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Na eenig conversatie tussen hun gafhy my een permit te gaan en daar tot de
volgende morgen 10 uur te blyven. Een Khaki soldaat bragt my weg. Myn
goed bleef achter.

De volgende morgen acht uur kwam ~r een c~pvoor d~ deur voor.by die ik
aanriep. Ik had niet goed opgelet dat op t permit de bepah!1g stond supt tot 10
uur in huis te blyven. Ik ging met de capman na de statIe om myn goed te
halen, en net toen ik het op het rytuig had, kreeg ik bevel. "Sta!"

Ik zag dat er fout kwam maar gaf die man met het rytuig 2/- en zeide hem het
goed na myn familie te bringen, dat dan niet gehindert werdt.

Ik werd na een zeker kamoor gebragt waar my gezegd werdt dat ik na 't
Restcamp moest gaan. Ik vraag de klerk die erwas om welke reden dan? Die
zeide dat het aan al onze mannen onverschillig sy wat gedaan werdt, en
spraak met medegevoel met my. De klerk was zeer beleefd en deed al het
mogelike voor my.

Ik vroeg hem af of er dan geen kans was myn familie er van in kennis tt' gaan
stellen en afscheid te nemen. Ik begreep dat het wei zou uitloopen my weg te
sturen, daar zc lOch geen verrader van my zouden kunnen maken.

Nadat hy eenige tyd in een ander kamer van 't huis gcwecst was kwam hy terug
en zeide "Mynheer geef my u woord om 12 uur hier terug te zyn, dan kan u
gaan."

Ik beloofde dat, ging, vcrtelde myn familie de zaak, sprak eenige dingen af,
gebruikte nOR" iets, 15 minute voor 12 was ck present. De klerk maakte nog de
aanmerking 'Mynheer u hebt sterkt woord gehouden". Tocn kwam er ccn
gewapende soldaat om my wcg te brengcn.

Na een paar honderd treden geloopen te hebbcn, zeide ik hem, op 's bietjie
Engels dat ik ken, dat hy een r5'tuig moest krvgen om mv "veg te brengen, dat
ik niet ging loopen. Hy vroeg my afofik gelcthad en voo'r te betalcn. Ik zeide,
ik brengjou niet weg, maarjy my, dus mocstjy betalen. De stumpert zocht in
zyn pockett, yond een 2/- stuk, riep een cabbe, en ik werdt met een wacht na
het Restcamp gebragt, en aan de Commandant ('f van afgegeeven.

Hier waren er heel wat krygsgevangenen van Watcrberg districts, ook de 1ste
klerk van my als Landdrost van Zoutpansbergen <lndcren. Zoo kwam ik in het
krygsgevangenen kamp tc regt dat onze outhoriteiten opgesteld hadden OI1l

de Engelse in op te passen, dezelfdeplek onder de rand.

De eers[e halwe dag en nacht gebcurde er niets byzonders, als dat cr die
volgende dag een kouden Zuiden wind ging waaien die door merg en been
drong. Wy moesten deze heele dag in de zon achter het gebouw op de been
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blyven om ons zoo mogelik wat warm te houden. De nacht daarop volgende
kreeg.ik inflamatie in d~ longen. Ik was in slaap geraakt en werd wakker van
pyn dIe zoo erg was dat Ik byna geen adem kon halen. Ik liet een del' officieren
roepen en v,roeg om een 1?octo.r, doch vergeefs. Des anderen daags morgens
nadat er!1a t dorp Pretona bencht van myn toestand gestuurd was, kwam er
een offiCler n~ 't kamp met. nar.ne Hisserick die er van hoorde en de persoon
werdt door wiens t?edoen Ik Ult het kamp gelaten en na myn familie gebragt
w~.rdt. Deze offiCler werdt op 21 November 1899 door onze Artillery
krygsgev~ngen genomen, na Plete~sburg gezonden, onder mY!1 bewaring
gedeel.tehk gesteld en later na Pretona gesruurd alwaar hy met de mname van
Pretona vry kwam.

Hier kwam i~ o.nder. behandeling van ~en Duitse en een Engelse doctor en
bleek het dat I~ III beld~n longen zware lllflammatie had, wat ik toen geleden
heb kunnen die menshevende personen getuygen die my hielpen oppassen
en verzorgen.

