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De gesahiedenis der 'Diamantvelden. 

Daar is geen plekje in ons Vaderland, waar niet , 
van dag tot dag, van uur tot uur, wordt uitgezien -
door velen met sneller kloppend hart - naar be
richten van het oorlog veld in Zuid-Afrika; een oor
logsveld, waar kalme moed, onverschrokken doods
verachting eerbied afdwingen, ja stemmen van be
wondering doen opgaan in de ver te streken der 
Wereld. 

Bloedverwanten en vrienden tellen wij daar; hun 
lot geeft ons angst en kommer. Doch, wat is die 
persoonlijke angst, vergeleken bij de vraag: "hoe zal 
de afloop ·zijn van dezen toch in vele opzichten zoo 
ongelijken trijd ?" Van Engeland zijde een oorlog 
mat annexatie als doel, voor de Boeren een strijd 
voor onafhankelijkheid. 

Gezamenlijk bestaan de Zuster-Republieken dien 
kamp; gezamenlijk in 't onwrikbaar vertrouwen op 
't goed recht van hunne zaak; b loten nooit ofte 
nimmer prij te geven die vrijheid, voor welk hunne 
V.lderen all ten offer urachten, toen zij hui D 



haard verlieten, om in de wildernis een nieuw vader· 
land te zoeken I 

Zal deze oorlog de vestiging ten gevolge hebben 
van eene "Vrije Republiek van een Vereenigd Zuid· 
Afrika"?, eene Republiek met een verleden om trot eh 
op te zijn, eene toekomst, die grond zou geven tot 
grootsl.!he verwachtingen ? 

Zal de moed der Boeren ginds in 't verre Zuiden 
voor den Hollandsehen tam, ook in ruimer zin, eene 
nieuwe era openen? 

Of zal de zege der wapenen Brittanje in taat stel· 
len voor goed een einde te maken aan de politieke 
en nationale zelfstandigheid onzer stamgenooten? 

Welke ook de afloop zij, van de laat te jaren onzer 
negentiende eeuw zal in de ge ebiedenis der toekom. t 
worden opgeteekend, hoe een klein Volk den vrijheid.· 
oorlog voerde tegen en Wereldrijk! 

Het is de moeite waard er op te wijzen, dat, toen 
de Boeren in den aan vang des oorlogs, een groot 
deel van Na tal en andere streken buiten de tegen· 
woordige grenzen der Republieken bezetten, zij_ eer. 
gebied heroverden, dat eenmaal het hunne wa ; een 
gebied, waar zij de pioniers in de wilderni zijn gewe st: 

latal was de eerste Boeren-Republiek. Daar werden 
Piet Retief en zijne metge;"ellen de slachtoffers van 
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't verraad van den sluwen Zoeloe-koniug Dingaan; 
daar stroomde 't bloed van honderden vrouwen en 
kinderen op de plaats, die den welsprekenden naam 
van Ween en draagt. En toen eindelijk de macht der 
zwarten was gebroken in den lag van Bloedrivier, 
verrees daar Pieter Maritzburg, de Boeren-hoofdstad, 
die in haar naam aan twee groote leider zou her· 
inneren: Pieter Retief en Gerrit Maritz. 

Doch Engeland erkende de jonge Republiek niet: 
Natal werd ingelijfd (1842). 

Op het Westelijk oorlogsterrein, om Kimberley, ver
meldt de Geschiedenis ons een tweede voorbeeld van En
geland~:! wederrechtelijk optreden tegen de Boeren, en bij 
deze gebeurtenis willen wij than iets langer stil ' taan. 

iet ver van de plaats, waar Oranje- en Vaalrivier 
samenvloeien en waar than eene van Zuid-Afrika' 
aanzienlijkste teden ligt, bestond een dertigtal jaren 
geleden nog slechts hier en daar de eenzame woonstede 
van een Boer, terwijl overigens het land werd bewoond 
door Hottentot-stammen, wier dorpen of "kralen" 
over de vlakte zijn verspreid. 

Eindeloos trekt het eenzaam "veldt" zich uit; 
grootach in die eenzaamheid, terwijl de gezichteinder 
alleen wordt gebroken door een "koppie", een alleen
taanden tafel berg, waarvan de lijnen scherp zijn 

afgateekend tegen de helderblauwe lucht. 



Niets verstoort de ~til te: geen geluid \'('JT<lil<lt de 
aanwez1gheid van dierlijk leYen of menschelijken be
woner. Urenlang vervolgt de reiziger zijn pnd, te 
paard, in een karretje, of in den ossenwagen, het 
typische voertuig van Zuid-Afrika. 

