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Den 29sten December 1895, Zondagavond elf uur, ...
reed Jameson met efln tl'oep soldaten, sterk 370 man,
uit zijn kamp te l?itsani, aan de westelijke grens der
Zuid-Afrikaansche Republiek, om de Transvaal binnen
~e rukken.
HJj trok op in den nacht~ en dat was verstandig,
want hij deed een werk der duisternis.
Hij vertelde aan zJjn manschappen, dat de Uitlanders te Johannesburg werden verdrukt, dat hun
eigendommen werden onveilig gemaakt, dat het leven
van hun vrouwen en kinderen werd bedreigd, en dat
slechts een sneIle, gewapende tusschenkomst redding
kon brengen.
Jameson geloofde natuurlijk zelf geen woord van
al wat hJj verteide. Hij wist weI beter. Die als bloeddorstige barbaren afgeschilderde Boeren waren eenvoudige herders en landbouwerH, die hun kudden
weiddel1, den Uitlanders in Johannesburg een groote
mate van gastvrijheid bewezen, en niets liever wenschten, dan in vrede te leven met aIle menschen.
De Uitlanders hadden dan ook niet in het minste
te klagen, en waren er geen raddraaiers opgetreden,
die door heerschzucht en gouddorst gedreven, een
kunstmatige omwenteling trachtten te woeg te brengen,
dan zouden wij ffilsschien nooit bet Krugersdorptreurspel hebben beleefd.
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DIe raddraaiers zaten niet stH; Charles Leonard,
Lionel Philips, FranCIs Rhodes, 1) John H. Hammond,
Geo. Farrar en anderen hadden geen rust of duur,
voordat zij de Transvaalsche regeering, hun wettige
overheid, hadden omvergeworpen en een nieuw gezag
gesticht, ofschoon zij zelven het er nog niet over eens
waren, of het nieuwe gezag v6orloopig met een eigen
vlag, of aanstonds met de Engelsche vlag zou te
voorschijn komen.
Zoo knoopten ziJ daar, in de schitterende goudstad, het net, waarin de Transvaalsche regeenng
IDoest worden gevangen, en het eene einde van dat
net hield Cecil Rhodes in handen.
Men zou het Cecil Rhodes in 1873, toen hij aan
de kust van Zuid-Afrika landde, niet hebben aangezegd, dat hij nog eens zoo'n gewichtige, helaas noodlottige rol in Afrika zou spelen. Hij was destijds een
zwakke vijftienjarige jongeling, oogenschijnliJk met
de tering onder de leden, en door den dood geteekend.
Doch de dood ging hem voorbij. Het Afrikaansche
klImaat deed hem wondergoed, en na eerst een poos
katoenplanter te zijn geweest in Natal, lokte hem de
glans der diamanten, die bij Kimberley werden gevonden, van zijn bescheiden werkkring weg, en de arme
predikantszoon werd in betrekkelijk korte jaren drie
dubbel millionair.
Nu kon hij ziJn vleugels uitslaan, en hij toonde zijn
ontembare geestkracht. Hij werd de diamantkoning
1)

"Kolonel" Francis Rhodes is de blOeder van Cecil Rhodes.
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van Kimberley, en tevens - student aan de UniverBiteit te Oxford. Hij was de gevierde man; de
Afrikaansche Napoleon. Spelend klom hij van sport
tot sport, totdat hij in 1890 hoofd werd van het
Kaapsche ministerie, naar zijn naam genoemd. Hij
legde voor de Engelsche kroon de hand op Bechuanaland, Matabelen-Iand, Mashonaland, stichtte Rhodesia:
"het land van bedrog", onderwierp de Kaffervolken
aan zijn machtige vuist, of roeide hen uit, alE; zij van
geen onderwerpmg wilden weten, en wist den Afrikaander Bond voor zijn zegekar te spannen als een
mak postpaard.
