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Oys deze fe;s r ras de s'chrijver, een Arabier, clie
vefclaclit \,verd v.ur verraacl, ooi een gevangene.
l{ij u,erci te l),iarbe'kir ge\ângel1 gezet. Na 22
clagen r,r'ercl hij vrij gelaten. Ook hier verzâmelcle
irij itrlichtingen ovff cle Armeniërs. l{uze1ûlâtr-
nen berveerclert, clat de Armeliërs ge€lt gehoor
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gâ\rct ariin tlen c,ptoep, oniler rle n'aperten te kc-
nr( l L'll kc,tttploteelrlcrr.

iiilarr lir,r-am flrell nlet de lleschttldigiug,clat mcn
verbt-;,titrr \\'apel1s in Armccrrschc huizen had ge-
r:outlcn. l)aalop utet:cler ecrrige ttoorname Atme
nieis voor e1e ar-rtoriteitetr gcdaagtl e1r gevaltgcll

T}E GROOTE OORtCIG,



-8ôU-

Paui Kruger.

sezet. Ge,estelijke overheden, die voo,r hun vrij-
lating kwamen pleiten, on<lergingen hetzclfde
iot. 1'enslotte beciroeg het aantal aangcitouclen
1i()tabclell mecr tlan 700.

Op zekcrerr dag kwam de komniarrriarrt dcr
genclarmerie en zeicle hun, dat er een keizerlijk
trevel geko,men was, hetwelk hunne verbanning
tot na den oorlog naar lVlosul gelastte. Zii waren
ciaaro,ver verheugd, verzamelden alles wat zij
noo,clig harlden, gelc1, kleeren en huislaacl, laaci:
rlen alles op hunne < keleks r (iro,utcrr vlottcn op
met lucht gevulcle huiclen rustenrl, tiic cloor dc
bcw,otrers van deze streek gebruikt uo,rcien onr
op de Tigris en Euphraat te reizen), o1l lraar
l'Iosul te reizen.

Na eenigen tijd begreep men, tlat zij allen in
de Tigris verdronk€n waren, en dat geen enkele
ilosul bereikt had.

IJ,e autoriteiten gingen voort rtet het uitrnoor-
den der Àrmeniërs, familie na {amiiie, nianl1e1l,
vrouwen en kinderen.

D,e e'erste families, die van Diarbekir \,veggc-
zonden werden, rwareu die cler Kaziziàtt, Tirpan-
jîan, Minasslan en Kechijîan, rvelke de rilkste
families van de stad waren.

Onder de,700 personen, was ee 1l bis,scirop, IIo-
mandriâs genaamd, voor zoovcr ik nrii heriirner.
Hij was een Armeensch katholick 1.rt'icster, een
cerbiedwaardig eu geleercl rna11, valt nrecr rlarr si.)

iaar. .\{eu tooncle niet irct rninste tcspeiit r,oct
ziju rvitten baard en vertlrorrk hem irr de'ligris,.

D'ikran - lid van een Àrnlcerlsch ko nitcit -wercl gevangen genonlen. Dc ovetheclcn rvilticn
van hem de namen van zijn partijgenooten te:

weten komen. Hij lveigelde, zcggencle, clat hi;
cle namen niet kon 8evcn, tot eelr partijverga-
clering beslist zou hebben of het a1 o,f niet geoor-
loofd zotr zljn deze inlichtin.gcrr aan het gouver-
rrement te tcrstrekken.

Hij nroes,l allc nroge,lijke martclingcu o11-
tlergaati : zijn vo,eten llcrden in ijzeri gesla-
gen, totclat zij opzwollen en hij niet lio,n loopen,
het ui.ttre.liiien van zijnc nagcls en wenkbrauwen,
enz., maar hij lict gccn u'o,ord los, gecn enkcien
rraanr zijner partijgcnootetr noemcncl. I{ij u'ercl
vcrbailten met c1e rest cn stierf crlel, uit liefde
roo.r zijne natic, cicn dooii vcri<iczcnrl bo,ven iret
vcrraacl cler gcireirnerr vzl11 zijn betrind volk
aan het gouvcruement.

r\ghôb Iiaitanjiân rvas ccli cicr t\riueniiirs, gc-
valrgelr gezct oncicr lJcschnlciiging cen cler bel-
iranrcls vau hct Armc.eirschc koniiteit te Diarbe-
liir tc zijtr, iri uicls'bezit si,r-i rrgstoffcrr gcvontlel
tlcLdc,n.

Ik sprak hcrrr rlilirl'ii1s (,11 \'crzocht lrcnr rrrij
;:ijir tescilicrlenis tc vcr-te1l(1r.

iicrrs op ccn tlag tlruis zitictrii, li101r.ie crii p()ii-
tic egcrrt bij hcnr aalt c1r r,erz.ociit ticrrr bij clcn
cirei clc'r po,litic te komcn, .lic jierrr \\'clt:cirte tc
slrrci<en.l{ij ging cl hcen,cir rue ir ulriri.l r,rocg hem
o;utrcrrt het Àrrncensche koruiteit en z-ijn belira
rircis. i{ij anttr,oordde, clat hij cr rriets van wist.
Iiij r.vcrd tocl gebastonncercl cn op allerlei wij-
zen genaitelci, tot hij aan zijn leven lvanhoopte,
cic'u clood verkiezendc boven cie voortdureucle
vernedering. Hij had een mes bij zich, sn toen
uren de pijniging zoo verergerde, dat hij het niet
langer kon verdragen, vroe,g hij naar cle W.C. te
lrrogerl gâa1r en bij zijn terugkec'r zo,u hij dan
vcrtellcrr, lvat hij van de Armeensche zaak wist.

llct bciruip van de politie ging hij er heen
cn sneecl zich riaar de polsader iioor, met het
rloel zellmoorcl te plegen. Het bloerl stroomde
vrij en hij krvam tot de cieur van het politiekan-
to'or, \,vaar hij buiten kennis neerviel.

llen wierp water over zijn gelaat en hij kwam
weer tot zichzelf , waarrla hij weer voor den poli-
tie-o,fficier gebracht werd en het verhoor voort-
gezet werd.

Het hoofcl der poiitie was in verlegenheid doot
clit r,oorval en zond hern naar liet hospitaal, tot-
ciat hij ge"nezen rvas.

Ik zag de wo'ncien aan z'tjn handen, welke ge-
lreel en al genezerr waren. Hij wenschte, dat ik
c'lit in een Armeensch blad, u Hâyrenîk > (Vader-
lanrl) genaamd, dat in Amerika verschijnt,. zou
lrubliceeren, zoodat zijn broetler Gabatet, die op
tlit oogenbrlik in clat lancl vertoefde, het zou
lirrrrrren lezen. l

I)e sclrrijver sprak ook jonge Arrneniërs, die
aan rleri clood ontsnapten oncler beLofte de 1\{o.
Irr,uleciaansche leer te zrrllen ornhelzen.

a l{et rvegzenclen der Ârmeniërs ter slachting,
r,vas r1e irreest afschuw"vekkencle handeling. Een
rlcr geuclarmen te Diarbekir vertelcle mij, hoe dit
toe ging. Hij zeide mij, c1at, zooclta er order ge-
gcven v/as ter verwijdering eri vefirietiging eener
familie, een officier naar het iruis ging, de leciert
rler fanrilie te1c1e en hcn o'vergaf aan clen kom-
rnancla.r.rt tler niiiitie of aair een tler offici'eren der
gcnclarmerie.

pr rvcrderr ûlanlrefl gqtosteerd tot 8 uur orTt

hc+; iruis eir zijrtc bc\\.ollers te bewaken, tlaarmecle
tle farrrilie aankoniii.qetr<1, c.lat zij zich op den dood
rnoest r' oo'rbereideu-
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llg v16'1-114rsn huilcien en jamrnerden ; angst en
rvanhoop stond op alier gelaat te lezen en leien
stierven reec'ls vo,or het voitrekke n van haar
vonnis.

\a I uur litarnen er eenige wagens, ciie de
oirgelukkige families naar piaatsen in c1e nabij-
lieicl brachten, \\'aar zij gedoocl werclen door ge-
\\'eer\-urlr of afgemaakt a1s schapen met messen,
rlolken of bijlen.

Een olficicr vertelcle mii, clat de autoriteiten
in het Vilajet Bitlis cle Armeniërs in schuren
lrret stroo en kaf opsloten, stroo voor de dcur
opstapelden en het dan in brancl staken , zooda't
rie zich in de schnur berzinrlende A,rrneniërs in
rlen look omku'arnctr.

Soru-ç n,erden 11rcer clatr 100 nran tegelijk in
ccnc schuur opgesloten. Andcre methoden wcr-
rlcn ool< toegepast.

Hii r:ertelde mii, tot miin groo,te clro'cfenis, dat
hii eel meisie, aan haar verloofde v'astgcklemd,
in eene sclluur heeft zier omkornen, dEri cloocl
rnoeclig o rder het oog ziencle.

Te l{oush werd een gedeelte in schuren ver-
brancl, mâar een grooter deel werd geclood door
gcweervuur oI afgemaakt met messeu.

llet Turksch gourrernement had beulen ge-
hurrrcl voor clit werk, rvelke een Turksch pond
per clag als belooning kregen.

Nadat -r\rmeniërs uitgeroeicl waren, werden â1

hurrne me ubelen, linnen, kieeren en gereed-
schappen,zoowei als de inhoud hunner winkels
en magazijnen in kerken of groote gebo,uwen
lerzarnelcl.

De autoriteitcu benoemclen korniteiten om cleze
goederen te verkoopcn, trve1ke tcgen opbocl en
belachelijk lage prijzeu van de hand getlaan wer-
clc;r, zooals die van iemand die zijn natuurlijken

dood gcstorver:. is, met dit v'erschil echter, dat
rie opblsng5t eTvan in de Turksche schatkist te-
rcclit klvaru.

Men zag eea tapijt, clat 30 pond. lr,aârc1 rvas',
verkoopen rtoor vijf, ecr: manskostuum van viet
1;onc1, voor rnercliiciies, en zoo verder met de rest
tlel goe'cleren cli vooral met muziekins'trumenteu,
zooals pianos, e nz . , r'velke absoluut niets op-
braclrten. r\1 het ge1c1 en juweelen rverclen doc,r
clen kommandant tler genclarmerie en den Va1i,
Reshicl Belv lriic'clgeeaartl, welke laatste ze met
z-ich narn, tr:ren trrij raar l{onstarrtinopel ging en
tlrar :ran 'ialaat Ilev allevcrde.

Ecn bctlouwbaar lrcrsoon uit I)eir-El-Zûi r'er-
tcldc rnij , clat ccl cjct' imbterraren vau rle plaats
drie rleisjes gekociit itacl van c1c gcntiatmcn voor
ccn lsvart mecijidic cloliar iecler.

.licn ancier vertclr.le uiij , clat irij eel meisjc
voor 1 iira gekoclrt liaci eir vcrcler hoorcle
ik, tlat de Amreensche vrou\'ren onclcr cie stanr-
men verkocht r,r,criien gclijk oucie rrieLtl-ie1s, van
cclr tot ticn liras oÎ r,oor een tot vijf schapen.

'l'oen iret gollvelnement tot rle rterbanning en
uitroeiïng der Armeniërs besloten had, werc{ be-
vel gegeven, om afzondeliijke i\rmeensche batai-
jons te vormen, om gebruikt te yrordel, zooals
het in <le officiee'1e verklaring luidt, tot het rver-
ken aan de wegen en werken in de gemeenten.

De bataljons r,verden gevormd en aan de wegen
en anderen dwangarbeid gezet. Zij werdEn op
deze rvijze gedurende acht maanden gebruikt,
toen de strenge Winter aanbrak. Daar het gou-
vernernent ze niet ianger lxeer kon gebruiken,
irrerclen zij naar Diarbekir gezonden.

'loen de regeering de uitroeiïng der Àrmeniërs
begon, gingen enkele vrouwen naar de ,\Iufti en
(rc 1r.ad1 err verlilaarcicn,dat zij het }lotramedaan-
scire geloo{ wilclen omhelzen.

Deze autoriteiten namen hare bekeering aan
en zij werclen uitgehulvd aan mannen van lliar-
bekir, hetzij Turken of I(oerden.

