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I Van Amsterdam naar Vlissingen 
 
Een plotseling opgekomen sneeuwjacht vliegt mee met de tram van de Dam naar 't Centraal 
station van de hoofdstad des lands. Misschien zal 't de laatste sneeuw zijn, die ik zie 
neerdwarrelen in 't Vaderland. Maar die gedachte houdt mij niet in de eerste plaats bezig. 
 
'k Zie alleen dat de wind de jassen der wandelaars heen en weer slingert, en hoop dat hij 
spoedig mag gaan liggen; maar dat schijnt hij niet te zullen doen. De tram staat stil, en ik stap 
het station binnen, neem een plaatskaartje naar Vlissingen en ga de 2e Klasse wachtkamer, 
waar een vriend mij wacht. 'k Heb nog een half uur de tijd, en we lopen wat op het station 
heen en weer, waar de expres al klaar staat. Er zijn weinig reizigers die met deze trein mee 
moeten. Wel staat er een hoopje van een vijf en twintig heren en dames met bedrukte 
gezichten, die me aankijken, alsof ze willen vragen: “Moet je ook mee?" "En waarom trek je 
ook geen akelig gezicht?". Tot hun blijkbaar niet geringe verwondering lach ik eens, en we 
vervolgen onze wandeling. We hebben nog een paar minuten. De heren en dames trekken 
hun zakdoeken, wrijven ogen en wangen ermee af, snuiten hun neuzen, geven handjes en 
zoenen, om jaloers op de heren te worden. De locomotief laat een gil horen, de kaartjes 
worden gecontroleerd, nog een gil, de portieren slaan dicht, twee dames schreien in de coupé 
naast me, de rest van t hoopje wuift met de druipende mouchoirs. 'k Zie rode en groene 
lichten en bonte advertentieborden aan me voorbij vliegen, en....we zijn buiten het overdekte 
perron in de storm. 
 
'k Zit geheel alleen in de coupé en strek me uit op de kussens om te slapen, want ik denk aan 
de nacht en aan zeeziekte zonder slapen. Maar de stotende trein verjaacht Korpheus, en ik 
kijk eens door het portierraampje naar buiten. 't Sneeuwt er en 't waait hevig. Nu en dan 
vertoont zich een licht van een tussenstation of halte of een eenzame boerenwoning. Anders 
niets. 'k Steek een sigaar op en ga zitten denken over alles....geloof ik. Over het moeilijk 
afscheid van huis, van vrienden en bekenden; over het misschien voor 't laatst rijden over de 
geboortegrond, over het eigenaardige van een grote reis naar Zuid Afrika voor een jong mens 
alleen, over 't genoegen van die reis en over zeeziekte. Zeeziekte! Ik ken die reeds enigszins, 
en de wetenschap van de akeligheid daaraan verbonden doet me besluiten, om in Utrecht een 
broodje met kaas te kopen, omdat ik heb gehoord, dat veel eten goed voor "sea-sick" is. 
  
Tussen Utrecht en Den Bosch wachten we nu en dan even voor de bruggen. Dan hoor ik 
telkens weer dat hevige huilen van de wind, en zie dat slaan van de natte sneeuw tegen de 
koude ramen van de coupé. Daarop gaat het langzaam rijdend en hevig ratelend over de brug. 
In Den Bosch koop ik een broodje met vlees, en krijg ik gezelschap van een John Bull, die 
Engels met me gaat spreken, en me de bemoedigende (?) mededeling doet, dat we een "very 
stormy passage" zullen hebben "this night". In Roosendaal komt er nog een magere 
Hollandse heer bij, die naar Albions' hoofdstad gaat, en voor de eerste maal de zee over zal 
steken. Ik kan met hem beter overweg dan met de dikke Engelse heer; en 'k geloof dat de 
band, die ons na korte kennismaking reeds aan elkaar bond, de naam van zeeziekte draagt. 
Wij steken samen een cigarette, merk " Three Castles" op, en gaan aan 't keuvelen. Hij gaat 
naar zijn zuster, die hem in Londen zal opwachten aan Holborn Viaduct. Hij kent geen 
Engels en kan daarom aan John Bull geen lucifers geven, als deze erom vraagt. John Bull 
lacht, de magere Hollandsche heer met de rode vlasbaard lacht, ik lach ook en geef een 
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vuurhoutje. Dan gaat John Bull slapen. Wij drukken onze neus plat tegen de ruit om te zien of 
het nog sneeuwt, wat gelukkig niet het geval is. 't Waait echter nog vreselijk. Nu gaan we 
praten over Zola en Labori en komen tot de conclusie dat het twee kranige lui zijn, en dat 
heel Frankrijk, Piquard en Mevr. Dreyfus uitgezonderd, een grote "pan" is. Tot verpozing van 
de aandacht had ik in Roosendaal een paar amandelbroodjes genomen. En terwijl ik die naar 
mijn maag transporteer, denk ik aan een stuk in 't gereformeerd Jongelingsblad van een geref. 
Groninger jongeling, die daarin aanmerking maakt op een uitdrukking in een verslag van een 
Drentsche Geref. jongeling, die gezegd had, dat een Friesch Geref. dominee "tot verpozing 
van de aandacht" Psalm 119 : ? had laten zingen. Ik verwonder mij over de kleinzieligheid 
van eerstgenoemde en over de zucht om alles te willen vertellen van secundus, en dan mijn 
amandelbroodje bezig, om zich met mijn maagsap tot één pap te verbinden, zoals mijn leraar 
in natuurkunde dat placht te noemen. 
 
Zo is intussen Middelburg voorbij en Vlissingen nadert. 'k Trek mijn overjas aan; hang mijn 
tas over de schouder, maak de knopen vast en sta gereed om uit te stappen. John Bull maakt 
dezelfde aanstalten. De magere Hollandsche heer met de rode vlasbaard is het volkomen met 
ons eens en wijst me op een fleschje cognac in zijn binnenzak, terwijl hij met veelbetekende 
blik zegt: "Dat is goed voor zeeziekte". 
 
De trein remt, stoomt 't station van Vlissingen voorbij naar de boot. We stappen uit. 't Is koud 
en 't regent, de wind brult ons in de oren, als wij de loopplank overgaan en in 't tweede klasse 
salon plaats nemen. 
 
 

II Van Vlissingen naar Queensborough 
 
De Duitsche reizigers zijn ook aangekomen en hebben evenals wij plaats genomen in 't salon 
boven of op een berth beneden. De loopplank wordt ingehaald, de touwen los gemaakt, de 
schroef beweegt zich en met haar de boot. De deining is niet zeer sterk zolang Vlissingen nog 
in zicht is. Maar de golven worden groter en de koppen witter, naarmate de lichten aan de 
kust in de duisternisvan middernacht weggedompeld worden. Donderend beuken de 
witgeschuimde watermassa's tegen de boorden van het vlugge stoomschip, dat de passage in 
zeven uur moet afleggen. De boot stampt geweldig, en zou dit nog meer doen wanneer de 
raderkasten het raakvlak niet breeder maakten. Een brede streep van vlokschuim laat het 
vaartuig aan weerszijden achter, dat zich zilvert in de stralen van de electrische lamp aan de 
achterzijde. Maar overigens is alles zwart, de hemel boven ons en de zee rondom in de verte. 
Het want wordt zonder genade tegen de masten geslingerd, en het knetterend geluid, hierdoor 
veroorzaakt, paart zich aan 't brullen van de wind over de zwarte vakte met de waterheuvels. 
 
De rode heer met de rode vasaard kijkt me met z'n flauw blauwe ogen aan en vraagt: "Voelt u 
al iets?" "Neen, mijnheer, en U?" "Ik ook niet. Ik denk, het zal wel goed gaan". Dan: stilte 
tussen ons beiden. De andere reizigers lopen heen en weer, of slapen op de beklede banken, 
tot mijn grote ergernis en verwondering, daar ik mij aan de tafel moet vasthouden, om niet 
met de vloer in aanraking te komen. De wind smijt de deur van 't salon met een hevige slag 
dicht. 't Is koud, en ik kruip nog wat vaster in mijn hoek en zet de kraag van mijn jas hoog op. 
Een ogenblik is het rustig binnen; buiten klettert de regen op 't dak en tegen de rechterzijde 
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van ons verblijf. 
 
Plotseling springt meergenoemde magere heer op, loopt op een drafje naar de deur, rukt ze 
open, staat het volgend ogenblik op het dek en omvat met krampachtig uitgebreide armen de 
verschansing. Hij buigt zich voorover, en ik hoor een verdacht maaggeluid van de uiterst 
linker-zijde. Dan betaalt de ongelukkige zijn tol aan de Noord-Zee. John Bull lacht, en 'k 
geloof, dat ik ook mijn lippen vertrok, echter niet om te lachen, ik, de adspirantlotgenoot van 
de Holandsche broeder. Plotseling gaat er een homerisch gelach op uit de kelen de 
respectieve medereizigers, want de arme zeekranke heeft zich tever voorover gebogen, zodat 
zijn hoed buitelt, een moment later op het water vaart en dan in de diepte verdwijnt.. Maar  
de kerel schijnt het niet te bemerken, en omhelst maar de verschansing en betaalt zijn tol. 
Terwijl de wind met zijn melkboer-honden-haarlokken speelt, ondertussen begrijp ik, dat ik 
ook bleek en naar word. 't Trek mijn hoed tot over de oren en sukkel naar boven, om op het 
dek heen en weer te wandelen, wat goed is voor bovengenoemde kwaal.  
 
Nauwelijks buiten, of ik word weer teruggeslingerd en val op een bank neer, juist onder de 
electrische lamp, waar een jongedame zit met de ellebogen onder de knieën- ik bedoel op de 
knieën- en met het hoofd in de hand- ik bedoel met de handen onder 't hoofd. (De herinnering 
aan die vreselijke stonde brengt me nu nog in de war.) Ik volg haar voorbeeld, en wij zitten 
daar samen onder het gespannen zeil, dat aan de kanten watervallen vormt. 
 
De hollandsche hemel van de Hollandsche maag des mageren Hollandschen heers schijnt wat 
te zijn opgeknapt, althans hij zet zich naast mij en kijkt me met zulk een natte, moedeloze 
blik aan dat ik, trots mijn belabberd-worden, hard begin te lachen. Spoedig daarop evenwel 
maakt mijn mond een ander geluid. Het was ongeveer: Hok- hok- hok of Ka- ka ka, met 
allerlei varianten, als hok-ka-ka-hok, ka-hok-ka-hok-ka-hok, enz. Ik hoor naast me en voorbij 
me lopen en zie voor me staan een dikke Duitser, die, naar zijn gezicht te oordelen, alles 
heeft meegemaakt, d.w.z. de oorlog 1870-'71, en een poosje later uitroept: "Donnerwetter! 
Was ist das hier fhr ein Geschäft!!" "Ich denke ich werde auch meinen Corpus leidigen 
mussen. Wie die Leute da ......." Verder komt hij niet, want een korte golf komt over het dek, 
en 't zeenat snoert zijn mond, en doorweekt zijn baard, en druipt op zijn boordje, en van zijn 
"vadermoorders" op zijn "Bierbauch". 
 
Nu en dan passeren ons donkere gestalten, die bij tussenpozen een diepe buiging maken, om 
op het altaar van Neptunus te offeren. "I think the boat will arrive two hours too late" zegt de 
bootsman tegen een John Bull. 'k Voel dat mijn metgezel huivert. Of het van die mededeling 
is of van de kou, weet ik niet. 'k Denk wel van beide. Ik ben ook koud en ga naar binnen. Ik 
ontdek dat mijn maag leeg is en toch heb ik geen appetijt. 
 
Ik poog te slapen en val in slaap. We bereiken twee uur te laat in de morgen 
Queensbourough. Koud, alsof ik op ijs had geslapen, stap ik aan de wal en door het 
douanekantoor maar de mailtrain, die me naar "Holborn" zal brengen. 
 
 

III Londen 
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Het is een lange en vervelende zit van Queensbourough naar Londen, langs met sneeuw 
bedekte velden, langs veel vuil uitziende stations, onder veel bruggen door, terwijl de natte 
sneeuw nog maar onophoudelijk koud en kletterend tegen de spoorwagens wordt geworpen. 
Ik kan me ongeveer voorstellen het gevoel van Jaromir, die 't Boheems Athene met zijn Plato, 
studentenzangboek en gezonde maar hongerige maag verlaat; vooral wat hij moet voelen met 
betrekking tot het laatste. Aan de weinige tussenstations, waar de mail stopt, stappen 
schooljongens in en heeren, die er zeer business like uitzien, allen met natte dassen en rode 
neuzen, en hoeden, die dienst doen als reservoir van hemelwater. De eerste huizen  van 
Londen zijn voorbij. We bevinden ons in de grootste wereldstad, die echter voor mij thans 
weinig aantrekkelijks heeft. Vuile, sombere straten met weinig mensen hoge, donkere huizen, 
met rijen van eentonige ramen en deuren; Rood gewezen daken met groepen beroete 
schoorsteenpijpen. Tussen dat alles zo nu en dan een grote fabriek met saaie, zwarte 
schoorstenen daaruitkomend en door de wind verstrooide dikke rookwolken, nòg somberder 
en nòg zwarter dan de sombere, zwarte hemel. 
 
Uiteindelijk: Holborn. De lampen zijn uit en 't is nog schemerig onder 't overdekt perron. En 
in die schemering krioelt het van duizenden mensen. Van reizigers, die geen Engels kennen 
en allerlei gebaren maken met hoofd en mond en handen en buik: van spoorwegbeambten, 
die met vrachten bagage naar de douane rijden; van hotelkoetsiers, die luid schreeuwen; 
van....... 
 
De Hollandse heer met rode vlasbaard heeft zijn Hollandse magere zuster gevonden en drukt 
me zijn magere hand, me een aangename reis wensende. Daar gaat hij met een cab Londen 
in. Ik blijf staan tegen een hoop bagage en kijk met een stoïcijns gezicht rond. Er is nog een 
trein aangekomen en de drukte is nog groter geworden. Een paar passen van mij af staat een 
corpulente heer met de rug naar mij toe, gekleed in een askleurige demie. Ik herken in hem de 
Duitser van de boot. Hij houdt een oratie tegen een interpreter die hem met een vreemd 
gezicht staat aan te gapen. Ik versta de volgende woorden: "Ich muss in Regentstrasse sein. 
Zeigen Sie mir wo das ist. Bitte mein lieber Herr". De man zegt de naam der straat in zijn 
eigen taal, en de m.i. niet zJJr taalkennerige gids begrijpt niet wat dat betekent. Angstig ziet 
de Duitser rond. Ik krijg medelijden met hem en beduid den gids, dat de man "wishes to go to 
the regentstreet". "All right". 
 
Na een innig dankbare blik op mij geworpen te hebben, verdwijnt de Duitser met zijn 
leidsman onder de poort. Ik sta weer alleen, en plotseling de geur van gebraden vlees in mijn 
neus. Dit is het middel om mij uit mijn dommelige rust op te wekken. 'k Kijk rond en zie een 
heer met een paar dames staan praten. 't Zijn de bewuste bekuste dames uit Amsterdam, die 
er even "belabberd" uitzien als de magere Hollandse heer. De heer  met wien zij praten, is de 
interpreter van de Union Linie. Hij stopt ze in een cab die ze naar Waterloo-station brengt, 
vanwaar ze de reis dadelijk voortzetten naar Southampton. 
 
Een poosje later zit ik met de gids in een andere cab, die ons door Londen's vuile straten naar 
een hotel op Finsbury-square voert. In Holland zag ik steden, waarin de regen neerstroomde 
en waarover de wind zoo akelig Hollands huilde. Toch verkies ik elke Hollandse stad oven 
Londen onder zulke weersomstandigheden. Huizenhoog spat de modder op aan weerszijden 
van het lichte voertuigje, dat snel over de hobbelige straatkeien vliegt en niet zelden in 
aanraking komt met andere cabs, die passeren. En op de brede trottoirs verdringen zich 
geregenschermde heren met opgezette kragen en stijf toegeknoopte jasssen, omgeslagen 
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broekspijpen en overschoenen. Eveneens geregenschermde dames, wier regenschermen tegen 
elkander en tegen de regenschremen der heren stoten, met opgeschorte kleding, voorzichtig 
een defecte dakgoor vermijdend, die het regenwater in een brede stroom maar beneden laat 
komen. 
 
Bij een dwarsstraat ziet men een opeengehoopte volksmassa, opgehouden door tal van 
geadvertentieborde trams, cabs, omnibussen en handkarren. En over dit alles ziet de zonloze 
hemel droefgeestig neer, als iemand, die zeeziek is, en huilt onophoudelijk zijn dikke tranen 
over de natte aarde uit, om ze nog natter en vuiler te maken. 
 
Finsbury-square, klein's hotel. 'k Stap de lekker verwarmde diningroom binnen, neem 
breakfeast en lig na een uur in Morpheus armen. De wind zingt mij in slaap. 
 
 

IV Madeira 
 
't Is een grote sprong, van Londen naar Madeira. Maar zou ik iets schrijven van tussen 
Londen en Madeira dan zou ik alles kunnen samenvatten in  één woord. En dat woord, ge 
raadt het , is: zeeziekte. Wight is mooi, maar het regende toen we er voorbij voeren, zo'n 
saaie vervelende motregen, die een mens altijd en overal raakt, in de oren, in de ogen, overal. 
De vaart is plezierig, zolang de boot onder de kust blijft. Maar de kust verdwijnt en rondom 
wordt slechts de zee bespeurd. En op die zee danst de " Spartan" één van de boten die het 
meest zeevast liggen, echter niet het snelste zijn. 't Is vrolijk aan boord tot 's avonds, tot alles 
rust. De nacht gaat voorij. De breakfast-tafels blijven de volgende morgen leeg. Op de berths 
in hun cabine liggen de ongelukkige slachtoffers van de woede van god Neptunus. 'k Wil 
opstaan , om mijn toilet te maken;maar ik slinger tegen mijn koffers en de randen van mijn 
bed. 'k Hoor overal van die akelige keel- en maaggeluiden, en uitroepen van angst en van 
differente soorten van "gevoelen" in alle mogelijke talen: Hollands, Frans, Duits, Russisch, 
Italiaans enz. En daartussen rinkelen in 't salon de schalen met brood, boter en jam, kopjes 
thee en borden met vis tegen elkander en vallen met luid geraas zo nu en dan omlaag, tot 
groot vermaak der niet zeezieke passagiers. Een Engelsman in mijn hut komt bij me en zegt: 
"Aha! that Dutchman is very sea-sick. You must dink al glass of whiskey". En hij reikt het 
mij toe. Ik drink. "Come on sir! You must go on deck. Then you soon will become better" 'k 
Volg hem, en we wandelen samen gearmd op het deck heen en weer. Maar de zeeziekte wijkt 
niet. "Hoe lang duurt het nog voordat we te Madeira zijn?" hoor ik wel honderd maal per dag 
vragen, daar het weer, na Madeira te zijn gepasseerd, altijd beter wordt. 't Antwoord luidt: 
"Over vijf dagen". Maar vijf dagen worden zeven, want we hebben sterke tegenwind en de 
"Spartan" telt al drie kruisjes. 
 
Eindelijk toch 's avonds: " Uiterlijk morgenochtend twee uur bij Madeira" 
Den volgende nacht word ik gewekt door een leven van geweld. 'k Zie op mijn horloge. 't Is 
drie uur.' k Voel dat de boot stil ligt, zoo heerlijk stil. 't Stampen van de schroef heeft 
opgehouden. Op het dek werken een paar machines, om kolen in te laden. 
 
' k Kleed me aan want slapen gaat niet meer. In geen der salons is een mens te vinden, of 
moet ik zeggen; is nog geen mens te vinden. We zullen zien. 'k Wandel de gang door tussen 
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het voor- en achterdek, die aan de zijde van het voordek met grote zeilen is afgesloten. 'k 
Licht de zeilen op en kijk door de opening. Donkere gestalten lopen met beladen schouders 
heen en weer bij 't ratelen van een machine, die aan de rechterzijde zakken met steenkool 
omhoog hijst. Onderwijl kan ik een gevoel van wrevel niet geheel onderdrukken. Het regende 
in Holland, het regende op de Noordzee, het regende in Engeland, het regende tot in de golf 
van Biskaje. Zal de regen ons dan steeds achtervolgen? Het regent weer. Uit de stroeve, 
donkere wolken sijpelt weer die motregen, zbb dicht, als een motregen maar wezen kan. 
 
