


Oor die tekenprent:

AfriForum is trots om hiermee sy eerste tekenprent oor die Afrikanergeskiedenis bekend 
te stel. James Kemp het die teks en Sean Verster die tekeninge oor generaal Koos de 
la Rey geskep. Al het die Anglo-Boereoorlog (1899—1902) slegs ’n klein deeltjie van die 
geliefde generaal se lewe uitgemaak, was sy prestasies as krygsman só indrukwekkend 
dat hy vandag nog veral daarvoor onthou word.  Die twee kunstenaars het hulle vryheid 
gebruik om insidente uit Koos de la Rey se deelname aan die oorlog in bondige formaat 
aan lesers te bied. Van die gebeure wat hierin voorkom, moes dus noodgedwonge 
aangepas of gedramatiseer word. Soos wat die geval met enige goeie historiese fiksie is, 
is dit nie bedoel om ’n geskiedenishandboek te wees nie, maar wel ’n aansporing om meer 
oor hierdie Afrikanerheld uit te vind. Aan die einde van die verhaal verskyn inligting oor 
publikasies wat jou met só ’n historiese ontdekkingsreis kan help en oor wyses waarmee jy 
AfriForum met dié geskiedenisprojek kan help.

AfriForum hoop jy geniet hierdie vertelling oor die besondere man wat die Leeu van die 
Wes-Transvaal genoem is, maar beslis geen oorlogsugtige was nie.

Oor generaal Koos de la Rey:

Jacobus (Koos) Hercules de la Rey is op 22 Oktober 1847 op die plaas Doornfontein in 
die Winburg-distrik gebore. Hy het aanvanklik met transportrywerk ’n goeie inkomste 
verdien. In 1876 is hy met Jacoba Elizabeth Greeff getroud. Sy was bekend as Nonnie. Dit 
was ’n gelukkige huwelik en hulle het twaalf kinders gehad. Uiteindelik het hulle hul op 
die plaas Elandsfontein buite Lichtenburg gevestig. As natuurlike leier het Koos vroeg 
reeds verskeie take vir die Transvaalse regering onderneem. Van 1885 tot 1893 was hy 
kommandant van Lichtenburg en is daarna tot volksraadslid verkies. Hy het sy krygsvernuf 
tydens die Eerste Vryheidsoorlog (1880—1881) en die afweer van die Jameson-inval (1896) 
getoon. Hoewel hy nie bereid was om die vryheid van sy volk prys te gee nie, het hy sy bes 
probeer om die Anglo-Boereoorlog te voorkom. Tydens dié stryd het hy naam gemaak as 
strateeg – aanvanklik met die vernietiging van spoorlyne om die Britte van voorrade af te 
sny en later met die ontwikkeling van die stormjaagtegniek in aanvalle. Later het hy ook 
gesorg dat vrouens en kinders wat gevlug het om uit die konsentrasiekampe te probeer 
bly, versorg is. Sy medemenslikheid is treffend geïllustreer toe hy die swaar gewonde lord 
Methuen na die Slag van Tweebosch vrygelaat het om deur Methuen se eie dokter versorg 
te word. Uiteindelik moes hy ook aan die vredesonderhandelinge deelneem en op 31 Mei 
1902 die Verdrag van Vereeniging onderteken. Hierna het hy van die kommando’s gaan 
inlig dat die oorlog verby was, na Europa gereis om fondse vir die Boere se weduwees en 
kinders te gaan insamel en in 1903 na Indië gegaan om die krygsgevangenes daar te gaan 
oortuig om die eed van getrouheid aan Brittanje af te lê sodat hulle na hul vaderland kon 
terugkeer. Daarna het hy en sy vrou hul verwoeste plaas begin heropbou. Hy was deel 
van die Transvaalse afvaardiging wat medewerkers aan die opstel van die grondwet van 
die Unie van Suid-Afrika was. In 1910 is hy genomineer as lid van die eerste senaat van die 
Unie. Met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog in 1914 het hy nie met eerste minister 
Louis Botha saamgestem dat die Unie van Suid-Afrika aan Britse kant aan die oorlog moes 
deelneem nie. Hy het gemeen dat die tyd nou ryp was om republikeinse vryheid terug te 
kry. Nadat die Unieparlement besluit het om die Duitsers in Suidwes-Afrika aan te val, het 
hy verhoudinge met Botha verbreek en na die Transvaal teruggekeer. Op 15 September 
1914, onderweg met generaal Christiaan Beyers om generaal Jan Kemp in Potchefstroom 
te gaan ontmoet om oor die weg verder te praat, is De la Rey deur die polisie by 
Langlaagte noodlottig in die rug gewond. Die polisie was skynbaar op soek na ’n berugte 
rowerbende en De la Rey is per abuis geskiet. Daar was egter gerugte dat hy in opdrag 
van die Botha-regering geskiet is om te verhoed dat hy ’n rebellie teen die regering begin. 
Die Rebellie het wel uitgebreek en daar sal seker altyd bespiegel word oor watter rol hy 
daarin sou speel indien hy nie so tragies oorlede is nie. Sy naam leef voort in die 
Afrikaner-heldegalery.









































Help AfriForum om Afrikanerhelde soos generaal De la Rey se verhale te vertel

Hierdie strokiesprent word gratis deur AfriForum versprei om Afrikanergeskiedenis aan 
soveel jongmense as moontlik in jou gemeenskap bekend te stel.

Jy kan help om die projek te finansier.  Skenk R10 deur “Geskiedenis” na 38315 te SMS.

Laat weet ons by afriforum@afriforum.co.za as jy nog kopieë van hierdie strokiesboek wil 
hê om aan jongmense in jou omgewing uit te deel.

Kontak ons en wen!

Van watter Afrikanerheld sal jy graag ook ’n strokiesprent wil lees?  Nomineer jou held en 
wen ’n prys van AfriForum en Kraal Uitgewers.  Stuur die held se naam, asook jou naam en 
kontakbesonderhede aan ons by kraal@kraaluitgewers.co.za.

Een gelukkige wenner sal ’n pakkie ontvang met:

• die boek De la Rey: ’n Stryd vir Vryheid deur prof. Andries Raath; en
• die boek Nonnie de la Rey: Pionier van die Wes-Transvaal, 1856—1923 deur Zelda 
Rowan (redakteur prof. Fransjohan Pretorius).

Sluitingsdatum: 31 Maart 2020.

Wil jy meer weet van Koos en 
Nonnie de la Rey?

Twee spogpublikasies van Kraal Uitgewers is oor 
hulle lewens beskikbaar, naamlik:

De la Rey: ’n Stryd vir Vryheid deur 
prof. Andries Raath; en
Nonnie de la Rey: Pionier van die Wes-Transvaal, 
1856—1923 deur Zelda Rowan (redakteur 
prof. Fransjohan Pretorius).

Dié boeke kan in die bogenoemde kompetisie 
gewen word, maar is ook by Kraal Uitgewers 
te koop.

Besoek Kraal se aanlyn winkel by 
www.kraaluitgewers.co.za vir meer inligting 
of om dit te bestel. Jy kan dit ook by Kraal se 
winkel in Kloofsig, Centurion kom aankoop, of 
dit per e-pos by kraal@kraaluitgewers.co.za, of 
telefonies by 012-880-1953 bestel.
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Om by AfriForum aan te sluit, SMS jou naam na 32077 (R1).