Na een poosje, begon het gouvernelnent deze
vroll\rcir te vcrzamelerr eu cle i\Iufti el de Kadi
gingen naar derr Vali en zeicien hem, dat de be-
trokken vrouwen geen Àrnrerriërs irteer waren
rnaar À{ohamedaneu err ciat de Heilige Wetten
het dooclen eenet }luselnransche vrouw niet ge-
<loogclcn. De Vaii antr,voorcide : < Deze vîouwen
zijn ac1c1ers, die ons in de toekorlst zullen bijten.
\\ierkt rle regeering in cleze zaak niet tegen, om-
ciat rie po,litiek geen goclsdierist heeft, en het go,u-
verlement geer go.ecl weet, wat het iloet. l

De trIufti en cle Kacli keerclen onverrichter zake
terlrg, en cie vrouwerr u'erclen vermoo,rcl.

l{a het ôverplaatsen van den Va1i, naar rnen
zegt ten gevolge van onregelmatigheden in be-
trekking tot den verkoop cler zaken irit Arrneen-
sche huizen en winkels, kwam een bevel, dat de
bekeering van iecler, die rvenschte het lVlo,harne-
daansche geloof te belijden, moest âangeno,men
\rrorclen, hetzij me.n of vro,uw,

ïe1c rran c1e overgeblcven Armeniêts, van bei'
r1c seks,err, haastten zich rien Islam te o,mhelzen,
in c1c hoop, ërat zrj hiermecle hun leven zo'uden
redden, maâr na eer tij<lje werclen zij eveneens
omgebracht en hun Idamisme redde hen niet.
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ll:anneer men Let 'l'urkseh gouverfueulet:t zolr
\iragen, om rvelke redenen iret de Armeenscire
il1ârnen, vrou'lveû etr kinderen vermoord heeft
efl.waarom het }run €et sn eigendommen ver-
woest en aan het grauw overgeleverrl heeft, zou
het antwoorrlen, dat riit volk Mohamedanen uit
het \,'ilajet Van vermoorcl hec'ft, dat er r,erboderr
\,vapeîs en springstoffen il hun bezit gevonderl
zijn en dat er aanduiclingelr waren to,t vorming
van eel1 Armeenschelr staat, z.ooaTs vlaggen en
dergelijke, dit alies ercrp' wijzende, dat ciit volli
ruiet van zijn s1e'chte ge.woonten afstand deed,
manr bij cle eerste cle treste geJegenheid in <tp'
stand zou ko'men, I'Ioirauredanen vermoorden,
revo,lutie veroo,rzaken en de hullr van Ruslancl,
den vija4d van Tnrkijë, inroepen. Dat is hetgeerr
rie Turi<scire regeering zotr antu'oorclerr. fk heli
tleze za.ak vân meet af aan gevolgcl.

lk heb geinfo{meercl }rij belvo,ners eu anlrteua
ren vaû Van, die in Diarbekir waren, of er mis-
scnien ook een i\Iuzelman door Armeniêrs iu de
*tscl Van od in een cler distrikten lan het Vilajet
gecroorl zou zijn. Allerr antwoo,rdden outken-
nend, zeggencle, dat cle r:egeerrng d.e bevolking
bevo,len haci de stad te verlate[ voor de aankoorst
der llusSen en voo'rdat er Éog ieorand gedoocl
\l,as! maax dat den Armeuiërs gelast was hunne
\yâpenen af te geven, hetgeen zij niet geclaal
hartclen, daar zlj een aant"al der Koercl,en err ook
van de regeeringstro,qpen vreesclen. Verd'er hacl
ilet gouvernement bevolen, clat de \torûaamste
notabelen en volksleiders als gijzelaars zouden
ge[omen worden, hetgeetr de Armeniërs niet
tvi1c1en to,elaten. l]it alles greep plaats toel1 de

Jluss,en de stacl nadelden.
\trIat bctreft de omliggende rlistrikteu, tlaar

rverden cle Àrnreniërs bijeengedrevell flr het bin

nenland in gejaagd, waar zij allen omgebracht
rr-erc1en, zonder dat er een regeeringsambtenaar
of partikrrlier, hetzij 1'urh of Ko,ercl, gedqod $rs5.
iletreffenclcDiarbekir, rlaiir rrielrnet de nrinste oI
geringste gcbeurtenis vcior', laal s,Laarr, rnoorcl t.ii
'vr-er,lebrcuk, u/at de'ltrll<sciic regecrirrg onli rnaar
rrarrleiriiug zoit hururcrr gcrllcvclr hcl,lJ.rcu op zrrlk
e-err scirandcliike r.r,ijze lcgclrovcr tlc ;\rnrcniljts
,r1r tc treden.

'le Ko rstantinopcl iroor.rle il< r-rrr,k rriet r,;rr'r
rrritorci eil 

"'eu.igr tirrgcrt'clt ti gr-lc ci lrar I r loor, \ rrt r r.'

riiiirs he.rgaarr.
lk he'ir dez* Jeitelr gçtr;uirlieccltl, t.rnrilirt iL t'o,rr

alie; leugens en lastertaal tegerr hcl gt,lot-ii \:rr,
,ien islam en .tle -it{oharuerlalen itr het illgrriicr:r
rr,il weerleggen, en ik bçvcrstig, tl;rt allcs r\,â[ rlr'
;Irrneniërs ,rverkomen is, enkel cn ûllerrrl itrrrut
toeges'ehreven wcirclen aalr ilt:I korujtcit varL F.ctr
ireici'en \/oo,ruitgang, rlat ruel lrrt 'i'r-rrkst:ir Rijli
.ioet wat het rzerkiest, gciltevett tltxrr cerr natirr
rralistisch fanatisrne en de afgunst op rlc itriugcrc
,,'rrtrvikkeling det Alrncniêr:. fiet gckit-ii r'âr1 (le l
lslaur is gehcei ons'ehu1tlig aau rielgc'lijkc lratrtlc-
lingeu.

Iiit irÈt yoorgnirûde zien n,ij, riert tle Anucniêrs
geerr tlaclerr tregaan hebben, die rnaar eenigszins
z-oudeu kunneu rechtvaardigen, tlat tle Turkerl
cene dergelijke bezoeking over lteu brachterr,
zonder weerga zelfs iu ile rloulielstc cettwelr.
\\-:rt wris darr we1 de reden?

J)c Jottg-Iulkerr begrepeu tiat clcr ,\rlreuiërs,
(lc ilrL-cist orrtrvihkelrieu irnnic'rs, ziclL ook 't hartt-
rrrkkigst zottderr .;erzctlell tegcn irtut t.icslitrtisntu.

Zij gevoelcien ook, <lat de Àrlreniërs bovett
alic"anrle*r hurner volken uitbloulien door kurrst
cu nijverheid en.clat zij rneer gevorderd lvareu
in tlc rverteuschap en veleenigings\\:ezen en ilat
rra vc'rloop van tijd cen groot gedeelte der leger
t r f li ei cten r\rureuiërs zouden zij n. I)aarottrvvistetr
zij er geen lveg nlede eu waren bevreescl voorclc
gevolgcn, daal zij hun eigen z.walllrcirl kenderr
en zich iliet met de Arrneniëts koucien neterl,
u,Lrt betreft geleerrlheid en voorllitgarlg..

Àlgeheele. vernietiging scheett huu het eeligc
rrclmidclel tae Zii namen dgrr oorlogstoestand
Itiertoe te bâat en gingen tol deze afschurveiijkc
rlirad over met oilgekende brutaliteit en wreecl-
heicl, rlie de rvetten valr den Islam niet kenneu,
rro,ch toelaten, zooals t,iijkt uit cle vele voo'r-
sclrtiften. en historische voorvallen. ))

lftrt besluit zegt de schdjver, een aâlrziexliik
IJed.ouin uit Damaskus :

ru Ten siotte l iensch ik ruij te richten tot ele

.grùo,tmâchten van Errrolra en huu te zeggen, dat
zij het zelf waren, die cie Turksche regeeriug tot
dèze tlaad hetrbeu aaugeuroedigd, daar zij de

sleehte administr3tie {lezet regeering zeer goerl
kenden, eu *v"nèens hare barhaarschheclen bij
verschiilende gelegeuhedeu in het verleden,
luaar niets gedaan irebtren, Ô'rn haar tegen te
gAal. ))

\r.ri j hebbelr veel. af schuwelij ke bij zo'uderheden

nog verz,wegerr. \\iat we aariiraalden, is erg ge-

iloeg.
Maar* Alnreuiê r,vas ver, etl in onze nabije om'

geving geschiedde evelleefls veei grun'el.".
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,l;r,,1e.,,orlr-'gs.iarr:ll rta1et1 ontzetlenrle ia.terr,
r'',k r1r,.rc,t i'nyerschilii.gheid.

I:rr l,)rr,i tsclrialrd li;id zir:ir vetl-,lrrt:[etr met <1el
I.crrl i ru,\rrrrertië.

XLVTI.

It{ AF:RlliÂ,

De Duitsche krilrr$ie. tle < I{oenigsberg rr. *-
I)s rehellie der Boeren. -' Ds dood van Fou=
rie. *-""litrijdt in tle kolonie,

l)rritrr'hlarrd'r'erkreeg grondgebied in Afrika
<loor rJe rritbreirlin,qszrrcht \/ân eenige zi jner
lrrrrgers.

Ze ]ra,.lt'lerr iu lSBtl ee ll vereenigi-tr( r'oot Duit-
sclrt' liolr.rnisatie gesticiit . Ze voerd.en daarvoor:
cr,lr kilmp,irgrie irr de ,,Tâgliche Rundschaurr.
Jlericn,crking vatt tlt" regeering hadrlen ze niet,
efl vall het groot l,ubliek e'vcflmin. Ze kondetr
sleclrts <'err kapitaal vormeJr van 250.00O mark.

I)e voo,rtraaulsite ieden rvaïen : Karl Peters,
.qraaf Tlfeii. Ernst von \tr/el:e'r', graaf Behr-Ban-
tlclirr, Ir'riedrich l,ange.

Orr I Olitoher 1884 ve'rtroli een expeditie o'nder
de leiding van Petets rraar Afrika. De gansche
expeditie bestond buiten hem uit maar drie le-
den : Dr. Julke, graaf Joachim Pfeil en den

]r;rrdelaar Otto, en zes bedienden.
i/.c ha,clden to't dàel ertt Druitschc tnacht te ves-

tigcn in LTsambara, tc'geno,l,er Zanzibat.
Ze scheepten zich te'I'riesl iu op tle rr'fitania ,;

1,;111 tle Oostetrrijks,clrr-r 1,1r.'-v11, tit s,tilprteit te Zan'
r,iltar ean wa1. Iltttr rcis t-as gehciln .t{elttludclr.

Jtr Fcbrrrad nrc,lddctr zc, tlat ltç1 R't'u'erst Iisaru'
l,ara ot-rricl' Drtitsch 1r1r.rtctrltr-lt::litt $tolld. Ge-
,.r:hcrtkerr ctr beloftt'rr lr;rdrlett ltel- ttcgcrbrstttttr
l,crrcllit

I}'. Petcrs l,r'cirlrle: rlt'tr irtvl,rcd ttog tiit t.rt't':l'

)igunt, IIkami, cn Useg'uha
J)c rcgeet{ttg {jrlicrlde tru de lioir-rtrialc t"ereetri-

girul <'l r.estigrlc liaar' lrroteh.tol'aat ovel' eett ge-
lrierl vau 155 0tx) r'ierklrutc ntcters rrtct tiert tnil-
lirrr:rr iret orrct's, l)orttlg;r.l , Iitrgclatrrl crr Bcrlgiit
t rlillrrlcn rlii irrttr'.

Dc D'nils,t:trers gingrrr rlaclclijli aalr 't- n'etk.
\f ij kuunr,rr hieroter: r'riet in bijzorrrlerhede-n tre.
,1. ç: n . 7 c o r r r I e t' rrrrl r r1r:Tr nr<-reilijkir erlt:n, I rccl rvongert
()1)statrdeil, slt.rtctt vcrrlrage:lt, lllll;tf nrrlestelt
I Ilrqacla ai'staatt.