En in die fijne waterdeeltjes dringt het stof van de kolen, zodat het dek bedekt is met een 
zwarte pap en de lucht zwaar is om adem te halen. Ik kruip weer achter de schermen en 
begeef me achterdekt, waar een zeil is gespannen, maar waar ook een machine staat te 
ratelen, om water in te laden; nog meer water dan er al op en in 't schip gebracht en gevallen 
is. 
 
Aan de rechterzijde moet Madeira liggen. Als ik in de duisternis staar, zie ik rode, groene en 
gele lichten bewegen aan de masten en stengen van op de reeds voor anker liggende schepen. 
't Is nog eenzaam op het dek; er zijn nog weinig passagiers boven. Een enkele staat dromerig 
over de verschansing te leunen, maar trek zich terug, als hij merkt, dat de regen langs de 
randen van 't gespannen zeil naar omlaag drupt. 
 
De Portugezen onder in de kolenboten schreeuwen elkander in hun taal toe en overstemmen 
de ratelende machines. 
 
Er is een half uur verlopen. Achter de seinlichten der schepen verheffen zich sombere 
kolossen. ‘t Zijn de bergen van het eiland. Ze blijven nog wel een uurlang dir soberheid 
behouden, in de motregen, onder donkeren hemel. 'k Verneem aan het slaan der golven tegen 
't schip, dat de deining van het water sterk is. In de verte naderen kleine lichten, die al groter 
worden, nu eens diep omlaag, zodat de golven het licht verbergen, dan weer op de rug van 
een golf genomen en omhoog geworpen. 't Is, of 't verlichte bakens zijn, die naar de boot 
komen drijven. Eindelijk zijn ze de "Spartan" genaderd. 
 
't Zijn kleine bootjes, die als kleine dwergen een reus komen bevechten. En in die bootjes 
bewegen zich donkere gestalten met fakkels, wier licht in de donkerte van de nacht 
fantastisch op de gebruinde gezichten der dragers valt. Vlug als apen klimmen ze aan de 
touwen en touwladders naar boven, in de ene hand de fakkel, in de andere mandjes met 
vruchten, die op het dek geplaatst worden. Dan gaat het weer naar beneden, om andere koop-
waar te halen. Binnen weinige ogenblikken is het voor korte tijd zoo eenzame dek vol 
bedrijvigheid geworden. Lange rijen van volle manden staan overal. En te midden daarvan 
zitten verkopers, bruine Portugezen, lachend en schreeuwend en cigaretten rokend, naast de 
sterk walmende fakkelvlammen. Meer dan de helft der passagiers is bovengekomen, door al 
de drukte gewekt? en verdringen elkander temidden der hoeveelheden aanlokkelijk waar, en 
bieden en kopen, en nemen weg en eten, en lachen en spreken luid. 
 
Andere kooplieden komen met geborduurde zakdoeken, waarop "Madeira" in bloemen prijkt, 
en proberen ze schreeuwend duur van de hand te doen, slaan af en praten slecht Engels. Nog 
andere verschijnen aan boord met fotographieNen van het eiland en allerlei fijn gewerkt 
zilver, als broches, spelden, beursjes, enz. Een grote boot met gevlochten stoelen van witte 
tenen is het schip genaderd. De zetels worden omhoog gehesen en in een rij op het dek 
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neergezet. Personen, die in Southampton geen dekstoel kochten, kopen er nu een. Intussen 
heeft de motregen voortdurend en alles op het dek nat gemaakt. 
 
De duisternis is door de schemering vervangen. En door die motregen en die schemering 
verschijnen al minder onduidelijk de bergtoppen van 't schone eiland. Schemerig, somber 
verschijnen de witte huizen amphiteatersgewijze uit de blauwe golven op te rijzen, om zich 
dan waaiervormig over de groene bergen te verspreiden, die boven in dichte nevels verborgen 
zijn. Nu eens dalen de nevelwolken tot bijna aan de zeespiegel en hullen het eiland geheel in. 
Dan rijzen ze weer en legeren zich op en om de toppen. 
 
Langzaamerhand houdt toch de regen op en wordt de lucht minder dik. Heel in de verte 
worden de hoge toppen van andere eilanden zichtbaar. De drukte aan het dek duurt nog voort. 
Een boot met heren en dames, die vroeg in de morgen aan wal zijn gegaan, keert terug, 
geheel gevuld met de schoonste rozen, die Madeira oplevert. 't geeft heel wat moeite om uit 
de schommelende boot op de ladder te komen, die vanaf de "Spartan" is neer gelaten. Het 
laden van water en kolen is geëindigd; De portugezen verdwijnen met de niet verkochte 
koopwaar achter de verschansing. De niet aan de man gebrachte rieten stoelen worden 
overboord geworpen en daarna opgevist. Dan herhaalt zich hetzelfde toneel op een juist 
gearriveerde Duitse boot. Onderwijl zijn enige andere bootjes ons schip genaderd. Het zijn 
vaartuigjes, waarin duikers staan. Ze bregen de passagiers aan het verstand, om "sixpencen" 
in het water te gooien. Een paar zilverstukjes worden in 't zeer heldere water geworpen. De 
duikers duiken en brengen ze behendig naar boven. Een grote gespierde kerel duikte een 
paaar malen onder de boot door en ziet zijn vaardige toeren vereerd met de belangstelling van 
alle passagiers. Ook blijft zijn daad niet onbeloond. 
 
't Wordt tijd om te vertrekken. Wat niet mee moet is van boord verdwenen. De schroef draait, 
en enige minuten later zinkt Madeira weg achter de nu slechts dunne nevelen. De hemel 
wordt geheel helder, de wind is bijna geheel gaan liggen, de zeeziekte is over,' t wordt recht 
plezierig aan boord. 
 
 

V Typen 
 
Onze scheepsdokter is een van de personen, die aan boord het meest de aandacht trekken. 't Is 
een klein manneke, en de natuur heeft hem, als vergoeding voor zijn niet in de lengte groeien, 
corpulent doen worden. Dat deze corpulentheid hem hindert, komt het best uit, wanneer hij 
enige malen daags de trap moet opklimmen naar het "upperdeck". 
Een gewoon mens verplaatst beide voeten samen zo vaak als er treden zijn. Hij daarentegen 
doet het zó, dat hij de ene voet, die achterbleef, optrekt en naast de andere zet, terwijl hij zich 
met beide handen vasthoudt aan de leuning en bij elke opwaartse reis enige keren blijft staan 
en omhoog ziet, of er ook een eerste klasse passagier naar omlaag komt. Zo ja, dan stapt hij 
eerbiedig naar de linkerzijde van de trede en maakt plaats voor de eersteklas reiziger. Een 
tweedeklas dito moet evenwel enige minuten wachten, tot hij boven is. 
Wordt er 's morgens inspectie gehouden, dan gaan de captain en de chef officier voorop, en 
maken haast, om het werk gedaan te krijgen. De physicain loopt er op een drafje achteraan, 
tot niet gering vermaak der passagiers. Blijven eerstgenoemde heren voor de deur van 't koks 
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of slagersverblijf staan, dan verheft de dokter zich op zijn tenen en legt de enen hand op de 
schouder van de officier, terwijl hij wel zorgt, vooral de kapitein niet aan te raken. Dan neemt 
hij zijn pijp, die bijna nooit koud is, uit zijn rood en bol gezicht, en loert tussen de schouders 
der twee anderen door naar binnen. 
Hij schijnt zijn gesprekken het liefst met dames te voeren, die steeds veel plezier met hem 
hebben. 
 
De tweede merkwaardige persoon aan boord is mijn hut- en tafelgenoot, der Herrn 
Rosenberg, het echte type van een Duitser. Als ik 's morgens opsta is zijn bed al ledig en vind 
ik hem boven, op het dek, met zijn "pfeiffchen Rauchtabac" "Guten Morgen Deutschland". 
"Guten Morgen Holland". Ik steek een sigaar op en wij zitten samen naar de opkomende zon 
te kijken. Deutschland heeft altijd hetzelfde, dat is een goed humeur. Soms, vooral als het 
donker begint te worden, kan hij lang onbewegelijk stil blijven zitten met gesloten ogen, 
zodat men zou zeggen: "Hij slaapt". Dit deed hij op een zekere avond ook eens en toen kwam 
een jong paartje vlak naast zitten, allerlei lieve en natuurlijk aardige dingen fluisterend elkan-
der vertellende. Eensklaps springt Deutschland op en zegt, lachend naar het blozende paar 
ziende: "You must keep you away from sleeping does". 
Maar als Deutschland op dreef is, en dat is hij gewoonlijk, dan is hij vol kwinkslagen en 
grappen. Aan tafel is hij de ziel van het gespreken de plaag van de kellner, die hem 
onophoudelijk nieuwe flessen bier moet brengen, want daar krijgt Deutschland, als echte 
zoon zijns vaderlands, nooit genoeg van. 's Avonds om tien uur komt hij in de regel bij me 
boven met wat lekkers uit zijn "Heimat". Bij hem heb ik voor 't eerst Hamburger 
Cäseleberpate gegeten en Straszburger gerauchte Cänsbrust gegeten. 
 
Toen ik boven dit deel van mijn reisschetsen "Typen" plaatste, was het mijn voornemen, 
enige karakteristieke personen aan boord te schetsen. Daar ik echter ontdek dat mijn pen 
allerminst geschikt is, om personen te beschrijven, zal ik bij "Typen" een punt moeten zetten. 
Maar bij twee kan ik het toch moeilijk laten. 'k Zou nog wat kunnen vertellen over onze 
bootsman, die elken morgen met een air van gewicht toezicht bij het schoonmaken van het 
dek houdt, en met zijn fors gespierde armen de spuit hanteert, om 't dek af te spoelen, en met 
een verholen lachje bemerkt, hoe een dame weghuppelt voor de dikke, spattende waterstraal, 
bevreesd dat haar japon nat zal worden. 
 
'k Zou iets kunnen schrijven van een Fransman die architect is en met zijn vader en moeder 
naar Natal reist; die iedere morgen zijn neus laat bloeden, nadat hij 's nachts een voorstelling 
heeft gegeven van de "Trompeter von Säkkingen"; die op het dek bekend staat onder de naam 
"little boy", omdat hij als een hondje z'n dikke mama op de hielen volgt, of met de arm op 
haar schoot aan haar voeten gaat zitten; dien niemand aan boord ooit heeft zien lachen, en die 
met een zorg, beter aan een jeugdig meisje, dan aan een ontwerper van grootse bouwplannen 
passend, een paar duifjes streelt en voedert en drenkt en toelonkt, welke hij uit Frankrijk 
heeft meegenomen.  
 
Er is een meisje uit Croatië, dat bruid is en naar Pretoria gaat, met gloeiende ogen, indonker 
haar en een amandelkleur op het vriendelijke gelaat, en er in haar nationaal costuum aardig 
uitziet. 's Avonds in de stilte gaat ze met haar stoel een verborgen hoekje zoeken, en zit te 
staren naar de mooie hemel, of mogelijk te dromen van toekomstig oprecht geluk in een 
eenvoudig huis. Zij zingt met haar mollige stem dan zacht-melodieus vaderlandse liederen 
van liefde. 
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Er is op het voordek een goudzoeker, die 's avonds een mooie klarinet met een zekere 
virtuositeit bespeelt, ook een Kaapse boer, die tot m'n grote verwondering met z'n eenen arm 
danst op de maat van een polka van Charles Meyer, door de klarinetist aan diens speeltuig 
ontlokt. 
 
Er is een gezelschap Amerikanen, dat overdag kaartspeelt, maar 's avonds zich verzamelt om 
het licht van een grote electrische lamp en met diepe, volle basstemmen liederen van Sankey 
zingt. 
 
Er is een Engelse heer in de tweede klas van de aanminnige leeftijd van twintig zomers, die 
ien een zJJr hoge boord is gehuld, zodat hij zijn hoofd haast niet kan bewegen; die z'n 
manchetten altijd precies 3/4 centimeter onder zijn jasmouwen weet te houden; die z'n mooi 
grijs hoedje met beide handen en een zwart koordje vasthoudt, en elke dag de rafels aan de 
onderzijde van z'n pantalon wegknipt. 
 
 

VI Concert aan boord 
 
We naderen de linie. 't Wordt hoe langer hoe warmer. Alleen 's morgens en 's avonds is het 
heerlijk koel. Des daags liggen de passagiers lui en lusteloos in de stoelen onder de ge-
spannen zeilem op het dek. Sommigen lezen, anderen eten meloenen, noten, appels, of 
drinken "kwast" of bier of ijs; maar de meesten dommelen of slapen of kijken mekaar en de 
lucht en de zee met een paar halve ogen in het gezicht aan. 
 
De tijd van verveling is begonnen. Wat blijdschap daarom onder de passagiers dat in alle 
salons op een morgen is aangeplakt een papier, waarop te lezen staat, dat er 's avonds een 
concert zal worden gegeven op het dek der 1 ste klasse en dat ieder die daaraan wil 
medewerken, zich vòòr "noon" aan moet melden bij de "chairman" Mr. Mendelsohn, die zijn 
muzikalen naam, naar 't schijnt geen oneer aan wil doen, en 't plan voor het eerste concert aan 
boord, heeft ontworpen. 
 
Een ogenlik denk ik ook aan medewerking; maar de wetenschap dat mijn stem al te veel zal 
aftekenen bij die der 4 chanteuses voor het Empire theater te Johannesburg, die we aan boord 
hebben, doet me besluiten, dat plan te laten varen. Na "luncheon" houden de pianos in het 1e 
en 2eklas niet op te spelen, en de chanteuses en dilettanten zingen en jubelen maar voort, 
totdat de avond valt en "after supper" alles voor 't concert in orde wordt gebracht. 't Ziet er 
verbazend gezellig uit op het achterdek. Op een klein platform, echter groot genoeg, mocht 
een der theater-dames enkele luchtsprongen willen maken, staat een piano. Over het gehele 
dek is een groot zeil gespannen, waarvan naar onderen hangen een menigte vlaggen, die aan 
't geheel een vrolijk en plezierig aanzien geven. Een paar mooie varens vormen met een grote 
vlag van Engeland de geimproviseerde coulissen van 't platvorm, dat met een tapijt bedekt is. 
Aan de enen zijde ervan zitten de 3e klasse passagiers op banken, aan de andere zijde de 
overige passagiers op stoelen. 
 
Alle plaatsen zijn bezet. De "muzikale avond" wordt geopend met de "Queens Soldiers" van 
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het Spartan-orkest, dat slechts zeven man telt. 't Tweede nummer van het programma is " 
Moonlight" , solo voor sopraan met pianobegeleiding, voorgedragen door een Engelse 
Mistress. 't Is een zacht, eenigszins eentonig lied; maar toch klinkt het welluidend, dat kalme 
opeenvolgen van de tonen, eindigend in een wegstervend Largo. Er is een rijke afwisseling in 
de solo's met koren, voor 't grootste deel bestaande uit nieuwe Engelse liederen, waarvan het 
refrein door allen luid en geestdriftig wordt meegegalmd. 
 
Een kunstcriticus zou, in een concertgebouw die muziek gehoord hebbende, misschien niet 
weten, in welke zachte bewoordingen hij het zingen zou moeten critiseren, indien het niet 
beneden critiek was; maar nu, aan boord, de stem van de zanger of zangeres gepaard aan het 
zachte geklots der golven en 't gestamp der schroef, met die mooie tropische hemel, zonder 
een wolkje van manshand zelfs, met zijn oneindig geflikker van miljoenen sterren, die de 
boot achterlaat op de oceaan, - - - heeft iets geheimzinnig- aantrekkelijks voor de bewoner 
van sombere en koude Noorderlanden, en hij zou deze muziek met al die natuur-
supplementen niet willen ruilen voor een oordeelsmuziek van Bach of een Ave Maria van 
Liszt of een Heimweezang van Nignon . 
 
"Leise, Leise, fromme Weise" preludieert de pianist van 't Spartan-orkest, en een Duitse heer 
komt op. Met een volle basstem zingt hij het schone lied van de grote, droevige Weber. Een 
daverend applaus, vooral van de 3e klas, is zijn beloning; en de chairman wenkt hem terug 
naar het speeltuig. 
Een paar volle accoorden leiden het lied uit de Preciosa in: "Einsam bin ich, nicht alleine  - - 
- - - Unerreich wie die Sterne,Wonne blickend wie ihr Glanz, Bist du nah und ach so ferne, 
Fhllest mir die Seele Ganz!" "Füllest mir die Seele ganz" speelt de piano nu, en de laatste van 
't couplet draagt de wind zachtkens over de golven. 
De jonge miss Irving is opgestaan en heeft haar pelsmantel en waaier neergelegd op haar 
dekstoel. Zij heeft met behulp der galante hand van een der heren het platform betreden, en 
de zeer sterk gedecolletteerde dame werpt handkusjes naar alle zijden. Scherp contrast met 
den Weber-zangerin in elk opzicht! Inplaats van het plechtig voorspel van daarstraks een 
walematig preludium. Inplaats van het schone " Leise, Leise" of "Einsam" een wild stuk met 
het refrein: " I love somebody's wife and she loves me, I love somebody's wife, my friend 
will allways to, enz". 
 
Luid wordt het refrein meegegalmd, vooral door de matrozen, en 't applaus houdt maar aldoor 
aan met stampen en gillen en fluiten. En de dame, de "talentvolle" dame, springt met haar 
hooggehakte schoentjes weer naast de piano en zingt een ander stukje, waarvan de woorden 
en muziek van bijzonder laag gehalte zijn, maakt een paar luchtsprongen, waardoor rokken 
en kousen zichtbaar worden, hetgeen de leider van het orkest, een paar Engelse jonge heren 
en de matrozen in verrukking brengt, zodat er aan het applaudiseren haast geen eind komt. 
Gelukkig door haar succes, keert zij in de kring harer "vriendinnen" terug, die nu vriendelijk 
glimlachen en gedurende de zang elkaar spottend heben aangezien. Tot veler blijdschap komt 
ze niet terug. 
 
Een andere chanteuse, met een sombere, droefgeestige uitdrukking op het gelaat, eenvoudig 
gekleed en met langzame, gracieuse bewegingen, verschijnt naast de piano. 't Is eenvoudig, 
doch melodieus, klankvol, dat wiegelied van een gelukkige jonge moeder, die zij 
ongekunsteld, natuurlijk weergeeft. 't Lijkt wel of haar grote, heldere ogen op de zuigeling 
neerzien, die onder haar zingen in slaap wordt gedommeld. 



 
 - 11 - 

"Don't you love, my little girl, your lu-lu" "O, Daddy! my Daddy!" enz. Bij het applaus dat 
volgt, klappen mijn handen het laatst. 
 
"Mr. Dasson will sing a song" meldt de chairman. 't Jongmens van twintig zomers uit 
"Typen" verschijnt met een boord nog hoger, dan hij gewoon is te dragen, met de manchetten 
1/4 cm verder onder de jasmouwen uit dan anders en met een lorgnet aan een dik koord. "My 
grandfathers clock", een parodie op het algemeen bekende"Mijn grootvaders klok", klinkt 
allegro presto uit mond en keel des heeren Dasson, niet geheel onverdienstelijk. Het dolle 
allegro maakt echter de ademhaling schier onmogelijk; en 't gevolg hiervan is, dat de heer 
Dasson's hoofd na een paar regels geheel is opgezwollen. Scherp steekt de rode gelaatskleur 
af bij het gitzwarte haar van boven en de enorm brede, onberispelijke witte boord van 
onderen, tot groot vermaak van alle toehoorders, die bij het einde roepen: "Again, again!!" 
Mr. Dasson wist het zweet af en herhaalt het gehele lied, en daarmede herhaalt zich ook het 
zwellingstoneel(?), nog erger dan straks. Geheel afgemat verdwijnt de zanger onder luid 
gejuich, met  bolle wangen, hoge boord en afgerafelde broek. EJn der dames-dilettanten zingt 
nog zeer verdienstelijk "Annie Laurie", terwijl  een ander met zekere virtuositeit haar 
begeleidt. "And for bonnie Annie Laurie I would lie me down and dee" klinkt het naspel. 
Allen gaan staan, ontbloten de hoofden, en 't God save the King" klinkt over de zee. Een 
"hoch" voor de Koningin, een "hoch" voor de kapitein, een "hoch" voor de meewerkende 
heren en dames, en  . . . de "avond" is afgelopen. De zee zingt nog haar lied, en de wind 
speelt met het wand, de vlaggen en zeilen, terwijl de scheepsklok het uur van elf aankondigd. 
 
