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BOTHA en KITCHENER. 

\T oor een enkele maal beltoeYen w 011 • n. niet t 
heklaacn zoo weinig nieuw,' van Boer 11zijde over dl'll 

oorlog t0 on l vangen. Bierond r to ·h hebben wij bet 
\'norrecht om~en l·z"r" ·n be · ·brijvin" te kunnen aan
bied ·n ran tlen loov der ned •:-;ond rhand lingen tu:- eh n 
BoTHA en KITüHB:r:R door cf'n tal nt\'ol en. eherp opmerker 
aan Boerenzijde te hoek gP.·t ld. H t :-;preekt van Z'lf: 
dat e ,n Holland dH· I •zing dier "•wi ·htige ·pisode der 
laat ·te maanden te!! •JJOYer de EngebdlL: ver:-;lagen meer 
waarde h eft dan enk ll di van n in tere. ·an da.ahla.tl· 
artikel t zijn. Yooral m t h •t nog op de mogelijkheid, 
dat de h uidig1' Tran:vaabch • . taat ·archi ven te velde 
verloren gaan, hebben ond rstaand b ·~clwuwing n <le 
bijbehooren<le hijla"en hbtorbche u ·t ·ekeni~, OlllL1at zij 
de gPlcgenheirl !!l'\' n dnor 11 ,. raelijkende 'tudi van 
do Engelst·he eu Bu r •ui zing n jui:t' \'nor. telling Y<lll 

den worketijken loop Ul·r gebeurt ni . n t .-cheppen. 
De vrcd ·~omh•rhandeling n. m lk in h t laat t van 

Feurnari lu~~ch '11 BornA en lüTCIIE.·1.m O'eyoerd zijn, 
hehb n dagen lang d \Wr hl in .-panning gehouden -
ni •t hot mitl.'t En , l,uHl zr.lt: Wij heth 'n tlaarom •r ott' 
r •dnn tot l'rkentelijkh id aan 13oTHA.·ruu ·-wien bizon u r 
reden n noopten t' n trouw ·n~ nietalt ondoort;ron<ldijken 
.-dlllilnaam te kic•z n dat hij on in d gel genh hl 
hP<>ft g1 stdd ond r ·tan.ntl1• belan"wekk 'lllh IJ ehrijving 
m t ct' in ti l.Jijhtf!t 11 ,, n att !Jfll< it•PI• omzt>ndbri r 11 

van den 'l'ran:·wan.l.·l'lwn <'ommand: nt-ge1wraal ter k nni. se 
onz r lez r: tr> br n , u. 



DE ONDERHANDELINGEN VAN LORD KITCHE.NER EN 
LOUIS BOTHA, ZOOALS DE COMMANDANT-GENERAAL MIJ 

DEZE GEBEURTENIS VERTELD HEEFT 
DOOR 

B. OT H. ANICUS. 

Reeds in Juli 1900 liet Lord RoBERTS aan den com
mandant-generaal Lours BoTHA weten, dat bij en 
samenkom t voorsloeg ten einde te overleggen op welke 
voorwaarden de oorlog kon bet.•indigd worden. BoTHA 
antwoordde, dat de onafhankelijkheid der republieken 
de conditio sine qua non was van alle vredesvoorstellen 
en toen Lord RoBERTS berichtte: dat Engeland nimmer 
de onafhankelijkheid kon teruggeven maar bereid was 
overigens gunstige voorwaarden aan te bieden, hernam 
BoTHA, dat in dit geval eene samenkom ·t nutteloc was. 

In Januari 1901 richtte mevr. L. BoTHA-EMMET'r zich 
tot de Engel che autoriteiten te Pretoria met verzoek 
haar toestemming te verleenen om haren echtgenoot. op 
te zoeken. Haar hoofddoel was om zich financieelen 
bijstand te ver ·chaffen; immers vóór de inbezitneming 
van Pretoria had BoTHA aan zijn Yrouw een som geldi-3 
benevens eene formeele machtiging tor band gesteld om 
gelden van zijne deposito-rekening op een der banken te 
trekken; daarop vertrouwende. was mevr. BoTHA met 
(le gewone Afrikaan ·che gastvrijheid hare minder bedrelfin 
uiendinnen te hulp gekomen. Toen echter de contante 
gelden gebruikt waren. - waartoe de zeer hooge oorlog:+ 
prijzen na de Brit ·cbe occupatie vlijtig medewerkten -
\Yerd haar geweigerd geld uit de bank te trekken . . . . 
Door dezen maatregel zijn volgens mevr. BoTHA een aantal 
1rouwen 1an niet-wapenafleggers zwaar getroffen. 