Hij betooverde de Afrikaanders, en bedroog hen
meteen. Hij was immers ook koning van het land van
bedrog. Zelfs J. H. Hofmeijer, "onze Jan", de even
schrandere als scherpzinnige en voorzichtige leider
van den Afrikaander Bond, schonk aan Cecil Rhodes
zijn vertrouwen, en zag zijn ernstige vergissing eerst
in, toen het voorhang opging van het treurspel van
Krugerl:3dorp.
Er waren slechts weinigen, die zich aan den invloed
dezer machtige persoonlijkheid, die Cecil Rhodes wordt
genoemd, wisten te onttrekken, doch onder die weinigen nam Paul Kruger een eerste plaats in.
We kunnen zeggen, dat Paul Kruger in zekeren
zin de Mordechal was, die dezen Rhodes-Haman voortdurend ergerde, daar hij diens plannen dwarsboomde,
en hem doorzag.
Immers Paul Kruger en Cecil Rhodes v:ertegen-
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woordigden twae beginselen, die tegen elkander
botsten.
Als Cecil Rhodes met het zoet gefluit van den
vogelaar tot Paul Kruger kwam om toetreding tot
een tolverbond, dan schudde Oom Paul den kop, omdat
hij wist, dat achter dat tolverbond de klauw van den
roofvogel loerde, die de zelfstandigheid van zijn geliefd
volk bedreigde, en kwam de looze vogelaar den volgenden dag met het voorstel van een spoorwegovereenkomst, dan schudde Oom Paul den stevigen
kop DOg eens, beslister DOg dan den dag te voren.
En omdat Mordechai niet naar de pijpen wilde
dansen van dezen nieuwen Haman, daarom verdiende
hij te worden opgehangen, hij en zijn medestanders:
niet aan de galg van den ouden Haman, die VijftIg
el hoog was, maar aan de staatkundige galg, voor
't oog del' geheele wereld.....
Zoo reden dan die 370 man, met Jameson aan het
hoofd, op dIen gedenkwaardigen Zondagavond naar de
grenzen, om het plan van Cecil Rhodes en zijn achtenswaardige vrienden van Johannesburg uit te voeren.
Wonderlijk, dat een doctor in de mediCljnen, dIe
Dr. Jameson, juist de aanvoerder moest zijn!
CeCIl Rhodes had het zoo gewild, en daarom gebeurde het. Dezen docter voor lichamelijke kwalen
beschouwde hij nitstekend geschikt voor dokter van
staatkundige kwalen, en Jameson had met geestdnft
de taak aanvaard, die zijn gebieder voor hem had
bestemd.
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Zoo rukten de 370 man van Jameson dan op,
overschreden de grens, en vereenigden zich bij Malmani met een anderen uit Mafeking komenden troep
van ruim 200 man.
De vrijbuitersbende telde nu ruim 600 man met
3 kannonnen en 8 Maxims, voorts een flink aantal
karren, trekdieren, drijvers en ammunitie, en stond
onder het militair bevel van majoor Sir John Willoughby.
De soldaten behoorden tot de politie of tot de vrijwilligers, waren meest allen Afrikaanders, volkomen
vertrouwd met de vechtwijze der Boeren, en dappere,
vermetele kerels.
De weg, dien men nemen zou, was reeds maanden
vooraf uitgestippeld en in kaart gebracht door majoor
H. White. die den tocht ook medemaakte; voor paardenvoer en proviand op den weg was gezorgd door
het oprichten van winkels.
Sommige Boeren hadden tegen die winkels vreemd
aangekeken, doch de Engelschen hadden hen gerustgesteld. Die winkels moesten dienst doen, heette het,
vaor een op te richten vrachtrijdersdienst tusschen
Mafeking en Johannesburg, en de eenvoudige Boeren
geloofden het.
Zoo was dan alles tot in de puntjes uitgerekend.
Wapens had men binnen Johannesburg weten te
smokkelen onder lagen cokes en in stoomketels, ja
op den bodem van tanks of oliewagens, of men had
ze verpakt in groote kisten, gemerkt met: "Voorzichtig 1 Glas 1 Breekbare waren I" terwijl de goud-
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stad hare vrijwilligers bij duizenden telde, die gereed
stonden, om bJj het eerste alarmsein van leer te
trekken. Dat zeiden zij tenminste, maar daar het
alarmsein nog achterwege bleeI", waren zij er voorshands mee tevreden, om champagne te drinken, en
hun "Rule Britannia" uit te brullen.