 

VII De Kaap 
 
De reis heeft drie dagen te lang geduurd, wanneer we Kaapstad in de avond bereiken. We 
mogen, daar het zeer laat in de avond is, niet aan land komen.  't Duurt lang voor er een 
goede ankerplaats is gevonden, maar eindelijk liggen we stil. De mail wordt afgeladen in een 
ijlings aangekomen boot, waarmede enkele personen aan boord zijn gekomen, die niet tot de 
morgen kunnen of willen wachten, om hun echtgenoten of vrienden te ontmoeten. Er heerst 
een opgruimde stemming aan boord, nu het doel der reis bereikt is, want noch sports, noch 
concerts hebben de verveling der laatste dagen kunnen verdrijven. 
 
De verschansing is op geen enkel plekje onbeleund. Overal passagiers, die hun ogen naar de 
schone stad en de daarachter liggende bergen hebben gericht, zonder iets meer gewaar te 
worden dan de zwarte gestalten van steen kolossen en aan hun voet talloze lichten in het 
duister van de nacht.  
 
Mijn Duitse reisgenaat en ik zijn naar het voordek gelopen en de trap opgelopen, die naar het 
dek, boven de matrozenverblijven, voert, waar we ons neerzetten op de onderste rand der 
verschansing. We zijn bijna helemaal alleen, want de meeste reizigers zijn naar hun hutten 
gegaan, om morgen des te eerder te kunnen ontwaken. 
't Is weer zoo'n mooie Zuidernacht. De hemel is rein en zuiver, zonder een enkele wolk, maar 
met talloos veel tintelende sterren, die met de maan heur zachte glans op het lichtbewogen 
water van de baai werpen. 't Is stil. Een nauw merkbaar koele nachtwind strijkt aangenaam 
verfrissend na de warme dag over de zee. Even hoorbaar slaan de golven tegen de boorden 
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van het stoomschip. 
 
Langzaam bewegen zich lichten in de masten der schepen, die op de rede voor anker liggen, 
heen en weer. En daarachter heft de tafelberg zijn donkere top uit de sombere duisternis 
omhoog. 't Land mijner bestemming ligt nog ver achter die berg, maar ik zie dan toch het 
werelddeel, waartoe het behoort. Nog een korte nacht scheidt me van het nieuwe leven in een 
vreemd land. Of het daar beter zal zijn dan in het lage land aan de zee, dat ik verlaten heb? 'k 
Weet het niet. De toekomst is voor mij zoo onbekend, zoo ondoorzichtbaar als de zwarte ber-
gen vòòr mij. Met moed dan die onzekere toekomst tegemoetgegaan, in de hoop, dat zij iets 
goed voor mij in haar schoot verbergt. 
 
Toch dwalen mijn gedachten terug langs de weg, die ik hierheen volgde, naar Holland, naar 
een kleine plaats aan de Zuiderzee, waar men, volgens mijn berekening thans morgen heeft. 
'k Zou een ogenblik, heel ongemerkt, willen zien,, hoe het toegaat in een familiekring, daar 
waar men misschien elkander belangstellende gissingen maakt omtrent een zoon en broer, die 
reeds een kleine maand op reis is. ----- 
  
Deutschland zit zwijgend naast me en kijkt ook in de verte naar de donkere bergen. Denkt hij 
aan het land, waar heen hij, àls ik, reist? Of mogelijk aan zijn Heimatland, waar hij vrouw en 
kinderen achterliet? Ik weet het niet. Hij verbreekt het stilzwijgen door het neuriën van een 
gemütliches Vaterländisch Lied": "Es geht eigedämpfter Trommek". Dan als het uit is: 
"Holland ich geh schlaffen" "Ja Deutschland ich geh mit zur ruh". 
Enige minuten later slapen we in onze gemeenschappelijke hut, op een paar trééen afstands 
van elkaar in - - - - . 
 
De morgen begint met nevel. 't Duurt echter niet lang of de zon sprenkelt haar lichtbundels 
over de zee, en doet de nevelwolken verdwijnen, en schuift het gordijn weg, dat Kaapstad aan 
ons oog onttrekt. De zuidelijkste stad van Afrika is schoon vanuit zee gezien, vooral op zoo'n 
mooie morgen als nu. 't Heeft veel van Madeira, het tafereel, dat zich steeds klaarder en 
duidelijker aan het oog vertoont. 
 
't Is alsof uit de groene golven de witte huizen, als zovele zeegedrochten komen oprijzen en 
zich aan de voet der bergen legeren, die baden in de stralen van 't zonnegoud. En achter die 
bergen flikkeren de slangen van de bliksem als de laatste boden van een onweer, dat zich de 
verlopen nacht boven de Kolonie heeft ontlast. . . . Na breakfast komt er beweging in de boot. 
Langzaam stoomt de Spartan naar de steiger waar de Union boter haar aanleg plaats hebben. 
 
Kaffers bespringen het dek, om de bagage te dragen, vrienden uit 
Kaapstad ontmoeten vrienden op de boot, mannen hun vrouwen en kinderen uit Europa. 
 
Deutschland en ik stappen ook af, en wij begeven ons naar het douanekantoor, verheugd na 
twintig dagen weer vaste grond onder de voeten te voelen. 
 
 

VIII In de Transvaalse postkar naar Rustenburg 
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De eerste zonnestralen vallen over de bergen in Pretoria, wanneer ik het Centraalhotel 
verlaat. Daar 'k vernomen heb, dat het wel een maand kan duren, voor mijn bagage mij volgt, 
moet ik noodzakelijk nog een paar inkopen doen. Na lang zoeken vind ik eindelijk een reeds 
geopende winkel. Half Hollands, half Engels, kom ik met de bediende klaar. Zonder mij te 
haasten, wandel ik door de nog niet drukke, ongeplaveide morsige Kerkstraat naar het 
Kerkplein, voorbij het governementsgebouw naar 't postkantoor, waar de postkar al gereed 
staat. 
 
De grote zakken met brieven en pakketten zijn reeds met leren riemen rondom aan het 
rijtuigje vastgebonden; de kleinere, voor dee tussen stations, worden op de bodem der kar 
gegooid. Weinig tijds later zit ik met nog een passagier op de achterbank. Op de voorbank zit 
de postkaffer, en op het klappen van zijn lange zweep zetten vier magere doch vlugge paard-
jes het in een wilde galop. 't Is maar een kleine kar ons vervoermiddel, het best te vergelijken 
met de Hollandse sjees; alleen is ze wat lager en langer, zodat er twee banken in zijn. Op z'n 
hoogst kunnen er vier passagiers mee vervoerd worden. Dan moet de postkaffer heel voorop 
plaats nemen. 
 
Ik tracht evenwel te ontdekken, hoe er nog twee passagiers bij zouden kunnen, want het 
karretje is zóó volgeladen, dat de twee reizigers, die geen van beiden corpulent mogen heten, 
zich nauwelijks kunnen roeren of bewegen. Tot mijn verbazing verneem ik, dat de zit tot 
vanavond acht uur, dus in het geheel twaalf uur, duren zal. En daar de kaffer, die de verheven 
naam Aäron draagt, maar onophoudelijk zijn bamboezweep op het vlugge vierspan doet 
neerdalen, zodat we geschud worden, dat men bang zou zijn z'n ribben te breken, als de 
wielen tegen een puntige klipsteen stoten op de overigens vrij goede, brede, harde zandweg, - 
- daarom vraag ik mezelf af, of de zwarte van plan is nog vbbr de avond misschien de mond 
der Oranjerivier te bereiken. 
 
Over een half uur begint de wilde vaart allengs te minderen. De zon wordt warm en wij 
zetten de kap op, welke aan zijde open is, zodat de zon mij, die aan de Noord-kant zit, in de 
oren schijnt. 
 
In de verte verrijzen de toppen der Magaliesbergen, waar we recht op aan rijden, hoewel we 
er nog zeer ver vanaf zijn. Een frisse wind van die bergen buigt de toppen van het manshoge 
gele gras, aan weerszijden van de weg, omlaag, en noodzaakt mijn jonge reisgezel, een 
ambtenaar van de geheime Pretoriaanse politie, die echt Afrikaans spreekt, cigaretten rookt, 
zomersproeten heeft en flauwe ogen, reeds getrouwd is en met verlof zijn andere ik uit 
Rustenburg gaat halen, noodzaakt hem, zijn neckkerchief uit z'n boezem te halen en voor de 
scherpe lucht door de zijde te ademen, waarbij hij natuurlijk zijn roken moet staken. Ik stop 
een pijp Magalies-tabacco, knoop mijn jas dicht, verberg me achter de brede rug van Aäron - 
- - en kijk rond. 
 
De regentijd is voorbij, en de hemel vertoont zich helderblauw met achter de bergen nog 
oranjestrepen van het morgenrood, die langzaam wegtintelen in 't blauw van het Zuiden en 
midden des hemels. De bergen zijn zwak begroeid met lage bomen en zien er in de verte nog 
groen uit. Hier en daar heeft op de zandweg een slang haar spoor getekend. Soms springt en 
golft er een weg voor het ratelend naderende rijtuig. Aäron, die verbazend spraakzaam is en 
goed Afrikaans praat, weet reeds, dat ik ver van over zee kom, en vraagt, of "baassie" wel 
eens een slang gezien heeft. Er ontknoopt zich een kort gesprek waarin hij me meedeelt, dat 
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alle slang hier "bainga" (erg) vergiftig zijn, en de kleinste het meest. Soms maakt de slechte 
weg het spreken totaal onmagelijk. 't Is op de plaatsen, waar de bergachtige ondergrond aan 
de oppervlakte komt in hoge, scherpkantige klippunten. Wel poogt Aäron dan, z'n paardjes ze 
zoveel mogelijk te doen vermijden, naar dat lukt niet altoos, zodat 't gebeurt, dat mijn 
medelijder en ik hard tegen elkander bonzen, tegen 't krakend hout der kar en tegen de ijzeren 
stangen van de kap. 
 
Als het àl te erg wordt, vloekt de kaffer in zijn taal en ranselt met de zweep de arme dieren. 
Heel in de verte kan men reeds zien, waar we een rivier zullen bereiken, door de streep van 
bomen langs haar oevers, lang vooruit zichtbaar op de gele, golvende grassteppe, die echter 
boomloos is. Is men haar genaderd, dan daalt de weg snel naar omlaag tot het snelle, ruisende 
water. Maar in die daling liggen duizende grote en kleine klipstenen, zodat de kar bij 
afwisseling rijst en daalt, nu eens in een kuil terecht komt en dan weer naar boven gaat, 
terwijl ik me vastklem om niet te tuimelen, meteen de afstand tot de grond peilend met m'n 
ogen. 
Dan wordt er geremd, en de voorste paarden plassen in 't water en blijven staan, om te 
drinken. De anderen volgen dit voorbeeld. Nu gaat het weer verder. Het heldere water van de 
ondiepe rivier spat hoog van de wielen op. Hortend en stotend en ratelend wordt de tocht 
voortgezet. Vier malen per dag wordt er halt gehouden om nieuwe paarden te nemen, dit is 
om de twee uur. 
 
Dan verlaat mijn reisgenoot mij, om morgen zijn reis voort te zetten. En de ambtenaar der 
geheime politie, in wier verordeningen hoge boete is gesteld op het kopen of verkopen van 
whisky of gin van of aan een kaffer, biedt de postkaffer een groot glas van laatstgenoemde 
drank aan, welke "zoopie" deze al smakkend in zijn grote, met een knevel overschaduwde 
mond giet. 'k Voorzie me van nieuwe tabak en vuurhoutjes, en voort gaat het weer, rokende 
en pratende. 
 
De avond is mooi, doch koud. Als de zon in een zee van smeltend oranje is ondergegaan, valt 
de schemering snel. 't Maakt indruk op de kaffer. Hij zingt, ik kan niet nalaten het op te 
merken, al moge het de schijn van spot heben. Heel goed, zelfs met niet onaardige variaties, 
laat hij psalm 143 en "Té, ré, ré, boemdié" horen. De grootste en diepste rivier moeten we 
nog over of door. De grote lantarens worden opgestoken, waarop onze zwarte vriend niet 
weinig trots is. Paarden, wagen, lantarens, alles behoort hem. Een paar weken geleden, zo 
vertelt hij me, is hij hier bijna verongelukt. Er was veel water, zeer veel water in de 
Bekerivier en 't was pikdonker. 
 
De paarden vielen en werden door de stroom meegevoerd, en slechts met moeite kon alles 
worden gered. Ik vraag, of er nog wel veel water in de rivier is. Aäron lacht, en vraagt: 
"Baassie bang van verdrink?" "Nee, Aäron, baassie nooit bang is". 
 
Langzaam dalen wij af naar het water, dat niet breed en, naar het schijnt, ook niet diep is. 
Moedig, maar toch voorzichtig, plassen de paarden er in. De stroom is sterk 't water bereikt 
bijna tot aan de bovenkant der zeer hoge wielen, zodat de inhoud van de kar aan de 
onderzijde nat wordt. Onwillekeurig leg ik mijn voeten op de bank, die ik nu alleen in 
gebruik heb. 't Is een niet onaardig gezicht, die druipende paarden van het plassende water en 
hoog opspringende droppels, beschenen door de waggelende kaarsvlam in de lantarnen. Maar 
we zijn aan de overkant. De kaffer blaast op zijn gedeukte, koperen hoorn, en tien minuten 
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later rijden we het Batavia-achtige Rustenburg binnen. 
 
 

IX Een tocht met de ossenwagen 
 
Een Europees reiziger in Transvaal moet, onder meer, zich ook leren oefenen in geduld. 
"Geduld is zulk een schone zaak, maar menigwerf een zware taak". 
 
Hoe ontaalkundig de laatste regel ook moge wezen, onderteken, nu 'k in ZuidAfrika ben, 
zowel de eersten als de laatste regel van dit OudHollandse couplet. Wanneer men in Neder-
land op de vraag: "Hoe ver woont U hier vandaan?" tot antwoord zou krijgen: "O, niet ver, 
zoo'n klein,klein rukkie", dan zou dit natuurlijk betekenen 5 à 10 minuten. Wordt dit 
antwoord evenwel gegeven door een zoon van het zwarte werelddeel, houdt dan Uw 
pantoffels niet aan en Uw pet niet op, maar bereid U voor op een tocht van 3 à 5 uur. Mijn in 
dit opzicht volstrekt geen rijpe ervaring zou bij dit voorbeeld reeds tal van andere kunnen 
voegen. Toch laat ik het bij dit ééne laten. 
 
"Wanneer is er gelegenheid, om naar Lindleyspoor af te reizen?" vraag ik aan een Hollandse 
collega. Begrijpende dat het op primitieve wijze zal gaan, krijg ik tot bescheid: "Ja, het kan 
anders wel drie of vier weken duren, dat er toevallig een ossen-equipage naar die mooie 
plaats vertrekt, welke helaas zo afgelegen ligt; maar daar er deze week Avondmaal wordt 
gehouden, zal er nu gelegenheid genoeg bestaan". Tegen donderdag en gedurende de twee 
volgende dagen komen ossenwagens van alle richtingen aanrijden. Om ter bestemder plaats 
te komen, moeten soms grote afstanden worden afgelegd. Niet zelden is men twee of drie 
dagen onderweg. Ik zoek naar Lindleyspoorters, en heb al spoedig afspraak gemaakt, om met 
dertien andere personen, allen op of in één wagen, te vertrekken. In dommelige mijmering lig 
ik de volgende zondagmiddag in een schommelstoel onder de waranda van 't huis eener 
vriendin rookwolkjes in 't rankende klimoploof te blazen uit mijn laatste Hollandse sigaar, als 
eenklaps de gestalte van een Transvaalse boer achter de struiken opdoemt met de woorden: 
"Mijnheer Schuil, ik moet vanavond om zes uur gaan rijden en grote haast maken, daar m'n 
vrouw ziek is geworden". 
 
Ik ben de laatste, die op de wagen klimt en naast de voerman, oom Piet Gouws plaats neem. 
Vòòr het zesjukkige ossenspan, waarvan elk lid een typische naam draagt, loopt een jonge 
kaffer, die de kopriemen van de beide voorste ossen vasthoudt en telken luide de namen der 
trekdieren uitgalmt, om hun trage gang niet tot een minimum van traagheid te laten 
reduceren. Aan de linkerzijde gaat de zoon van Oom Piet, Louw, met een lange zweep. Klets, 
pats, klets! klinkt het op de brede rug van de ossen, en het logge voertuig zet zich hobbelend 
in beweging. We rijden "Vast". 
 
Nadat we een uur of vijf onafgebroken hebben doorgereden, vraag ik, wanneer er 
uitgespannen wordt. Ik krijg tot antwoord: "Over zoo'n rukkie", en ik zucht eens. s' Nachts is 
er natuurlijk op de vlakte niets te zien dan "de vlakte bij nacht", en omhoog de heldere 
Zuiderhemel met zijn leger van mooie sterren en een schitterend maan. Eindelijk om één uur, 
spannen we toch uit. 't Rukkie heeft twee volle uren geduurd. De ossen worden naar de 
drinkplaats gedreven, en vandaar teruggekeerd, vastgebonden aan riemen - de Afrikaanse 
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boer gebruikt geen touw, slechts riemen, gesneden van door hem zelf gelooid en bereid boks- 
of ander vel - aan de wagen. Dor hout wordt gezocht, en weldra vlamt en knettert een lekker 
vuur hoog op. Die vlammen doen iemand, nog niet gewend aan de koude van een nacht 
tussen de keerkringen, weldadig aan. De kaffers plaatsen stoelen rondom 't vuur voor de 
vrouwen. Voor zover er stoelen over zijn, mogen de mannen zich ook een zetel kiezen. Ik 
neem plaats dicht bij het vuur, waarover intussen aan een drievoet een grote ketel met koffie 
is opgehangen. 
 
Voor iemand, aan west-Europese toestanden gewend, is zulks voorzeker iets zonderlings, 
maar zeer interssant, zo'n soort van halve bevrediging der begeerten, vroeger door het lezen 
van prairieromans wel eens opgewekt. Eén van de dienende Afrikaanse engelen (Martha's) 
heeft een tafellaken op de grond uitgespreid, waarop borden en schalen en lepels en vorken 
liggen. Wij mannen eten eerst. 't Maal bestaat uit vogels, brood en koffie. Daarna de 
vrouwen. Als allen verzadigd zijn gaat men slapen. De vrouwen in 't achterste deel van de 
wagen, dat overdekt is, de mannen onder de wagen. Ik maak me niet druk met mijmeren over 
het fantastische van mijn slaapplaats, maar slaap weldra in. De volgende morgen om vijf uur 
rijden we verder. En 's avonds om zes uur is mijn reis geëindigd, die in het geheel ruim dertig 
dagen heeft geduurd. 
 
Lindleypoort, 23 mei 1898.      P. Schuil. 
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X TRANSVAALSE KOUT 
 
Wanneer men z'n oren toehoudt voor 't geroep in de Hollandse onderwijzerswereld om betere 
regeling en pensioenering, en 't geharrewar over de nieuwe spelling, dan is er, althans onder 
de Christelijke onderwijzers, zeker geen zaak, die meer ter tafel wordt gebracht, dan 
emiegratie naar Zuid Afrika. Republiek. Maar tevens zullen er ook weinig zaken zijn, waar-
over zoo verschillend wordt gedacht en gesproken, als juist laatstgenoemde. De oorzaak ligt 
mijns inzien hierin, dat er te weinig berichten van hier naar Holland komen, die tot ieders 
kennis worden gebracht. Toen ik voor ongeveer een half jaar Holland verliet, waren er velen, 
die er over dachten, zich ook aan te melden voor Transvaal, maar die zich nog terug lieten 
houden door een "hoe is het daar" of een "wat zal de toekomst mij brengen". 't Is daarom, dat 
ik de gastvrije kolommen van "de Christelijke school" ben lastig gevallen, om een kleine 
ruimte voor mijn Transvaals gekost. Als er over Transvaalse toestanden wordt gesproken, 
moet men steeds een paar dingen in het oog houden, die het voor-ons-vreemde ervan geheel 
kunnen wegnemen, en wel: Transvaal is een nieuw land, dat in de eerste perioden van 
ontwikkeling verkeert; de bewoners zijn lang van Europeesche beschaving verstoken 
geweest; de ondervinding heeft hen geleerd geen vreemde te vertrouwen, vòòr hij zich 
voldoende geopenbaard heeft. 
 