In dien tussen tyd kreeg ik en myn familie aldaar 't smartelik berigt dat myn
zoon Jan H eystek op commando te Wysfontein .overleden was. Dat berigt
werds ons gebragt door vrouen die uit het Rustenburgse door te Khaki's na de
Pretoria consentratie kampen gebragt werden. H y was aan ingewands koorts
overleden. Zoo ging het jaar 1901 voor ons nog altyd in oorlog voorby
hopende op Vrede die niet kwam. En hetjaar 1902 brakaan in welks-begin de
groote slag my trof gedurende myn leven tot dus ver.

~et was in begin January van dat jaar dat myn Echtgenoote aan de
mgewandskoorts ziek werdt, en alhoewel aIle menselike hulp gedaan werdt,
op den 31 dier maand na een lang smartelik lyden door deri Good ontviel. Zy
werdt met behulp van vrienden en vriendinnen de 1st February 1902 op het
Hollands kerkhof te Pretoria begraven, byna langs de grafstede van ~e Kruger
familie. Een grafsteen is nu in de m':land November 1925.er opgenc~t doC?r
mynen haar kinderen. Hier stond Ik by ~e stervenssponde met myn dne
jongste'kinderen van myn Echtgenoote met Wie!l ik byna 34 jaren geleefd,
geleden en gestreden had, niet aIleen voor onze klllderen, doch ook "Y0 .or ons
Land en Yolk onze Gereforrneerde beginselen en alles wat regt en brlhk was,
een donker t~ekomst voor ons, de oorlog onafgebroken voortga~fo1de,.myn
eenige dienstdoende zoon nlet zyn swagers .in 't ,:,eld, hun famlhen m de
consentratie kampen, ik werp de sluyer maar hefst hler over, want dat scheurt
toch maar aIleen weer oude wonden open, in welke onze Oppergeneesheer
balsem in Zvne ontferming gegoten heeft, waardoor we de smarten hebben
kunnen drag-en.

Uiteindelik werdt in Mei 1902 de vrede gesloten en de comando's
ontbonden. rk ging met myn kinderen na Rustenburg terug, en bleef
voorlopig daar op 't dorp wonen.

83

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



The Editor
Pretoriana.

Dear Sir,

CORRESPONDENCE

I came across a drawing in the Africana Museum, Johannesburg, which I felt
will be of interest toPretorians. It depicts the fort on Muckleneuk Hill and
appears to be signed M. Stern. I have enclosed a photograph of the drawing
which I should like yon to publish in Pretoriana and to invite comment. The
question is, is it Boer or British and is it first or second anglo-boer war? Finally
there is the matter ofexactly where did this fort stand and do the foundations
still exist?

My impression is that the view must be west because the sun is on the right
hand far side ofthe blockhouse; this would mean that Pretoria lies on the right
of the photograph.

I shall be most interested to hear readers comments.

.Yours faithfully,

Signed: M. Emms, Curator.

P.O. Museum,
P.O. Box 1522,
Pretoria 0001 .
1978-05-14.
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The Editor Pretoriana,
Old Pretoria Society,
P.O. Box 4063,
PRETORIA 0001.

reo PRETORIANA No. 73 - 1977

Dear Sir,

My compliments and congratulations on an interesting publication.

In the interesting article byW.D. Howarth entitled "TRAMWAY SYSTEMS
OF SOUTHERN AFRICA" (page 37) I read that the writer was unable to
determine where the car barn and stables of the old Pretoria trams were
situated. As I grew up in the Sunnyside area of Pretoria I recall well the old
horsedrawn trams on which we rode to and from the town centre. They were
drawn usually by two sturdy horses, were open to the elements except on
rainy days when canvas flaps hanging on the sIdes were drawn closed. At each
terminus the wooden seat backs were merely switched across the fixed seats
and the team of horses was detached and brought round and attached to the
other end of the car for its return trip on the single rail. To collect the fares and
punch tickets the guard proceeded along one or other of the. side steps
holding on to the uprights which supported the roof.

The barns and stables were situated at the east end of Esselen Street where
the Bronberg Church now stands; these were mainly ifnot completely built of
wood and corrugated iron. I cannot recall the route of the horsedrawn trams
as alleged turning into "Buiter" (sic) or Buiten Street and de Kock Street on
the contrary my recollection is that the terminous was at the end of Esselen
Street. There may however be Municipal or newspaper records to confirm the
correct facts in the mentioned respects.