Zcxi orrts,tr.rud rlrrs lj,uitsetr-Oost'AfLika.
'l'r-r6:n 1t, .!t1l .le. ,r,-rr-1o,g uitl,rrak, liet de l3elg\i'

s,t'hcv rr:gc'r'rirg daclelijk aan de F'ransche en En
sclsche rrgct-:t.iug rvetctt, ciat zij , itrgevt.rlge'l vet'-
,1 ra.rt or.tr iiotrgo, tlr:tt oc'rlog rtiel tot het kol,,-
irir.ral gci.rit'rl zr-rti rritl;tcirlert. (? ,Aug. tr914) .

r\llccrr s'cltrecf zij aa:n het trcstuur il Kongo
vttor r-1c r lrxr,rlige vi:rcledi gin!{sntaâtregelen te rre'
ruen, teneinde ol) een Duitschen aanval aldaar
v,-ro'rLrereid. te zijn.

D'en 26u Augustus liet kolonel Tombeur,
r,ice-g'ouverneuf van Katanga aan minist€f, Ren"
kio (koloniên) rveten, dat de Duitsche troepen de
hâr,en van Lukuga aangevallen hadden. Onze re-
geuing besloo,t toen aan onze koloniale troep€n
tr;c te laterr in Afrika met de Britsche troepen
silr)lrill te rverken.

I)'eu 15o Septembev 191"4 overhandigden de
Vereenigde Staten aafl oîtze regeering een voor-
stè1 \/an D'uitschlantl om het Kongobekken onzii-
,lie te verklaren.

-*'a het voorgevallene kon dit niet meet.
l)e Ëngels.che regeering had trouwens al ge=

n'eigertl itr Afrika eèn neutrale houding aan te
lr(rr1en, eu t-rok Frankrijk \rras van meening, dat
ru.err voortaun lhritschlanrl treffell moest, lraâJ
lrren kon.

lferr rnc,cht de r"ijanclelijke macht in Afrika op
16.00û tot 2O. 00O man schatten met 60 tanonnen
r--rL 80 rnachine'geweren. Ook had Duitschland
r'lraadk*ze telegrafie, autos, motors, alletlei ma-
lt t iral.

I{un o,versten g'eneraal W'ahle, luitenant'kolo"
rrel r,o,n I.etto,w-Fofbeck haddetr een rijke kolo-
niale oqr<lervinding en steunden op flinke verde-
,liginglwe,rker efl rzestingen als Kigoma m
Tabora.

f)e geallieerden waren militair in de minder'
heid.

Iri den Indischen'Oceaan was bij den aanvang
'r'al den oodog cle Duitsche kruiser < Koenigs.
berg )). De Engelscher verjoegen het schip tot in
de Rufiji en blokkeerden het daar.

D,e Britten wilden de pas stoppen door een
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koolschip, de <t Netvbnrlge r. L)nr de aairgecliiitle
plaats te bereiken moest de'ze boot langs een
eilarrdje. Een deel cler beruarrning vân de rt Koe-
nigsberg r had zich hier verdoken rnet maxinr-
l<anontren en mâchine.qe\\'eren.

Men was clus het plan te larElsn gçkomen.
I)e Duitschers bestooktcn lrlots de u Neq,bricl-

ge r. De Britten brachtqr lraar toch naar de aân-
-qe\\rezen p'1ek, en lir,tcn zc claar zinken, rnaar bij
hrtn temgkeer ve'rl()1"cu rte:lcr het letrcn.

I)c l)rritschers harldcrr rlc ,, I(oer.rigsbetg l votrr
rrlie5yers behenclig gekanro.tlflcerrl met groen en
palmbladen.

To'ch or-rtdekten aviaterrrs <len krrriser errivier-
pen er bommen naar.

Dc tc Scvern )) eïr ( Merse],t rr, clezelfde moni-
tor:s, clie bij \\rei'tenrlc in Oktober 1974 c1e D'uit'
schc troepen zop fel bcstoolitetl, krvarnen naar
Afrila en vernielden hct Drrits,cir vaârtuig, rnanr
v'oorarf hacl cle tegenl'rattij cr c1e zware artillerie
afgelraalcl, waâûnee ze itaat' geschut versterkte. ,

Troul,n'ers, cle Duitsch.crs zâ.gen nog kans om
hulp uit hct moederlunc1 te brctigcn'.

fn Februari 1915 vertrok cctt schip otltler bevcl
r,r.n lrritenant Christiansen mc't ge\rc1-c11, en rtti-
trailleurs, kleedij, rucdilialllclltcl-tt enz.

Ilas onder cle kust rian Iftika r','cl'cl het <1oor

rlen Britsciren krujscr < Ilyrlcirrth rr aattge'r'allcn :

Irct rraar.titig geraakte in brallc.l 'ett stranclrle'' T11ââL

r.lc vijarrcl re,lde nog ziin ladine'.
De < \Iarie l hacl een gcluliliigcr tcis,, r'el-

schallite a.lle r,r"aakzaamhei<1 cn kwam onder hct
trevcl van luitenant So'eren, vcilig met tluizeuden
gewcren, millioenen patronen, andere munitie,
hourvitsers,, kanonnen, mâchine'Eer*;eren en allet-
1ei materiaal behouden aan.

I{et verttok ze'lfs,, na cen eerste midlrkte po-

girrg, naar Batar,"ia.

l)tiitschlancl 1ran1 ee'11 offensief tegen dert

slloor\,\reg van Ugancla en de Engelsche provincie
vau clien naam, ett, al cladelijk in 1914, tegen
Rlro,desia.

In hct laatste gelest rekende het op' clen op'
s.tantl tler llocrcn, \\'aaro'ver ulij nu eerst iets me-
,it. tt' tlcelctt hcblrelr.

Ecl c'iccl <ier bctoiliing van Transvaal en
()ranje-\irijstaat, van cle bij ons zoo goed belien-
clc llôcrcn i1us, rrilde uiet met cle Unie-regeering
crr Engclancl merlewcrken, maar zag in de ge-

Leurtciissen eett gclegenheicl om de Transvaal-
sche vlag weer te Pretoria te hijschel.

Aan het hoo'fcl cler beweging stonclen man-
rictr -a1s Christiaan De $.ret, llertzog, Be5''ers,

Fotrrie, cloch 'Smuts en Botha kozen de

i3ritsclre zijtle cu \\râïen overtuigcl, dat de beste

*o,q ooot het volk'was, sâmen$/erking met En-
gelanil.

llen noemclc cIe partij van De Wet, de rebel-
1cn. Hun pogingen mis ukten, en de leirlers ver-
s,chenen vool ce11 l<rij.qsraad. Hierover willen
nij côligc bijzotttierheclen vermelden' wel van
u^r,l o,t,.t'àr,. ecrt l;ctcrett kiik op cle gebeurtenis-

::cn tc geven.
\\-ij ontlceuen clie aan Zuicl-Afril:aansche bla-

,lerr n'elke rrct ile rcgeering op .qoe'-le'ti voet stoû'
tlcrn, rioch olpartijclig alles berichtten :

ru JLrlioL- Airroldrrs I3. Joubert verklaarde voor
rlcrr krijgs,raacl :

r I1i be'u protr<urcttr te \iollisrus't. Op 27 Okto'
lrcr ree<1 ik in een rnotor rrtet \\rtlo'ds,den eigenaar'
Te l1 rr.m. gingeu we naar llemel. Te I'Ienrel
hoorclen *." ii"t De \\ret al rçeg was. Denzelfden
riag reden rve hem na. \\ic krvanen in 't kamp
te Stormhoek, bij van Dijk. Ër \ryaren pi.m. B0

lrnrgers, cie helft gervapencl. De \À/et zat naast

Oost koffie te clliukcn, toen \1'-e bij hem kwamen'
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Steenkamp ze,i waarvoor hij er was. De Wet
\rroeg of hij hem al1cen r,r'ou spreken. Steenkanrp
atrtu,oo,rrlcie : rr Net soos jij verl<ies r., I)e \Âi'et
\/cr\/o,lgde: rr Praat nlâ.ar )). Stecnkamp zei : rr fk
het gehoor clat jullie rvil opstaan tegen die I{e-
.qccring)). De \\rct z.ei tJa, rlit gaan olrs clocnr.
Stcclkarrrp zei u'cer: rtJii v'cet dat is r:chclschap,r.
De \\7et antrvborclcle : rr Ja, otrs rvcct goerl, orrs is
rebelle. l

Ook zei hii rlat we niet lanqer mcet konclcrr
houcletr onder de hanclelinsen c1e,r regecring, îrcn
had Botha err Smrrts gebe<1en en gesmeekt te
lrriste,rcn naâr de srieveî. Er uras ecn de,lllltatie
.qestuurcl, maar de regeering wou geefl gehoor
gcven. De grootste erief was de expeditie tege'n
cle D'uits,che'rs in c1e kolonie.

Ook 'n grief was dat cle regeering hen niel
vertro,uwde met wâpets. Fischer, zei'D'e Wet,
r,r'as valsch gewees,t jegens zi.i;r partij ; ze haclderr
stcer:ls geclacht hij was 'n Flertzo.q-man en toen
k$'am 't uit dat hij altijd 'n Rotha-man gewees,f
wâ3.

Ze hadtlen van de Baso,etojs wapens kunnen
kriigen, zei l)e Wet nog, maar dat zou te ver-
neclererrcl \rrrezetl. Nu, zei De \\/et verder, gaan
\ve nâar de D,uitschers o{n wapens te krijgen.

Steenl*amp zei : ;i l(an ik niet helpen aân een
vrielrr]schâppelijke oplo,ssin.q? r D,e \Â/'et ant-
\4;oordde : rr D'it zal lriets helpen. Wij gaan nu de
onlossine in ei.qen handen nernen,,. Steenkamp
7.ei: ( I)e rege,ering zal ge\t,apenden tegenstancl
bieden en ook als je de Unie-regeering r1e baas
wordt, zal de Tmperiale regeering niet ter:reden
:i't-zen mct 't stichten \:an een rcnubliek. ))

De \\/et q'erd kx'ââd et1 sprong o,p. I'Iij zei :

',\\-t zuilcrr naar'l)rlitcn gilall clr rle mcnschen bij-
eenroepen, want ik wi1 nicts voor hen wcgste-
ken. l

Dit gebetr<le ook en er was vergaclering bij
tle stoep vân Woods,. De beschuldigrlc,n stoutlen
al1en o1'r de stoqr, behalve Krogh. De \\ret zei,
dat Steerrkarnp nu maar met de hirrgers kon pra-
ten. Hij was opgevvonclen. Steenkamp zei :

,, N.€, .qcncraal, iii hen riiet .qekomen om met'iorr
nrarrschappen te prtiten, mâar met jou l. Steen-
kamp l'crc1 or.rtustig. De \trIet zei toen z.e1f in
't l:ort wât gchcurcl was. I)âaroll sprak Steet-
liarnn ze zelf .rrog irr 't kolt toe, on aatrrlriugcn
varr lle \\ret. I)e bursers n,crrlen oprocri.g. I'Icntz
en \ra1r Diik l<eerclcn hen. I)c \V-et zei tocn :

,, \-t c1t ,lic î trrlrr g(-\'itrt.-Tctr. \'ls zc r,1tcn:ll)l)( 11,

s.clrici' ze r'iarr dood. \ls ieis lric' -.'chcui.t r':rtt-
avonel, zrrl1e rr u,e zc iloor.lsclricttrr . ,,

Wii r'r'crcicu !'c\,â1rgclr crr rioorzocht.I)ien avottd
zci r,att Dijk, <1at l-e niet orlgcrllst l-rcliocfrir:r te
zijrr, rvant liij zorr o11s los 1.:riigcrr c1l oils latc"Il
toruggzurrr. I{et sircct henr z.ce r. tlat rlii s:c\'rinqclr
\\'arer.

I)etr vo .qeutlerr rnorgen zci hij, clat Dc \ret.. ns
\r'o,11 :lccnemelr, in u'ecrn,il rran z.ijn verzoek. Hij
zorr cclrtcr oj) olrs pessen. I,ater zet Iitog'h orr-.
oIi'iciec] d:rt u'jj lllcL'geno,urcn zouclen \ûor(lcn.
\\'c vertrokken om o,lrgevccr zeleit uur.\\'e moch-
1cn eerst scirijr,etr âan onzt: farrilie . Tk cleed riit
ook, irr hct Errgelsclr, aarr rnijn vrou\r.

Kroeh nanr r'le brieven cn zei dât I)e \{iet ze

r'r'ou zien. Toen trij terugkwam zei de generaal,

rTat ze in 't lfol'lanclsch moesten wezen en ver-
klalcn rlat rve gc'va1lget1 \\'arclt. Dit clectl ik toerr.
Ik zag l)e \trrct later. Hij leek kwaarl ei zei'.
rr Jii is 'n Afrikaner en sftrijf in rle taal varr hulle
rvnt orrs so onrlcr lii. l

f{i.in vrorrrr hcc'ft c'len Hollancls,chen brief ge-
i<regeu, van I)ijk gaf ons te cten err to'en tlokkerr
wc vcrder.