Dit alles uit het oog verloren, zou een pasaangekomen en oningewijd emigrantenderwijzer 
ertoe komen, te zeggen: "Laat me met de eerste de beste stomer teruggaan". 'k Bedoel hier 
niet die onderwijzers, welke net de spoortrein de plaats van hun bestemming kunnen 
bereiken, maar hen, die tien of twintig uur te paard van Pretoria hun werkkring zullen vinden 
in een buitendistrict. 't Kan zijn, dat ze een paar dagen in de hoofdstad moeten wachten op 
een reisgelegenheid. 't Kan zijn, dat ze onderweg, na een deel der reis per postkar te hebben 
afglegd, weer een paar dagen of zelfs weken moeten wachten, voor ze verder kunnen trekken. 
Maar zoiets leert de mens geduld oefenen. En hebt ge met de trein, de boot, de tram, de 
postkar gereisd, welnu, waarom zou dan alleen 't blote gezicht van een meer primitief 
vervoermiddel, als een ossewagen, je niet interesseren. 
 
Daar klapt de zweep al. Langzaam gaat het voort, maar zeker. Als de reis langer dan een dag 
duurt, kunt ge kennis maken met slapen onder de tropische hemel met al z'n duizende lichten, 
en - - - - de smaak van een "kommetje koffie", aan de zij van de wagen door oom Piet of neef 
Jan gezet. Verwacht bij de aankomst in 't nieuwe kosthuis nu juist niet een mooie kamer met 
behang en vloerkleed en fijne meubels. De boer maakt niet veel complimenten, maar z'n hele 
huis moet je maar beschouwen als jouw huis ook, en als men het wat met de boer kan vinden 
en er zich niet op laat voorstaan, dat men wat meer weet en wat meer gezien heeft dan hij, 
dan is 't leven zo ongelukkig en vervelend en zo vol ontberingen niet, als 't sommigen moge 
toeschijnen. 
 
De "meester" moet natuurlijk al gauw zijn eerste schot doen en een paard bestijgen. Al 
spoedig volgt een jachtpartijtje met hier en daar zoo'n klein avontuurtje - en al mag de pest 
ook veel wild gedood hebben, geen-wild-zien, doet men slechts, als men z'n ogen dicht 
knijpt? Natuurlijk als een mens olifanten en andere grote beesten wil schieten, moet ie een 
tweede grote trek organiseren, naar de oevers van de Sambesie. Maar de uitdrukking van een 
andere berichtgever uit Transvaal, dat men gaat jagen zonder wild te zien, doet me denken, 
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dat die heer zeker bokken, enz, niet onder 't wild rekent. 
 
Een andere uitdrukking, van ongezellig koffiedrinken, van grote ontberingen kan ik evenmin 
nog begrijpen. Men zou ontberingen kunnen noemen: het niet wandelen over geplaveide 
straten, het nalaten van sigaren roken, het missen van een Hollandse sneeuw- en 
hageljachten, het zich ontzeggen van altijd met glimmende laarzen te wandelen. Meer grote 
ontberingen ken ik niet, of 't ontvangen van een salarisje van 500 of 525 gulden moet er ook 
een wezen. 
 
En nu het voornaamste nog - de school. Verwacht geen Hollands model-schooltje met een 
gang in het midden, met 't licht door een paar hoge ramen aan de linkerzij invallend, met 
roseachtige muren, die behangen zijn met de mooiste kaarten en platen. Maar stel U voor: 
een eenvoudig huis, waarvan in de meeste gevallen niemand zal zeggen, dat 't een school is, 
misschien van buiten gepleisterd, met een zinken dak, zonder zolder. 
 
Ge valt met de deur in (de) school, waar een paar rijen nette Amerikaanse banken staan op de 
vloer van harde aarde. In veel gevallen zult ge zoo'n school behangen vinden. Laat het U niet 
al te zeer verbazen, dat onder Uw nieuwe leeringen jongelingen zijn met een opkomende 
baard of dochteren des lands, die hier al huisvrouw konden zijn. Wanneer Uw school niet 
meer dan dertig leerlingen telt, zal 't onderwijs meestal meer 't karakter van hoofdelijk, dan 
dat van klassikaal hebben, en in de regel dus wat moeilijker zijn, dan ge het gewoon zijt. 
Maar dat is slechts een spoorslag, om al z'n krachten in te spannen. De ouders zullen U 
misschien lastig vallen, omdat ge boeken gebruikt, waarin 't alphabet niet op de voorste 
bladzij staat, omdat ge de psalmen laat zingen zonder draaien of omdat ge de eerste weken, 
natuurlijk, niet denkt aan vragen-opzeggen. Maar "geef wat en neem wat". Een gulden regel 
voor Hollandse Transvaal-onderwijzers. 
 
Lindleyspoort (Z.A.R) 15 juli 1898  P. Schuil 
 
 

Reizen in Transvaal. 
 
'k Heb in een paar maanden niemand gezien, dan m'n collega aan dezelfde school als ik en de 
boeren van onze grote plaats, allen mager en bleek en blauwlippig van de koorts, altijd en 
niet zonder reden, klagend over de droogte en ziekte en sprinkhanen. 'k Voel, dat ik er eens 
uit moet voor een paar dagen, om de saaie lucht van rondom van me af te laten waaien, de 
lucht van m'n school, die me zonder ophouden zes maanden lang heeft omgeven, en de lucht 
van m'n sober studeerkamertje, dat me 's avonds ziet werken voor m'n aanvullings-examen, 
langzaam en traag werken, door de warmte van 'n Transvaalse zomer. Dus maak ik m'n plan 
met m'n medeschoolmeester. Hij zal de zaken een paar dagen alleen besturen, terwijl ik 
"dorptoe" ga, negen uur te paard van ons. 
 
'k Geef m'n kleine stalkaffer last, om m'n paard goed te voeren, en Cyrus, m'n groot, zwart 
rijpaard, staat de ganse dag voor 'n volle ruif. 's Daags is het te warm om te rijden. 90° 
Fahrenheit of daarboven in de zon. 'k zal dus 's nachts gaan, als de maan opkomt. Maar eerst 
een poos slapen, natuurlijk, want zoo'n rit is vermoeiend. De kwestie van vroeg genoeg 



 
 - 19 - 

opstaan is gauw opgelost. 'k Maak vooraf klaar: ik kleed me geheel aan, schoenen en al, leg 
m'n deken op de harde, koude vloer met 'n hard kussen, en ga slapen. Natuurlijk moet ik 
telkens wakker worden, omdat ik zoo'n hard leger niet gewend ben. 'k Ontwaak mooi op tijd, 
om twee uur. De maan komt juist boven 't lage "kopdie" aan de zij van ons huis gluren. 'k 
Wandel naar de stal en zadel m'n Cyrus, hij 't vreemd vinden om de ongewone tijd, z'n oren 
spitsend en schichtig opziend bij elk geritsel in de stille nacht. Nog even onderzoek ik, of 
alles wel in orde is, - - vooral m'n waterproof niet vergeten, want het is in het regenseizoen. 
Dan spring ik en geef hem de sporen. 't Is een heerlijke rit in de mooie nacht met z'n talloze 
onbestemde geluiden: het ritselen van de sprinkhanen in het hoge gras, 't loeien van de ossen 
in een verwijderde kraal, 't gekwaak van duizenden kikvorsen, hier "padden" genoemd. 
 
M'n paard galopeert vrolijk voort over de harde weg, snuivend en briesend eerst, z'n 
duidelijke en heldere hoefslag vermengend met de andere geluiden om me heen, plotseling 
opzij springend nu en dan voor 'n dorre, half verbrande boom, in 't licht van de maan 
spookachtig uitziend soms. Elke twee uur moet er afgezadeld worden en moet Cyrus opnieuw 
voer hebben. Moeilijkheid om dat te krijgen bestaat niet. Juist op elke twee uur afstand 
ongeveer staat 'n winkel. Ge zadelt af en roept de winkelier, die U bereidvaardig helpt. 
 
Dan gaat het verder. Intussen is in ' Oosten langzaam de fijnblauwe lucht geelachtig gekleurd. 
Een hoge berg vòòr me ziet z'n kruin reeds helder verlicht. Eindelijk stijgt de zon omhaag 
achter een paar dunne wolken, wolachtig wit, met goud-purperen randen nu. 't Wordt warmer, 
de zon brandt me in 't gelaat en m'n paard matigt zijn loop, de glimmende hals dof-wit 
gekleurd door 't schuimende zweet, de kop hangen latend en zuchtend nu en dan, van die 
zware, diepe paardezuchten. 'k Zie me genoodzaakt, bij 'n volgende winkel een parasol te 
kopen, synoniem met  regenscherm bij ons buiten. 
 
'k Merk aan de stand van de zon, dat 't elf uur moet zijn ongeveer, wanneer ik voor de school 
van m'n dorpscollega stil houd, die in het zweet van z'n rood gebaard gelaat voor de klas 
staat, loom lesgevend z'n leerlingen, van welke sommige vaders en moeders konden zijn, de 
eerste met knevels, die geen vlasspruiten kunnen heten, met pijp en tabaksdoos (zak) in de 
lessenaars; enkelen van hen hebben de geweren tegen de wand geplaatst, en straks bij het 
naar huis gaan buiten 't dorp duiven en ander gevogelte te kunnen schieten. 
 
't Zijn een paar plezierige dagen geweest, die ik in Rustenburg doorgebracht heb, temidden 
van een aangename kring van collega's en een omgeving, die niet exclusief "Boers" is. De tijd 
van heengaan is te gauw gekomen, al is hij ook tot het uiterste gerekt. 't Is vijf uur in de 
avond. In 't Westen hebben zich donder wolken samengepakt en dreigen met onweer, snel 
opkomend en de zon verduisterend. Maar ik ben jong en begeef me op weg, nog niet goed 
wetend, wat 'n onweer tussen de tropen betekent, toch bedenkend en inziend, dat het beter 
geweest was maar te blijven, als 'k een half uur heb gereden door het boomloze veld, zich 
uitstrekkend tot de donkere bergmassa aan de gezichtscirkelomtrek. Plotseling doet een 
heftige wind het zand rondom me hoog opstuiven, en een knetterende donderslag doet m'n 
paard steigeren van schrik en daarna voortvliegen in een wolk van stof. Het onweer is vlak 
boven me losgebarsten, een onweer in al z'n schoonheid en verhevenheid zich aan mij 
voordoend. 'k Zie rond, maar geen boom of hoge rots of menselijke woning bespeur ik. 'k 
Moet dus maar zien, de naaaste winkel te bereiken in de kortst mogelijke tijd, bijna twee uur 
te paard nog verwijderd. 
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'k Stijg af en doe m'n regen mantel om, en galoppeer dan weer verder, rondom me de bliksem 
zien inslaand uit de dreigende, zwarte wolken, m'n paard doend steigeren en snuivend 
voortjagen over het zandige landschap. Ginds komt de regen. 'k Zie hem naderen als een vaal 
zwarte sluier, alles achter zich verbergend. Hij klettert tegen de borst van m'n paard en slaat 
me in het gezicht. Toch altijd voort! In razende vaart! De natuur geeft me een voorstelling 
van de zondvloed-regen, want het water drupt niet, maar giet in stromen naar beneden, Het 
transport-pad veranderend in een plotseling ontstane rivier, zodat m'n rijdier er niet meer op 
kan lopen, maar struikelend voort holt in het hoge gras, het slijk naar alle zijden opspattend. 
En voortdurend nog de hemel z'n bliksemflitsen neerslaand en de donder hevig rollend en 
kentterend, als een laatste oordeelsdag. 
 
Cyrus is afgemat, doornat, evenals z'n ruiter. Maar eindelijk breken de wolken, de regen 
wordt minder, de slagen doffer, ofschoon het lichten aan alle zijden blijft aanhouden. De zon 
is onder, de duister nacht zonder maanlicht ingevallen. 't Water stroomt nog steeds van alle 
zijden aan, geulen makend in de drassige bodem tot de rivieren. Ik kom voor een rivier, droog 
anders, maar na plotseling tot een geweldige stroom van lichtroodgekleurd water geworden. 't 
Water slaat in brede golven tegen de rotsblokken langs de oevers en schuimt en bruist 
onstuimig. 'k Weet dat het gevaarlijk is, er door te gaan, maar straks zal het nog meer gerezen 
zijn en ik dus lang moet wachten. mijn paard daalt angstig af langs de drift en zet z'n hoge 
poten krachtig in de rivier. We zijn er middenin, en de stroom slaat tegen z'n zijde(n). 't Is een 
bang ogenblik. Maar ik weet dat een paard goed zwemt. Ik klem de teugels vast in m'n hand 
en zet de voeten stevig in de stijgbeugels. 'k Voel dat Cyrus rilt, maar hij is sterk en de 
overkant nadert. Gelukkig, we zijn erdoor. Een nieuwe moeilijkheid doet zich echter voor. 
Transvaal is vol paden, afwijkend van het hoofdpas, naar eenzaam gelegen plaatsen voerend 
of naar één enkele boerderij soms. En iemand die het veld niet goed kent, moet voorzichtig 
zijn, wil hij niet (ver)dwalen. 't Is volkomen duister nu, alleen bij een bliksemstraal 't pad 
soms zichtbaar, waarop m'n trouwe viervoeter langzaam voortgaat, meer glijdend dan lopend. 
'k Voel de onaangename koude van 't regenwater, dat tot op mijn huid is doorgederongen, 
waar m'n mackintosh geen bescherming bood. De weg duurt (valt) me vreselijk lang. 't Komt 
zeker, omdat 'k geheel alleen ben en de duisternis me belet, iets anders te doen dan te denken, 
zo b.v. hoe plezierig het zou zijn, thuis te wezen. Ik kom aan een holle weg, aan weerszijden 
waarvan bomen, en bespeur in de verte een lichte vlek op de weg. 'k Denk, dat het licht is uit 
een venster van 'n woning, en ben blij, dat ik huisvesting kan vragen voor deze nacht, echter 
tevens besteffend, dat 'k op een verkeerd pad ben, want ik herinner me niets van een holle 
weg. Zie die grote boom daar verbergt het licht nog half. In de nabijheid verneem ik het 
geruis van water. 't Huis moet dan zeker dicht bij een rivier staan. 
 
'k Sta nog een paar yards van de lichtplek af. En het is werkelijk een lichtplek, doch niet van 
een venster, waar een lamp heur stralen doorwerpt. 't Is een drift; een brede drift! Dan 
ontzinkt me de moed, om verder te gaan. De stroom is me te sterk en m'n Cyrus te moe. Hij is 
al te lang onder het zadel geweest en hijgt bij elke voetstap. 
Wat te doen? M'n besluit is spoedig genomen. 'k Zadel af op een plaats, die weinig nat is 
geworden, beschermt door een hoge rots. 'k Bind de voorpoten van m'n paard van onder dicht 
bij elkaar. Gelukkig staat er mooi, jong gras. Nu nog hout om een vuur aan teleggen. Alles is 
nat. Toch vind ik in een diepe spleet nog enige vrij droge takken, en weldra brand er een 
lekker vuurtje. 'k Houdt nog net één vuurhoutje over voor morgen. 
De warmte doet me weldadig aan. M'n paard komt ook nader. Er kunnen nu een paar minder 
droge houten nog bijgelegd worden, en als ik denk, voor een goed uur voorraad te hebben, 



 
 - 21 - 

steek ik 'n pijp op en ga op een platte klip zitten roken met de benen naar het  vuur, trots de 
aankondiging van m'n maag, dat 't etensuur verstreken is, en de totale leegte van m'n zadeltas, 
evenals de knapzak van staring's 'Jaromir', het wel ietwat romantisch vindend, zo'n 
nachtkwartier in de open lucht. 'k Denk bij me zelf, hoe graag 'k zou willen, dat ze me van 
huis uit, Holland, hier eens konden zien, of m'n collega's uit het vaderland, en rakel dan m'n 
knetterend vuur nog eens op. 't Wordt tijd van slapen. De wind is gaan liggen, en de warmte 
van 't vuur achter de rots maakt me nogal tevreden met m'n nachtlogies. 
 
'k Leg m'n zadel onderste boven, spreid m'n 'regenbaatje' over de grond uit, bind m'n zakdoek 
om 't hoofd, kruip zo dicht mogelijk bij t' vuur, denk nog even eraan hoe ik 't toch nog beter 
heb dan de patriarch Jacob, die een steen tot hoofdpeluw had, kijk 'n poos in het kwijnend 
vuur, en - - - slaap. Lang voor de opkomst der zon ontwaak ik, leg 'n nieuw vuurtje aan en 
ontdek dan, dat de rivier doorwaadbaar is. 'k Wacht niet lang, maar zadel terstond op. 
 
Spoedig sta ik voor een boerderij, waar 'n grote, bruinharige bulldog me aanbast. Afspringen 
durf ik niet. Gelukkig gaat een deur open, en een boer in négligé, niet veel verschillend van 
z'n gewoon dagcostuum, kijkt me ogenblik aan en roept dan met barse stem: "Wie is jij?" Ik 
kom nader, vertel hem, dat de duisternis me deed verdwalen , en dat ik een Hollander ben. 
Z'n gezicht klaart wat op. 'k Zadel op z'n verzoek af en volg hem in huis. Hij vindt het 
blijkbaar geen onaardig feit, m'n verdwalen, en lacht er hartelijk om. 'k Lach mee hoewel iets 
gemaakt, want ik voel een beklemmende leegte omtrent de maagstreek. De boer schijnt dit te 
begrijpen, haalt een reeds klaargemaakte 'kom' koffie met veel suiker, doch zonder melk, om 
de veepest, brengt een bord met ijzerharde beschuit, die geweekt moet worden, en weldra is 't 
gevaar van geeuwhonger te krijgen geweken. 
 
Hij vult daarenboven m'n tabakszak met gitzwart Magaliesberg-tabak, die hij eerst nog voor 
me moest kerven, schenkt me een nieuw doosje vuurhoutjes en wijst me dan de weg, recht 
over een met hoog gras begroeid veld, vol grote en kleine klippen. 'k Dank hem oprecht voor 
zijn hulp en druk hem de ruwe, vereelte hand, en - - rijd weg. 
 
Nog vier uur, - - en 'k ben thuis. 'k Zoek dadelijk m'n bed op, om uit te rusten, me 
voornemend, niet zoo gauw weer 'n lange reis te paard te maken, of, zo 'k het wel doe, in elk 
geval de regelen van voorzichtigheid beter in acht te nemen. 
 