Down Esselen Street prior to the 1909 floods the Aries River was
crossed through a drift while the horsedrawn trams crossed It on a bridge of
wooden construction if I remember correctly. After the floods which washed
out the drift making it unusable and until the canalisation and Esselen Street
bridge were constructed we had to drive down to cross the River by the then
narrow Lion Bridge.

Ifwarranted you may wish to add these recollections to the records or raise
some pertinent questions in our various newspapers to elicit facts relevant to
enable the records to be entirely accurate.

With kind regards yours sincerely,

Signed: E. de V. Stegmann.

310 Victoria Street,
Waterkloof,
PRETORIA. 0181.
23 March, 1978.
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PRETORIA EN VOLKSPELE

Cecile de Ridder

Pretoria het alty~ 'n b~sondere rol in die wereld va~ die ~olksrel;
beweging gespeel. Dn was dIe eerste stadsraad wat vo.lkspele mges~Ult het m .n
groot stadsfees, nl. die Jakarandafees van 1946. DIe samewerkmg me.t .dle
Pretoria Publisiteitsveren~gingwas puik. Die vertoning het .onder spreI.hg~e
op die Caledoniese Terrem plaasgevmd en spelers vanoor dIe hele provmsle
het ?eelgeneem. ~it Potchefs~roomhet oor die 300 puik volkspelers on?er
leidmg van mnr. Lay du plessIs en mev. K. van der Merwe tot die vertomng
bygedra. Hulle het Vyf Grey Hound busse vir die geleentheid gebruik. Die
grootste aantal toeskouers van daardieJ akarandaweek het die volkspele-aand
bygewoon.

Die Jakaranda Volkspelelaer wat die organisasie aangepak het was daarna
vir ses jaar verantwoordelik vir die gewilde vertoning. Dit het soveel byval by
die volkspelers selfgeniet dat die laers reeds vroeg inJ anuarie gevra het vir die
datum van dieJ akarandafees, ingeval dit anders moontlik met lokale funksies
kon bots!

Die fees het gou uitgebrei na 'n hele dag byeenkoms. Die stadsraad het
busse verskaf om die besoekers op 'n stadsbesigtigingstoer te neem. Die
Jakaranda laer het die etes versorg - eenjaar 'n piekniekete by Fonteine, 'n
ander keer 'n aand-dinee in die Afrikaanse Koffiehuis van destyds.

Die programme saans het ook altyd 'n verrassing ingehou. Volksdanse uit
Holland (24 volwassenes en 24 kinders) 'n reuse mylpaal, 'n fyn kunssinnige
J akaranda blommeballet deur leerlinge van die Ritmiese beweging klasse van
C. de R.

En een jaar die "Andries Pretorius Wiel" met 400 brandende fakkels! 'n
Reuse onderneming, maar soos een toeskouer later gese het: "It was a
marvellous hour, but we all gave a sigh of relief when the thrilling
performance was concluded."

'~Anderjaar he~ 'n ontsenende donder- en haelstorm Pretoriagetref- so<;,s
so dlkwe~s destyds I.n 0 ktobermaand - net toe die spelers en toeskouers na d~e
Caledomese Terrem gestroom het. Daar was egter reelings getref met dIe
stadsr~d om bu~s~geree? te he om spelers na die Stadsaal te vervoer ingeval
van so n ontwngtmg. DIe stadsraad het altyd die Stadsaal onbeset gelaat
ingeval soiets sou voorval.
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Eervolle Nagedagtenis aan
Mevrou Ruwers

Cecile Henriette (1880-1968)

Classical Dancing
(Pretoria News) September 1 3} 1916)

(By Our Lady Correspondent)

I :va~.invit~d to the Cecil Hall yesterday to witness a small private exhibiti(?n of
dancIIlg given bv the daughters of Mrs. Ruwers, who has latelv returned from
The Hag.ue. While. in Holland the children attended a famous dancing school
for ~lasslcal dancIllg, The Duncan School - The Hague, and proved apt
pupIls.