Toen nu mevr. BoTHA per ·oonlijk aanzoek deed om 
haar pa . werd haar gevraagd. of zij voornemen. waH 
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haren echtgenoot op het nuttelooze van verderen tt:g "il· 
:-;tand te wijzen en bij hem aan te drinaen den trijd op 
te geven. Dit weigerde zij ])e:;li t waarop de verlangde 
toe::;temming geweigerd werd. Zeg aan Lord KrtCHE"'ER: 
antwoordde zij, dut ik met of zond >r verlof ga: ik wil 
mijn man zien en zal mij door niemand lattm weerhouden. 

De ~:aak kwam Lord KrtuHE~BR ter oore. die ter ·tond een 
zijm·r ::;tafoffioieren zond om u<\11 mevr Bol'HA zijn leedw zen 
te betuigen en haar tP verzoeken om een onderhoud. 1) 

Lord KrrcriE:t\Ett wa:-;, gelijk r ed · vroeger. jeaen · rue\T. 
BornA zeer voorkom nd on gaf haar de verlangde pa : 
wegen.- de krijg ·operatie.· Y<W "eneraal FRE~CH moe 't zij 
nu1 Pr toria over • 'tanderton reizen ; teven' verzol:h t 
Lord KrTCHE.'ER haar om aan den commandant-generaal 
mudc t • deelen. dat Lord KlTCHE~ER bem tot een mun
<leling onderboud uitnoodigde. 

~Ievr . Bonu. werd te tanderton vau rijtuig en 1•aarden 
voorzien. rei::;de naar Wakker troom en ondervond alle 
ll u lp Yan de ED"el ·cbe generaal , die onder owerbevel 
van aeneraal FHE~CH bezig waren met den concentreerenden 
velotocht over bet z.g. Hoogeveld. 

Doord~tt heL uen .Engel ·eb n merkwaardigerwijze onbe
kend wal-4, dat Lour: BoTH.\ reed· achter, in tede van 
vóór de .Eugel:che operatielijn wa ·. werd mevr. BoTHA 
aanvankelijk in de richting van PiE't Retief gezonden: en 
eer 't toen de Engel ·chen hun misver ·tand aewaar werden. 
deelde men haar mede, dat 7-ij nwer kans had bar n 
•chtgeuoot ten W. van Klip· apel (tu · ·chen Ermelo en 
Carolina) te vinden. 

Al:; g volg van lw.re ontmoeting met den command<lllt
g neraal reh;de <1 •z ·. nu zijn commando',• in veiligbeid 

1) Ook hier heeft een" uc,.;li t4.) houdill" eene go do uit werkill:.{ 
geharl, golük '"ÏÎ gcuurend• u ·z~n oorlog zoovelo malen hebben 
OJHiervondcn; deze eer moet llH'n den Eng,.lschon gev n, dat zü in 
zulke gevallen het niet benoden hunnq waardigheid achten terug 
to komen van eonmaal "'ennmen he luiten of rreg •ve11 order:, wanneer 
do hott'elükhcid niet uit 't oog wordt verloren. 



waren, terstond naar de regeering der Z. A. R., die 
toenmaals ::;ind maanden bij Tantesberg (ten N.vV. van 
Botha':::; Berg) gevestigd wa~. Er werd in een zitting 
van den Uitvoerenden Raad besloten, dat de commandant
generaal gevolg zoude geven aan het verzoek van Lord 
KrrcHEXER ~ na eene briefwisseling werd de saménkonmt 
op den 28>tcn Februari 's morgens te Middelburg bepaald. 
De heer VAN VELDEN, ::lecretari · van den wn. staatH
president ScHALK BuRGER en de heer DE WET, militair 
secretari::l van den commandant.generaal, zouden hem 
ve1 gezellen; de be:::~te paarden in 't generaalskamp werden 
uitgezocht en voor een van BornA's paarden, een witten 
hengst, werd zelfs een stuk zeep - zeldzaam weelde
artikel in dezen tijd - opgeofferd om "aoed voor den 
dag te komen". Op een half uur afstands rijden van 
het dorp werd BorHA door een ::>terk e ·corte als eere· 
wacht, onder bevel van een officier van den generalt~n 

::;taf opgewa0ht en met militair eerbetoon ontvangen. 
Aanvankelijk stapvoets rijdende, vroeg de officier of Botha 
galov wilde rijden; terstond gaf hij zijn paard de sporen 
en weldra reed het kleine geze]::;<.;hap zoo snel, dat bij 
het dorp gekomen de eerewacht verre achter bleek te 
zijn, tot niet geringe vroolijkheid der Engels<;hen en een 
greintje heimel~jke tevredenheid van Botha! 