Lindleyspoort (Transvaal)     P. Schuil 
 
 

Kort voor de oorlog 
 
Zoo'n sombere dag, als deze, is onplezierig en zeldzaam voor 't bijna altijd zonnige Zuid-
Afrika. Daarenboven was 't gisteren en eergisteren koud. De hemel is bedekt met droevig 
donkere wolkenmassa's, dreigend met regen, die nog uitblijft trots het hopen des landmans, 
wolken, die na een regenloze winter voorboden moesten zijn van een natte zomer. En in die 
somberheid en triestheid mengen zich de geruchten van oorlog, altijd meer de zekere, 
dreigende vorm de waarheid aanneemend, - een waarheid, die zwaar de hand legt op alles: op 
arbeid, handel en verkeer. Oorlog! 
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Weinig beseft het de zoon van 't kille Noorden, wat dat woord meer in zich besluit dan de 
blote samenvloeiing van zes klanken tot één woord; bij wiens kalm voortvloeiend leven nooit 
ruw is gestoord door het donderen van wrede kanonnen en het knetteren van vernielend 
geweervuur, die de woorden "bloed" en "dood" slechts kent uit boeken, en voor wie 
"veldslag"en slagveld" woorden zijn, als alle andere.Weinig beseft hij het, wiens leven is 
geweest een wandelen langs de gebaande paden,waar de rozen hem toelachten, en de lichte 
aanraking met een doorn hem reeds de kracht tot verder te gaan dreigde te ontnemen, weinig 
maar beseft hij het, hoe dat woord "Oorlog" moet klinken in de oren van hem, die zijn 
Vaderland, eens gekocht met bloed en tranen, opnieuw ziet omringd door legioenen van 
nimmer rustende vijanden; vijanden, wier gonzende kogels zijn vader, zijn broeder, zijn zoon 
wegmaaiden als grashalmen; vijanden, die elk gezin, elke familieboom ontbladeren zullen 
voor de tijd van verdorren. Aandoenlijk is het te vernemen, wat menig vader alhier in de 
strijd heeft ervaren. Hij heeft van zijn eigen bloed, van 't bloed zijner natie, onmedogenloos 
voelen spatten in zijn gebaard gelaat. Hij bewaart nog de veldfles, waaraan een druppel bloed 
kleeft, lang gestold, maar nooit uitgewist; bloed van een, die hem dierbaar was en voor wien 
de dronk, die hij de vege lippen bood, geen levenskracht bezat; lippen, waartussen bloed naar 
buiten sijpelde, die de kracht misten zich te openen; lippen, waarop de doodskleur nog een 
korte poos strijd zou voeren met het frisse rood des levens, om dan voor immer gesloten te 
blijven. Ik heb ze horen vertellen; ouden van dagen, de aartsvaderes des volks, hoe ze in de 
donkere wildernis van Afrika trokken, uit hun land en uit hun maagschap, tot ze zouden zijn 
in het land, dat God hen zou aanwijzen. Met hun Godskompas en het trouwe pangeweer 
trotseerden ze de meest dreigende gevaren, de klauw van de leeuw en tijger, de woede van de 
bloeddorstig en onbeschaafdste Chamieten. En het nageslacht luistert huiverend naar de 
namen van Chaca en Dingaan en Moselekatse. Ik heb ze horen vertellen de minder bejaarden, 
mannen in de volle bloei des levens, hoe ze blanke vijanden hebben overwonnen met 'n 
macht van één tegen dertig à vijftig; hoe ze, als wilde dieren, vochten in wolken van 
verstikkende kruitdamp; hoe ze kogels hadden horen gieren, die dodelijk voor hen hadden 
kunnen zijn; hoe ze, als de avond was gedaalden de schone Zuider-hemel over het toneel van 
dood en wreedheid illumineerde met zijn milliarden van tintelende lichten, als wilde deze met 
de dood worstelenden wijzen naar een beter leven daar boven, boven het suiselen van de 
koelle nachtwind uit, het schrille krassen van de aasvolgels hoorden, in steeds nauwer 
kringen boven zijn vreselijk feestmaal zwevend, hoorden het wegrochelend gekerm van een 
worstelende met de dood. In het wonder dan, dan een lang verbeide, maar eindelijk toch 
plotseling gekomen schrik het hart doet ineenkrimpen van angstig weegevoel voor wat te 
komen staat? Gij hoort dat gevoel uitspreken in de gesprekken, die gevoerd worden; een 
gevoel, dat overeenkomt met de schrik, die het gerucht van een voortijlende pestepidemie 
teweegbrengt in het hart van ons zonder uitzonderingen bang voor de dood. Ge hoort ze weer 
noemen, de gruwelen van vroegere krijg, afgemaakt in bewoordingen, scherpsnijdend door 
aller ziel, doende huiveren, die ze horen. Ge hoort ze, en ge moet wel instemmen met de 
uitingen van wraak tegen de zonder reden tertende en uitdagende vijand, tot het lang getergde 
gevoel van vrije-natie-zijn slechts één uitweg vindt, tot het zwaard de schede verlaat, tot de 
gevulde bandelier over de schouders rust en 't geweer is gegrepen. 
 

Iets over Kaffers. 
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De Kaffers zijn niet zwart, zoals de negers, maar bronskleurig. De Bosjesmannen, die in 
Transvaal niet voorkomen, zijn bleker gekleurd. Rustenburg is een echt Kafferdistrict. Over 't 
geheel is het lichaam der Kaffers mooi en krachtig gebouwd. Zij hebben zwarte, schitterende 
ogen, waarvan 't wit scherp afsteekt tegen 't omringende zwart. De neus is enigszins plat. De 
lippen, ofschoon bij de meesten niet bijzonder groot, mogen toch erg dik genoemd worden. 
Omtrent het haar geldt, dat het is dichte bosjes op 't hoofd is geplaatst, evenals het gras op het 
veld hier. Het gras toch staat niet aaneengesloten, maar in bosjes, waartussen men kan 
doorlopen. Op enige afstand gezien, lijkt het, of 't hoofd bezaaid is met gitzwarte korreltjes. 't 
haar wordt nooit langer. Bij vrouwen evenmin als bij mannen. 't Is natuurlijk onnodig te 
zeggen, dat een Kaffer nooit blond of zwart haar draagt. Een andere merkwaardigheid is de 
helderwitte kleur der tanden, welke kleur een sterk contrast vormt met die der huid. De jonge 
kinderen dragen gewoonlijk geen kleren, de mannen in de regel een afgedankte broek en jas 
van een blanke over hun naakte body. 
 
Vrouwen houden veel van gekleurde stoffen. Onder haar worden er gevonden die een 
eigenaardige Oosterse dracht hebben. De mannen dragen hoeden of lopen blootshoofds. De 
vrouwen omwinden het hoofd met doeken. Allen gaan barrevoets, tengevolge waarvan de 
voeten zo hard zijn als leder, en vol spleten en barsten. Een enkele is rijk met 'n paar 
schoenen of sandalen. De onaangename geur van het lichaam der Kaffer is bekend. Als ze 
hard werken, bijgevolg sterk zweten, is het in hun nabijheid niet uit te houden. Toch zijn de 
Kaffers hier niet bepaald vuil of met vet besmeurd. 't Is heel eenvoudig een eigenschap van 
hun lichaam. De Kaffers zijn vrolijk en onbezorgd. 
 
Als enige samen zijn, dan praten ze luid, en lallen tegelijk, luid en vlug en lachend. En 't is 
zoo'n vreemde taal, om naar te luisteren, om de curiositeit volgen enkele woorden: Polle-
holle (Steenbok), metsie (water), pietsie (paard), ee (neen), uja (ja), mak-goä (man), tséleppe 
(bijl). 
 
De meeste boeren kennen de Kaffertaal, die zeer moeilijk is te leren, gebrekkig spreken, 
hoewel niet goed, het Afrikaans. De Kaffers moeten zich met schraal voedsel tevreden 
stellen, vooral als de Boeren weinig voorraad hebben. Maar hebben ze iets bijzonders, b.v. 
vlees van een of ander dier, dan eten ze, tot ze niet meer kunnen, en blijven liggen, tot het 
verorberde zijn weg heeft gevonden.Dan beginnen ze weer te eten, geen kruimel overlatende. 
Zij dienen bij de Boeren of leven in eigen hutten. 'k Heb nog niet gezien, dat ze streng of hard 
behandeld worden. Wel is waar, dat ze niet hoog staan aangegeven. Is hun diensttijd om, dan 
zijn ze vrij en kunnen gaan, waar ze willen. De meeste wonen in de Kaffersteden. De naaste 
dier steden is Pellah, door een Kaffer-kapitein bestuurd. De wetten mogen niet in strijd zijn 
met de Rijks-wetten. Om de stad liggen grote velden, haar door de regering afgestaan. 
 
 

In de strijd 
 
De grens tussen Transvaal en Brits Bechuanaland wordt aangeduid door grote stapels 
rotsblokken. Lang de gehele grens is ijzerdraad gespannen, om te verhinderen, dat in een tijd 
van runderpest ziek vee in 't land komt. Waar de transportpaden over de grenslijn gaan, 
trekken (?) aandacht. 't Is aan deze grens, dat zich een paar dagen vòòr 't uitbreken van de 
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oorlog ruiters uit 't districht Rustenburg bevinden, tot welke ruiters ik behoor. Om zes uur 's 
morgens trek ik met zeventig man onder bevel van een officier uit, om patrouille te rijden 
langs de grens. De order luidt, dat we de grenslijn niet mogen afbreken, noch op vijandelijk 
gebied gaan. We zullen dertig uur wacht en moeten een Kop, de Leeuwkop, in bezit gaan 
nemen. De streek heeft gras, nog water. Onze paarden hebben een zware last: ruiter met 
geweer en patroongordel, regenjas en velddeken, waterfles, oorlogsbeschuit en gedroogd 
vlees in de aan weerszijden van 't zadel afhangende zadeltassen, en eindelijk nog een emmer 
met m@is voor 't dier zelf. We ontwaren niets en slapen dien nacht, met het opgezadeld paard 
aan de arm gebonden en 't geweer naast ons. Van slapen komt echter niet veel. Bovendien 
komt er nu en dat een flinke regenbui. 
 
's Middags teruggekeerd, menen we eens goed te kunnen uitrusten. Tegen acht uur vlijen we 
ons neer; maar nauwelijks heeft het elf geslagen, of het klinkt "Opzadelen!" Zeshonderd 
ruiters zadelen in de stikdonkere nacht op, zonder te weten, waarheen het gaat. We rijden 
twee aan twee achter elkaar. Ik sluimer voor en na even in, maar ontwaak weer, als mijn 
"maat" me aanstoot. Zo gaat het voort tot 's morgens zes uur. Dan wordt halt gehouden. Na 
een half uur rust krijgt de helft bevel, verder te gaan, de lijn te breken en in 't Brits gebied te 
trekken, om daar de spoorweg op te breken, die van Mafeking naar Bulowayo (de hoofdstad 
van Rhodesia) loopt, waaraan troepen zouden kunnen aankomen van Beira-baai. De 13e  
Ocober willen wij ons rustig neerleggen, als 't bericht komt: "Alle ruiters trekken vanavond 
uit en maken zich klaar voor drie dagen". Wij maken ons gereed, zien de geweren nog eens 
na en bij hoogopvlammende wachtvuren worden de tassen met brood en gerookt vlees 
gevuld. Ik trek mijn zware jas aan, want 't is 's nachts koud, maak mijn patroongordel vast, 
werp m'n geweer op de schouder en laat m'n paard nog wat fijne haver eten, totdat de stem 
van de adjudant ons allen in één ogenblik in het zadel heeft gezet. Even nog een handddruk 
aan de achterblijvende en een aanmaning van oude ooms tot voorzichtigheid, en dan gaan wij 
heen in de duisternis, niet wetende waarheen. Wij trekken door 't veldrecht  naar de grenslijn. 
Deze wordt overschreden, en we zijn op Brits gebied. We rijden tot aan de spoorweg en 
komen aan een station, dicht bij Mafeking. 't Water, dat wij er vinden, wordt, hoe slecht het 
ook mag wezen, gretig door ons gedronken. Om vijf uur in de morgen nemen wij de twee 
mannen bij 't station gevangen. De telegraaf lijn wordt afgebroken, de spoorweg opgebroken 
en een kleine brug vernield. Mafeking is thans omringd door drie legers, n.l. het onze, dat 
zich op een uur afstande van de stad bevindt, het hoofdleger en het Marico-leger. 
 
Tussen de stad en de legers worden (zijn) wachten uitgezet, nabij de stad. De wacht van elk 
leger is ongeveer hoanderd man voetvolk sterk. De ruimte, die de wachten scheidt, is niet 
groot. In forten of sloten, ter breedte van een halve meter en met een wal naar de kant van de 
stad, wordt wacht gehouden. De positie daar mag dus zeer gevaarlijk heten. Tegen acht uur 's 
avonds kregen wij bevel, ons zo stil mogelijk te houden. Sluipend kropen de wachten naar de 
posten. De wind was onmerkbaar, de regen had opgehouden, de hemel, blauw en vol sterren, 
getuige van Gods grootheid en macht. Niemand zou op tien treden afstands van ons fort 
gezien, noch gehoord hebben. Het geschreeuw van een jakhals in de verte en 't geblaf van 
honden uit de stad treft ons oor, terwijl we, met 't geladen geweer in de arm, ons hebben 
uitgestrekt onder en op onze velddekens. 't Is een nacht, die, hoe schoon ook, veel geeft te 
denken. Dan, plotseling breekt een hevig salvo uit veel geweren wreed de stilte af. Een woest 
geroep en wild geschreeuw mengt zich in 't vervaarlijke knetteren en flikkeren om ons heen. 
't Begint links, bij de eerste wacht. De onzen beantwoorden de schoten goed, en eindelijk 
ratelt 't geluid van onze maxims tussen het knallen van 't klein geweer vuur. Wij steken onze 
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hoofden op en leggen de geweren over de wal. Daar bliksemen in de donkere nacht (de maan 
moet nog opkomen) ook de vuurstralen van en naar de middelste macht. Naar wij verstaan, 
hebben de Engelsen ongemerkt een uitweg gevonden en willen nu een aanval wagen op de 
wachten. Dan springen ook de vuurstralen uit de lage bosjes vòòr ons. Ik hoor, hoe er tussen 
mijn hoofd en dat van mijn maat aan de rechterzijde een kogel gonzend voorbij fluit (vliegt). 
De angst grijpt me een ogenblik aan. 'k Weet niet, wat te doen. 'k Durf nauwelijks mijn hoofd 
op te heffen, en schiet een paar keren in 't wild. Aan 't schokken van 't geweer wat gewend 
geraakt, waag ik het, voorzichtig over de rand van de wal te gluren. Langzamerhand wijkt de 
vrees. Nadat ik tien patronen heb afgeschoten, houdt het vuren op. De vijand is afgedropen. 
 
 

1e vervolg van "In de strijd" 
 
Op een lage heuvel met bos, dicht bij Mafeking, wordt op drie plaatsen een sterke wacht 
uitgezet. Een uur later komt er een rapport in, inhoudende, dat een trein nadert. Deze staat 
een poosje op de heuvel stil, en keert dan terug. Wij begrijpen allen, dat voorzichtigheid in 
acht dient genomen te worden, en staan klaar met de paarden. Niets valt er voor, totdat om elf 
uur de trein weer boven op  de heuvel gezien wordt. 't Komt ons vreemd voor, dat de 
locomotief de wagons duwt in plaats van trekt. Langzaam daalt de trein de heuvel af. Wij 
vermoeden dat hij troepen aanbrengt, en houden dus, in het zadel gezeten, een oog in 't zeil. 
We ontdekken echter niets vreemds, wat onze verwondering wekt en ons met vrees doet 
afwacten, wat nu volgen zal. De locomotief blijft eensklaps stilstaan en stoot de wagon voort 
in de richting naar ons toe. 
 
Terstond geven wij onze paarden de sporen en willen erop instormen; maar de donderende 
stem van commandant Steenkamp houdt ons juist bijtijds terug. Nog juist bijtijds, want wat 
toen gebeurde, is mij niet mogelijk te beschrijven. 
 
't Was of de aarde onder onze voeten barstte, er een uitbarsting plaats had van een verborgen 
vulkaan. Op 400 yards afstand zagen wij een vreeslijk dikke vuur- en rookwolk met 
ontzaggelijke kracht naar boven stijgen. 't Scheen of de aarde vòòr ons vuur braakte. Een 
slag, de hevigste donderslag in sterkte overtreffende, dreunde ons in de oren en deed onze 
paarden van schrik opspringen. Op de slag volgde een stilte van 5 minuten. Vreeselijke stilte! 
Uit menig hart werd in dat bange ogenblik een stil gebed ten hemel opgezonden. Er was 
trouwens ook groot gevaar, de dood grijnsde ons tegen. Over de harde grond donderde nog 
alleen het geluid van de hoeven der wild geworden paarden, die in ijlende vlucht over de 
vlakte stoven. Ja, wij vluchtten als razenden, en misschien heeft de vijand in Mafeeking zich 
vrolijk over ons gemaakt en de spot met ons gedreven. Gelukkig dat hij zich slechts kon 
verheugen over ons vluchten, niet over de dood van één onzer. Waren de wagons nog twintig 
tellen blijven voortrollen, dan zouden veler onzer niet meer in 't land der levenden zijn. Ze 
waren toch volgeladen met dynamiet. Of de machinist is te spoedig teruggekeerd, òf de lont 
heeft te snel gebrand, òf zij is te vroeg aangestoken. Hoe het ook zij, we waren na een 
kwartier weer bij elkander. Hier en daar hoorde men zeggen: "Als Engeland zó de oorlog 
voert, dan - - -", of: "Wie weet, of de grond ook hier niet ondermijnd is". Meer dergelijke 
uitingen van kleinmoedighid werden vernomen. toen de vrees was geweken, reden wij naar 
de plaats der verwoesting. Elke wagon had een diep gat in de bodem van kalkklippen 
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geslagen, en de rails der spoorbaan waren veraf nog omgekruld als dunne draden? Van de 
wagons waren alleen nog kenbaar kleine stukken van de armdikke assen, die in de omtrek 
verspreid lagen. Lang na de ontploffing, denk ik nog met huivering aan het gevaar, waaraan 
ik met velen mijner wapenbroeders heb blootgestaan. Wie zou met mij zulk een laffe wijze 
van oorlog voeren der Engelsen niet hogelijk afkeuren, zo niet verfoeien?! Later werd ons 
bericht, dat op 12 à 15 uren afstands de slag duidelijk was vernomen, hoe laffe vluchtelingen 
hadden verteld, dat wij allen waren gedood, zodat vrouwen en kinderen een paar dagen in 
smart en tranen hadden doorgebracht. Om gevrijwaard te zijn tegen (voor) een tweede 
ontploffing, werd een deel onzer manschappen afgezonden, teneinde boven op de gevaarlijke 
heuvel de lijn op te breken. Juist op de top werd een dynamietdopje gevonden, wat zeer 
verdacht voorkwam. Alzo werd niet hier, maar nog dichter bij Mafeking de lijn opgebroken. 
Op onze kampplaats teruggekeerd, duurde het niet lang, of weer werd een trein opgemerkt en 
zagen wij een aantal mannen een poos druk aan het werk. Zij waren te veraf om op hen te 
schieten. Wij begrepen, dat men bezig was de lijn te herstellen,. Nadat de trein zich 
verwijderd had, werd zij opnieuw door de onzen opengebroken en een sterke wacht erbij 
geplaatst. Toen kwam de koude nacht. 'k Heb met de zadel als hoofdkussen en 't paard aan de 
hand, enkele uren lekker mogen slapen. In de stijd valt er echter aan slapen weinig te denken, 
wijl het gevaar nu van deze, dan van die kant dreigt. 
 
Zo naderde op zekere tijd een maximtrein van de vijand. Onze kogels vermochten niets tegen 
het gevaarte. Er was vrees in onze gelederen. Men hoorde onze aanvoerder telkens roepen: 
"Uit elkaar, uit elkaar!" Vijf of zes Transvaalse ruiters mogen volgens hun wet niet bijeen 
zijn. We trokken slechts een weinig terug achter de heuvel. Van de lafhartigen sloegen er op 
de vlucht. De meeste kogels, ons toegezonden, waren al flauw, wanneer ze tussen de poten 
onzer paarden terecht kwamen. Een enkele splinterde hier en daar een boom. Van al de 
kogels, door de gepantserde maximtrein geworpen, deed geen enkele ons schade. Op 't 
zwijgen onzer kanonnen volgde weldra ook dat van de Engelse reus. 
 