't ·was het speelgoeü van een kind, dat in die nf
gelegen dood che streken, als met eene toavcrroede 
Yerandering zou brengen; 't speelgoed van een kind, 
die eerste groote diamant, geYonden op de plek, waar 
thans de rijkste diamantmijnen der wereld liggen; 
bestemd zulk een ontzaglijken invloed te hebben op 
Zuid-Afrika's toekomst; een invloed ten goede, in 
zooverre 't betreft de ontwikkeling van de n:üuurlijke 
hulpbronnen des lands; doch ten kwade ook, als bet 
a.m:leiding zou geven tot booze driften van spc(;ula tie 
·en intrigue. 

Helder glansend trok die steen de aandacht van een 
rondtrekkend handelaar bij zijn bezoek aan eenc boer n
plaats, op een dag in het jaar 18ö7. Een vakman, 
aan wien de ~:5teen werd getoond, schatte hem op een 
waarde van zes chtizend gulden. Twee jarenlater (1860) 

werd een andere steen aangetroffen in het bezit van 
een Hottentot; thans, als "Ster van Zuid Afrika", 
wordt deze diamant op eene waarde van clriehollClercl 

duizend gulden geschat. 
Nauwelijks raakte 't bericht van deze vondslr:m 

bekend of van alle zijden stroomden menschen toe 
om naar diamanten te zoeken en dit was het begin 
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van cctw revolutie in <1c kalme vre(•<lzmn · toe:::;tanden, 
welke daar tot <1u:::;verrc hadden gebeer ebt. 

In ossenwagen zag men uit alle doelen van Zuid
_\.frik<t "Cluk zoekers hun \veg nemen naar tl' oever:-
vnn de beneden-Vaalrivier. .IijnkamlJCll ontstonden 
delv rs zwoegdm aan beide zijl1en van den ..:troom. 
Enkelen vonden kostbare . te •nen, honderden votH.len 
slechts ellende. 

De regcering nm den Oranje Yrij::;taat nam al de 
maatregelen, noodig om orde en wet te vc 'tigen in 
de jonge ned rzettingen, die reed. in 1 ïO omtrent 
10.000 inwoner:::; telden. Ambtenaren werden aange
strld, eone politiemad1t werd er geplaat::;t, een po,t
tlicn t georganiseerd . 

Dat die diamantgronden op Yrij 'taat~l5h gebied 
lagen was een onbetwist feit: cl0. gren::;lijn wa bij 
officieele verdragen vastgesteld ! 

Doch thans komen we tot een van die martolijke 
momenten in de Ge chiedeni ·van Zuid-Afrik<.1, waarbij, 
met cyni ·che onverschilligheid voor recht, Engelands 
machtige h<tnd zkb deed gevoelen: hoe ongeloutlijk 
't klinkt, ,.Engeland nam de diamantvel,1en; en de 
"jonge ~tad, welke als mijn-centr:.nn :::t<.ln het opkomen 
nWas, werd van Colesu(;rg-Kopje herdoopt in Kimûcrüy, 
"naar den toenmaligen 1Iin. van Koloniën (1 ïO- '7-!.) 

\Velke ook c1c Yoorwcnu ·elen zijn gewee::;t, die de 
Bri t~che Regeering te dezer zake heeft aangewend, 
de <1aadzaak i:; ccnvow1ig: Engchmd wilde en zou 
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Llu Lliallltll1tgronden bchhen en tlus J,am ze. Zulke 
~eb a tten konden niet in clc handen Yan de Bocren 
worden gelaten : de ,;P::.na!llOllnt Pow0r of Pouth 
Africa'' moest de beschikking hebben in zulk een 
belangrijk gebied . 

En Wèlt is <le Geschiedenis der KimberleyscJ,e Dia
mautrehlén anders tlan een voor!';pcl nm de uanshtgen 
op 't bezit der Jolumne~:;burgöclte Gouchelclen? 