1'e 4 n.nr. otrtrent ku-arrrcu u'e te \rltrle. \Vij
rve'rclen gebfacht naâr' ccll karnp, buiten 't clorp.
Ongcvecr 7 urrr 's avoncls trokken we ierder
naar Woo'dsicle. Omtrent de helft van de men-
s,chen haclden ge\/eren. Er waren er ongeveer
20O. Oost hacl 'n revo,lver. De Wet zag ik noo,it
rewapend.

Nabij Vrede ze'i Oost : rr l)ie postmeester het
'rr pak gekrij. Ik heh die revo,lrrer voo.r s'n kop
gehon. Die generaalso'r<ler:s vvas dat ons nie moes
sl<iet nie. anders het il< ho'm clooclgeskiet. rr

\/an Woodsicle tro:kken we verder. De \\ret
u'as tijdelijk weg. De burgers zeiclen clat hij ge-

.gaâ1r wâs om llcrtzog te oxtmoeteî.
Ori \/rijdag 30 Okto'lrer kalnpten s,ij bii }li-

chicl i1e Jager'. D,e $Ict klo'm op 'n kar en sprak
r1e hrrrgers aan cn zei :

rr Tullie \ryeet, dat il< generaal Hertzog berr gaan
zien.'TTettzo,g kn'am met e'en korresoonclentie,'
'n hrief vân gelreraal Rotha aan Ptesident Stevn
en krrnie van 't antu'o,orc1. fk kon cle stukken niet
mecbrens-err, $'âlrt l-Tcr-tzog worl ze niet afgeven
en zci clat het nrivaat lvas. Tli z.ei toer, aan l{ert-
zog : Ik ga to,ch hierrtan setrntik maken, of je mii
cle brierten geeft of niet.l

De Wct gaf to,err in 't-ko,rt clen inho'ud. Botha
'sclrrcef aar Stcvn tlat hij StEyn smeekte zijn
grooten invloerl te gebtuiken om cle rebellie te
licelen,claar die allecn zou lei<1en tot bloech'ergie-
tcn. Bntha sctireef tlat hij zich totaal macirteloos
voe,lcle,o'nrler de grootc ranrl'r <lie over' 't lattd
l<wam.

Steyn antrnnoordde dat hij her'haaldelijk <le re-
gccring gcq'aatschuu'd had. Zij lroorcle echter
rrriet cn rlit n'as 't resultaat. Hii zelf was te zidli
om ro.ntl te rijrlerr, rnaar had I{ertzop; aangestel<1
o1r-l namclrs hem I)e \\iet te zien.

De \\/ct zei rrerder rlat hij Hertzog gevraagcl
hacl Stcvrr mon<1ciliup. tc antl'oo'rden, q'altt ITert-
zog * rroeg<le I)e \tr/et crbij - \4zas een man clien
men in 't <lonker kotr vertTottrven. I)e \\'ct's atrt-
wooïd aan Bo,tha \rrâs ilat Botba moest beclanÈen
cn 'rr tepubliek rttoest t,orclett r;erklaard.

Verder zei De 'rr,-r'1 ,lqt Br,tltrr lriieeleicle harl
'ralrqebodcrr âan De \\Iet, Bcvcrs crt Ï{cm| naiLr
Preioria ot'n de regcc'rinq tc snreiken ; Br.rtha ert

Srrruts - zei Dc \\-ct -- \\izrrclr traje slinr, 1n.t.t1:

eclul<kig rllâs hij oolt slinr. Tlotira en Srnuts n'is
teh tlat een Boet ,1iei ',l'ou stillie.rcn op liornman-
do en op witcle rukkctl of ttaar huis tcrug keercle.
Rotha uton hen rtoor 'tt claq of acht $:eg'nemell'
opdat zijn (De \\ret's) hn?gcts hrtistoe zoutlen
o:aan in zijn afwezi,qheid

I)e \tr/et z.ei zijn b'urscrs 4at hij niét naar Pre-
toria zolr gaan. Ze moestcit p,ocri vetstaan, zci Jrii,
dat ze rebàllen wafen.ITet r]odl vras een republiek
ie stichten en cle Britsche r'lag te Pretoria necr
te halen. ITij wilde zieh aansluiteu bij Maritz
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en bij de l)uitsclrcrs g€r\\'ercn cn kanorrrrerL krij-
gclr onr rterrrolgens rraar Prctr-rria te gaarr, rie
reptibliek uit te roeiren en c]e nieule vlag tc
hijschen.

Verclêr legde De \\ret toen uit,' dat Heilbrou
cu Reitz oncler rle wapens rvaren.In Heilbron lvas
al 'n rnagiÀtraat aangestelcl, ruaat clat u:as eel
beetje te gauw geweest. Ze iloes.tex eerct wâpells
krijgerr, rroordat lauclclrostetr bettoerncl wertlcn.
Bethleirem was ook lilaar otrt op te staan. Konl-
nranclant Prinsloo, van Rethlehem hatl goed gc-
r,verkt in ilen vorigen oorlog - \\ras bekend a1s de

Roo'ic Dlivel - en \\:as nL1 weer sâem.

Lr llan:isrnith, zei De \\:et, hacl c1e regeering
hurgers gckotnrnancleercl , tttaar ze \À'âre'n onwil'
lig err eeîr prat' llltrstabcls ntoesterr zc oppasseli
op '1 tcrreirr loor terrtoonstcliingen, atrrlers zott-
clcrr zc u'cghollcrr. \I-es,sc1 \\-csscls zotl heî r,t'ect
gaarr losrlakerr. Se trekal rl'as ook klaar, maar had
gczeg<l : rr De \\-ct moet eost zelf zijn planuerr
f.iornerr rritlcggctt. ))

De gchecle \\icst Transvaal rvas irr oirstarrrl ott-
clei.Rcyets en uog clagelijks slrtert zich ntett-
scherr aan. Gorl r,r'as zoo goed gen'eest hen zoo
te 'b':slttren rlat llar.itz aartgestelcl I'r'as rloor tle
r:c.gccti1r.g lrij dc Drrits.clte .qrens, tenvijl rebeliett
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lrcin jrri.L ri;ilir .,i'ilrlcrr lrelrlrer. llar.ilz \vas al riicir
irr ilc L,:lorit, ecvallcrr. I)r, zalicrr stortrlcn gocil
crr ilc i'c lrt'11t1 zouilcn :t.lrgcn.

l)c rcgccring t":r-sytreir'lric lcug'-ctrs ont lten llaltg-
tc nt,r'!rcrr, ir.r.. rl:rt 11c, IJasocto's zolrdcn ilvallcn,
lrls ti,-, l,ur,ricr-s a, "g ia'are ,r, ()1lr dc vrorl\\:clr cn
l;irr.lt rcr te. r'clr;roorrlcn. ltla:rr, zei lJe \\Ict vcr-
r1cr, zc lra'1rlcn sc\.r-ac1it o1r ric iijrr cir als cr icts
r',rr'1<cclcl \\':r.s'llrct r'lt lJas;octo's zoudelt JJrarrrl
\\'t'.sc,is rr.rr.. (rrvalt \,r,c1,cr1. Iltrrr zaak $ras recht-
r lrlti-11ig ; zc tttr'rcstctt flcl:1. r'oor octgett holcleti ctt
rlirtr zt-,ttdcn ze lrtrrr tlrtr'l llclcikerr.

Na clcze tocspt.aak zii De \-r.ct, r.lat hij opcrrlijl<
u ilrlc u"t:zcn cr r1c btr'.-ers l.:onrlcu hem vrageir
it'nt zc l'i1clcrr. Ticn vt'ocg : u \\:at ill.-leten r\re
tloc:tr a1s u'c 11c t1 ocllen orrtntoetctr ; moeten \vc
schicte:n ? l

Tlet :rrrtn,olrlri uas: rr Nccn, lict tloel is nict tc
stlrietcir rilr 11e ttoclicil, rnalir als er o1r jelui gc-
sclrotcrr \\.or(it, lnoct jc tcrrigschietcrr. A1s jelui
zir:1, c'l:rt cclt regecrillq.srllall u'il schiclen, lrroet
i,-'lui prolrccrert rllicrriaal op llcir te s'chieten,voor-
rlat hij 't kan doelr. l

'rr .\rrder \/rocg : rr \\'a:u- is Hertzog? I-{oe konr
lrii orrs llic âa1ls{)r'ee1i lrie. l

't Arrtrvoorr.l rru I)c \\'ct n'as: rr Ik irct iullier
aT :^o c{fc gese.g, ITertz.og is 'n tnarr .r'at jij in <iie
tlo'nl.et' lrarr r,ei"tloun'. Itii is op siiu regte plek.
On:r rroet 'n 11l.rir hê tlic voor ons r,ccht op lroli-
tiel; gebiccl cu llc'rtzog is rlie man, Irischer sal

ook vcg oir lx.ililick .gciricrl, u'airt ltii,is 'u tu'cecle
ilcrt-zo.g. I)ur-r, r,raag ntttt ttic u'eer nic: \\-a:-tt'is
ilcrtzcg? l

'r-r ^\nilcr vi'otg : rr l{oe eaat 't irr tlir- Ktralr tttcl
rlit re ., c-ll1-.ie? ,'

l:lij zci : r, \-,'cl .\{til<attct-s sai srtilttrgalttt t:tt
sliiit a1 aau lrij Jlaritz.,r

lcrnrrrcl \rl'oc,g: ri I{ocvecl gcu'et-ett z.ttllctt

1ru1

rle
I)nitschcrs ger,eui' l

Ilc \\'ct ait'.,r'o,-rrt1clc: rr l)ie lluitschels lrct IIa-
litz vcïsekct clnt hn1 60.0t)0 gewere bcsl<il<baar sai
lrô. ]Iiskicrr irct hirl rlit te hoog gcskat, 111aa1

:l{i.()()(} ge \1,crc kan orrs selier krijg. rr

\',:r-,lcr zci lrjj clat hij komtuandant-.getrcraal
\\'i1s vlli Olarrjc \rlij-Staat eu Ilel'ers van Ttatts-
r-aal . Dit \\:as te Iiolries bcsloten cloor afgevaar'
tiigdor. Oost 1as ilc aanstclling van officiclctr
r'oor. lilogll n,clr'1 ass,istent-gencraal ondcr J)c
\\-et.

\roor<'iat wii bij <1ie plaats krvzrrneu tr.tsscltctt
'r\-or-.dsi'1e err \\'i1q"c'rirtier', tnochtet rl'ij al tonr.l-
1oo'1-rç11 trssr-:!ct c1c burgets, al nraren el rvachten
o\cr ons. Ticrr irtrrnet zci. clat zij ons 'n kfattt
zc,.1.1elr gcvcn tct- tiic.lknlting. Oost hoorcle rlit
cn rieir Roelf ]Ieinties,clen korporaal clie over ons
u'ls. l{ij zci ciat n'ij ger,arrgencn $râren en clat
rit.r,.rarrcl rnct c,1rs tnocirt spreken; \ve nlochten
iriet zoo losloopcn el ook geetr klant lezen.

}lcirrtjes zci : tr Als ik niet ntet ze mag pratel ,

u'i1 il< ook rric't op ze letten, D
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T'ocl ku'arqerr lvc onrler korporaal Sto,Ibetg.
D'err clag daarrra, 31 Oktober, zag ik 'n motor

tlic in clerr nacht gekomeu was. Ik herkencle gene-
llrll Hcrtz.og claaritr. Er r,r'as 1to,.q 'll lnotol., llaar
ik tag niet wie claarin was.