Het veldtochtsplan was even eenvoudig als schrander
bedacht. Jameson zou Johannesburg binnentrekken,
van hieruit Pretoria overrompelen, Paul Kruger en de
andere voornaamste leden der regeering gevangen
nemen, en dan eerst even uitblazen, om te zien, wat
er verder te doell viel. Alles sloot en greep in elkander
als het raderwerk van een goed loopend horloge hoe jammer, dat een flesch whiskey het mooie plan
in 't honderd heeft gejaagd 1
De zaak was namelijk deze:
Een soldaat van den troep was belast met het
doorsnijden der telegraaflJjn tusschen Zeerust en
Pretoria, maar hij had te veel geproefd van de WhISkey, en was compleet dronken geworden.
Dit was de reden, dat weI de telegrafische verbin·
ding tusschen Otto's Hoop en Zeerust was verbroken,
doch niet tusschen Zeerust via Rustenburg naar
Pretoria, zoodat de Transvaalsche Regeering nog ter
elfder ure kennis kon ontvangen van den brutalen
inval.
Daar kwam nog iets bij. Maandagmorgen half zes
werd de telegrafist Meiring van Otto's Hoop door een
van Jameson's ruiters uit het bed geklopt met de
vraag, of hij dezen morgen eenige tijding had

9

ontvangen uit Pretoria. Meiring verwonderde zich over
deze vraag, en gaf zonder erg een ontkennend antwoord: een groote geruststelling voor Jameson, die
vreesde, dat men te Pretoria reeds lont had geroken.
Meiring was echter minder gerustgesteld, toen hij
den ruiter naar buiten volgende, tot zijn verbazing
op het open veld afdeelingen vreemde cavalerie
ontdekte.
Kort daarop ontving hij per renbode uit Zeerust
bet volgende telegram van den kommandant-generaal:
"Is er iets waar van troepen op uwe grenzen? Hoevelen zijn er, en waar zijn zij?"
Meiring seinde via Zeerust onmiddellijk den voorbij~
marsch der vrijbuitersbende, en in den voormiddag
ber eikte dit ernstig telegram den kommandant-generaal
Piet Joubert te Pretoria.
Hij spoedde zich naar de woning van den President.
Er waren eeniged er invloedrijkste leden der regeering,
die met groote zorg aan de naaste toekomst dachten,
want Charles Leonard had tegen 6 Januari een groote
volksvergadel'ing in Johannesburg bijeengeroepen, en
men was onder den indruk, dat er iets broeide,
In deze stemming ontvingen zij het door Meiring
afgezonden telegram, doch het bericht, dat een gewa·
pende militaire troep midden in den vrede de grenzen
zou zijn overgetrokken, klonk te monsterachtig, om
geloofwaardig te zijn.
De telegrammen echter joegen elkander1 en zij
bevestigden het eerste bericht.
Toen werd het toch bedenkelijk, en de Transvaalsche
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Regeering seinde aan den wa.arnemenden Staatspresident van den Oranje-Vrijstaat om hulp en bijstand,
doch deze kwam met de verrassende tijding, dat men
zlCh in Pretoria noodeloos ongerust maakte. Hi;) ha.d
namebjk een vertrouwbaar bencht ontvangen, dat
de troepen der Chartered Compagnie onder Jameson,
om een omweg te vermljden, Ult Bechuanaland naar
Mashonaland trokken.
Dit bericht gaf een groote opluchting, en werd Cecil Rhodes, de konlng van het land van bedrog
zorgde e1' voor - van verschillende zijden bevestigJ.
Maar er kwamen nieuwe, onrustbarende telegrammen via Zeerust, zoo dnngend en stellig, dat de
.regeering de waarheid er van niet langer betwJjfelen
dorst, en terwijl de mare van den gewapenden inval
zich nu bliksemsnel door de Transvaal verspreidde,
ontvingen de kommandanten Piet Cronje van Potchefstroom en Malan van Rustenburg bevel, om den
gewapenden inval onverwijld met geweld te keeren.