Aan het hoofdkwartier aangekomen, stond de generale 
staf "en haie" ges<;haard en kwam Lord KrrcHENER door 
den tuin BoTHA te gemoet: hem onder den arm nemenel e, 
begon hij onmiddellijk het gesprek oYer den oorlog en 
de toekom~t daarvan en leidde hij hem in eene kamer, 
waar zij het gesprek voortzetten. TerstJnd stelde BoTHA 
voor zijne secretarissen binnen te roepen ten einde t:5teno
grapbi~che aanteekeningen te houden~ KITCHENER voml 
dit zijnerzijdt:5 niet noodig, maar bad geen bezwaar, wanneer 
BoTHA zijne reisgenooten binnen riep: intusschen zette 
hij het gesprek onverdroten voort en toell BoTHA nog 
tweemalen op zijn verzoek terug kwam en KrrcHENER 
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ü:lkem; zeide dat hij er niets tegen had, middelerwijl 
ochlor doorpraatte, stond l3oTHA op om zelf VAN VELDE:X 
en DE \VET te halen: KITCIIENER begreep den wenk, 
verontschuldigde zich en riep de secretari sen binnen: 
van Engel::>che zijde was et:hter niemand l.Jehalve Lord 
K!TCHENER tegenwoordig. 

At:htereenvolgen · kwamen ter ~prake : de kwe ·tie van 
de onafhankelijkheid der republieken, het toekom"tig 
lw~Luur daarvan, de oorlogsko::>ten, schadevergoedingen 
enz., de behandeling Lier vrouwen en ambulance·, de 
houding der Kaffers enz. 

BoTHA ·telde voorop, dat de onafhankelijkheid der 
re1Jublieken de hoofdvoorwaarde Yan een compromis moe t 
zij 11 en waarom; KrTCrTENER Yerklaarde dat de Engel che 
regeering hierin nimmer kon of wilde toeste-mmen, ·voor
loopig het militaire be. tuur wen ·cbte te handhaven om 
na afloop der vijandelijkheden zoo spoedig doenlijk een 
kroonkoloniebc:-!tuur daarvoor in de plaats te , tellen en 
eerflt later een vertegenwoordigend element in de regeering 
te brengen . 

KncHENER deulde mede dat ~ir ALFRED MIL:XER tot 
guu verneur was benoemd (wat BoTHA reeds uit buitge
maakte dagbladen wi 't); dat het goed zoude zijn als 
BoTUA ook Sir ALFRED eens ontmoettP.; BoTHA antwoordde, 
dat bij , 'ir ALFRED MrL~ER niet wenschte te ontmoeten. 
"Why not, he is such a nice man". zeide KlTCHENER, 
waarop BoTnA antwoordde: 't Mag waar zijn, maar ik 
wil met Sir ALFRED niet te doen hebben. 

KITCHENER: Ja, maar dat komt, omdat ge hem niet 
kent: wanneer ge eenmaal kenni · hebt gemaakt zult ge 
anders oordeelen. 

13oTHA : "Neen, Excellentie. ik ben te goed bekend met 
de waarheid van de ge ·cbiedenis Yan Zuid-Afrika in de 
laat~te jaren en bezit, ook als lid Yan den Volk raad, 
wellicht meer wcten~chap dan gij 0mtrent de per.·oonlijke 
daden n inzichten van !--\ir ALFRED 1bLNER; op grond 



daarvan heb ik, evenal · alle Afrikaander~: allo vertrouwen 
in dien man verloren, die meer dan eenig ander heeft 
medegewerkt tot het kwaad dat nn~ <lu htat~te jaren i · 
overkomen." 