I{o.rt daarna kwarn De \\Iet naar cle burgers,
rjie iuist l:iieen wareir, oru order tc kriigetr varr
tle officieten. Hij klom op 'n trollie crr iraalcle
'n viifkle'ut uit - Tr--s,vaal en \,-rij-Staat inéén.
Hij hield cle vlag op en zei, clat hij de gcschic-
dcnis zou veftellen :

<D'e vlag'was gemaakt in den vorigen oo,rlog.
Iierr danres-korniteit, o,ncler mej. Ferreira, hacl
rlie vlag gemaakt, en aan hern gegeven. fn den
oorlog hacl hi.i c1e vlag altijd meegevoerd en later
nret ziin transporten verborgen in eeir klipsche'ur
rrabij Vaalrivier. Na clen oorlog hacl hii cle vlag
rn'ecr gcltaalcl. Toen wâs de vlag <1oo,r velrlbrancl
'rt beetje bescharligcl, rnaar hij hatl haar gc{rou-
den bij zijrr huis. Het uras zijn ambitie haar ge-
lresclren te zien in Pretoria bir' het uitrocpen cler
republiek. 'tr Nicttrve vlag zou gemaakt wor(.len
\ oor c1e reprrbliek, maar rieze speciale oorlogsvlâg
zo.tl 't eerst tvapperen en claanra zou hij haar mec
naâr huis nemen als nage<lachtenis rroor'zijn
\rolk. ))

Dien clag trokken we verder, naar ik nreen in
de richtine Reitz, rnaar later gingen we op Lincl-
lcry af.

Op 3 \overnber kwamen rre te Linc1le1'. Oost
kt,am bij olrze \\:âcht, e1l vToeg om zes gewapen-
tlen. teleinde 'n rlrinkel te gaan buiten ; er rtras
'n Engclschn'ran, zei hii, die z'n winkel niet won
openmaken. Oost had zeTf 'n geweer gekregen
tan eell cler brrrgers en .ging met de zes man het
tlorn irr.

Ik was acht clagen met rle andere getuigen s,a-

rrren. îe Lindley lieten ze ons loopen. Krogh en
van Dijk kutamen clit aankondigen en Krogh
bracht ons fn pas van De \trIet. Vandaar gingen
r'lre mêt ttvee motors we€f. ))

I)e lczer kan hierop rritmakcn cloon' rn'elkcn
geest cleze Boeren bezielcl \varen.

Nog trcffcncler komt dit uit in de aangrijpenrle
rechtszitting van clet rebel, ko,ntmanclartt Fou'
rie.

Vrijclagmorgeu tlen I8n December 1914, orn
tien uur llegon in het hoofclburedl van politie in
de Pretoriusstrâat te Pretoria het proces tegen
kommanclant Toseph Jo,hannes Fourie, kapiteill
en Johatrtres Petrtts Fo,urie luitenarrt van het l8u
lesiment bererlen s.chttttcrs. Zij stonclen terecht
wegens hooqverraacl, claar zij iu cle rnaanrlen No-
vember en Deceinber 1914 en voornamelijk op en

onrtrent clen l6o Decetnhcr irr het rlistrikt Preto-
ria weerstatrtl ha,lclcn gel)oden aatt Z. lf . troepen
en gg\.'âllqen Q-etlo'lrJell l'atcn te Tamen mct ân-
rlere personclr en ge\\iâlletrcle tebellen.

De kriigsrait<1 1rt:stotll rrit kolorrcl Truter, liorrr-
r-nan.lant rier oolitic. tttaioor D'. vatl \rc'lr1er: cn
l<olonel D'arlsott..\ls rrTtrovoost-gcrveldigerr (onen'
lrirar rninistcr.icù tratl cl1r 1riâioor Sjrn, tcrn'i.ii dc

aatreeklaa grlen r:ertlc4iurl'uver'-lqt door aclvokaat
\lan lTccs, tlr. Ge'r' r,an Pittius-cn prokureur F'
Iilein.

Vrijdagrnorgen en nânliddag werclen de zittin-

gcrr gclre,el in T,reslag gcnonrctr cloor het getuigen-
veLh<.ror, rvaaruit bieck orrder lvelke o,rnstaldig-
hecleu clc Fo'urie's gevangelr geno(nen ïr/itren
Zatet'clagrnolgcn klvaru konttrandant Jopie F ou-
ric zelf aan het woorcl.

< I)e groote, donkere figuur )') - zegt het te
Prctoria I'erschijnenrle Botha-b1acl de u Volks-
steru r - 

(var1 kommanclant Fourie rijst van ziju
stoel crr met hoog opgerichten hoofde, volkomen
zicht,eTï mecster, niet gloecl en o'vertuiging in
ziirr storr, spreekt hij als \/olgt, o.nclcr ademlooze
stiltc van cle tairijke aanwezigen in 't irof :

rIl< wil weergeveu wâarom ik op den 16"Decem-
lrcL 'n gelvapenrle macht tegen de Britsche troe'
pen in 't veld hacl. Ik ben 'n geboren Transvaler,
gcborcn o,ncler republikeinsche v1ag. In der
laatsten oo.rlog heb ik tegen c1e Engelsche regee-
ring gevochten totdat ik zwaar gewoncl in 't iros-
lritaal ltercl gebracht. Tervvijl ik gevangen was
:i1s '1r gcwoncle heeft 'n Engelsche officier mij
'n lrlattle wonde gestooten met 'n revolvet.

D'at hcelt rniin gear lekker gevoel tegenover cle

Engclsche natie doen vorrnen, maar mijn eigen
gcvocl heb il< bedr'vongen, hopende dat cle Engel-
schen mct ons zo,uden samenwerken orn tn voor-
spoe<lig Zuitl-Afrika te kunnen vofinen.
, I)eze toc'stancl ire'eft eenige jaren gecluurd. en

ruijn orrclervinrling is clat rvaar c1e Engelschen 'n
kans gekregerr heblren o'nr c1e gevoelens van de
-\,frikaners zeer te c1oen, daar is dat hun 'n ple-
zicr serveest. En God rveet dat zij mij dikwijls
irr rniin hart gckrcnkt hebben.En ik claaq eenigen
Engclschman uit, \\-annesr 't hem overkomt, on-
cler 'n andere nâtie te staan, eî wanneer zijn ge-
voclens in eenig opzicht wor<1en gekrenkt om te
zcggen dat ik 'n fo'ut heb gemaakt.

T'oerr cr 'n tijci geleden sprake was van oo'rlog
in l)uitsch Zuid-west, was ik een van clie per-
sonen clie cr niet o,ver getaasci hebben, cloch er
toch tegen \\-are11, 'rvant ik korr niet inzien waar-
.,111 ollze regecring 'u oorlog zou verklaren tegen
Duitscliland dat ons nooit eenig krvaacl had ge-
tl:ran. lk kon niet inzien 'n'aarom onze jônge
'Afriknn"ts zoutlen vc,chterr onr de eer van Engi-'lantl o1r te ho'uderr ; wânneer wij zagen van clen
Slachtersnek-rnoord,van den moorcl aan de Bloed-
rivier in Natal en clen moorcl o:p onze menschen
te Pietretief gepleegd cloor cle Kaffers onder aan-
voering van En.qelsche officieren, wauneer ilr
rlenk aan de 30.0{t0 vrcul\ven en kincleren die ver-
rrrocrrrl ztjn, zie ik nict irr r'r'aarom il< Engelanri's
eer: zo,r1 ophouclen en claag ik eenigen tnan uit mct
clen vinger op mii te rvijzerr en te zeggen : rr ie
ircbt 'n font gernaakt. l

fk n,eet rlat cle rcgeerinr: nrij beschouu't als
'n rcbel , en telcurgesteilcl is ovc'r mij. Ook ik iren
teleurgestelrl r;r,er tle regeering, rlie ik claar heb
gestclcl cn \\'aârvoor ik mijn irioer'l lreb opgeof-
ferc.l . I1r vn'ordt gcsprnken van ge'liike rcctrten.
lla rrraar nrrar tle gevarrgeuis en krijg 'ir ge'\r'one
ku'ittarrtie \roor '1r pijp,en zie o,f er 'n enkel v'ootd
Tfullarrrls.ch olr is. \\tarrr J<onrcrr clie geliike rech-
tcrr rlan itt? l

I{ommanrlant Fo'rrrie wil hier dit hen'iisstul'
aan r}in verclediger ter han<1 stellen, tnaar tleze
zegt, dat hij dit niet mag aanvaalde!, maar dat



* 85ç) *

llajoor Rouling, eet dcr ieiclers rran delr
kololialen veldtocÏrt"

hef aan 't Hof m6s1 lvlrrlcit gcsc vcu.tr{ristiu kcct-t
Ir'orrric :zic.h orrr, crr orrerhantligt clit âa1r een .1cr
klerkcn. l)an vervolgt lrij mel r.'n rirstige, s;'rrr'
lrdthicl<e stcnr :

<r l(l Oktober laatstleclen was ik naaL 'n kor.L-
cert in 't Opera-gebo'uw ge'gaân! gegeven ter ltâ-
geclachtenis aan onzen geachten President Kruger
op zijn verjâardâg.Inpiâats rtan muziek te hooren
en aans.plaken over het leven lan Presitlent Kru-
gel, heb ik daar rruile schelclwoorden gehoord, en
tcrr..'ijl tloot 'n clominée 'n upeningsgebecl u'erti
geclaan, is rr Rule Britannia D met stokken door
onze kelen afgestooten, en werclen de clames met
rotte eieren op het platfo'rm gegooid. Ais dit
I-]ritsche ge1iil<heid is, dan r,vii ik daar niet onder
1even, clan is't mij 'n groo'ter eer hier te staan
a1s prisonicr, cian a1s 'n officicr in het Engclsch'lcgcr.,,

I{ommauclant Fourie richt zich thans lir;ogrt
op en zegt nct narlruli : rr \l,iat ik heb geciaalt,
c1eer1 ik met open oogen en uit cigtn vlije ovet-
tnigirrg. Jl< lrerr zelfs vanclLaag nog ovcrtuigrl ciat
God ciit onrecht ntct za7 gedoogen,en ik ben van-
claag nc,g orrertnigrl ervâfi, clat e,r nog menschen
genoeg irr 't r;c'irl ziju orn Zt''ic1-Afrika te re'dden.l

D,an ivenclt Fourie zich om, naar zijn broer,
clie naas,t hem in 'n sto.el zit en op hern r,vijzencl ,

zeof h ii

rr Wat nrijn brocr betreft, rniin liivloeri hceft
hcm bewogen tr tioerr l'at hij heeft geclaan, onder
mijrr orclers er instrukties, eir ik zoli 't I{of $/i1-
1en vragen in aanmcrking te neircn clat hij jong
is. I{ij is mijrr ior"rgste broer en hij geloo'ftle in
mij . A1s er vanrlaag van c.lje .r\frikancrs in lrct
IloI liitt r-lie hrrn hart irtocstctr tritsprll;ir.r lr1:r i1':

clit vandaag nroet err zij zijn geen Godlooche'
naars, ktlnncn zij geen altl-e're \roorclell gcbrtti-
ken, clan ik vanciaag uitsprecrii. Ik karr njet rr:rlscf i
\ryezen. lk heir 't nooit kurrtten \\rczen irr rniirr
leven, en Gorl za1 mij beu'arerr, clat ik het ooit
wotd. llijn claden.hebben altijcl urijn ir:nt ge-
\\iczcIl.

Ik beu niet van plan hct I.[of orrr getratlc it
\rrâgen. Gena<le van mijn God, die mij geleitl
l-Leeft, r,r';is gercleô- ; lnaaf ik rtraag de manschap-

pen die onder mij hehberr gecliencl, genaclig te
bchantlclen. Xlijn invloe.cl rvas sterk o,ve,r hen. l

Na dit te hebben gezegd, girrg Lomman<1ant
FoLtic 1,\redèr rustig zitten.

't \\ras c-en oogenltlik s,ti1 in 't Hof . De s erke
ir:clruli verclwe,en niet zoo spo'eclig. En clan tracl
oli verzoeli vatr advqlraat van Flees, ko onel
]Ioorli--ad nââr voren, onr getriigcnis rroor cle ver-
rledigirg aI te leggen.

De verdccliger Van tr{e'es ririjst op art. 6g en gT
van cle verc.lecli.gingsùvet en art. 1Bg valt de mili-
taire kocle. Zijn betoog is ciat a1s 't Hof niet ovet.-
trrigcl is,ciat beklaagden op aktie.ve,n dielrstwaren,
't l{of gee,n jurisdiktie }rceft in clcze zaâk, doch
dat beklaagrlen moe ten tcreclrtstaan voo.r een
civiel hof krachtens art. 40. Art. g? zegt, dat
a1s 'n man niet op aktieven clienst was, hij voor
'r civiel ho{ moet terêchtstaân,met den klemtoo,n
op ( moet l. \tr/aar 't 'n halsrnis,tlaad betreft ttaar
nro*t 't Ffo'f overtui.qrl zijr.r, rl:rt cle beschuldigcle
urerl<elijk op ahtieven clielst \vas,,of dat 't tot zijn
kennis is ge;bracirt, rlat hij tot aktierreu die.tist u'as
oi).q€roepe1r. \/olgeris alt. 189 van rle kode moel
'n beschulcligrle op n'e'rkeliik aktieven dienst zijrr
o11r voor 'rr veldkrijgsraacl tc kunnen terecht
staaû. I),aârom acht sp.reker art. 104 van cle u'et
betreffenrle den krijgs,raarl niet van toepassing.