Van de snelheid dar paardenhoeven hing nu, naar
menschelijke berekening, het lot af der Republiek.
Piet Cronje keek weI wat verwonderd, toen hij
door de kleine ruiten van zijn landelijke woning een
bode het erf zag opkomen. Het was een telegrambesteller van Potchefstroom, die hem de verrassende
order" bracht, zich onmiddellijk gereed te makell, en
Jameson's troepen te keeren.
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Het was toen Maandagavond vJjf uux. Cronja
stond verbaasd van de tijdmg, maar hij praatte niet
veel, het de burgerwacht opkommandeeren naar Ventersdorp, sprong den volgenden morgen te viJf uur
met zijn vier zonen in het zadel, en bereikte Ventersdorp na een harden, zesnrigen rit te elf uur in
den voormlddag. Hier waren reeds 70 Boeren verzameld, eenigen zonder jas, anderen zonder zadel;
sommigen hadden zich geen tijd gegund, om afscheid
te nemen van de hunnen, doch allen hadden geweren
en patronen, en de rit werd onmiddellijk voortgezet,
totdat des namiddags te drie uur Mooirivler werd
berelkt. Er ward even afgezadeld, doch 's a.vonds te
zes uur zaten onze Boeren alweer in het zadel, en
terwijl den ganschen nacht werd doorgereden, berelkte
Cronja met zijn manschappen blj het krieken van
den eersten dag van het nieuwe jaar Krugersdorp.
Het kommando telde thans 250 Boeren; Cronja had
twintig uren in het zadel gezeten, en smaakte de
voldoening, Jameson voor to zijn.
H~
telegrafeerde naar Pretoria zJjn aankomst,
verzocht om artillerie, en liet zijn manschappen
's morgens te negen uur hun stellingen innemen
op een half uur afstands ten westen van Krugersdorp.
Doch kommandant Malan van Rustenburg gaf Cronja
in snelheid van beweging niets toe, jaagde met 250
man de vrijbuiters in een wijden boog voorbij, en
vereenigde zich op Nieuwjaarsmorgen tien uur met
het kommando van Cronja. Kommandant Potgieter
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van Krugersdorp voegde zich met 100 man bij hem.
Zoo wachtten zij dan den viJand af.
Zij behoefden niet lang te wacbten ; Jameson was
in aantocbt.
Hij had zich door niets laten weerhouden. De
kommandant van Zeerust had hem scbriftelijk gewaarschuwd, onmiddellijk het gebied der Zl,lid-.A.frikaansche
Republiek te ontruimen, doch hij had geantwoord:
"Ik heb u mede te deelen, dat ik voornemens ben,
mijn oorspronkelLlke plannen uit te voeren, die geen
vijandelijk doel tegen het Yolk der Transvaal hebben.
Wij zijn bier in antwoord op een uitnoodiging van
de voornaamste inwoners van den Rand, om hen te
helpen in hun eisch om de gewone rechten van
lederen inwoner van beschaafde Staten." Sir Hercules
Robinson, gouverneur der Kaapkolonie, een rechtschapen man, die geheel buiten bet complot van
Rhodes en Chamberlain stond, zond aan Jameson een
dringend bevel om onmiddellijk terug te keeren, maar
Jameson weigerde, Ja Het de telegraaflijnen acbter
zich vernielen, 0 pdat hem geen nieuwe bevelen zouden
kunnen bereiken.
De dwaze man was zoo zeker van de overwinning
als Napoleon, toen hij zijn roekeloozen _tocht naar
Moskou maakte, en te Rietspruit, zijn laatste halteplek
v66r Krugersdorp, waar hij den geheelen voorraad
eet- en drinkwaren opkocht, zeide hij tot den winkelier, die gaarne mone y zag:
Stuur je rekening maar aan Dr. Jameson te Johannesburg. Daar zal ik morgen zijn, na eerst een paar
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schermutselingen met de Boeren gehad te hebben,
want ik ga den weg v66r mij schoonvegen."