In den loop van h t crp ·prek dat zkh nu ontwikkelde, 
zette BoTHA aan dit oordeel kracht bij en uitte hij zijn 
verbazina over het gemi::.; aan politieken tad tengevolge 
waan·an zulk een man ah; hoog::;te yertegcnwoordiger 
Vëln het Brit ·che gezag naar Pretoria wa · gezonden: de 
man die alleen haat en tweedrad1t had ael"~airl, terwijl 
belang en bedoeling der Britsche politi('k me<l 'bradll de 
twee ra sen te verzoenen. 1) 

Spr kende over de behand ling der vrouwen van burger~, 
clie nog in 't veld staan .. ·omde BoTnA alle zijne klachtt~n 
op, deze met feiten en dat<.~. .'tavende; telken.' wanneer 
KrTCIIE-'ER in het nauw gedreven \Verrl ook bij nndt·re 
punten, die ter sprake kwamen. redde hij er zit:h uit, 
door een onderzoek te beloven of te verklaren, dat he 
niet op zijne order.' was gesGhiPd. Feitelijk liat duH hielin 
de erkentenis, dat veel onnoodig onrecht is begaan . 

. )awel, zeide BOTHA, !JI1lang:; hebt gij mu ook ver
klaard, dat de 01der luidele: geen vrouwen en kinderen 
medevoeren wanneer er geen behoorlijke ver\'o nnidtlelen 
be:5l'hikbaar zijn. en tod1 zijn nu onlang: weder een groot 
aantal vrouwen en kinderen op 011en wagens gepakt, 
zonder be ·cherming tegen de regen.· en de zonnehitt \ 
zonder voldoende voed:el voor de zieken, oudt>n ntn dag n 
en zuigelingen: ook nu werden de nou wen ruw behandeld 
door de vele kleurlingen, die de Engebche colonnes ver-

1) ~·u CHAMBERLAlN van dezen ~;terken afkeer van BurHA Legen 
~ir ALFRED in het Brit cho Parlement gewag heeft goma..'lkt, b het 
een ijllel pogen om het kortelings verleende verlof aan Sir ALrRJ::U 

)fiLSER Olll zün nieuwen post te Verlaten, te willen verklaren uit 
gezondheid rerlenen. Terecht heeft de Britsch rrger.ring ingezien 
dat zUne aan"~>ezigheicl in Pretoria het eind'~ van den oorlog zeker 
niet zal verhaa ten. 



geznll n en werd or rr<: n a<;ht ae.'lagen np hunne klaf·bten 
hi0.rover. 0Yerig •n:-; blijf ik protP::;tl·eren t gen h t rr 'W' lci
dn.di~ wegvoeren van niet-comLattanten". 

KncHENER h loofde Pn onderzoek (gelijk reed:; Zlln 
dikwrrf beloofd 'verd) Pil vrrklaanie dat !tij gcw kan 
:a!} 0111 <leJI fi'Jrlug tof 11 n r.inrle te 11/·r•,l[/f'll ::omlr,· d 
'V!'Oinren r 11 kinrlenn 1CI g tr ~·ou-w. da, r Plk hui:-; le rol 
van de)1Ut van vm cl in • mirldd 'll enz. ven·ulde. 1) 

\Y at het nrbrand n ·an huizPn betn,fr. rk •nd LonLJ 
Yrrcnc.·En dat dit in Y le "Cvallen zonder nig1 aan
leiding gl'H ·hiecl wa~: dat onvflrantwoordelijke offi ·i eren 
daarmn de · ·buld droegen. 

,:Maar Excellentie. dag lijkH worden rr nog tal van 
huiz n verbrand!'' zeide BoTHA nige .·taaltJe. opno -
mende. Onk rlicnaanaa.and'' beloofde KrtCHE,'ER t'n 
oml rzo k. 

Ook d , behandeling der gezinnrn in dP vrouwenkampen 
kwam op 't tapijt: BoTHA h klaagdr zich ov r d aro 1t' 
kmrlrrsterfte, dat de vrouwen nn kinderen van zwakke 
gRzondheicl niet in taa wurden gesteld zich van het 
noodig te voOt·zien, dat zij niet toeg1jlatm1 worden gelden 
nit tle banken te tr kk1'n om z.ich met rct r comfort te 
Ycr:-; ·haffen kortom dat zij g he1'l al.· krijg~a vangenen 
worden b hand ld. (Ook de Engd. eh "èzinde bladen 
ht·~chou wen deze nngelukkigPn niet antl r::; . 