Naar aanleiding rzan c1e beschulcliging ver-
klaart verc'le<1iger, dat dit niet hoogverraad is,
nrâar \rerraacl. Sprekel zegt, dat niet alleen moet
u-orclen venvezell voor de vcrkiaring van het
noorcl verraacl, maar ook r,oor cle straffen naar
r1e gewo'ne wet. Hij citeert uit van der finclen,
nog altijd 'n geza.ghebbencl oort1eel. I)e straf karr
al1ear zijn 't zwaaien van 't zwaard boven het
hoofd van clen ove'rtre<1er, met tronkstraf (gevan-
genisstraf) o'f vedranning. Hier is van verraad en
geen hoogrter:raad s'p.râke el ve'traacl l<an zeer
zel<1en met clen dood wo.r't1en gestraft.

Hij is o,r'erttigcl clat het Hof niet de zwaars,te
straf za1 eischen voo,rden jongstenbroeder. Hij is
onc.lei clen inr'loeci -.'an zijn ouderen broecler.

Konrilarriiarrt For.rrie lrccft orn geen geflâde gc-
vraagc!. Hij <laagt clc menschen uit te bewiizen,
dat hij niet geleid is tlo'or hooge gevo'elens. Li
c1li iand zullen meirschen 'ziin, die c1e uationale
-,,rderlarrrisiiefcle stellen .boven a1le voorrechten
cloor e.1en overwinnaar hetr gegerten. Bij komman-
riarrt Fourie gaat c1e liefcle tot zijn lanc1 bovet
aii cs.

Spre{<er houdt 'n zeer bo,eiend en gevoelig bc-
tooE en clringt er bij 't I-Iof op aan, cle gevoeletrs
1'an hommanclairt Fourie iu over-.leging te 11e1ncll

nlet c1e landsonis,tancliglrcricn cn de kennisgeviu3
van I0 D'ecembcr riatr generaal Botha, wâarin
rl.eze niet aLleen 't r:ubliei<; maar ook ziju officie-
rc11 e1r troepcn aâlrinaattt tot \/c'rp-e\/e1t e11 \r€r-
getcr r .

Ten slotte i'roript dc vetclcJiger, tiat hct Hol
genadig zal hancleletr tegertor;cr clen jo'ngen Fouric
en de manschapp,cn ontler F'o'urie een kalrs zal ge'
vel1 aân c1e règcerirrg onr c1e genadige behande-
ling, die zij zekcr <1c irers'chen, clie tegen haar
rrarcrll, zal rverarborgcû, ook op hen toe te passen.

Het Ho,f verklâart clan clat 't ziin vonnis zal
ovefu'cgell.
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l, uitcrr:iut-kolonel Huyghc.

iti iioitt.;r':t toclrptirrl.: tot 1:rt i:lqi, zc3t tit:
,, \'r;.11rs.1c;rr ,), \\'o1 . it j:ic\\'uS- gcinlralit r,ir1i 'rr gt:
ilctLtte lris, op I{r ( )iitoirct',rlc lt vcl.,jaar rltg=' t'arr rl i.1 -

lc'tr 1't-csirlcll lilrti:er', rlie lr;i lricr-toc r-,rrlrt'1<r lt l

is gcblcvcn.l)c lrct's u cr I :rarrrelijii dcn rol.qcnrle ir
;l',11ry.1tt"g vair ortc.Lhcicls,tr cgr i,crzc-rcirt cl- gccit vcr
::l:lg \râ1r ôlictiiaar tc malieu. En, ofscirortn tlc
Iiugrlscl.rc l-.ers scr]c'rt goetlgerlacht heeft ciit vcr-
zocl< tc r,e ronachtzzrnrtr, za1 cr hicr .roli t1l.r1r-{
troa' nicts \ra1l gezc.gii lorrlen, - behalve clit :

Joseph Fonric cll (lc lrccr Osu'a1cl Teichmarrtr,
'u burtrntan c1l \'1ic1l(1, bcvoritlerr zich toclallirc'r'
rvijze te zarlefi in dc starl o1r clen l0o s11 lvareu
voornemens clienzelfden avontl weer terug te kcc--
rcll lraar hun plaatscil, toe11 't $-eer z\'\-aâf opsta'li
etr zij 't besluit narlrelr liever or,er te blijven tot
dcrt volgenclen .nlorgefl. Daarna, * doch bewust
\,alr 't feit, clat 't c1e verjaardag rvas van Presi-
derrt I{ruger', 

- 
vcrllarn:.ut zij dat rleze gelegeu-

heicl oucler gern'oorrtc stoucl he'rrlacht te u'ortlert
in 't Oireragcboun, en bcslotcn beicleri edleen te
gaan. Fo,urie rvas echter..qcl<leecl in riibroek crr
lraatjc, eu bes.loot ilus 'rr zitp,laats te zoekeu lvaztr
zr'itr cigen onvoo,rhereidhei<l rroor cleze over:igetrs
tlcftige gelegenheid, niet z-ou. \rorden opgemcrkt.
Op clie u'iize liu.'am hij te zamerl ilet eenige â11-

rlere rrrierrclen terecht in c1e rr gallerij r van het
Olreragebouw, en, aizoo terniclclerr van cc1l .qroot
aarital lie<len clie opgeko'me11 $'aren nret 't c1oc1

om rlen avoncl in de war te sturen.
^ 1*c,en men, l>ii 't olltterlen \.a1r '1r zartgl<o,or o1r

't platforrn, van hieruit allerlei straatliecljes lrc'
gon te ziugen. stotcl Jo.seph Fourie op, en En-
ge'lsch,spreliellcle, nraand€ hij c1e aanrlezigerr o1l

kaltrrc elr zect beza<lig<le u'i.ize aan om ontzag tr:
hcbbcrr rtool de gclegenheicl <1ic hier <1oor Afri-
kaners herclacht lverd.Als rnen niet begeerig rvas
gener:aal Bqvers te hooren spreken, 

- 
aliius

s.rrrak hij , - 
laat men clan eenvotlclig <1e plaats

\rcrl?rten Nog nooit zijn Afrikanefs uit hun pa<1

regâan om cloor stuitelijke clem.orstr:atics 'n feest
ou zeT m ecl e-in gez- eten en van Engelsche herkomst
tc verstoten, nooit zoudexr zij dat docn. I,aat clit
rru ook niet van l.run x-ant gebeuren I

Enkele cler aanr,r'ezigen van Ëngelqche zijcle'-
dit zij to,t hun eer veffnelcl, - ston<1en claarna

ol)J en beaamden nrat liouric gczegci hacl, en
rrurarrclelr rle anclelen rnct e,rust en uadruli atrrr
oru zich tr:ch a1s rr gcntlcmen l te getlragen.

'1, I{ccft nict gc,baat ! Iir n'as 'n element n:rrr
nczig ,lx1 bliikbaar .qcliotlcrr \\:its ltc't grcll al-
tler ooglrtert dan om rlel at'clncl in clc \r,ar tc stu-
rcJl, eil 't duurcle niet larrg; olt rrrclr n'as titiattor
irl op x'eg.

I)e rr volgenclelr lroLgcn, Zot,.1ag, rcerl Jr.rzcl rtit
Itaar (lezina, ctr lrctttiq-(lc rl:urr aiut ccll r liçrrri,
r'1at 't qt'bcurrlc vulr rlctr r,or'igcrt avotrri lrerrr rlttirlr-
1i,jli gctoorrd hacl Iroe souiuriliè urr,,lrscirc1 tt- 1u:l(ri'
::tcctis op uit r,rrarcn, eu cr alterr.rs o1r trit zuttrli.rr
zi.jn, oru clen Afiikatcr tc vcltlirlrl,crr ; crr zr,iil,-r
h'ii, rr a1 r,r,at ik ir'l vrxrr iarcrr vergcct't, ni r.r'at il;
tr-itstig ltroheer 't orrr tc \i('fg-cct ctt tc t.t.Lr.r,,1,
riilcs u ocl nti.i vrrrtli.rag \\'cc'r' ()l)nicltn' irr riir
lrloctl, 

- 
ik ga lruitcrrliatrtoc I ;r

l)c rest is lrckertrl. \iarr af t'licri :rvorr,.i irr irr i
()pcra-.qci:ou\' 11:ts J<rs.c'f liouric: gerioLricr;..
'rr lcL'el !

7i:rtct-rliigavorrrl , 1() I)ccctrlrcr vclrlc clc l<l iies-
rrrirl r,orrnis cr \-cr-o()r(lecJrlc l<apiteirr Jos-<f -Jl
i rlr.ir rrcs Fortr.ic lr r 1ttitt't'urr rt 
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lic tot det dqrri. IJct I'rttrtris tertl bckracirtigd
':rr rlc stral van luitcrranl I,'ourie in 5 jaar gevall-
genisstral leranclertl.

Derlzelf<1err a'.'onr.l r-rnr I uur werrl clit clen ver'-
oordeeldell nrcilegerleeltl ell dc tercclltstelling varr
kommanrlant Fonrie ol) Zonrlagrnorgett 5 ttttt
vastgesteicl.

Zaterdls. {in{c1r, zeg-t cie ir \z-olkssteru )), \,er'
sr:ircirlel lrctitics tloor 11c statl rcrn<.1 en \1'erden
tlr uk gt'te ekcrrtl , l iraLin n'crt1 gevtztagtl indi<:rr
't rloorlr-orrrri,* c.rr-cr tlc lrciric l;'otrdes mochl nor-
clcn uitgesprokeu, dit niet te voltrekken.

licn cleputatic l'ert1 gcvorntrl otrt tlez.e i)ctrtti-5
iiarr rlsr llinister van Vercletliging te overhalldi-
grrr. I)czc de1'rirtatie lrcstcln<l uit D's. Dr. D. F.
IIrrlrnr, riic, rle u'oor<lvoerclel r,ou zijn, I)s. H. S.'llosura;r, Ds. C. Nccthling, Jarr (Generaal) Jott-
l,crt, Iir'. ,\. li. (lr-ucrrbcrger cn IJr, Gey van
I'itti us.

lIcn vcruant,lat gcttt'rarrl Strtttts ltict tttcett tc
Ptctolin n'as, rloclr t,p ziirr plirats te frcte en aalr
lirxnruissaris Trutcr \\'cl'd 't pcrtnit voof dcze r]e'
putatir. p-cvt-aaqcl Otn il:iltrltctrr tc mogcfl tiitga;ltr.
I)crr lir,;rntniri.sâris wcr(l rraturtrliik nreclerlc-cll'n g
.tcc'laatr rran 't rlocl \,ur r'lc'rr tocltt ctt 11e gcvraag<'lc,
sr.'1 r ri [tc1i j kc toestûrr rrrri u !ï ivercl verstrekt.

T,rtn ,lc rlcl,utntic aarr tlc plaats vart generaal
Srnuts l<uatu, t-ettl ltaiir door een cler vrotun'e-
lijlic bctlien<1err utcegcrlccltl, <lnt t1c geuc'raal tt,a:'
grarr n.anclclcn err dzLt tncrr triet utis,t u'aar lrij rvas,
rroch rvau'nccr irij zott tc1'tt.qkr.lntetr. Dc cleputatie
lrcs.lrxrt dr,s tc u'achtctr. Narlat 11lc'l1 (-rllgcvc('r (rcrt

hlrll nur riaar harl gczcterl. ktvam cr 'u tnrltorrii-
tirig aclrter 't htris: ?ranrij(lcn etr 'tt oogcnblik la
tr-t orrtvitrg 11c dclrutatic' <lc trrc'dcdcclitrg, tlat t1c

c r.r1r ;-rraal door' t \''crtlctii girrgs l)'c1lartetrrertt. Iraas-
tig ir:rar Pretoria n'ns otttlro,rlelr en dât rle attto
'Itt ttt rgile zot'li,-'lt.