Nadat zijn troepen even hadden uitgerust, begon
ODze dokter dan ook maar onmiddellijk aan het
schoonvegen, waarschuwde den kommandant van
Krugersdorp, dat de vrouwen en de kinderen zich
zouden verwijderen, en Het dien nieuwjaarsnamiddag
te drie uur van Remhoogte, op een atstand van 2500
meter, het vuur van zijn artillerie openen op de
Boerenstellingen.
De eerste bom vie1 te kort, de tweede ging vee1 te
ver, doch de derde kwam tusschen de Boeren terecht,
dIe bezig waren, zich uit een ammunitiewagen van
patron en te voorzien. De bom barstte met een harden
slag, doch niemand werd gewond.
Ongeveer drie uur lang werden de ste1hngen der
Boeren, die zonder kanonnen waren, bunt en b1auw
gebombardeerd door de vijande1ijke artillerie, doch om
zes uur staakte het kanongebu1der. Jameson vermoedde, dat nu a1 de Boeren gedood of gev1ucht
waren, en zond 27 ruiters met een Maxim ter verkenning uit.
Zij naderden het voor hen onzichtbare kommando
van Malan tot op 700 Meter, en werden toen door
een sne1vuur der Boeren ontvangen. Zij waren
totaa1 verrast ; de kleinste he1ft werd gedood of
gewond; de anderen joegen sne1 terug. Het Maxim
bleef achter, doch werd later teruggehaa1d. Toen
eenige Boeren een poging wilden wagen, om het
MaXIm te nemen, zeide Cronje doodbedaard: "De
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springbok is al gekwet~t; hl.l zc1llater in onze handen
vallen -- wacht maar I"
Jameson zond een ver~che afdeellng uit van 25
1 uiters, om in noordeli.Jke richting een weg te banen
naar Johannesburg. ZIj kwamen recht af op den
wal, waarachter veldkornet Bodenstein met zIjn
Krugersdorpers stond. De veldkornet sloeg zijn slag
Inet kracht. Van de 25 Inanscha-ppen kwa.m er filet
een terug.
Hier yond de Boer JJ,cobs den dood In het werk
van den barmbartigen Samaritaan. Hij wilde een
gewonden vrijbuiter laven, die hem doodscboot. Plena.ar zegt in zijn verslag over dit diep betreurenswaardig geval: "Een andere Boer zorgde er voor,
da.t de Engelschman samen met Jacobs de eeuwIgheid
illging."
Jameson scbrok er toch van, dat beide poglngen,
om een doortocht te vinden naar Johannesburg,
waren mislukt, en hij deinsde af in zuidelijke richtlng, naar Randfontein, terwijl het vuur van VIer
)faxims het opdringen dar Boeren moest verhinderen.
Doch de Boeren waren vol toorn en bitterheid op de
Engelschen, dIe hen uit hun rust en vrede hadden
opgestooten, tartten het vuur dar vijandelijke artillerie, en joegen over het open veld naar de aardwerken
van den in aanbouw zijnden spoorweg KrugersdorpPotchefstroom.
Bij deze stoute onderneming werd opmerkelijk
genoeg niemand der Boeren gedood of gekwetst; zij
zagen daarin de bewarende hand des Heeren, en
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werkten met ijver voort aan het plan, om de geheele
bende gevangen te nemen.
Het was nu donker geworden, en Jameson sloeg
zijn kamp op ten westen der in aanbouw zijnde
spoorlijn; g~en duizend meter oostwaaris, door de
spoorbaan gedekt, lagen de Boeren. Recht tegenover
de Engelschen Jagen de veldkornetten Douthwaite eo
Fouche met een aantal burgers uit Potchefstroom
en Klerksdorp; Cronje en Potgieter lagen noordelijker; Malan beyond zich het dichtst bij Krugersdorp.
Er heerschte duisternis in het Engelsche kamp.