Kn m;,'ER vro g, " ·aarom BoTHA n antl r Boeren
g ncmals "zoo hard \\'aren t g n de ledC'n Yan hC't 
.. Verzoening::-;comit .,. : waarom hrl1t g . . . . . uit ..... 
7.00 hard ontyangt n. ik lwh hem I r n kC'nnP.n l'll al'ht<'Jf' 
7. idr KIT HE.'En. 

BoTH \ antwoorddt' <lat bij ciien man ao< d k ndc n 

I) V• ze 

on 

~· 
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Yertelde zijn verleden; gedurende den oorlog heeft bij 
steeds geweigerd actieven dienst te verrichten en ;-;ich 
:::lchuil gehouden in voordeelige oorlogsbaantjes, terwijl 
hij de eer 'te gelegenheid aangreep om de wapen · neer 
te leggen. "Het is mogelijk, dat gij hem reRpecteert, 
'iJ; niet" zeide BoTHA en KrTCHEKER weer: "Nu ik dit 
weet, kan ik dien man evenmin achting toedragen." 

BoTHA : ,. Wat denkt gij van zulk een man, die een 
der ijverigste voor~tanders van den oorlog waH, terwijl 
ik mij voortdurend daartegen heb verzet; en nu is hij 
het werktuig van n en wordt uitgezonden om mijn 
burgers om te praten. De man is eenvoudig een ver
rader en gij, Lord KrTCHENEB 7.ult mij nimmer kunnen 
dwingen met verraden; te onderhandelen over vrede." 1) 

KncHEXER was 't blijkbaar innerlijk met BoTHA eens: . 
hij zweeg verder over dit punt. Trouwens gedurende 
het geheele ge prek wa::; KrTCIIENER rondbon;tig en 
rechtuit, wat Bo'l'HA zrer beviel; BoTHA's indruk ntn 
KrTCHEXER was: op en top een soldant, maar geen man 

lJ BoTHA zoowel als zijne burgers hebben zich herhaaldelijk 
geërgerd dat Lord RoBERTS en Lord KrTCHENER telken malr gebruik 
maakten van de rliensten van dergelijke individuën, die als leden 
van Yerzoening. comités door do Engelsehen van paard en zadel 
werden voorzien en zich belaslten met bet >er' preiden Yan Engels(;ilc 
proclamaties. met het houden van node-meetings onz.; men zie 
ook het rondbor tige antwoord van BoTHA op den hrief door een 
Heiuelbergsch comité van "wapenaflegger ., aan hem gericht. 

BoTHA schrijft, dat bij het beneden zijne waanligbeid acht over 
vrede te onderhandelen met lage landverraders, rlie zich in dez<'n 
oorlog Yerrijkt hebben ten ko te der burgers, terwijl zoovele broeder. 
hun leven voor de onafhankelijkheid van het land lietAn en hun 
geheelen eigendom daarvoor opofferden. De brief was o. a. onder
teekend door JAN. E YAN RENSBURn, A. P. J. CRONJÉ, A. J. BosHOI•'F. 
F . ·wEPEKER. A. J. DERf'R EN, T. J. Roo ·, B. f'. BEzumENHouT, 
rdeze diende in Februari aan eene Engel. che colonne tot gids!), 
0. C. 1\EEBER, P. F. ZuDERBERG enz. De rol die de mee. te onder
teekenaars gedurende den oorlog hebben vervuld, is bekend aan 
ieuer. die op de hoogte is van de geschiedani van 't laatste jaar. 
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van politiek. waarvan hij ·lecht op de hoogte wa · 
(KrrcHENER wist bijv. niet, dat er een kleurlingenquae~tie 
in do Kaapkolonie bestond, evenmin dat volgens de 
wetten der republieken niemand eigen rechter tegen 
Kaffers mag spelen, al moge deze wet, evenals alle over· 
treden worden). Dit blijkt ook uit de verschillende 
., correcties", die Sir ALFRED MrL:NEH en CHAMBERLAI:N in 
Kr'l'CHENER's voorstellen brachten en uit 'rrAMBERL . .u:N's 
uithltingen in het Lagerhuis. 

