, ster 
rekun de, karakterkunde , sedekunde, geskiedenis en soveel 
rneer. Vanda.ar dat die Bybelleser meteen is 'n wereldbur
ger, 'n gentleman en ·n man van kennis. Dis dan ook wat 
ons ou Bybel·n1.;;te mense geweee het . 

Oru; had eenmaal by ons ann tafel 'n ou n•der wat s,y 
hele lewe lang op die voorposte rondgeleef het. Toe ons 
van die tafel opstaan maa-k iemand agteraf die opmerking : 
dis nou , regtig beskawing, so een rnudig, maar ook so fyn 
en eg als wat jy dit ergens op aarde kan aantrei. Ja, waar 
Gods V\ oord die rigsnoer Yan die lewe is , da-.a.r is alles. 
Jammer dat dit nie meer bes ef word nie en dat soveel 
jonkmense allerlei nuwe fratse \·ir die kun s rnn wf'lvr illend
heid aansien. 

Op die punt bet die ou Dopper horn jui:; onderskci 
van wat rondom horn is. Dr. Okulis se : ,,In die dae 
wat die Dopper sterk op die Yoorgrond gekom het en lang 
daarna was E ngels die mode van beskawing. Engels 
praat, Engels groet, Engels lag, Engels kleed, En
gelse lewe." En op al hierdie laac,te uitlandse· frat.se he i: 
die ware Afrikaner alt;yd met veragting neergesien , waar 
dit die naaping deur 'n mede Afrikaner gegeld het . Wat 
goed is vu· Br it , hoef glad nog ni edeur 'n Afrikan er kliii':
keloos oorgeneem te word. 

Noot VI. Cloete ,,Drie V oorlezingen." ,.Deze d'=k 
(die reregstelling • an Tamboeza) op het gedrag der Uitg~
wekenen ten aanzien van de Zoeloes is nogthans de eenige 
geweest. daar sy anders altoos de vrouwen en kinderen en 
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weerloozen 6J>a&rden . en hunne oorlogen met evenzoo veei 
gematigd.heid als krijgskunde en dapperheid wisten te voe.
ren. 

· II. Theal: ,,Hierdie daad van Pretorius, want die 
grootste blaam moet op hom rus- was 'n groot fout (mis
slag) net so wel als 'n groot misdaad. " (a great: crime). 

ill. 'n Voorbeeld van hoe 'n moderne Uitlander hier
:lie regverdige gerigsuitoefening bestempel vind 'n mens 
in die boek: M. Adulphe Delagorgue Travels in South 
Africa. Annals of Natal. Dl. I bl. 571. ,,I withdrew ........ . 
with a thousand painful feelings ; for this act of Boer 
j uetice seemed t-0 me an infamy." Geen wonder dan ook dat 
hierdie selfde godsdienslose, moderne Franse reisiger nie 
geskroom het n ie, t.oe Pretorius en sy Kommando in 1840, 
na die voltooide oorwinning op die Barbaa.r van die Ooste, 
Dingaan,-gedenkende aan sy gruwelmoorde en al die 
nood, wat deur horn . twee jaar lang uitgestaan en bleed 
en trane wat deur born gest-ort moes worde-een-en-twintig 
kanonskote gelaut >uw· bet, terwyl al sy 400 manskappe als 
met een mond uitgeroep het: ,,Gedan.kt zij de gror.e God!'. 
-toe, terwyl Delagorgue weer als toeskouwer daar gestaan 
het born nie beter kon uitdruk nie als: ,,I, who am bound 
t-0 have recourse ro fa-0ts, can find none wbate•er on which 
to found a victory so worthy of a Te De um. '' Geen wonder 
Ja.t hierdie Fransman so ver kon gaa.n in sy op onkunde 
tin yooroordeel gegronde owermoed, om die waardige oor
winnaar van Dingaan, ·n lafaard en 'n leuen'B&' te noem. 

Wil 'n mens egter inteendeel weer 'n verdediging ~an 
hierdie gerig lees. dan verwys ons bom naar wat Voigt hier
omtrent skryf in Deel II van sy werk bl. 149 en 150. 

Noot VI. ,,"WI L GEB 0 0 M.' ' 

A BIT OF OLD HISTORY. 

In-:ident Cf Ea.By Trek. 

By Charles Read. 

l l!ir; ,,The Pot.chefstroom Herald., 14/ 3/ 1TJ19. 

In the early years of Lhe lasr; century when 'l'ran..;vaal 



was i;till young and untamed, there stood on the banks of 
the M:ooi RiYer, in the Pot.chefstroom district, a solitary 
willow tree--not one of the beautiful feathery weeping 
willows for which Potchefstroom became in later years so 
widely and justly, famed. but one the species known in 
S.A. as the Vaderlands Wilge, or wild willow. The banks 
of the river \Yere otherwise entirely bare · of trees for the 
twenty odd miles down its course to its junction with the 
Vaal ; while up s i;ream similar condition prevailed for 
severnl miles, and certainly no relati>e of t he hermit could 
be found in the neighbourhood. Thus the tree stoot atone 
and WllS a oonspicious landmark for mi les a1ouml. 

The Fa.rm. 

It is not therefore to be wondered at that the original 
farmers, with their usual keenness at nomenclature and 
aptitude at taking ad'amage of any outstanding featuret. 
in the landscape, named the farm , which was later laid 
out in this section, ,,Wilgeboom" (Willowtree) by which 
name ih is stil1 known today ........ . 