Slechts bij de ambulance, waar de gewonden waren,
brandde een sober licht. Eenen keer deden de Engelschen gedurende den nacht een krachtige poging, om
den ijzeren slagboom v66r hen te breken, doch het
plan mislukte door de waakzaamheid der Boeren, en
gedurende de overige uren va.n den nacht werd slechts
af en toe eEln ongeregeld geweervuur onderhJuden.
Cronje werd gedurende dezen nacht door een plotseling, angstig voorgevoel gepakt, en vreesde, dat het
met zlJn stellingen niet goed stond. Doch alles was In
orde. Toen verwonderde h~ zich DOg meer, totdat
men hem berichtte, dat een ziJner zonen ernstIg
gewond was. Hij snelde naar den gekwetste toe, droeg
hem zelf naar het hospitaal te Krugersdorp, en was
te middernacht terug op het slagveld. Sinds dat uur
heeft het Roode Kruis in Plet CronJ8 een zijner
warmste vrienden.
Zoo daagde de 2de Januari. Gedurende den nacht
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hadden de Boeren eenige versterkingen ontvangen, en
de bende vrijbuiters trok, met artillerie in de vooren achterhoede, en afdeelingen ruiters op de flanken,
die de telkens opdringende Boeren moesten terugdrijven,
zuidwaarts voort. De Boeren vervolgden hen als de
horzels het paard, totdat zij door de Luipaaardsvlei,
een grooten waterplas, een ernstig oponthoud kregen.
Doch Potgieter wist bij Prinsdrift een doorwaadbare
plaats te ontdekken door de vlei, trok met zijn 60
Boeren in snellen galop de Engelschen om, en nam
bij Doornkop, zes nur gaans ten westen van J ohal1nesburg, sterke stelhngen in.
Er werd aanhoudend gevochten.
Du Preez met zes andere burgers boden zich als
verkenners aan, om te zien, welke richting de vijand
zou inslaan, en werden door 60 Engelschen plotseling
aangevallen. Du Preez zeide aan zijner makkers, dat
hun einde nu was gekomen, maar dat zij hun leven
duur moesten verkoopen. Zij lieten den' vijand tot op
150 meter naderen, en doodden 9 Engelschen, terwijl
er 15 zwaar gewond werden. Toen hadden de Engelschen er genoeg van, en gingen als hazen op de vlucht,
doch onze 7 wakkere Boeren waren nog niet gered,
want zij mOAsten een terrein van 1000 meter, dat
door de vijandelijke granaten werd .omgeploegd,
afleggen, voordat zij weer bij hun kommando waren.
Maar God was met daze wakkere mannen, en zij
bermkten zonder ongevallen hun vrienden.
Cronje ging thans op een hoogte staan en overzag
het terrein, terwijl een zekere voldoening kwam op
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zijn strak en stroef gelaat. Te Doornkop stonden de
Boeren van Potgieter; zij moesten de fuik openhouden, en hij, Cronje, zou de Engelschen voortjagen
in de fuik.
Ja, zoo zou het gaan - zoo moest het gaan
hIj glimlachte.
Cronje had slechts 120 manschappen bij zich; de
meeste burgers waren door de onzekerbeid der vijandelijke bewegingen en onbekendheid met het terrein
w~id
verspreid. Hij gaf 60 burgers aan generaal
.Ad riaan de la Rey met order, de Engelschen op de
flanken bezig te houden, terwijl hij met de overige
60 man den vijand opjoeg en aandreef als een hardhandige herder zijn schapen.
De ontknooping van het treurspel naderde.
In een kloof bij Doornkop had Potgieter met zijn
60 manschappen post gevat; op de kOPJes achter hem
stonden 180 Boeren.
Zij beloofden elkander houw en trouw in nood en
dood, en hebben hun woord koninklijk gestand
gedaan.
Een kreet van woede steeg er op uit de Engelscbe
benden, toen zij zich den weg versperd zagen. Met
den moed der wanhoop tornden zij met hun artillene
tegen de Bo erenstellingen op, en gaven een snel en
hevlg kanonvuur, dat andere Boeren verhlnderde, hun
strijdmakkers --bij te springen. :Maar de 240 Boeren
stonden als heIden; vooral die 60 Inanschappen van
Potgieter, in de kloof, streden als leeuwen. ZIj legden
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de muildieren v66r de Maxims neer ; zij schoten de
artilleristen bij hun kanonnen dood.