Verder beklaagde Bo'l'HA er zich over het uitgebreide 
gebruik Yan gewapende Kaffers als ·pionnen, verkenner.· 
enz.~ en wees bij op het overwegend belang der blanke 
rassen om de kleurlingen buiten de quael:ltie te houden; 
de Boeren hebben zieb getrouw aan dit beginsel gehouden. 
(Toen in Augustu 1900 een der machtig te Kafferopper
hoofden aanzifmlijke vrijwillige hulp tegen de Enael ehen 
aanbood, heeft pre::;ident KRUGER dit aanbod van de band 
gewezen). KrTOHENER erkende rondweg, dat op zijn bevel 
Kaffers gewapend en gebruikt werden voor krijgsdoel· 
einden; wegen · de onbekendbeid met het land was hij 
daartoe verplicht. waarop BoTIIA antwoordde, dat de 
Britsche troepen thans lang genoeg in het land waren 
om zich voldoende terreinkenni' te hebben eigen gemaakt. 
Ook over het onverantwoordelijke op token der • 'wazie 
in Februari. waaraan de mo0rd nm een aantal vluchte· 
lingen en vrouwen te wijten wa~: drukte BoTHA zijn 
misnoegen uit. 

O\·er de andere yuntP.n. 1lie be ·proken werden, ·werpt 
de cirwlairo \'ctll BoTIL\. en zijn opmerkingen voldoen<lo 
licht. 

:Na afloop Yan het OIHlerhouü eindigue de tlëLmenkom::;t 
mot en voortreffelijk 11 lnneh: aangename afwi::;'eling met 
de mai -pap-en-vlee:-;ch-lllaaltijden. waarmede BoTIL\. het. 
c\·enalH de mim;te zijnnr burger.· :->ind:-; lang . 'tr.llen moet. 
'l'en Hlottc wertl den vOimnandant-generaal met ll·tzcltèl 
cerlJetoon uitgeleide gedaün al.· bij zijne aankom. t. 



1~ 

Het kan niet anders, of deze ]Jer:::loonlijke ontmoeting 
moet een aangenamen indruk bij Lord KrruHENER hebben 
achtergelaten, die thans voor het eerst zijn tegenstander 
aanschouwde. 

De kloeke krijgsmansgestalte van Lours UoTHA. de 
intelligente kop met het hooge, gewelfde voorhoofd en 
de peinzende schrandere blauwe oogen, zijn beschaafde 
manieren hebben het vertrouwen, de ::~ympathie van 
bijkans ieder die met hem in nauwere aanraking k·wam. 
stormenderhand ingenomen. 

Met bet oog op de dwaze vertelsels, die in de Emo
pee che pers de ronde hebben gedaan. i::; het w !licht 
nuttig uitdrukkelijk te verklaren: 

1°. dat de Mmenkom::;t op verzoek van Lord Krrc11 EN EH 

gel:ichiedde. 

2°. behalve de hieronder medegedeelde corre •pondentie 
hebben geen verdere onderhandelingen hoegenaamd plaat:-:~ 
gehad. 

De zoogenaamde tweede ontmoeting op KanonkolJ it-l 
een verzinsel. 

3°. Er is nooit wapenstilstand geweest. 

4°. BorHA heeft nimmer aan oYergave gedaeht en dit 
duidelijk aan KrrcHENER te kennen gegeven; ten over
vloede blijkt dit zeer sterk uit alle medeJeelingen, brieven 
en telegrammen Yan BorHA. 

5°. Behalve de regeering der Z. A. R. en alle hoofd
officieren, die terstond na de ontYangst Yan de schriftelijke 

· vredesvoorstellen naar Ermelo werden opgeroepen en zicll 
geheel aansloten bij de inzichten van den commandant
generaal, bleken ook DE WE1' en president STEYN van 
dezelfde meening1 zooals blijkt uit het volgende officieale 
rapport: 
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RAPPORT van 2 April 1901 van den 
Commandant-Generaal. 

Gtneraal.·kamp te Yelde. 

A au (}eneraal 8PRL'YT te relde: 

Ik lJen Zaterdag 30 Maart veilig uit 0 . V. , . teruggekeerd 
na hoofdcommandant DE WE1' te Vrede te hebben ontmoet. 
Ter informatie Yan het publiek dient. dat ik met hoofd· 
Gommandant DE WET ::;lechts hel.J be 'J)l·oken toekom ·tige 
operatieplannon en niet de quae tie van het ~luiten Yan 
den oorlog: zooals ik versta, is er een gerucht daaromtr nt 
onder bet publiek; bij het pulJli<;e ren yan de corres
liODclenti met Lord KITCHBNER gat ik echter duiddijk te 
kennen. dat op zulke voorwaarden het sluiten van den 
oorlog absoluut oomoaelijk is. Ik mag bijvoegen dat 
hoofdcommandant DE WE'r :zich geheel vereenigt met miju 
antwoord aan Lord KrTcHE~ER." 