Het ergste moet nog v.erbaald: toen, in J öiO, gelijk 
nu, ill 18fl9, nam Engehmd -roor Lle wereld den hui
dwinch ti gen :::chijn mm Vèlll op te trct1en tot besehor
ming Yan cle rechten van ancleren: dit maal, nu 
'L Joh<mnc::.l1urg geldt - zoowel bij tlen J;tme:oon-inYnl 
(18fl5- '~H)) aiB bij den thans den Revubliekcn opge
,h~ngen oorlo::r, - b de leus ,, bescherming der yenlruktu 
Uitl<llll1or~": ten tijde Yt\11 de Diamuntvelden gohl 
het de .. Kampioen te zijn \'tUl de rechten der iulam1cr~.· · 

Int1erc1a<ld was yaJi .inboorlingPn·rechton" geen 
~ -

::;prake. D0 Britschc Hegeering zel\'e hnü bij c1e Coneentie 
van Bloem fonteiu, :28 Februari J 804-, 't gebied, waar 
than::; diamanten \varen gevonden, aangewezen als 
dCL'l \<111 de toen erkende "Hcpnbliek van den Ornnjc
Yrij::,tnnt." Burc:er~ t1iC'l' Rq1ulJlick hadden bcw~js::-tuk-
1\l'll Yan eigendom::;rr'eht, ~ommigen reeds uit tkn 

ci.itl, toen in Bloemfontein nut;" een Brit::;l'lt Rc::,;itlcnt 
was ge\·estigd en t1oor rlezen g•'tcekuncl . Dat omtrent 
die eigendomsrechten geen tvYi,ifcl kon brstaan, het 



i lat<'r l'rkl'llcl duor Eng I che ret:ht r-.., hPt i op"nlijk 
ui tg ..;pruk<'n door Eng b ht g ..;chied::-t hrij\ er . 

En toch lwt ongelooflijke g( lJ unle. Ondt'l" (h pa
turellenhoofllen in 't benedeu-gebi d tus~chen Vaal· 
en Oranje-rivier wa:; in dien tijd een Griqua-kapitein, 
m t name Nicolaas Waterboer. Gelijk de me te 
koningen en hoofden van Kaffer- of Hott€ntot-. 'tammen 
in Zuid·. frika - en in and re deelen d'r w 'l"eld 
zien wc oortgelijke feiten had Waterboer Brit· 
clw ageutm. Zulke agenten zijn doorgaan knappe 

lui, ::;Jim althan:,<, goed in taat de b lang n te b · 
hm"tigen van .... zich zrlf het Brit rhe Hijk en, de. 
nood~ ook nog, van hun du genaamd n cliënt. 

Vvaterboer nu, d0or tus:--c-henkom t Yan zijne agentt·n, 
trad een klap te voor chijn m t aan praken op 't 
gebi d, waar de Vrij taat:-sche Rege ring tot b cher· 
ming der mijnindu tri voor d eer te maal een 
daadwerk lijk gezag had creve tio-d. Met knappe be· 
rekening richtt n \Vat rboers ag nten zich tot ir 
Henry Rtrkley, den toenmalio-en ou,·erneur der 
Kaapkolonie en Hoogen Commis ari van Hare :Maje · 
teit, met het verzoek om Griqualand \V 't onder 
Brit eh Protectoraat te plaat eu. (Griqunland Oo t 
ligt in t n g( heel and r de I \ :m Zuid· frika en he ft 
m t d zo g schiedeni ni t mak( n). 

fgezi n zelf Yan d quae ti Yan eigendom rechten 
kon ir Henry Barkl y zulk n aanbod niet aannem n: 
1 Conv ntie van Bloemfont in (zie boven) verklaard 
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uiLtlrukkelijk, t1at het Britsdw Gouvernement g(•en 
bondgenootschap zou hebben met naturellen-hoofden 
ten Noorden van de Oranje Hivier. Wel had reeels 
eenmaal een schending van de Conventie plaats 
gegrepen : in 1869 toen de Oranje Vrijstaat in mOCl· 

lijke oorlogen ten slotte het la tige Basoeto-hoofd 
Moshesb had overwonnen; wol was der Republiek 
toen door Engeland het schreeuwend onrecht aange
daan, dat de Britsche Regeering een veto nitspr<lk 
en de inlijving van Basoetoland pij den Vrijstüat 
belette, en . . .. er de Britsvhe vlag heesvh. 

Doch, groot als het onrecht toen geweest was, t1e 
Repuuliek had berust en er zich bij neêrgelegu, \lat 
in tle Conrentie tem Alitcal Xoonl (1 ö9) andrrmaal 
de belofte werd \·erkregen, dat H. 1I. Regecring zich 
zou onthouden van inmenging tussthen de Republiek 
en in boorlingen -stammen . 

Hernieuwde beloften, hernieuwde schending ! 
De inkt, waarmode de ConYentie van Ali wal wm; 

gos<.:hreven, was nog nauwelijks opgedroogd, toen (le 
Diamantvelden-c1u<estie ontstond. Eene langdurige 
briefwisseling volo-de tus.chen President Brand van 
den Oranje-Vrijstaat en den Blit chen Hocgen Com
mis ·aris in Kaap tad. 