Het was het kritieke, beslissende oogenblik. De
Engelschen vochten met wanhopigen moed, om zich
een weg te banen door dien muur van lood en vuur,
en naderden de manschappan van Potgieter tot op
weinige passen.
De evenaar trilde in de balans, doch de Bom'en
weken niet, en de lang verwachte artillerie van
Pretoria kwam nu in razenden galop aansnellel1,
haakte af en openda het vaur.
Toen was het gedaan met den Engelschen moed.
Jameson had zijn vermetel spel verloren, en hij
begreep het. De witte vlag ging omhoog - eigenl]Jk
was het de voorschoot van een kaffervrouw - en
Jameson gaf zich, nadat hij een half uur wapenstilstand had verkregen, met zijn medeplichtigen onvool'waardelijk over.
Cronja sprong nu met zijn hem omringende veldkornetten te paard, en begaf zic h naar de Engelschen.
Bij een groep officiaren, die een stervenden kameraad
omringden, hield hij halt. Het was een treurig, aangrijpend gezicht. Majoor Willough by schreide als een
kind; Jameson beefde als een riet.
De Engelschen hadden 66 dood en behalve de gewonden. De meeste Engelsche lijken ontvingen als laatste
rustplaats een graf in een diepe sloot, door goudzoekende delvers gegraven. Om gaud hadden zij dezen
tocht ondernomen. en in een gaud schacht eindigden
zij. De Boeren hadden 4 dooden en eenige gewonden.

1~,

De Engelschen werJen als gevangenen opgezonden
naar Pretoria, terwijl het schrander beleid van Paul
Kruger er voor zorgde, dat zij aan de Engelsche
regeering werden overgegeven, om gestraft te worden.
Maar Chamberlain, die zijn hand had in dit complot, is een barmhartig man, als het zijn kornuiten
geldt, en de hoogste straf was 15 maanden gevangenisstraf, die op Jameson werd toegepast. Die lichte
straf behoefde hij echter niet uit te zitten, wat trouwens niemand zal verwonderen.
Onder de nuttige zaken, die de Boeren bij Doornkop buit maakten, was ook een blikken trommel vol
correspondenties, die een verrassend licht wierpen op
het drijven der revolutiehelden van Johannesburg,
door de Engelschen Judasburg genoemd, sinds het
.Jameson en zijn mannen zoo jammerlijk in den steek
liet.
Drie en zestig van die heIden werden door de
Transvaalsche politie achter slot en grendel gezet, en
de raddraaiers Lionel Philips, Francis Rhodes, John
Hammond en Gao Farrar tot de galg veroordeeld. 1)
Doch de Transvaalsche regeering gat ook dezen keer
aan de Engelschen weer een schitterend voorbeeld
van bezadigdheid en christelijke barmhartigheid, door
de straffen aanmerkelijk te verzachten. Het doodvonnis werd veranderd in een vijftienjarige opsluiting en
groote geldboeten, terwijl, toen de boeten waren
betaald, allen werden ontslagen. Slechts eenen man,
1)

Charles Leonard was ontvlucht.
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den Engelschman Gray, kon de Transvaalsche vergevingsgezlndheid niet meer bereiken. Hij pleegde
in de gevangenis zelfmoord.
Zoo eindigde het treurspel van Krugersdorp. Het
was de bliksemstraal, die de duistere werken der
Engelsche Jingo politiek blootlegde. Dat deze pohtiek
de vrije Boeren van Zuid-Afrika vroeger of later zou
drijven tot een strijd op leven en dood voor hun
volksbestaan, was te voorzlen, ofschoon die dag vroeger
is gekomen, dan de meesten hebben vermoed.
Mogen de Vierkleur en de Oranjevlag zegevierend
oprijzen uit dezen bloedigen strijd, en de band sterk
en hecht worden tusschen het oude Nederland en het
jonge Afrikaansche volk!
Dat geve de almachtige God in Zijn genade!