V erre\Yeg de m0et~te lmrger~ - en ik ::;prak bebal ve 
de versubillende genenlitls. Gommandanten en veldcornetten 
een groot aantal lJurger.· in de uistricten Ermelo: BetbaL 
Carolina, Stand rton: Heirtelberg, Boksburg en Pretoria
achtten geen ander antwoord moaelijk. Zullen op den 
duur door den dmng der omt~tannigheden de Boeren 
ged wong n worden den strijd op te geven, dan lijdt het 
~een twijfel of zij zull n zich eenYoudig man Yoor man 
overgeven zonder Yom·waarden te bedingen. 

flr. voorwaan1en 1 die Engelan1l kan of wil aanbieden 
geven ge n voordcPl hoegenaamd. gelijk BoTII.\. t recht 
opmerkt. Bovendien ontgaan zij door d ze g •drag 'lijn 



het verwijt van rebellie, wanneer ZIJ 111 nadere of verre 
toekomst de eer 'te ge 'chikte gelegenheid daartoe aan
Yatten; de haat van den Afrikaander tegen Engeland, 
langen tijd gedurende den oorlog latent, daarna langzaam 
ontwaakt en gaandeweg in felheid toegenomen, it) tban:-:~ 

te diep geworteld om de eindrekening te kunneu ~!uilen: 
de vi ie van onrecht en wreedheid heeft hen te cherp 
te pijnlijk en te lang voor oogen gestaan om in korten 
tijd te Yerflauwen. 



]i} 

Br.JLAf11<; J. 

Cl RC U LAl RE van den T Pansvaalschen Com
mandant-GenePaal LOUIS BOTHA aan 
zijne buPgePs. 

Ter informatie van alle offici ren en burgers dient: dat 
ik verleden maand bericht van Lord KITCUE "ER OJltYing. 
dat bij begeerig wa · mij te ontmoeten om te zien of wij 
door eene wederzijd. ·cbe he. preking niet termen konden 
vinden, waaronder deze oorlog tot een einde kon gebracht 
worden . Na raadpleging hieroYer met ile rPgeering werd 
brsloten, dat ik Lord KrTCHENER :.~ou ontmo~ten om hem 
rn de gehcele wereld te tooMn. dat wij maar niet banl
koppig dezen bloedigen .'lrijd Yoortzetten, maar even 
genegen zijn denzc·lven ten einde te brengen. indien on:-; 
gord recht niet door de Brih.:he regeering wordt gr
~chonden. De ontmoeting had plaat te :Middelburg op 
28 Februari j.l. Ik deelde Lord KrTCHENER mede, dat 
wij vechten alleen voor onze onaf11ankelijkheid, welke 
nooit door ons volk zou worden opgegeven en wees h m 
er op, dat deze oorlog voortspruit nog uit het onrecht 
ons Yolk aangedaan <'loor de onrechtvaardige annexatie 
van 1R77, welk onrecht later in 1881, hoewel door de 
Hrit.·che regeering ingezien, niet geheel door !Jaar wPnl 
her::;teld, doordien onze onafhankelijkheid ons niet ten 
\'Oile werd terug gegeyen. Hierop zeide Lord RrTCHE.'EH. 

dat de Britsche regeering nooit de onafhankrlijkhf'id 
van de republieken zou toelaten. Hierop had(lcn n'r
:-;cheidene clisvussieH plaat:-;, totdat Lord KrTCHENER z<:>ide, 
dat hi,i later na raadpleging met zijne regeering een 
:-;chriftelijk voorstel aan mij zou zenden. Hij nnea mij 
tevens, inilien dit Yoorstel Yoor mijne regeering ann
ncemlmar wa , maar de 0. Y .. ·- regeering er ni t meue 
inHtemde, of wij dan va.n onzen kant zourlen 011houd n 
t Yecbten, waarop ik hem antwoordde: Neen: wij helll1en 