Ecu Spedaal Geret:ht hof te Kimbcrley stoh1e eon 
nauwkeurig onllerzoek in naar de ge <.:hiedenis van 
Grir1ualand \Vest en zijne bevolking. Talrijke gctui
genbsen werden ingewonnen. De uitspraak was, dat 
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::~llle aanspraken gebaseerd OlJ :-;Ch nkingen van ht>t 
Grictunhoofd Waterboer ongegrond waren, omdat dit 
Hoofd daar nooit gronden had bezeten !" 

Alles vergeefs : in October 1 71 reed· ver~cheen 
do Proclamatie, waarbij , Griqualand We t aan het 
Britsche Hijk werd gehecht" en de gren lijn werd 
zoo bepaald, dat Kimberley met de rijke mijnen binnen 
de nieuwe Brit~che bezitting n viel n. 

De Engel che ge~chiedtSchrij\·er Fronde, ov r deze 





lloof<l ,wn tkn tlootl zou moctPn af taan. D eh dat 
gcyaar werd nfnewem1. 

In :djn zitting \'<1ll het jaar 1 ïl; was het tl.l "'' 

Y rij~tan tl'che Volksraad aan tl n ~taabpn --itlt n t d<• 

opdracht gaf zÏl;h in ]H'r~t,on nanr Engeland t 1J ·· 
g''ven om te tntc!Itl'll n'cht t~ \ erkrij~en . 

Ingevolge die opdracht v rtrok Pre. i Jent Brn ntl 
naar Londen. 

l)p ontvang:-;t in tk Engel:clw hoofthtad li t in 
vomwn niets te >vcnsclwn O\ <'r; 'll h t ht'<laanlr 
waardigP <·n taktvolle optr u<'ll van den !leg lijken 
Afrikanor Yoonnan kon niet andPrs <lan indruk mak<•n: 
nwn wa.· " dwon"en naar hem tt' lui teren . 

En ttwn ten langen laat:-;t ~ aluu · h t u r der HiJk -
n ~ecring was gcvonuln, to n ten lang ·n laat ·tl tl z 
lwt volle li ·ht zag, heeft zij to 11 op ridderlijk 11 wijze 
hot begane 011 rl'(' h t hc•r::.t<'l<l '? 

• Tc n, in :.Downing---traat" 
tic hoogc Koloniale Regecring 

daar is t1e zet l ,., n 
wt nl in al~ mP nc 

bt•woordingcn erkenning gedaan, !Int tie :~Oranje Vrij
staat in de zaak der Dian~mtvclden ni t recht\·aanli<r 
was !Jehandcld'', eene ::-oort nm veront:-:chuldiging 
werd gemaakt, <loch t g lijkertijt.l wertl - ungeluoflijk 
zal de lez<'r denken - het .. noodzakelijk 2:eucht, dat 
de hoogste macht in Zuid-.\frika in het bezit zij van 
<lP Diamantmijnen, waan·oor wij der Republiek \'an 
df'll ( Jr.Plj Yrijstaat Pen '-'<.'had •n·r~nNlin2: v:m !Hl.()OO 

11111ldt>ll • tf•rling aan hiP,ll·n ... 



Het zou verklaarbaar zijn geweest, indien zulk een 
aanbod met verontwaardiging van de hand ware gewe
zen. Doch ook in het leven~ der Staten is het somtijds 
noodig zijn gevoel van eigenwaarde geweld aan te 
doen: President Brand was van oordeel, dat recht in 
deze nooit zou geschieden, <.lat vrnchtelooze protesten 
zijn land niet zouden baten, dat de financiC·n ller 
Republiek eene vcrsterking \'an baten dringend noodig 
maakten. Zoo kwam hij er toe den Volksraad voor 
te slaan Engelands aanbod nan te nemen, en toon <lo 
Volksraad hiertoe overeenkomstig besloot, kon mem 
de Diamalltvolden-c1uestic als go(•indigd bosdwuwen. 

De· moreele indruk echter van het gel;eun1e was 
niet uit te wissehen: in Zuid-Afrika - ook lJij 1le 
meerderheid der Engelsche inwonen; - is die indruk 
nog levendig. En biedt de goschiGl1enis van den Dag 
ons niet een schandelijke herlwling? Zijn heL niet 
de Goud velden, \vier bezit voor een groot dool, zoo 
niet geheel, do })Olitiok van Eugulam18 IJowim1lwh1JerH 
heeft uepaald? 
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