De r.leputatie girrg toell lritâr Pretotia terttg,.
llaar rvcrcl bcslo,ten, <ler.t I)s,. Dr. I'Ialan, Ds. II .

S. Bosmarr cn D's. Neethlitrg c1e petities aan gellc-
laal Smuts zontlen ter haucl steillerl. Zij slaagtlen
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I,r:iten:int krilotrel Oltlctt, cern ilc:t lcitlets i'arr' rlcrr liulonialerrr ve:ltltocht"

r-r'rrirt iri gc'ir,,iit'Lc kriigerr. irij tlcn u.irris'1cr.
'l t.: i(i Lrrrr' \i(inrirlr zij, riat. 'L rl(i()(lvoliltis r.rter

1i( )lt I I tr111 l( lult I l,'p q t-ir r ri tgcstr;t okcri, \\:lr5 llukrricil -

1i.qr.l .'liierrr \\:er(tul t1c 1;ctrtiu: Lt.r lLiLttti !iestcl(l
rr:irr Iuitt'rrinri l,o.tris Jiss,elel, clie otr) ztclLr nain /.e
:iiilr gclrrralrl Smuts tc ovetlt:urtligeu. LuiLelaul
Iisscleri siaagrle er in gexrerâai Snluts door cie

i.tlclr.rolr te spreken te krijgen. I)e j\linister ant-
n,roltlcie clat cien volgendell ûrorgefl (Zonriagruor-
gclll te !) uur de verzoekschrifterr aan jrern tcl
Irarrii z-ourlen kuunen \r'orclen gesteld.I)en volgeu-
ricn ruorgen was clit al niet meer uooclig: 't rlootl-
r"onrris tt,its a1 voltrokken.

( )oli nrcrrrolru- generaal Joubelt eri de oulle
rrrocilcl vatr konmandant F'o11rie hebbeu Zater-
ri:rgnritlrieg tevergeefs getracht cloor geneiaal
Snrtrts te worclerr ontvangell. Zij zijn daarin even-
iriin geslaagd, hoenel zij nageno,eg heel cieri miti-
rl:rs in 'rr notorrijtuig hebben londgereden.

()r,ei' r1e laatste uren vân konrmandant Foulie
rirt,lt tle rr \.olksstetu;r het volgeude melle :

ri \:lar l'ij vernemen, tl'ercl kapitein F'ourie
Zilt{ir(iagavolrcl te 1lcgeil. uur in zijn cel in hct
klachtenkarrtool rnc'ctedeelirrg geclaail vân het
tjoor'lvrLuitis dat over hern r'vas uitgesprod<en. 'I)e

bcir,url-rte rnct clcze kenuisge,ving belast, trod rlen
irrkiragcie slapcuclc aan. Hij wercl wâkker ge-
rrriralit c,rr ltetrr rveril toegevoegcl : ( Josel Fourie,
.\',rii i{rc kr be sirot 1o-morro'w- ûrorning at day-
irreak r (JoseI Ir'ourie, ge zult ilrorgen tegeu dag-
irrcck n'urcleu doodgesclioten).

!{ern lr'.:lrl toen gevraâgd, of hij nog eeûige be-

si.:iiikkirrgeu had te makeû. Hij verzocht o"a. I)s.
Iieetthlirrg vau Blo,ffscial te mogeu zien.

I)r. Davis kwanL bij henu en \,-roeg ot hij een
slalqrriritlrlcl wiide toeclienen. Fo'urie weigerde.
.ilij verklaartle zijn laatste uren te willen cloor-
brengen met zich voor te bereiden tot tlen dood.

'l'e 1i.i]0 kreeg I),s. Neethling bericht dat kapi-
It:irr Iio'ude hem ,lringencl viilde spreken. Daarge-
lcoruen verklaarcle Fourie ook Ds. Bosm'an te

willen zien. Ds. Ilosman kwa:ri onmiddellijk,
kapitein Fcr,trrie rrerzocht ilerr pretlikant zijn ott-

rleis te u-illen bekerld luaken met 't vonnis en hun

te verzo,eken bij hem den nacht in ge,bed te willefi
cloorworstelen. Elet verzoek om zijn broeder die
in 'n cel naast hem zat, bij hem to'e te laten,
u crcl to'egestaan, aanvankeiijk voor viji
ririrrntcu, later voor tien mirruten en toe'n er ee11

Iroogere beambte versche-,en, wetcl cleze tijd zclfs
vcrlc.ngrl tot drie kwartier.

'le trvaall uur werd kornmanclaut Fourie irr ge-
zelschap van Ds. Neethling per moto,rrijtuig naar
c1c plaat-selii ke tronk (gwangcrris) ovetge"bracht,
nrar ook r1e andere krijgsgevangenen zijn orrrlel-
ge,brirclrt. I)eze tronk is gelegen aan 't groote
iiar't vzrrr 'i iro,spitaal. De cipier daar, clie zich z.cer
ruenschelijk. betoonde, vroeg o,f ho'mrnauclant
Iiorrric nog iets rvcnschte. liourie vroeg 'n tafel
eru i.rapier, onrclat hij u'iltle schrijven. Heei tletr
rraclrt hceït hij rrerciel schrijvencle, biclrlencle en

lrratc:r<1c cloorgebracht.
[)eiinrc'nde clen nacht praatte irij ook ntet cett

rlcr- arnbtenareû cû v€'rtetcie hern o.a.:
t Nou rrroc't ik stelven oandat ik trou'w ben ge-

irlcvcn aân datgene waarottcler ik ben gebclrcrr
cl] \\'.larrvoor ik altijcl heb gevochten. Geen gena'
t.le r,vorcLt rnij betr:ond, hoer'vel ik toe,valligelwijze
r1e jongcn was, ciie o,nder c1e witte vlag uitgiug
oru de overgave van Dr. Jameon te aarevaardeu
eu nu is hij Sir Starr Jameson, terwijl ik worrl
tloodgeschotm. l

Tegerr vijf uur hoorclen kommandant Fouric
cn I)s. Neethling buiten de cel 'n geraas. Fourie
zeitle : u Nou is huilie daar. l Maar 't bteek niet
z.oa te zijn.

'l'e kwart over vijf
rlen begrelien dat 't
rLairgebroken"

Josef Iiourie stond
irrij kracht, geef mij
irclp ruij tot 't einde
àL,

klonkeg orders buiten. IJei-
uur der terechtsteiliilg \ryas

op eû bad : u O God, gee{
moed. Het is wel met mij,
toe )), en rustig wachtte hi1

'I'oerr trad de baljuw de cel biuuen. Hij vrceg
ol kommandant Fo'urie eenige bescirikkingen harl
te ruaken. F'ourie verzocht zijn lijk te willen over-
gc'vel1 aalr zijn fa,rnilie,zoodat hero. 'n behooclijke
begrafenis korr woldeu verstrekt. De ambtenaat
lvces erop clat 't cloodvollnis onder de krijgswet
u'crcl voltrokken, maar hij beloofde toch zooveel
ruogelijk te zullen zorgeil dat aan zijn verzoek
u,errl volclaan"

D'r. Clarke, den tronk-geneesheret,weigerde hij
cenige medicijn" A11een, zeide hij, zich tot Ds.
Neethiing keerende: rt llul moet mij toch niet
iir miju gezicht skiet nie, ik het 'n groot Afri'
kaner hart : daar is plek genoeg orn mij te skiet.))

lf,s. Neethling verklâarde toen 't tijd werd om
r-rit te gaa.n, dat hij in de cel zou blijven bidden
loor Fouïie, maâr de kommandant draaide ziclt
om, keek hern aan en zeide : < Ou vliend' jij is bij
rnii gewees tot die laatste, sie mij nou ook af, dit
sa1 mij tot troost wees. ))

Ds. Neethling antwoordde: r< Zeker wil ik dat
tloer, Fourie. rr En beiclen stapten naast elkaar
<le cel uit. Toen zij aan 't achtercleel. van de tronk
iiu,amcn, \r'âaï 't vonltis zotl \,-rorden rroltrokken,
clrukte Iiourie cien pretlikant cle liand en zeide
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lioloncl Ilotitcil-, ccn cler lcitlcr-s rran c'ler
lrolonialcn r,.cliltocirt.

allccu : u 'lot lveetzie.us" r iJ'an .ging liij op cirrr
stoel zitten, bonci zrctr rieu blinclcLoeli vtior iir
c'ogell eu zo11g lnet vaste stenl :

< A1s wij de doodsvallei betreêrr.
laat ons elk aardsche vriend alleen. l

tsij de laatste woorclen vielen de schoten eu
Fourie rvas niet rneer"

Geer oogenbhk heeTt hij vrees of lvankehnoe"
cligheict betoo,nd. Alleen wanneer hij van zijn
iarnilie sprak of van zijn land en volli, kwarrren
c1e tranen hem in de oogen. Hij is onverschrok-
ken, iael volkornen vertro'uwen op Gocl ge-
stor\ en.

Zijn farnilie, die hem in den namiddag liaci be-
zo'cht, heeft hij, nadat irem 't doodvonnis lvas
bekend gesteld, niet meer gezien, maar hij heelt
a1len met vaste hancl gesthrcven! ook zijtt vrieu'
eleu, oo'k ziju volk. r,

j)e ::ebellie lvas spoedig ondercirukt gewo'rcieti.
Gefleraal Beyers werd bij Rustenburg verslagcn,
en claarna bij Bulitloarteiu. Iluller leed cle nedei-
iaag bij Sanclfontein en i)e Wet bij Nlarquard en
lialahasi. Deze generaal viei in handen zijner
tc-genstanclers bij \Vaterb,urg. r\an 't eincl van
1914 hacl Botha cleu olrstand gedenrpt.

***

Keercn wij nu
tcrug.

to,t cle gebeurtenissen iu Kongo

lirart rrarr rien kolorrialcn r'elclto,cht.

arilrricer i,rraren slechts lnet g5U 
^uo tegen cie

\Vatusi, gn kregen bevel op liO September naar
.liibati terug te trekken. D'aar kregen ze verster-
kirig en richtten dan vliegende kolonne's in, ou-
cler bevelen van lidtenanten Bems, Van de
()uinste, Teriinden, Arrhenius en Jacques de
1'Epine, die het land doorkruisten.

De \\iatusi moesten o,p alle punten terug trek-
lien en de I3elgen konclen 'u\€er voortrukken tot
Gorla en zells nabij clen Duiischen post liisseg-
lies.

lie i" Oktobel was een genichtige, kritieke
ciag. De Duitschers beclreigden c1e Oostelijke pro'-

vincie vat Kongo ern Stauleyviile zelfs stond op
't spel.

i,uitenaut-kolonel IIenry aanvaarclcle met 350

rleur c1c.n strjjd tegen een overmachtigen vijand.
llij had lveiirig muuitie cn sleclrts een stuk tegen
i'lc i'eictkarrolinelr en uiitraiileuls cier tegelparti;.
De iieigcn zegevieltlen, doch cle officieren Ter-
iindcn cn tie l'I'pilre sneuvelcrlen en een derde
.luze r riiannerl \,varen buiten gevecht'

I)e gletrzen bij de I{iva wareil nu beveiligd.
Van 25 i\ugustus 1914 tot 18 Februari 1.916

stret,r:l men in l(amercen.
'l'r,vec pogingen tier Biitten om Kametoen te

u."rover"n, àinde Augustus 1914 werden door cie

I)uiischers afgesJagen. De Engelschen letien
zu,are rrerlie zen c7t moesten terug over de Nige-
ria-gtens, lvaar de lfuitschers zelfs eenige sta-

tions cler Engelsche kolonie bezetten. Doch wat
lateL namen r1e Britten <le Duitsche haven Duala'

hl cien loop van 1915 verove'rden de Engel-
schen liet N. \tri. van l(ameroen En tus'schen

Okt<.rber 1915 en llei 1916 lverden ze over de

gansch c. provincie meester. Ile hoof dstad Yaunde
viel ,rp 1 Jannari 1916.