 

2e vervolg van "In de strijd" 
 
Klein geweervuur wordt vernomen. Een paar bommen uit de forten der stad springen onder 
onze mannen. Daar haar kracht echter gebroken is, is de uitwerking bijna van geen betekenis. 
De dappersten van ons snellen vooruit om de kogelregen (dum-dum) te beantwoordeen. Van 
't naaste fort (van Mafeking) is een diepe voor gegraven naar een plaats, waar enige 
Kafferhutten staan, waaruit de Engelsen vuren. Hun gewone rode uniform is vervangen door 
een tegen 't bruine gras bijna onzichtbare gele kleding. 'k Laad mijn geweer en zoek een 
goede plek achter een dikke boom of een reusachtige mierenhoop. Half besluiteloos staande, 
hoor ik achter mij een bekende stem, nl. die van Ds. Postma. Hij groet mij vriendelijk en 
tracht mij moed in te spreken. Z'n laatste woorden zijn: "Moed, broeder! God zal ons helpen" 
Hoe 't kwam, kan ik niet verklaren, maar ik voelde dadelijk mijn moed herleven, gaf m'n 
paard de sporen en kwam alzo midden in't gevecht. Voor ik kon afspringen, klonk het bevel 
van de commandant, die in haast op zijn geel strijdros was komen aanrijden, in onze oren: 
"Vijftig van jullie kerels naar die koppetje daar!" eraan toevoegende: "Die Engelse trek 
anderkant om ons heen!" Dadelijk waren we klaar en jaagden met onze officier Pogieter door 
de lage bossen naar de aangewezen heuvel. 't Rapport, dat dit bericht gegeven had, bleek 
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evenwel onwaar te zijn, want geen vijand werd gezien. Toch was onze positie op de hoogte 
zéér gevaarlijk, niet alleen, omdat ze geheel kaal was, maar vooral, wijl we onder het bereik 
waren van 't vuur van een vijandelijk fort. 't Liep tegen negen uur in de morgen. Mijn water 
was op, de zon brandde vreselijk, en 't stormen met de paarden had ons vermoeid, terwijl 
mond en neus gevuld met stof waren. Vier uren lang moesten we in de bijna ondraaglijke 
hitte zonder schaduw, met de dampende paarden steeds aan de hand, verblijven. Schaduw 
was alleen onder het paard. En daar het mijne mak en moe was, en er voor "Baby" geen gras 
was om te eten, legde ik mij onder het goede dier neer, het hoofd tegen zijn voorpoten. Op 
deze wijze werd ons een uur rust gegeven. Van Zondag tot Zaterdag had ik één nacht, zegge 
acht uur op mijn bed geslapen. En dat is slechts iets van al de ontberingen, die de oorlog 
meebrengt. Om vier uur mocht de helft van ons gaan drinken bij de kampplaats. Toen wij na 
twee uur rijdens daar aankwamen, was het gevecht afgelopen. Behalve veel doodgeschoten 
paarden, hadden wij twee doden en zeven gekwetsten, die allen nog leven en van welke één 
vandaag meer is uitgetrokken. Er wordt verteld dat die nacht twee wagens door de Engelsen 
zijn gezonden, om hun gevallenen op te halen. De volgende dag hebben de onzen in de 
Kafferhutten een gedode officier en een stervende soldaat gevonden. 
 
Gelukkig kon ik 's Zondags uitrusten, om de volgende dag weer dertig uur wacht te houden. 
In de nacht van Zondag op Maandag is er door de Engelsen met 100 zwarten en 15 blanken 
(hoe waar is het, dat Engeland geen Kaffers zal gebruiken!) een aan val op onze wacht 
beproefd, echter zonder enig resultaat, daar niemand gedood of gekwetst werd. De Engelsen 
waren gebelegd, omdat wij de fontein van Malepo, die Mafeking van water voorziet, hadden 
afgeleid. Bij 't aflossen van de wacht vonden wij een zwaar gewonde Kaffer, die zeide, 
geprest te zijn tot vechten. Overal werden bloedvlekken ontdekt, ten bewijze, dat de vijand 
van zijn mannen had verloren. Op onze wachten gebeurde niets bijzonders. Wij konden 
(mochten) die nacht geen oog sluiten. 
 
't Was de heerlijkste nacht dien ik ooit beleefd had. Zo kalm en schoon, dat ik niet kon 
nalaten, iets ter herinnering eraan in m'n dagboek te schrijven. Duizenden fonkelende sterren 
schenen mij te spreken van een land, ver van hier, waar geen angst, geen vrezen, geen orlog 
meer zal wezen, waar ongestoord vrede wordt genoten.' k Dacht aan het ouderlijke huis, aan 
vrienden en bekenden in het vergelegen kleine, maar toch zo zéér geliefde vaderland. De 
nachtwind suisde door het riet, de vlugge vogel vloog in de stilte van de nacht voorbij. Hoe 
wenste ik voor enige tijd, als hij, heen te kunnen snellen, om - - - -. Zo peinsde en droomde ik 
een tijdlang voort. Helaas! 't Was vruchteloos. Bij 't heimelijk zwijgen van de nacht deed het 
mij toch goed, dat een grote zilveren ster mij toelonkte, als wilde zij me vertroosten met de 
hope op betere dagen. 
 
 

3e vervolg van "In de strijd" 
 
Van acht personen bij onze wagen zijn er thans zes op wacht tot morgen, zodat mijn maat en 
ik vandaag huis hebben gehouden. Als wij maar zoo'n paar man bij elkander zijn, leven we, 
naar ons zeggen, als "fantsoenlijke" mensen. Voor het gehele wagenpersoneel zouden acht 
stoelen, acht lepels, acht vorken, enz. Nodig zijn,welke gewenste voorwerpen evenwel niet in 
dat aantal voorradig zijn. Wat de kost betreft, daarover valt geenszins te klagen. Iedere twee 
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of drie dagen worden alleen voor onze wijk zes vette ossen geslacht. Koffie, suiker, meel , 
enz. is overvloedig voorhanden. Het van huis meegevoerde brood raakt allengs op. Het is in 
hoofdzaak bestemd voor de mannen, die op wacht gaan. Dus maken wij "stormjagers", "hot-
om" of "maagplaten". "Sormjagers" worden gemaakt van gewoon deeg. Dit wordt gevormd 
tot platte koeken, die in een pot met kokend vet worden gebraden, tot ze geelbruin zijn. Als 
ze nog warm zijn laat ik het brood er graag voor staan. "Hot-om" is meelkost. In het sop of de 
saus van gekookt vlees wordt meel geroerd, tot het een dikke pap wordt. Met suiker gegeten 
smaakt deze kost uitstekend. "Maagplaten" of "maagbommen" zijn stormjagers in folio-
formaat. 't Gouvernement heeft zorg gedragen, dat er bij elke wagen één of twee Kaffers zijn. 
Deze Zwart-Jantjes komen ons uitmuntend te stade als houthakkers, waterputters en vee- en 
paardewachters. Onze paarden worden flink verzorgd. Zij lijden volstrekt geen gebrek. Wij 
hebben zéér weinig of niets te doen. 's Morgens braden wij 'n stuk vlees aan braad spitten, 
gemaakt van afgesneden telegraaf draad, boven het houtvuur, dat steeds achter onze wagens 
brandt. In koffie, ook altijd daar te bekomen weken wij ons brood. Lemoenen, die soms bij 
wagens vol inkomen, zijn de enige versnaperingen, die we genieten. Niet prettig, daar ze duur 
betaald moeten worden. 
 
Voor de armen en hen, die juist niet arm zijn, maar toch niet voldoende kleren hebben, 
worden onder en bovenkleren, schoenen en hoeden aangevoerd. Nu en dan komen ook 
paarden en zadels in. Als 't niet regent, is 't leven in 't veld over 't algemeen vrij gezond. Dag 
en nacht in de open lucht te verkeren, schijnt een mens goed te doen. Men zegt althans, dat ik 
er flink uitzie, om niet te zeggen "vet" wordt. De gouvernmentstabak, die ons met zout, 
peper, kaarsen en vuurhoutjes gratis wordt verstrekt, wil mij niet bevallen. Zij is erg flauw. 
Alles is hier uitstekend ingericht. 
 
Een krijgscommissaris zorgt voor voldoende voeding voor mensen en beest. Midden in ons 
lager staat de "posttent", een groot kantoor van wit linnen. Tweemaal in de week komen en 
gaan brieven. Deze worden per fiets vervoerd. Naast de posttent staat een tent voor de 
rapportgangers, die in dienst zijn van de commandant en behoren tot het wielrijder-
rapportganger-corps, waarvan, ieder lid een eed van trouw heeft moeten afleggen. Dan volgt 
de "tent des vredes" of de "predikantentent". In elk lager toch is een predikant. Van welke 
kerk de predikanten zijn, doet er niet toe, zo ze maar patriotische gevoelens hebben. 't Is tijd 
van eten. Wij eten gekookt vlees en "kluitjes", d.w.z. in vet en suiker gekookte kleine kluitjes 
deeg. Het dessert bestaat uit lemoenen. Na het eten volgt een korte tijd van slapen. Wakker 
geworden, komt de adjudant met de boodschap, om vannacht op een kopje, een uur ten 
Noorden van Mafeking, wacht te houden. Het zal dus weer een nacht zonder slaap zijn. 
Waarom op wacht trekken? omdat er een bericht is ingekomen, dat Dr. Jameson met 1500 
man komt, om de stad te versterken. 
 
De wacht van de vorige nacht zag in het Noorden vuurpijlen opgaan en ving een Kaffer, die 
wel zegt uit Mafgeking te zijn gekomen, maar niet waarom. Ik vertrouw hem evenwel niet, 
beschouw hem als spion en geloof, dat het goed zal zijn hem flink te bewaken. 
 
Gisteren hadden er weer niet minder dan tien dynamietontploffingen plaats. Op het 
vermoeden dat er rondom de stad dynamiet was ingegraven, heeft een Duitser zich bij de 
regering aangemeld, om tegen betaling van een grote som gelds de mijnen op te sporen. Hij is 
aan het werk gegeaan, en heeft vooral in de grond lijnen van een electriseermachine ontdekt. 
Het voornamste resultaat van 't ingestelde onderzoek was wel, dat de hoofdlijn werd 
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gevonden. Deze is dadelijk afgesneden en de taklijnen zijn dadelijk in verbinding gebracht 
met onze batterijen. Ziedaar hoe genoemde ontploffingen plaats hebben. Een paar van de in 
de mijnen aanwezige kisten dynamiet zijn in onze handen. Wat zeggen van zulk werk van 
hoofdofficieren en staatslieden van konigin Victoria, op wier kroon is te lezen: 
"Beschermster des Geloofs", een titel, die de veroordeling van zijn draagster in zich sluit! De 
kogels bij de gewonde en gevangen Engelse soldaten gevonden, zijn dum-dum! Een der 
ongelukkige slachtoffers droeg op zijn borst een medaille met het opschrift: "Dood of met 
eere", waarschijnlijk ter herinnering aan een gewonnen slag. 
 
 

4e vervolg van " In de strijd" 
 
Ik was de laatste dagen erg, zo niet totaal uit mijn humeur. En niet zonder reden, naar ik 
meen. 't Wil me voorkomen dat de orde wel eens wat te wensen overlaat, alsmede dat er niet 
steeds recht gehandeld wordt. Althans sommigen blijven altijd in het lager, terwijl anderen 
steeds dienst moeten doen. Er zijn onder onze mannen, die al tweemaal met verlof naar huis 
geweest zijn, en ik kan maar geen verlof krijgen. 't Lijkt wel of ik maar de 
onaangenaamheden van een ruw leven moet verdragen. Des daags roostert de zon mijn arme 
body, des nachts verschromp[elt de koude mijn vel, als van een hoen, dat een chronische 
koorts heeft. Daarboven vallen de muskieten op mijn hoofd en handen aan, dat het haast niet 
is uit te houden. 
 
Daar echter ontvang ik de mededeling, dat ik ook eens mag delen in het voorrecht, dat 
menigeen te beurt valt. Of ik spoedig thuis ben! Het is drie dagen na mijn thuiskomst, 
Dinsdag 21 November. Daar het zeer warm is, doet het des te weldadiger aan, zich eens recht 
op mijn gemak te kunnen nederzetten. In Nederland sneeuwt of vriest het misschien en heerst 
er in menige kring een gezellige drukte, terwijl het op Rietvlei zo stil , zo eenzaam is. Op 
weg naar hier ben ik ziek geworden, maar na een paar dagen was ik gelukkig weer beter. 
 
Redfers Buller (de boeren noemen hem "Rooivaarsbul"; Baden Powell wordt "Berend Paul", 
Kakewich van Kimberley "Kakkeweg" genoemd) is uit Albion te Kaapstad gearriveerd. Hij 
staat bekend als een verschrikkelijk bloed- en moordgewrocht. Zijn plan is President Paul 
Kruger een bezoek te brengen te Pretoria. Generaal Cronjé is naar Kimberley getrokken, 
opdat een deel der troepen om deze stad zich met de Vrijstaatse macht zou verenigen, om, 
zoo mogelijk, den Bull te keren op zijn hals-over-kop-reis. Alle burgers van 16 - 60 jaar zijn 
zonder aanziens des persoons, zonder ook de gegeven verlof tijd in aanmerking te nemen, 
opgeroepen om uiterlijk hedenavond voor Mafeking te zijn. Omdat ik evenwel burger ben 
van de Transvaalse Republiek, van harte instem met de regel van haar volkslied "dat vrije 
volk zijn wij"!! heb ik met zoveel anderen de vrijheid genomen, niet te verschijnen vóór a.s. 
Zaterdag of Zondag. 'k Heb nog in beraad gestaan, of ik mijn school maar niet weer zou 
openen, maar ben tenslotte toch tot het besluit gekomen, maar heen te gaan. 
 
Toen Cronjé met zijn macht aftrok, meende de dappere kolonel van Mafeking zijn slag te 
kunnen slaan, door het fort van veldkornet Daantje van Graan aan te vallen. Er is echter hevig 
met maxims en bommen geschoten, zelfs in 't fort, zonder echter iemand schade te doen. De 
vijand moest met verlies terug. Tijdens het gevecht komt een postduif op de wagen van een 
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onzer officieren te zitten, maar vliegt naar Mafeking terug. Door het hevig vuur verschrik zet 
ze zich andermaal op dezelfde plaats en wordt geschoten. 
 
Om de poten is een dun papier met een groot rapport gebonden. Het rapport bevat een bericht 
van weinig betekenis uit Vrijburg. Men kan zeer goed merken, nu het oorlog is, dat Transvaal 
een land is, waar alles moet worden ingevoerd, zonder een invoerhaven te bezitten. Suiker is 
niet meer te krijgen, koffie kost 90 cent het pond, een stuk zeep 9 stuiver, etc. In de lagers is 
overvloed, buiten bijna gebrek. Wie zal het zeggen hoe het nog zal worden. 
 
Voor de tweede maal heeft de belegeringsmacht van Mafeking 200 koeien en 2000 schapen 
buitgemaakt, wat haar te stade zal komen. Eveneens heeft de kafferkapitein van de kafferstad 
Mont-Siad, gelegen bij Mafeking, voor de tweede maal gevraagd, zich te mogen overgeven, 
wat hem opnieuw geweigerd is. Wijl de Engelsen Rode Kruis en Witte vlaggen gebruiken, 
om te ontkomen en betere posities in te nemen, en de bevelhebber van Kimberley heeft laten 
weten dat hij geen vlag zal ontzien, moet ieder die door ons gevangen wordt het zij 
Engelsman of Kaffer, doodgeschoten worden. Baden Powell is erg vriendelijk. Hij liet Cronjé 
een rapport toekomen, waarin deze gemeld werd, dat hij verplicht zou zijn te schieten, 
wanneer wij op de wallen onzer forten heen en weer liepen. Het is werkelijk grappig! 
 
Een Kafferrapportganger is uit Mafeking tussen de onzen door, naar Boelowayo weten te 
komen. Het rapport is via Beira-baai naar Delagoa-baai getelegrafeerd. Dit Engelse rapport 
door de President naar ons getelegrafeerd, is van de volgende inhoud: "Sinds het vertrek van 
Cronjé is de macht van de vijand blijkbaar weinig verminderd. De Boeren hebben nu 
bommen van grote ontplofbare kracht ontvangen, welke zij voortdurend in de stad slingeren 
en ons alzoo noodzaken, als mollen onder (in) de grond te blijven. (Luid gelach.) De burgers 
van Mafeking, hebben zich dapper gedragen en moesten dagen lang met ons in de 
moddersloten liggen. (Opnieuw gelach.) Een gevangen Kaffer deelde ons mee, dat, als een 
groot Frans belegeringsgeschut zijn rook vertoond er in de stad een grote klok wordt geluid 
door een steeds zich daarbij ophoudende wacht, op welk geluid ieder in de gaten springt. 
 
Op 45 punten waait hoog in de lucht de vierkleur, als een stille uittarring van Engelands 
macht. (Dit is een grove leugen; er waaien misschien op vier of vijf plaatsen vlaggen aan de 
lange zweepstokken der ossewagens.) Vanuit Boelowayo werd ons geluk gewenst met onze 
volharding. Het spijt ons, niet te kunnen medewerken aan de verheerlijking van Englands 
roem, die zeker weldra in Pretoria aan 't licht moet komen".  (Aanhoudend luid gelach). Het 
blijkt dus wel, dat Baden Powell lelijk in het nauw zit, al komt het in zijn rapport niet zoo 
duidelijk uit. 
 

 

5e vervolg van In den strijd 
 
Wee over de ellendige Engelse officieren, over de schurkachtige struikrovers, over de hoge 
Britse autoriteiten, die bloeddorstige Kaffers aansporen, arme eenzaam wonende vrouwen en 
kinderen te vermoorden!!! Buller heeft alle macht in handen. En wat heeft hij gedaan?! Hij 
heeft de Zoeloes en Matabélés, de om hun bloeddorst meest beruchte Kafferstammen, geprest 
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tegen ons op te trekken. Driehonderd Engelsen hebben met een huurleger van Kaffers een 
klein lager aan de Limpopo aangevallen. Viertien mannen en twee vrouwen zijn vermoord; 
vier vrouwen, twee grote meisjes en zes kinderen gevangen genomen en weggevoerd naar 
een kafferstad in de nabijheid. Twee dagen lang werden ze, zonder voedsel te ontvangen, 
voortgedreven en vreselijk mishandeld. Later werden ze door de Engelsen goed behandeld en 
per gepantserde trein naar het Boerenkamp vervoerd. Maar toch zal de lage smet op de 
Engelsen blijven rusten. 
 
De bevelhebber van Kimberley, tevergeefs op Buller wachtende, is van brutaal, hij zou 
immers geen Rodekruis- en witte vlaggen ontzien, beleefd en vriendelijk geworden. Hij zond 
aan generaal De La Rey een brief waarin hij in de meest vlijende termen aanbiedt, 
inlichtingen te willen geven omtrent gewonde gevangenen in het Kimberley volks-hospitaal. 
Ja, hij verzekert zelfs de hulp van zijn ambulance, ingeval wij die nodig mochten hebben en 
noemt zich zijn vijands "zeer onderdanige dienaar". De tijding van de Kaffer inval, oop tien 
uur te paard van ons kamp, heeft grote ongerustheid verwekt bij de achtergebleven vrouwen 
en kinderen. De regering heeft reeds plaatsen op de grenzen aangewezen voor lagers, ter 
bescherming van weerloze vrouwen en kinderen. Het spreekt vanzelf, dat rondom onze 
kampen en forten flinke wacht wordt gehouden. Om de hele stad, Mafeking, in de lagers 
rijden dag en nacht patrouilles van zes man in een breede lijn, voornamenlijk om 
rapportgangers in handen zien te krijgen. Daar ik er niet van houd in de forten te liggen waar 
men slechts om de 48 uur wordt afgelost, ga ik liever elke nacht ver in het veld wacht 
houden. Van slapen komt natuurlijk zeer weinig, want het veld waarop gelukkig maar enkele 
bomen voorkomen, moet goed "beloerd" worden. 
 
De paarden moeten altijd klaar staan, om er, mocht het nodig zijn, op te springen. Met 
geladen geweer liggen wij op de buik in het hoge gras, achter een laag bosjes, en luisteren 
naar ieder gerucht, hoe gering ook. Voor enkele dagen hebben wij in de nacht 3 kaffers 
gevangen. De rapportdrager van hen vroeg dadelijk na de gevangenneming, of hij zich even 
mocht verwijderen, om zekere natuurlijke behoefte te doen. Zijn verzoek werd ingewilligd. 
Hij begaf zich achter een bosje, deed zijn ontlasting op het rapport en gooide er toen gras op. 
Het werd evenwel gemerkt, en zwart jantje moest het rapport schoonmaken en de 
commandant ter hand stellen. Dat deze het papier bij lezing wel op enige afstand van zijn 
neus zal hebben gehouden behoeft niet beweerd te worden. 
 
Het laatst opgevangen rapport was een brief van een particulier buiten Mafeking, meldende, 
dat één der partijen het spoedig zal moeten opgeven. Een ontvluchte Kaffer vertelde, dat het 
voedsel voor de Kaffers op is, dat alleen zij, die de troepen behulpzaam zijn bij het maken 
van forten, van spijze worden voorzien. 
 