.. .. .. Now, how came this tree m its place? Bellig a 
species that throws no seed, its origin could not be attribut
ed t-0 the action of birds or animals. How then came it 
here? 

The object of this sketch is to answer the que6tion, 
and throw all posc,..fule light on the subject as gathered from 
tradition and personal con verse with many of the woith:
men who came into the country in these early days, thus 
trying to rescue one more interesting item of our local his
t<>ry from being lost and falling into oblivion . 

Early y oortiekkem. 

Towards the end of the year 1836 the first band of the 
Emigrant Farmers from the Cape Colony crossed the Vaal , 
under their renowered Chief, Hendr ik Potgieter, forerun
ners of the Great Trek. consisting of splendid men from va
r :ous parts of . di..: Colony, who, heing dissatisfied with 
thtir l0<;nl ·ondition,,. ::;rresmed forward in s_earc~ !:>f new 
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homes, into the vhen unknown country of t'...ie North. at 
this time so full of mystery, hope and charm. 

Let us throw back our minds vision to these early times 
and without entering into their mornments through the rol
ling doWD5 of the country, now known as the Orange River 
Colony, take a glimpse at the gallant emigrant-s as they 
crossed the mighty Vaal, hy selfmade drifts. and camped 
for the fir t time on Traru;vaal soil. They ,,·ere the firsli 
white men with the exception of ome early e:&-plorers aJld 
members of eom111ando's, who had ever troddt'n these 
parts. Sell comained and self-reliant ,they had given up 
all and plunged into the wilderness, hMing with their 
wives and families, t heir servant£, flocks and herds. their 
wagons and oxe11. horses and rifles, thoroughly equipped on 
aU points, eager to face the wilds anil all the vicissitudes 
of an unknown future. 

Life on the Yelct. 

What life of pleasure, romance, adventure and trial 
must have been theirs in these great camps and forward 
wanderings. through the tractle55 but beautiful virgin 
country of their route. Small game was abundant; also 
many of the larger kinds, such as eland , wildebee:."te, quag
ga, etc. ; while lOOl'ards were common in hills and klooU;. 
Lions were also en countered and killed almost daily. Eli
phants, too, were shot both in the open country and the 
V aal Riv~r ran.,aes, remains oI the skeletons which can still 
be found. 

The evenings of the wanderers were spend round the 
campfires, in social intercourse as far as circumstances 
would permit, when supper was partaken of in the open . 
consisting chiefly of venison secured during the days chfil.e. 
which was grilled on the live ·oals and emitted apetising 
odours most grateful to the past day were told and future 
.prospects discu.s.sed, the young people sopping their pleasu
res from the passing hours as the young always _will. 

TU OD• a:rd trek. 
The Mooi Rivc:r was a t lengtill reaeh~tl with it-.; dear 
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dancing waters, reed cored banks and emerafd foreshoi:e-, 
and in spite of the entire absence of tre-es it is not ho be 
wondered at that bhe travellers at once acclaimed it the 
,,Mooi .River" or Beautiful River . ..'lid now is supposed to 
have occ li.red that histori<· e,·ent, the µ!a nting of The W il
low. 

,.The Willow'" . 

. Pot-g1eter ; we are told. leane<l on a stout willoll"st.af:f 
t>hat he had brought with him from the Vaal , contemplating 
the waters. _.\bsorbed in thought he pressed the staff dee
per imo the soft yielding soil and " ·h,m mo' ing a'l>ay fountl 
same fuimly embedded in the ground. omeone offering to 
assist him to r emove it . he remonstrated , saying, ,,Let it 
remain as a mernento of our coming; such a beautiful 
stream is . worthy of many willows ... The sta.f:f remained 
ac~ordingly, grew. and became in years a fine tree, the 
,, W ilgebootn " of our opening paragraphs. Another version 
of the event is that the Chief, remarked on the absence of 
trees on such a glorious sr;ream, when one of the by-stan
ders mentioned that he had a willow pole on bis wagon 
which he had cut as a support to his tent. Poi;gieter im
mediately ordered this to be brought. a hole wa& dug and 
lihe bough plan ted by the great leader 's own hands . 

Old Potchefstroom. 

How the river was crossed later and how the emi
grant.cs, it flowed , decided to form their long deferred settle
ment here. 

Potchefstroom was not at firs& laid out on the side 1t 
at present holds, but was placed a few miles higher up the 
ri~er on the farm still known as the Old Dorp. 

Here however. if; was soon found that owing to the 
contour of the couna-y, sufficient ground could not be 
brought under irrigation in one block for their needs, an<i 
it was decided to abandon the spot and remove to the pre
sent side, which was sun-eyed in the year 1837. Here 
;;uffi ·ient lanfl,. were found on the slopes towa1·d t>he water, 



easily irrigable to meet the requirements of a large Agri
oultural Village suoh as they had in view. 

From this centre the .vhole country round was cut up 
int-0 farms. a•eraging about 3,000 mm-gen each (6,000 
acres) and taken possession of by the new comers. 

Except for a young sapling which appeared succumbetl 
to decay and the fingers of time. Kor is there any soul 
li\' ing to-day who c.-an speak with authority of its origin 
and early past. The noble hearts that guided the hanti.6 
that planted it, have long since ceased to beat, and tht· 
hands themselves are cold and sf::il. " 
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