De D'uitsche gouverneur Ebermaier werek naar
Spaansch Guinla. Kapitein von Raben hield
nog stanr-1, 111âûr nloe5t zich na dappet verzet te

Eerrige tselgische
vari ire't meer I{ir,u
r'iet, dat het oorlog
rloor clen Duitschen
rralien werden.

koionnes, clie ten Noo'rclert
gevestigdl wâren, wisten nog
\lras,, toen ze op 14 Augustus
post \ian Iiissegnies aange-

C)r,eral in clie zone haclden schermutselingen
piaats. Onze voorposten lro'este11 zich terug trek-
i.cn. 1le staur clelt Watusi, opgestookt doo'r c1e

Duitschers, plundercle en moorclde'
De onder-luitenant Mamet, die met 150 man o'p

het Eilancl Kiwiaji door verraad van inboorlin-
se11. omsinseld werd, mo€st zich overgeven'- n" ÈAs*"" vtn Ta.,iganika to't het Albert-Ëc1u-

iS.#oaanza

ALg_g.n4Aru t
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Getcraal Tonrl-;cLrr.

^\:lora ovcrgeven. Toeu \\ras 't iiit urct rie I)uitscirc
lioltrrt ie l\alti.croeli.

Bo,tha vcroverde Zuicl-\\:cst-Àfrika (5 r\u.gns
tus ltl14-9 Juii 1915).

't Laugst echte',r chlurclerr c1e o.pcratics in Oost-
Afrika.

Onze troepen werclen onder bevel gesteld van
generaal Tombeur, die ze in twee brigades ver-
de,elde ; e1k van twee regimentetr.

De Noorcielijke brigacle stond onder kolonel
Motitor en de Zuidelijke onder luitenant-kolonei
O1sen, een Deen. À:[en moest trachten het mee-
ste'rschap te verkrijgen over cle meren I{ivu en
Tanganika om de Duitsche scheepvaar! te belet-
len. Dan eerst zou men tot een offensief kunnen
overgaan,

D,it offensief begon in 1916 en r,vij stippen de
r,olgencie feitEn aan.

Bezetting van het eilancl Kidjrvi, en van Kiga-
ii ( 6 Mei), hoofdstacl van Ruanda.

Op l9 Mei namen c1e onzen Nyansa. De Wa-
tusi verbonclen zich me[ ons oxder hun vo,rst
llusinga. Dan bezetting van Kitega en Usum-
bura, ltroo.rdelijke ha,ven van Tanganika.

Op 14 en 15 Juli streecl de i\oorclelijke brigade
bij Djobahika eû vero,verde den 24' ÙIaria-Hilf,
en in Augustus Saint-Michael.

Ile Zuicleiijke brigacie ilam cp 15 Juli Niansa-
I{igera en op 29 Juii Kigo,ma, waarbij eerr llel-
gisch-Britsch eskader eu c1e r,vatervliegtuigen
kracl Lt ig rnedewcrkten.

De Belgische kolonnen nrkten nu op Tabora
aan, hoofdpiaats van Duitscir-Oost-Afrika, een
prachtige staci mct groote hotels, handelshuizen
en mocleLne gebouwen.

Onr haar te bereiken moest men esn zwaren
nr:rrsch cloen cloor eeî dorre vlakte.

De vijandelijke macht stond onder bevel van
generaai Wahle.

Den 1" September ku'amen c1e eerste trqepen
in strijC. De tegenstanrler bood harclnekkig ver-
zet. Ër werd gevochten bij tissoker, [fabama, Lu-
languru, Itaga.

'fabora gaf zich op 19 September over. Om 10
uur 's rnorgens trokken de l\Io,ordelijke en Zuide-
lijke troepen binnen.

len groep Europeëets kwarn heu met eeri
u'itie en Belgische vlag te'genioet. 't Wâren ge-
allieerden, meest Italiatren, clie cloor cle Duit-
schers gevangen waren geiro'uden. -\'{et u,e1k een
vreugde ze hun bevrijclers begroetten, kan ueu
zicl-r voorstellen. Trvee jaar u'aren ze afgeslotetl
ge$-eest en iradden ze t,eel cllencle geleclen.

Ze n:elclden, dat c1e l)uitschers in tleu nacht
afgetrokken \,vâren. De irospitalen lage'n vol gc-
u'onden. Een vertegerrr'voo,rdiger der Duitsche
regeering wa,chtte de over:winnaars op, gaf cle

stad over .en vro€g veiligheicl voor de burgerlijke
bevoiking.

Er u,erd beslo,ten, clat iret leger clen volgenden
morgen mct generaal 'Iornbcur zijn intretle hou-
tlen en vool cle citaclel de'fileeren zou.

't W'as een stille itrtocht, zoncler mtlzick, zott-
der paarclen of muilezels,,die bijna a1lc onderrvcge
gesto,rven \'varen. 't \\'aterr geen para'tle-trocpen,
rnaar o,verlvinnaars na een harclen veldtocht.

De vier regimeltel luarcheerden achtcr elkatr-
ticr oncle'r hoo,rnges'chal eî met o'ntplooide vaari-
clels. Een dichte menigte sto'nd aan weerszijden :

inboorlingen, duizenclen Arabieren etr llindoe's,
Italianen, Enge'lschen, I.'ranschen, Grieken en
Belgen, clie de tfoepen luide toejuichten. De
Duitschets alleen zwegen.

De .soldaten zagen nu veel, wat ze in langen
tijd niet meet aanscho,uwd hadden : een station,
spo,ren, waggons, antenne's van draadlooze tele-
grafie, autos, motorwielen, straatlantaârns en
blanke kincleren en blanke vrouwefl.

De Enge'lsche generaal Crewe kwam iu auto
aan; hij voerde een Engelsch korps aan, dat ook
Tabora aanvallen mo€st, maar voor een afgedaûe
taak sto,nd. 't W'as als een weclstrijd geweest tus-
schen beide partijen der gealiieerden, eî cle onzen
wonnen dien met eenige mijlen voo,rsprong.

Charles Crcwe klt,am getteraal Tombeur geluk
\renschen, wiens hoo,fclklrartier gevcstigd rr'as irt
dc rijke vertreklien vatr detr Duitschen staf, ill
het glbouw cler missie van cie Wiite Paters.

'Iabora te'lde 1,1).()00 inwo rers ett rn'ercl in 182t1

. r1oo,r c1c Arabierel gesticht. In 1885 ging de stacl
eran rlen keizer o,rer.

'l'abora rvas kalm etr iecler ging tcrug to't zijrr
arbeitl. Er rn'as ecl1 a{gewiss€lclô meui.qte : Hiri-
tioe's, A.rabiereu in so ubere stoffen gekleetl en

rrret enrstigen en cdelen gang ; Grieken, Italia-
ricn, Bngelschen, korrekt gekleed, on<lanks de
tweejarige ger,augetrschap, vreedzafire Duitsche
bulge'rs, blo'ncle, groote vrotlwen; zwarte dragers,
rrcgerinnen op z'n Arabisch in kleurige geu'aden
gehuld, geallieercle zendelingerr, soldaten nu tot
poiitieagerrt be.-'order<1, Belgische officieren die
op del bodem van hun koffer toch versch linnen
gevonden haclclen, Perziërs, Somali's en nog an-
cleren.

Iir rvercl levenclig hanciel getlreven. Dat was
ir c1e oorspro'nkelijke stad.

Iu c1e Eurol-reesche wijk'staan aan tle lanen be-
rrallige villas, weel<lerig beme,ubeld, wat onze
militairen natuurlijk zeet op prijs stelden.

Daar logeerden cle o'fficieren en richtte meu
hospitalen en brtreelen in.
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Bergbeek irr het wourl rtan llal'uirurbe (I,{etlcr-I(ongo).

l)tritschc gcvângerrcu -- meest matrozell .-
nrocsten de straterr reinigen err vegen.

Iit>lnilarrrlarrt G. . . , clie zelf liier gevangerre
l.r'!rs, wcrcl tltr lltet de bet'aking der Duitsc]rers 1,e -

lirst.
tu \\:ij hebbeu eenvoudig de rollen o,ûrge-

iicercl r, vertekle irij aan ee11 officier. rt \\,-ij ge-
vâ11gellelt van gisterelr, zijn*nu c1e cipiers.

De .gevangerren zijn it zeet goecl gebouwtle
i<oricentratie,halrrpell, cioor hen zelf opgerictrt, ou.
rlergebr:acht en u'ij logeereu tenridriel vari hun
\,1oegere meubeien.

Wij vertaaldEn iret regleûrent, dat zij o'ns
rllxlrongen en clat zij nu op hun beurt moeten ge-
Itoo,rzatneu. Zii zijn niet tetrre,rien, tnaal rvièns
schtlld is het, 7.oo ze cle be'hancleling u'at streng
virrclen ?

Zoo cirvorgeu ze rctrluùgen onder ons o'ur in
rrarrri'ezigheid van lregers cle genrakken te ledi-
.iclr, oll 't oo,genbik doen zij rlat aangenaant
n'elk. \\iij hebben ook de Duitsche brrrgers ge-
irrtcrrreercl, lnaar die arbeiden niet.

D.: vijau<1 is zonder materiaal in de vlalite ge-
tlrel'elr en tlagelijks geven zici'r nog soidaten over.

In 't begin dachten cle Duitschers nooit, dat
tle Belgen ooit hu1r. grcllzeî zouden durt'en over-
schrijcleir, En het bervijs is rn'ei, dat he't Kai-
serhof, clat ruonderlijk niodern opgevat rverd, bij-
ra geheel tijdens clen oorlog gebouwcl is en nog
arrclerc geu'ichtige konstrukties. Toen {\'aren ze
zeer stl'e11g voor ol1s. Ilaar in April 11. werden
zc ongerust en schonken ons \t'at meer vrijheicl.
\Velcl::a, toen cle Belgen op liivu aanrukten, 1o-

geerclen ze ons behoorlijk. 'loen gij Ruanda ver-
overde, lieten ze ons bijna geheel vrij . Na het
riemeh varr Urartdtt, stonden ze ons 1() roupies
per dag toe. L]jiji en Kigo'rla-'vielen eu de D'uit-
schers n/erden beleefd. l

I)r: 13eigel klvarrten trt.rg r,'t:r'ticr cu de Duit
:clrers 1oo1l(ic,ll zicir p].at eu sontrnigctr zcticrt:
( \\ 1j tropcn, ilat vvc goed 'b,ci;aurlcirt zullcrr llt-rr
iieu, zooals grj het gewedst zijt. l

Zrj troostten ziclr or,cr- iiuu itcderllrgcrr riool tc
1('g:lctl. : t llr ljulopa zu1len r\,e ,l\e.trvin1lc1l ctl

{tllt lnzrallit llles rvecr goed. l
Itr tlen iaatstclt,trjci cci;tcr lrcgorurcn zc te

iu iileien.
I-)r oiierrsier:eu, (lc ucclerlaag T;ij Vcrtluri, dc

i;rtervelrtie rrau Rocrtrt-iië, cL'ni;leu geiree'l hrLrr
;uoraai neer. I-lct rrrrii.-s htinuet irtx.liclstatl braclrt
tlcn gr:nadeslag.

tu lloe rv'erctelr ze o\cr c1c gt Lleurte,nisscn ir.r

Ilriropa ingelicht? l
r O, ze- irailcicn ecu zecr krac-irtig s,tatiou vool

tlraaclloozc teiegrafic, het eenigc wat ze totaal
vt:rnieklet vor.ri lrtur aTto,clrt. Zocr outvirrgetr ze a)
rlc IJritscire berichtcrr et die vau Reutcr', welLc
rrttar <1e lirrgeische postelt van ZatzrLtar en i{orn-
llzrs,a gc'stuurd lverclen. Ze prrbliceerclen ciât
trieuws echter rriet in zijn gelieel,tiraal voegden er
1;ijzbrrtlerircrlen val hrin uitvintling bij, en rnaak-
ten het tlan alsri Keizerlijk bericlrt r bekend.

Ooli hacl<len ze irun telegraafnet zoovee.l moge-
iijk uitgebreitl. Isolators vervirgcn zc cloor fles-
selttn. ))

I{et ii I{aiseriro,f r is cc-n groot, ruiur, rvel irt-
gericht hotcl, met l:loenren orretal. D'e karrters crr
zalel zijn groot, gezo.nrl en vroo,lijk. (1)

Olz.c solilaten zrclrtervolgclen de.rr vijanti ctr
gavcrr henr nog celr klap bii Sikcnrge en rtameit
rlirur \'( el gcvarrgenen.

() e net azrl ^\ial f e-r't u,ert1 ko,ninkii j k c kont rr r i ssn'
lis c;r,cr clc bezctte sc:biederr Lrcltoemti.

(J) \aar- L'ierrs l)a5'c. t Àr'ec les vâinqueurs
dc Tabera. u