Het heeft gisteravond hard geregend. De Malopo is als een echt tropische rivier, plotseling 
zeer gezwollen. Het is vreselijk vuil in ons kamp. De tenten zijn vol water gelopen. De laatste 
zes jaren heeft het niet zoo geregend, als in dit najaar. De Boeren zien hierin duidelijk Gods 
hand. 
 
Vanmorgen werden wij bij elkander geroepen, om buitgemaakte paarden en bokken aan de 
burgers te verkopen, en besluiten te nemen tot betere verdediging van het lager. De wallen 
moeten hoger gemaakt worden en rondom de forten sterke doorndraden gespannen worden. 
Op 400 Yards afstand waren veekralen van kalkklippen en muren om het land opgetrokken. 
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Deze zijn nu neergehaald, zonder een steen op de ander te laten, opdat ze bij een aanval de 
vijand niet tot een fortificatie zouden dienen. 
 
Ongeveer een week geleden hebben de onzen een vrouw aangehouden, die met een kar met 
vier muilen en twee Kaffers naar Mafeking wilde gaan. Zij is echter verbazend parmantig, 
rookt cigaretten en wil absoluut naar Mafeking. Daar zij echter verdacht wordt, rapporten 
over te brengen, werd zij vastgehouden. Nu is vóór de oorlog zekere Paulus Viljoen in 
Mafeking gevangen genomen, omdat hij verdacht werd, Kaffers op te stoken tegen de 
Engelsen. Na lang onderhandelen is hij eindelijk uitgewisseld voor genoemde vrouw. Viljoen 
is van alles goed ingelicht, is, als gevangene, gebruikt om loopgraven te maken en kan alzoo 
veel bijzonderheden mededelen, o.a. dat de Engelsen reeds 200 man verloren hebben, dat er 
nog slechts op één plek dynamiet is begraven, en wel bij het fort,bekend als "Kanonkopje", 
dat dit fort door een aantal vrijwilligers van het Maricoleger was bestormd, welke, nabij het 
fort gekomen, order kregen, terug te keren. Hij verzekert, dat, indien de aanval twee of drie 
minuten was voortgezet, wij het fort nu in bezit zouden hebben, daar het slechts door veertig 
man werd verdedigd, die op het punt stonden te vluchten. 
 

6e vervolg van In de Strijd. 
 
Daar het aantal krijgsgevangenen van de zijde der Engelsen vrij groot begint te worden, 
kunnen ze moeilijk in Pertoria worden bewaard. Daarom is er buiten de stad een dorp van 
zinken huizen gemaakt, teneinde daarin de gevangenen te bewaren. Het prisonersdorp heeft 
drie straten, die de namen dragen: Kemberleystreet, Lady Smithstreet en Chaimberlainstreet. 
Inplaats dat de soldaten van de "Glorious Queen" de president te Pretoria zouden bezoeken, 
zal de President met enige hoge ambtenaren een inspectie-visite afleggen in hun 
gevangenisdorp. En trots de voor ons gunstige berichten, die van hier en daar inkomen durft 
Baden Powell vanmiddag een onbeschaamde, brutale grap uithalen. Terwijl wij in onze 
warme en bevliegde tenten liggen, om op ons gemak thee met suiker te drinken, komt er 
plotseling order: "Alle mannen onder de wapenen!" 
 
Wat toch gebeurde er? Op een twaalftal plekken kwamen uit Mafeking ruiters met 
ontzaggelijk grote witte vlaggen naar ieder lager en naar elk fort. Dit wekt bij de onze grote 
verbazing. Door verraad elders geleerd, hielden wij ons gereed. Er was echter niets 
bijzonders aan de hand. De rapportganger gaf een dikke rol papieren aan onze officieren, en 
vloog toen naar zijn "Queenstown" terug. De gedrukte stukken, waaruit de rol bestond, 
werden uitgedeeld. 
 
De kennisgeving van de grijze verdediger van Mafeking luidde aldus: 
Aan de burgers der Zuidafrikaanse Republiek, op de ogenblik gewapend dicht bij Mafeking. 
 
Burgers! 
1. Ik spreek U toe op deze wijze, omdat ik nu pas ben geinformeerd, dat U opzettelijk in het 
donker wordt gehouden door U officieren en Uw governementsbladen met betrekking tot 
dingen, die in andere delen van Zuid-Afrika gebeuren. 
 
2. Als bevelhebber van Hare Majesteits troepen op deze grens acht ik het recht, U duidelijk 
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aan te wijzen het onmiddelijke gevolg uwer actie, om gewapend te blijven tegen Groot-
Brittannie. 
 
3. U allen is het bekend, dat deze oorlog veroorzaakt is, doordat Uw troepen Engel land zijn 
ingetrokken, en wel zooals het grootste deel van U weet, zonder enig verdedigbare reden. 
 
4. Uw bevelhebbers vertellen U niet, dat, waar tot nu toe Uw troepen nog slechts de 
voorhoede der Britse macht hebben ontmoet, de toestand gedurende de laatste weken geheel 
is gekeerd. Het hoofdcorps der Britse troepen komt nu dagelijks bij duizenden van Engeland, 
Canada, Indie en Australie aan en staan op het punt, Uw land binnen te vallen. Binnen een 
paar weken zal de Zuidafrikaanse Republiek in handen der Engelsen zijn, en geen opoffering 
van Uw kant kan dat weren. 
 
5. De vraag, die Gij U zelven, eer het te laat is, moet voorleggen, is, of het de moeite wel 
waard is, Uw leven te verliezen in het vruchteloos pogen, om een inval te keren, of een dorp 
buiten Uw grens te nemen, dat U geen gewin zal wezen. En ik meld U, dat Mafeking niet kan 
genomen worden, door stil te zitten en ernaar te kijken, want wij hebben mondvoorraad voor 
vele maanden. Wij zijn wel beschermd, Uw tegenwoordigheid hier of ergens anders kan ons 
niet buiten Uw land houden. 
 
6. Uw bevelhebber en Uw nieuwsbladen proberen U te doen geloven, dat een vreemde 
mogenheid zal komen helpen. Rekent er niet op, dat die hulp zal worden aangeboden. Daar 
de Zuidafrikaanse Republiek de oorlog heeft verklaard is alle kans op tussenkomst voorbij, 
en al ware dat niet zoo, de Duitse Keizer is op het ogenblik in Engeland en sympathiseert 
geheel met ons. Het Gouvernement der U.S. heeft Europa gewaarschuwd en zal met ons 
samengaan ingeval van tussenkomst van andere naties. Frankrijk heeft groot belang bij de 
goudvelden. Italië is geheel op onze hand. Rusland heeft geen reden tot interventie. 
 
7. De oorlog is een oorlog van Gouvernement tegen Gouvernement, niet van volk tegen volk. 
De plicht, aan mijn troepen opgelegd, is, stil te zitten tot nader aangewezen tijd, om dat te 
vechten en te doden. Gij, van Uw zijde hebt belangen betreffende huisgezinnen en plaats en 
hun veiligheid. 
 
8. Uw bevelhebbers hebben de vernieling veroorzaakt van plaatsen in dit land, en hebben 
geschoten op vrouwen en kinderen, en het valt hun hard, de troepen nu te keren. Uw 
bevelhebbers hebben ook toegelaten een inval in Kafferlanden en het stelen van vee. Dit deed 
de Kaffers opstaan, om ook in hun buurt Uw burgers aan te vallen. Ik heb Generaal Cronjé 
en Gereraal Snijman de opstand bericht. Dus grote bloedverliezen wachten U en ik wens U 
in de gelegenheid te stellen die te voorkomen. 
 
9. Mijn advies aan U is daarom, dat Gij zonder verzuim naar Uw huizen gaat en daar blijft, 
tot de oorlog voorbij is. 
 
10. Zij. die zulks doen vóór de 14e dezer, zullen zoveel mogelijk beschermd worden ten 
aanzien van hun personen, huisgezinnen en eigendommen. Die echter bewapend blijven, 
hebben te rekenen op verbeurdverklaing hunner goederen en etc. etc. 
 
11. Onze geheime agenten zullen mij in kennis stellen met de namen van hen, die heengaan of 
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gewapend blijven. 
 
12. Ter verzekering dat hun eigendommen behouden blijft, moeten de mannen met hun 
families op hun plaatsen zijn en, zodra wij daar aankomen, een geweer en 150 patronen 
overhandigen. 
 
13. Aan hen, die na deze waarschuwing hun onderdanigheid uitstellen tot het te laat is, kan ik 
geen belofte doen, en zij zullen allen zichzelven kunnen beschuldigen van schade of verlies 
van huisgezin of eigendom. 
 

R.S. Baden-Powell. 
 

Mafeking, 10 Dec. 1899. 
 

 

7e vervolg van In de Strijd. 
 
Het antwoord op de snoevende brief van Baden-Powell was kort en luidde alsvolgt: "Wij 
vinden Uw schrijven zeer onmannelijk. Wij weten zeer goed, wat er op de grenzen gebeurt, 
stellen het volste vertrouwen in onze officieren en zullen ons verdedigen tot de laatste man." 
 
Gisteren 12 Dec, kwam een telegram in van Generaal Cronjé, meldende een door hem 
geleverd gevecht met de vijand ten Zuiden van Kimberley. Het is een schitterende 
overwinning geweest. De vijand moest 2000 doden achterlaten. Aan onze zijde zijn 18 man 
gedood en 82 gewond. Cronjé is na de overwinning over het slagveld gereden. De troepen 
van de vijand zijn uitgeput en weigeren te vechten. Wij hadden heden-morgen een treurige 
plicht te vervullen, n.l. een kleinzoon van onze President ter aarde te bestellen. Hij werd door 
een kogel in een onzer forten dodelijk getroffen. Er is zoo iets plechtigs in zulk een begraven 
worden in vreemde bodem, ver van huis. Een grote schaar van burgers stond met ontbloot 
hoofd in de brandede zon om in het in de witte kalkbodem gedolven graf. 
 
Bij een nieuw gevecht in de buurt van Kimberley zijn de Engelsen voor de vierde maal met 
groot verlies verslagen. Volgens geloofwaardige berichten zijn ze overhaast naar Kaapland 
gevlucht met achterlating van alles. Jouberts macht is bij Colenso, aan de Tugela, slaags 
geweest met de troepen van Buller. Ook daar is de vijand op de vlucht geslagen. In Natal 
ontmoeten zes boeren honderd man van de vijand. Deze hadden 2 maxims en 2 gevangen 
Boeren bij zich. De zes Boeren begonnen het gevecht. Hun paarden werden doodgeschoten 
en een van hen aan het been gewond. Toch hielden zij stand van 2 tot 6 uur met gevolg dat de 
honderd "soldiers of the Glorious Queen" moesten vluchten met achterlating van hun 
gevangenen. God strijd voor ons! Aan Hem de eere van al die glansrijke overwinningen! De 
Volksstem deelt de volgende aandoenlijke geschiedenis mede: "Een boer reed eenzaam over 
het tweede slagveld van Elandslaagte na het terugtrekken der Engelsen en de overwinning 
der onze. 't Was avond. Terwijl hij in gedachten voortrijdt, hoort hij een kermende stem zwak 
om water roepen. Hij vindt een stervende huzaar van de vijand, stijgt af, ligt het hoofd van de 
stervende gewonde op en geeft hem uit zijn veldfles te drinken. "Dank U" is het antwoord. 



 
 - 35 - 

Dan vraagt de huzaar met rillende, angstige stem, stervend-dromend: "Wie waren Uw 
aanvoerders? Die generaals in wit tenue op Witte paarden met een vreemde vlag?" En hij 
vervolgt? "Wij hebben vreselijk op hen geschoten, maar ze waren onkwetsbaar. Zij reden aan 
weerszijden van Uw leger:. De Boer antwoordde: " Wij hadden maar één generaal, zonder 
vlag en niet in het wit, noch op een wit paard. Ik weet niet wat gij bedoelt." De stervende 
mompelde iets van Davis" en Old fellow", maar bij het geven van de laatste snik klonk van 
zijn veege mond: " Dan zijn het Engelen geweest!" 
 
De Boer beklom zijn paard en reed weg, diep getroffen, zich het woord de Schrift 
herinnerende: " De Heere zal zijn Engelen beschikken, dat gij Uw voet aan geen steen zult 
stoten." 
Al bestond mogelijk dat visioen slechts in de verwarde, koortsachtige hersenen van de arme 
gewonde, toch geeft het veel te denken en kan de moed doen verlevendigen. 
 
Afgaande op geruchten, blijft Engeland in het westen voortgaan met de bewapening van 
Kaffers. De Kaffers binnen de grenzen beginnen nu ook onrustig te worden, tengeevolge 
waarvan (zodat) vrouwen en kinderen, alsook de mannen, die nog bij de huizen zijn, 
voortdurend in vrees verkeren. Hoewel ik van de kleine stammen binnen onze grenzen 
wonende naturellen weinig ducht, is het goed waakzaaam te zijn, want overal broeit er iets, 
en het zou juist naar de zin de Engelsen zijn, zoo er in het land een Kafferopstand uitbrak. 
 
Sedert een week ben ik weer enige tijd thuis. Gezellig , als anders wel, is het er niet. De 
mannen en jongelingen zijn voor het merendeel op commando. 
 
 

Een treurige Ouderjaarsdag. 
 
't Is de laatste dag van het jaar. Een treurige Oudejaarsdag! Mijn hospes is met zijn vrouw en 
een paar kinderen naar zijn schoonouders gereden. Daarom heb ik (Het is Zondag) met de 
overige kinderen en de vrouwen uit het naaste huis een godsdienstoefening gehouden. Wel 
schijnt de zon opwekkend vrolijk, wel drijft er slechts een enkele wazige wolk aan de hemel 
van rein blauw, wel zingen de vinken in de 3 seringenbomen achter het huis hun 
oudejaarslied; maar toch, trots dat licht, die wolken, dat zingen, is het niet een Oudejaarsdag, 
gelijk ik  dien in Holland meerdere malen heb beleefd. Daar heeft hij sneeuw, al is die dan 
soms nat en kleverig; sneeuw die in de zonnestralen van de wintermorgen fonkelt, sneeuw, 
die de doodsheid der natuur aantrekkelijk maakt. Daar heeft hij vorst, al maakt deze dan ook 
een paar neuzen of oren wat blauw, vorst die de hemel opklaart, tot hij strakblauw is, vorst 
die een gladde ijsvloer over het water timmert, vorst, die de woning plezierig en prettig 
(gezellig) maakt. De korte dag maakt plaats voor de lange avond. Zoo'n Avond! Een flinke 
lamp, die de huiskamer goed verlicht, een kachel die met haar brandende kolen zo nameloos 
gezellig knettert, een tafel, waarop enkele kleine versnaperingen, een orgel-vocaal-
muziek!!!!! 
 
En de avond van de laatste dag des jaars hier? Ach, ich sehne mich sehr! Ik verplaats mij in 
gedachten in het ouderlijk huis. 't Is mij, of ik er op gedempten toon hoor vragen, hoe het 
toch wel mag wezen met de geliefde zoon en broeder, daar verre in strijd en lijden. 'k Zie 
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vader en moeder. broers en zusters elk op zijn plaats gezeten. Kon ik 'k vloog aanstonds over 
land en zee, om in die mijn zoo dierbare kring plaats te nemen. Maar neen, het mag niet zo 
zijn. Breke nog eens, kon het zijn spoedig de tijd aan, dat mijn wens worde vervuld, voor 
kortere of langere tijd thuis te mogen zijn, thuis bij mijn geliefde betrekkingen! 
 
Mafeking heeft ook weer eens wat uitgevoerd. Met 800 man heeft Baden Powell een fort van 
ons aangevallen, waarin zich 60 man ophield. Toen het 's morgens begon te lichten, was de 
vijand, die 's nachts was genaderd, rondom en stak zijn geween en bajonetten door 
schietgaten. Bij de aanval kwam een gepanserde trein van Mafeking, die éénmaal met doden 
en gewonden vertrok en daarna terugkeerde. De 60 man hadden het moeten verliezen, zoo er 
geen ruiters uit ons kamp te hulp waren gesneld. Nu zaten de Engelsen tussen twee vuren. Zij 
vluchtten naar de trein, maar werden als honden neergeschoten. Het gevecht duurde 2 uur, en 
de Engelse dokter deelde de onze mee, dat hij, uitgezonderd de doden en gewonden die reeds 
vervoerd waren, nog 105 doden had geteld. Van de onzen waren slechts 2 gedood en negen 
licht gewond. 
 
 

Geen blijde Nieuwjaarsdag. 
 
De Nieuwjaarsmorgen is aangebroken. Er waait een sterke, frisse Zuidenwind. Aan de hemel 
zijn lichte wolken te bespeuren, hier en daar op de bergtoppen vluchtige, sombere schaduwen 
werpend en snel voortzwevend. Geen vrolijk klokgetepel, dat oproept, om kerkwaarts te 
gaan! Wel altoos een brandende zon! Geen aanstalten gemaakt tot prettig Nieuwjaar vieren, 
als het anders het geval was! 't Is oorlog! Waarom zouden we vrolijk zijn en ons gemest kalf 
slachten!? Onze vaders, mannen, broeders en geliefden zijn ver van ons! Dus is onze ziele 
bedroefd en weent ons harte, want wij weten niet! Dat wij nederzitten en wenen, en onze 
lendenen met zakken bekleden! Er zij as op onze hoofden, want onze geliefden zijn van ons 
weggenomen! De jonge dochters kunnen nauwelijks haar leed verkroppen. En geen wonder: 
haar beminden, met wie zij straks door de huwelijksband hoopten verenigd te worden, 
hebben in de strijd voor vrijheid en recht het leven verloren. De vreugde is verdreven uit onze 
woningen, de stilte waart door de straten. 't Lied is verstomd en de harp aan de wilgen 
gehangen. Wanneer zal het licht door de nevelen breken? Wanneer zal de morgen van de dag 
des vredes met blijdschap en gejuich worden begroet? 
 
 
 

HE-Rhodes, de Tweevorst. (Expres) 
 
I. Het geschiedde in het vijftiende jaar van de regering van Paul, den richter van de 
voorttrekkers en hunne zonden, dat He-Rhodes de tweevorst die regeerde over Kaapland en 
over Charterland, hetwelk is overgezet zijnde: "Land van bedrog", dat deze He-Rhodes zijn 
metgezellen, kamerlingen en oversten bij elkander riepen tot hen sprak, zeggende: "Gij 
mannen uit de tien verloren stammen van Israël, Gij zonen van Ruben en Levi en van Gath, 
neigt Uwe uren tot mij en hoort mijn redenen. Gij weet, dat wij, die genoemd worden 
"Engelsen"     
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Hier stopt het verhaal zo plotseling, een eind aan een boeiend geschreven verslag. Wellicht 
dat de oude papieren ooit nog eens gevonden worden om dit verhaal af te maken. 
 
 

Brief van Pieter 
 
Lieve ouders, 
 
Ik geloof, dat het het best is, U geen bijzonderheden omtrent de oorlog te melden. Het lijdt 
geen twijfel, of dit briefje zal U zeer verblijden, daar het inhoudt, dat ik nog leef, een goede 
gezondheid geniet- - - - - - - - - - - - - 't Is natuurlijk onmogelijk, een brief uit Holland te 
ontvangen. 'k Hoop, dat Gij allen nog wel zijt. Laat het zo genoeg zijn. Vriendelijke groeten 
aan de gehele familie in Nederland, aan broeders en zusters, aan vrienden, en vooral aan U. 
 
Kortfontein, 1 Juni 1901    Uw zoon, P. Schuil. 
Leger in Z-Afrika 
 
P.S. Sedert April 1900 was geen bericht van schrijver ontvangen. Tot hun grote vreugde 
ontvingen zijn ouders dit schrijven van hem. De censor had echter een groot deel van de brief 
uitgeknipt. 
 

De laaste brief van Pieter ontvangen 13 October 1901 
 
Lieve ouders, 
 
Wijl een onze dokters een paar zieken naar het Engelse hospitaal te Krugersdorp moet 
overbrengen wordt mij de gelegenheid, naar welke ik reeds enige tijd uitzag, geboden, een 
schrijven aan U te verzenden. Niet voorzien van pen en inkt, schrijf ik met potlood. ZJJr 
gaarne, zou ik U een lange brief doen toekomen, doch de tijd laat niet toe, veel te melden. De 
zon gaat onder, zodat ik in schemerdonker deze regels schrijf voor het open venster van een 
der woningen, rond welke wij gekampeerd zijn. Wij hebben enige koude dagen met regen 
gehad. Het natte seizoen, dat aankomt, is juist niet het beste deel van 't jaar voor wie in 't veld 
moet leven. 
 