Nothing could have been more. eX(l~isitely sill~ple an(~ char~l)ing ~han the
dances shown us vesterdav. Dresse( III severe lIttle whIte satIll tuIllCS, bare
armed and bare ht'aded th-ey interpreted the music with an unconsciousness
that was delightful. Cobie, a slim little person, aged nine, was enchanting in
her rendering of "On the Beach" by Mann, playing with the waves and
hunting shells and sea treasures. Another daintv studvwas Schumann's "First
Loss" and "The Merry Peasant", while her elder sister, Cecile, gave a IJretty
solo "The Ball Play" by Czerny. Cobie and Cecile were delightful toget ler in
a mazurka by Phillipa Tahrbach, well-acted, as well as well danced, and a
pretty gavotte by Gluck.

During the afternoon little Cobie recited both in English en Dutch, showing
considerable talent. I hope we shall see them often on the Pretoria concert
stage.

"Volkstem" -
9 Febmarie 191 7

Dc Opera was tamelik vol en 't publiek stelde de avond op hoge prijs.
Blocmstukken, dozen met zuikergoed en missehien ook meer solicie
bewijzcn van waardering gingen in grote menigte over de rand van 't tone.el
heen. Eenmaal wierp zelfs iemand in vervoering 'n .stuk ehok<:>lade 1Il

zilverpapier naar Cobie. Cobie, nog niet met ,zulke plastIese, komplImenren
vertrouwd, keek schichter naar de hoek van t toneel waar t tereehtkwam.
Mev. Ruwers wcrd ook voor '1 scherm g-crocpen en onlving- boeketten ten

89

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



teken van welverdiende hulde voor het, ~een ze haar leerli.ngen heel!
bijgebracht. Allen die meewerkten onze lof: t Hester-orkest, m~J. Gascoine,
die 'n volgend maal wat minder Tosti moest zingen temidden van klassieke
dans), de hr. Frank Hay, die met abewonderenswaardige toew~jding de
ondankbare taak van regisseur vervulde, en ook onze ouwe vrind Tom
Robinson, die kosteloos bestuurde.

Al dadelik maakte de dansklasse 'n bekoorlike indruk b~j 't Tableau de la
Troupe: de kleine snoeper~jies, nog maar kort geleden van 't zuigelingschap
gepromoveerd, bleken als altijd 'n grote attraktie. Jammer, dat hUll gezich ~jes

wel wat al te rood waren gemaakt om 't lijkkleurige toneellicht te
neutraliseren. Maar ze waren snoezig gekleed en wandelden statig met zo 'n
diepe ernst, dat men op kleinigheden bijna niet lette. EnkeIe dingen springell
toch in 't oog. Waarom b. v. de fraaie planten, die 't toneeI zo symmetriek
afzetten, geplaatst in roestige lampolie-blikken? 'n Stu~je gekleurd papier
eromheen had al wonderen gedaan.

'n Bekende prelude van Chopin (o.m. tien jaar geleden door Bosman ill
Pretoria gespeeld) werd aangrijpend vertolkt; 't leek zeIfs dat het smartelike
meer uitkwam in de bewegingen van Cecile en haar kollega's dan in de tonell
van 't orkest, dat overigens 'n zwaarwerk bevredigend volhield. Daarentegen
kwam 't mij voor dat de Valse Noble te dramaties in beeld werel gebracht op 't
toneel. Maisie Baikie was beter in de andere nummers. Schumann's In het
Veld werd door de geacheveerde Cecile en de innemende Cobie liefelik
gegeven; terwijl die twee 't publiek veroverden met Fahrbach's Mazurka.
Joice Eastwood bleek daarin 'n waardige helpster. In Schubert's Hongaarse
Aria hadden Cobie en de kleine Baikie groot sukses en terecht, maar men
zou-daar 't nu toch eenmaal aan de Tsardasj doet denken-dit stuk nog\·vat
[orser en wilder kunnen voorsteIlen, ook al is dit niet presies volgens
Schubert's eigen idee. 't Is ondoenlik, aIle nummers afzonderlik te noemen,
maar toen 't scherm viel na de keurige gavotte van Gluck (door te twee zusters
Ruwers) wist Pretoria dat we toch niet noodzakelikerwijs in fllistijnisme
behoeven te verzinken wanneer we dit alles bezitten.

Cobie-ja, van Cobie kom 'k niet zo gemakkelik af-ze resiteerde, 0, zo
levendig en fluks in 't Hollands en Engels. Ze b-r-r-ouwt ongenadig, maar als
Geldersman vergeef 'k haar dat, door de nood gedrongen.

'n Mooie avond; nu maar gauw weer 'ns.

N.L.
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