'k Ben zeker, dat U blij zult zijn, te vernemen, dat ik nog leef en niet, als zoveel anderen, 
gewond of gevangen genomen ben. Uitgezonderd een paar aanvallen van malariakoorts, 
geniet ik een uitstekende gezondheid. In de laatste tijd wordt er weinig gevochten. Volgensde 
opinie de Boeren-officieren, welke ik deel, zal het einde van de oorlog nog wel niet spoedig 
daar zijn. Dat ik ernaar verlang behoeft niet gezegd te worden. Het leven aan 't front is 
eentonig. Als we 's avonds rond het kampvuur zitten, kan 't verlangen naar het oude dierbare 
Vaderland niet altijd worden onderdrukt. Wist ik maar, hoe het U , de broeders, zusters en 
vrienden ging! Indien God mij spaart, zullen wij elkander wederzien. 
 
De heren I (J) Wüst, H. Lampen en J.H Timmerman, allen uit het district Rustenburg, zijn 
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door de Britten gevangen genomen. Er is geen tijd voor schrijven meer. Ook begint het reeds 
geheel donker te worden. Mijn beste wensen voor U allen vergezellen dit schrijven. 
 
     Uw liefhebbende zoon, P. Schuil, Thans militair 

secretaris van Commandant Van Heerden, verbonden 
aan de legermacht van Generaal Kemp. 

15 September 1901 
 
 

Brief van Saunders. (Engels veldprediker.) 
 
Waarde Heer, 
 
Ik betreur ten zeerste de oorzaak, waarom ik mij tot u moet wenden, maar daar ik door 
omstandigheden, die voor U een bron van diepe droefenis zullen zijn, in nauwe aanraking 
met Uw wijlen zoon, P. Schuil, ben geweest, schrijf ik U op z'n bijzonder verzoek. Maandag, 
30 sept. j.l, werd de macht, waaraan ik was toegevoegd, in de vroege morgen door een sterk 
boerencommando aangevallen. Uw zoon was in zijn hoedanigheid van secretaris van 
Commandant Van Heerden tegenwoordig. Na een hevig gevecht sloegen wij de aanval af, en 
onder de gevangenen, die ons in handen vielen, behoorde P. Schuil. Gedurende het gevecht, 
terwijl de beide strijdmachten op niet grote afstand van elkander waren, bemerkte men een 
man met een witte vlag (lap of zakdoek), aan de loop van zijn geweer gebonden, die 
terzelfder tijd (hetgeen later door getuigen onder eede bezworen werd) met dit wapen op onze 
manschappen schoot. Natuurlijk was deze daad een schandelijk misbruik van de witte 
vlaggen, en 't smart mij, U te moeten mededelen, dat Uw zoon met het geweer gevangen 
genomen, daarvan de dader bleek te zijn. Een krijgsraad kwam samen, waarvoor hij zich over 
de beschuldiging, te hebben geschoten met een geweer, waaraan de witte vlag bevestigd was, 
welke aanklacht onder ede door ooggetuigen bezworen werd, moest verantwoorden. Na een 
bedaard en scherp verhoor werd hij, overeenkomstig de aanklacht, schuldig bevonden, en het 
doodvonnis werd over hem uitgesproken. 
 
Toen dit vonnis van de krijgsraad behoorlijk bekrachtigd was, bezocht ik, als geestelijke van 
de Engelse kerk, op zijn verlangen, Uw zoon, en mij werd toegestaan bij hem te blijven tot op 
de plaats, waar 't vonnis werd voltrokken. 
 
Gedurende de daaraan voorafgaande avond en ook later, en van vroeg in de ochtend van de 2e 
(Tweede) October had ik een zéér ernstig onderhoud met hem, bad en las ik de Bijbel met 
hem, en zoo ben ik in staat, U mede te delen, dat hij de dood rustig tegenging, geschraagd en 
getroost door het vaste vertrouwen in de genade en liefde van God. Hoewel hij zich niet 
geheel schuldig erkende naar de aanklacht, tegen hem ingebracht, legde hij mij de bekentenis 
af, dat hij de witte vlag aan de tromp van zijn geweer gebonden had, en gaf de 
onpartijdigheid van zijn verhoor toe. (Wat toch een worstelen met de taal, om de zuivere 
waarheid te verbloemen. Red.) Ik kan U verzekeren, dat in 't gehele verloop van die pijnlijke 
zaak hem elke tegemoetkoming door de autoriteiten betoond en gegeven werd. 
 
Het doodvonnis werd op de 2e October kort voor zes uur 's morgens, voltrokken. Bij 
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aankomst op de plaats knielde ik naast hem neder en bad, welk bidden hij zeer eerbiedig 
volgde. Onmiddelijk na zijn dood werd zijn lijk begraven. Ik zegende de grond, onder 
gebeden lichaam en ziel aan Gods hoede opdragende. Zijn graf is op de hoeve "Moedwil" in 
het dal van de Selous-rivier, in 't westen van Transvaal. Een vriend, een Scandinaviër, een 
gevangene van zijn commando, hielp bij het begraven. Uw zoon vond, naar ik weet, grote 
troost in zijn gezelschap, en de autoriteiten stonden toe, dat zij tesamen waren. Hij was tot het 
laatst aan de zijde van Uw zoon. Uw zoon verzocht mij in het bijzonder, wanneer alles 
voorbij was, U te schrijven, U alles mede te delen, ook hoe hij zijn einde tegemoet ging. Hij 
laat allen kussen, zijn ouders broers en zusters, en zendt zijn groeten aan al zijn vrienden. 
 
Voor zichzelf, zeide hij, was hij ermede verzoend, maar hij was bedroefd om Uwentwil en 
terwille van hen, die hij met U thuis zoo lief had. En, mijnheer, sta mij toe, U en Uw familie 
mijn oprechte deelneming te betuigen. Mijn plicht was pijnlijk, maar het denken aan een zo 
indrukwekkende gebeurtenis, als de dood van Uw zoon, zal altijd verlicht worden door het 
bewustzijn, dat hij de dood als een Christen tegenging. Hij droeg de (z'n ) Bijbel tot het laatst 
in zijn handen, en tot bij het einde gedroeg hij zich moedig. 
 
Ik voed het vertrouwen, dat de almachtige met U en de Uwen zal zijn in de uren van een zoo 
grote droefenis, en dat Uw hope een uitzicht hebben zal boven het bewolkte heden. Op de 
dag der eeuwigheid. 
 
Geloof mij, Uw dienstw. Cecil Saunders 
Kapelaan, in dienst bij 't leger te velde in Z.A 
 
 
 
Vòòr de brief ons gewerd, wist mem in A'dam reeds een en ander omtrent de treurige geval. 
In 't Christelijk Schoolblad stond: "Met diep leedgevoel en deernis met de ouders hier te 
lande ontvingen we voor ruim veertien dagen het bericht, dat de Hr P. Schuil, jeugdig 
onderwijzer, bij Rustenburg zou gesneuveld zijn." We deelden het mede, nadat wij zekerheid 
verkregen hadden, dat ons droevig bericht de ouders was overgebracht. We bleven nog hope 
voeden, dat de doode mocht herrijzen. Immers was ook de heer H. Betist niet dood geweest? 
Doch donkerder werd het ons toen uit Pretoria bericht werd, dat de trouwe, eerlijke jongeman 
niet gesneuveld, maar na vonnis van een Engelse krijgsraad doodgeschoten was, omdat hij, 
na de witte vlag te hebben opgestoken, nog gevuurd had. Dat laatste is een leugen, zoo 
dachten we onmiddelijk, maar wat moesten we de ouders mededelen. Er leefde een zwakke 
hoop; hoe smartelijk verzwarend was zulk een bevestiging van de droeve dood. We achtten 
de tijd nog niet daar, om 't volle gewicht de leeds de treurend ouders op het hart te werpen. 
Slechts wijzigden we ons bericht nauwelijks merkbaar, doch zòò, dat het in de lijn der 
werkelijkheid kwam te staan, en vertrouwden wederom Dr. van Goor tot gelegener ure het 
moordbericht toe. Het ouderlijk oog had nochthans de wijziging bemerkt; maar eer we nog de 
wrede verklaring geven zouden, was er reeds een schrijven van een Engelse kapelaan te 
Bunschoten aangekomen, dat ons van de zaak ontsloeg. 
 
De redactie van genoemd schoolblad tekent bij de brief aan: "We geloven niet aan de schuld 
van de jeugdige strijders. En als de kapelaan later weer eens schrijft, zal het stellig zijn, om te 
verklaren, dat hij er ook niet aan gelooft. Maar dat zal de dode niet weer doen opstaan." 
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"Verhaal van de geweldadige dood van de heer P. Schuil." 
 
't Verhaal is van de heer Nielsen, thans te Lillehammer, Noorwegen, die, blijkend de vrij 
zuivere Hollandsche taal van zijn schrijven, een wel ontwikkeld man moet zijn. Op vele 
plaatsen in Transvaal was hij met zijn vriend Schuil geweest (gelegerd), en veel hebben zij in 
de schaduwen der nachten samen gesproken over hun familiNn en vrienden daar verre in 
Europa. En dan las Schuil zijn geschiedenis van de oorlog voor, zoo nauwkeurig beschreven, 
waarvan het zoo te betreuren is, dat zij niet ter algemene kennis gebracht kon worden. Maar 
toen hem den avond voor zijn dood door Nielsen gevraagd werd, of hij niet gaarne zou zien, 
dat het geschrevene gedrukt werd, antwoordde hij, dat hij thans met die gedachte zich niet 
bezig wilde houden. Midden Sept. 1901 had hun commando stil gehouden (legen) op de 
plaatsen Witrand en Groenfontein, in de wijk Zwartruggens, toen gerapporteerd werd, dat 
onderscheidene Engelse (leger)afdelingen nader kwamen. Zij trokken daarop west-waarts, 
aanhoudend met de Engelsen in gevecht, naar Godswateren Rondavelskraal, waar zij enige 
rust hadden. Daar ontvingen ze order, om een Engelse colonne onder Kekewich te 
achtervolgen naar Rustenburg. Over Lindleyspoort kwamen ze te Bulhoek in de avond van 
29 Sept. Hier werd afgezadeld, en generaal De la Rey riep de mannen bij elkaar, hield een 
korte toespraak de daarna godsdienstoefening. Overschoon was de nacht. Heldere sterren 
schitterend aan de donkerblauwe Afrikaanse hemel. Toen de laatste psalm gezongen was, 
stegen de mannen op en reden naar het Engelse kamp te Moedwil. 
 
Enige uren later waren zij slechts door een lage rand ervan gescheiden. 
De schrijver heeft er een kaartje bij getekend, waarop de gevolgde weg, de bedoelde rand, het 
graf van vriend Schuil, de plek, waar de paarden achtergelaten werden, toen het kamp 
bestormd werd, enz. aangegeven zijn. 
 
Van dat kaartje lezende, zien we, dat de Boeren om de rand heen en over de rivier trokken. 
Het was een uur voor zonsopgang en nog donker. Te voet voortgaande vraagt Nielsen aan 
Schuil, waar hij heenging, waarop geantwoord werd:"De veldkornet heeft mij order gegeven, 
om op de paarden te passen". Daar bleef hij duurende het gevecht, waarbij de Engelsen 200 
aan doden en gewonden en 400 uren à 500 paarden en muilen verloren, doch dat toch met de 
terugtocht der Boeren moest eindigen, wijl hun ammunitie verschoten was en verwachte hulp 
uitbleef. 
 
Zo konden de Engelsen hun kanonnen weer gebruiken. Ze barsten los over de plek, waar de 
paarden stonden, van welke enige, wild geworden, wegholden. Daaronder was, volgens het 
bericht van anderen, ook het paard van Schuil, die daardoor niet kon wegkomen. De volgende 
dag werd Nielsen die de weg naar het kamp was teruggegaan, om zijn zadel te zoeken, 
ongeveer terzelfder plaats als spion gevangen genomen. In de wachttent van het kamp 
gebracht, treft hij daar Schuil aan, alleen zittende. Beiden waren verblijd, elkander te treffen. 
Al spoedig ontwaart Nielsen, dat zijn vriend neerslachtig is, en op de vraag, wat hem deert, 
krijgt hij ten antwoord:"'t Schijnt, dat men mij wil doodschieten." Op de vraag:"Waarom?" 
wordt geantwoord, dat hij na het weglopen van zijn paard achter de wal der rivier voor de 
kogels dekking had gezocht, en zijn witte zakdoek, aan 't geweer gebonden, boven de wal had 
gestoken te teken dat hij zich wilde overgeven. Toen de Engelse soldaten boven hem op de 
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wal verschenen, had hij de handen opgestoken en was hij gevangen genomen. "Dit is de 
waarheid" voegde hij erbij; "doch zojuist ben ik voor de krijgsraad geweest, en twee Engelse 
soldaten hebben onder ede betuigt, dat ik op hen geschoten had, toen zij gekomen waren, om 
mijn geweer te nemen. Wat ik er tegen gezegd heb, heeft, geloof ik, niets geholpen, en ik 
vrees het ergste". "Ik meen ook", schrijft Nielsen, "dat hij mij zeide, dat een Duitser of Pool, 
met name Simonowski, nabij hem gevangen was genomen, en deze voor de krijgsraad de 
beschuldiging tegen sprak". Hij is, als 'k het wel heb, dezelfde, die veertien dagen later in de 
tronk te Krugersdorp tegelijk met Jan Stenekamp, die ook hier gevangen genomen werd, 
werd vergiftigd. Misschien weet Michiel Kruger dat wel, thans op Hawkins-island 
(Bermuda's), die ook bijna door toevoeging van vergif in Krugersdorp bezweken is. 
Onmiddelijk verlangde Nielsen door de krijgsraad te worden gehoord, omdat hij 
verschillende dingen ten gunste van de beschuldigde kon aanvoeren. Hem werd gezegd, dat 
het te laat was. De krijgsraad had het oordeel reeds opgemaakt. Daarop verlangde hij door de 
hoogste commanderende officieren te worden gehoord, doch ook tevergeefs. Evenwel 
geloofde hij niet, dat het vonnis des doods zou worden uitgesproken. Maar de volgende 
ochtend werd een carrJ opgesteld, en drie soldaten kwamen Schuil halen. Ik zie, hoe Pieter in 
het midden wordt geleid, want ik stond aan de ingang der tent. De soldaten presenteren het 
geweer . Een officier leest een document. Pieter verroert geen vinger. Ik kon niet verstaan, of 
hij vrijgesproken werd of niet. 
 
Toen alles afgelopen was en hij teruggevoerd werd, vroeg ik hem:"welnu." Zonder enige 
vrees zegt hij met gewone stem:"Ik ben veroordeeld, om morgen met zonsopgang te worden 
doodgeschoten". Voor die tijd was hij wat zenuwachtig geweest; thans was een grote rust 
over hem gevallen (gekomen). De onzekerheid was voorbij; hij wist nu, wat komen moest. 
Hij vroeg dadelijk een Bijbel, en begon erin te lezen. Later zeide hij, dat God zijn ouders zou 
troosten en dat hij wist, dat zij nooit zouden geloven, dat hij gedaan had, waarvan de 
Engelsen hem beschuldigden. Ook is zulke geheel ondenkbaar. Een man, die alleen 
achterblijft, weet toch, dat schieten hem niet meer helpen kan. En mijn vriend had te groote 
verstandelijke gaven, om zulk een dwaasheid te begaan. Tegen de avond schreef hij een brief 
aan zijn ouders. Een Engelse officier beloofde die te posten. Ik heb de brief gelezen. (Zijn 
ouders hebben die brief nimmer ontvangen.) De officieren zonden hem cigaretten en kost van 
hun tafels, met de vraag, of hij ook brandewijn verlangde, waarop hij "neen" antwoordde. 
 
Intussen at en dronk hij met goede eetlust. 's Avonds verzocht hij, een veldprediker te mogen 
zien. Toen deze kwam, waren zij samen lang in 't gebed. Tegen elf uur werden hem 
handboeien aangedaan. Mijn voeten werden met riemen vastgebonden. Zo lagen we op een 
kombaars, door een kombaars gedekt, door één soldaat in de tent en anderen er buiten 
bewaakt. Ontsnapping was niet meer mogelijk. We spraken nog samen een poosje, en toen ik 
meende, dat hij sliep, ben ikzelf ook in slaap geraakt. Hij had gevraagd, een uur voor 
zonsopgang te mogen worden gewekt. Op tijd gewekt zijnde, viel hij op zijn knieen en bad 
lang. Van 't gebed opgestaan, vroeg ik hem, hoe hij zich gevoelde, waarop hij antwoorde, dat 
hij bereid was te sterven. Zo rustig was hij, zo mannelijk gedroeg hij zich, dat iedereen hem 
bewonderde. De veldprediker was thans weer bij hem. 
 
De zon kwam rood op over de magaliesbergen en schitterde aan de blauwe hemel over het 
woud, de rivier en de uitgestrekte vlakten, over de gehele schone Afrikaanse natuur en - - - - 
over het Engelse kamp met de onschuldige jongeling, die sterven moest. Zij, die het leven 
wekt, kondigde hem de dood aan. Zijn graf was reeds gedolven. De soldaten stonden erbij, 
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gereed om hun taak te volbrengen. Samen gingen wij, arm in arm, onder geleide van een paar 
Engelse officieren, die laatste gang, vierhonderd treden, naar het graf. Zijn Bijbel heeft hij in 
de hand, ziet er van tijd tot tijd in, en slaat dan de grote heldere ogen (hij was erg vermagerd) 
weer op. Al voortgaande zeide:"Het is mij een grote troost, te weten, dat Jezus ook 
onschuldig de doodsweg heeft betreden". 
 
Aan de achterzijde van het kleine huis (op het schetskaartje met 3 gemerkt) stond een stoel 
bij de muur en op acht treden afstands stonden zes Engelse soldaten in het gelid. Een officier 
zegt hem, dat hij op die stoel moet gaan zitten met de rug naar de soldaten, en vraagt, of hij 
brandewijn verlangt en een doek voor de ogen. Pieter verklaart zoiets niet nodig te hebben. 
En de officier zegt daarop:"Neen, Gij zijt een dapper man, en ik geloof niet dat Gij schuldig 
zijt". Met luide stem antwoordde hij in 't Engels:"Neen, ik sterf onschuldig, en, zoals ik hier 
sta, wil ik niet ruilen met de twee soldaten, die de valse eed tegen mij afgelegd hebben". (No, 
I die innocent and here I am standing. I will not chance places with the two soldiers who have 
given a false oath against me.) Toen nam ik afscheid van hem. Hij keert zich naar de 
soldaten, zegt:"Shoot straight!" en zet zich neder. Nog een ogenblik leest hij in zijn Bijbel. Ik 
zie zijn lippen bewegen.  
Daar knallen de schoten. Hij valt met een ruk achterover van de stoel, en is dood. 
 
Als een man en een Christen is hij gevallen. De Engelse sergeant schiet hem nog een 
revolverkogel door het hoofd, ofschoon dit niet nodig was geweest, gelijk later bleek. De 
Engelse dokter en ik hebben samen zijn baatje losgemaakt en gemerkt; dat er kogels door zijn 
hart waren gegaan. De Bijbel in zijn handwas in (aan) stukken geschoten. "Hij was zo mooi 
in zijn dood, zo groot en zo vredig". Nooit had ik gedacht, dat iemand met zoo weinig vrees 
kon sterven. 
 
We wikkelden hem in een kombaars en begroeven hem aan de acchterzijde van het huis. "Ik 
zal hem nooit vergeten". 
 
De heer Emous voegt eraan toe: Slechts hier en daar wat bekort, hebben we het aandoenlijke 
verhaal opgenomen. Voor helden en martelaars, die, als zo velen, met Schuil nu sluimeren in 
de dood, terwijl een schandelijke vonnis hun naam nog zoekt te schandvlekken, moet in 
Europa een gesteente, dat hun namen draagt, een blijvense getuigenis zijn tegen die lage 
vonnissen, door wraakzucht en domheid geveld. Wie op het slagveld, is een held, wie lijden 
moet, als de vermoorde op 2 October 1901, is meer dan een held, hij is ook een martelaar. 