tezam 'n <lezen oorlog begonncm en wij zullen lwm tezamen 
beeindigen. • Ta ch•ze he~prekino- werden ook -ren..;cheiden' 
andere zaken bc'.'Jiroken . Op du kwe:-itie van het afnemen 
Yan ambulancf'K werd overeengekomen. dat wij in 't -ror
volg van weerszijden amhulanccH en <lokten; hunne plichten 
in termen der conv n tie van Gent·ve 7.ouden laten nakomen: 
in zake medidjnen belooftie Lon1 KrrcnEXJm 011 on tvan!!:-;t 
Ytlll eene lijst door mij t • worfl.Pn ingPzonden. ons de 
noollige medicijnen te ver. ('haffen. lk brac_;ht ook de 
kwe .. tie van het wegvoeren ·n misbanrlelen Yan onze 
familieH ter .. prake: na di:-;cu:-;sie zeide hij, dat voor O.o 
familie· goed wordt gezorgd. Hij had in.·tnwties geg(wen 
dat voor hen voor behoorlijk tmn. port moet worden 
gezorgd en indh'l1 geen Yoldoende transport annwezio-, 
moesten families niet vervoerd wonJen en hij zou mijnP 
klm:ht over de mbhan(lelemle wegvoering onderzoeken. 
IIij zdde, dat hij de f;unilies mo t weg\Oeren. omdat 
ander:-;. :woal hij beweerde. elke hoerenplaats ef'n com
mi ·:-;m·iaat voor de burgers \'la · eu om1lat rlit cl eenig:-;tP 
\Vijze wa , die hij zag om den oorlog tP h i'indigen. Ik 
protesteerde ook ten terk ·tp tegen <le wijze waarop 
kaffer· door hem worden o-ebruikt., al: wrkcnner:-; hij 
hunnP kampen en nnder:-;zin:-;. Hij erkendP. dat kaffers 
door hem werden gebruikt al· verkenner:-;. zooals hij 
IJeweenle wegen· onbekendheid m t het land, dol'h hij 
h loofde ook naar de gnnwlu1 door rtPze kaffer:-; ge[Jl<"P"tl. 
onderzoek in te stellen. np een naag van mij word 
door Lord KrTCHE.-ER lllt>clt>gede lrt, dat onzr· hurger:-;. dit 
wapenen bij de Portugeezen h •bhen afgPlPgd~ allen naa r 
Portugal zijn \·crmcnl geword n. <)ok deelde hij mij 
mAde. dat pa door hem f'l'll kn.bolteleo-ram aan men. 
Knt:OER wa af~elev ·rd Yan Z.H.Ert. pr ·. KRUGER. waaruit 
bleek. dat Z.TI.E<l. heel gP.zon1l was cm een :ucce:vollo 
operatit· aan zijn e ne oog bad ondergaan n ook ht t 
andere wiJde Jat 11 operePHJll. lk k 'enle Ui nzelfüen uag 
van ~fiddAlhn rg term~ r·n otltving lab'r dt'n \·o]o-enclen brief: 
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(VEH'l'ALI:-iG .) 

Pretorirt. ï Maart 1901. 

Hoogedele lletr! 

Met betrekking tot on · ge::>prek te .. liddelburg op 
~8 Febr. heb ik de eer u te berichten, dat in geYal van 
een algebeele en algeroeene . ·taking Yan vijandelijkheden 
en de overgave van alle geweren. ammunitie: kanonnen 
'n andere kr!jgf-lt.oeru · tingen in de handen van de buraer. · 
ol' in de Gvuvernement:.;depot' of (•ld r:", ~ A.'s Gouvcrnc· 
ment bereid h tle volgende maatn<gelen te nemen : 

~ . .M.'s Gom·ernement zal onmiddellijk eene amne 'tic 
loesta.an in de rrransvaal en de Oranje Rivier Kolonie 
voor alle bona-fide oorlog ·daden bedreven gedurende fle 
rel'ente vijandelijkheden . 

Britsche enderflanen uit tle Kaapkolonie en Xatal zullen 
niet gedwongen worden naar deze kolonie.· terug te keeren, 
doch indien zij dit ·doen. zullen zij zkh moeten onder
wel1Jen aan de wetten van die kolonie', die ·peciaal 
gepa seerd zijn om in de om tandigbeden te voorzien. die 
uit den tegenwoordigen oorlog voortspruiten. Het i:-; ü 
ongetwijfeld bekend, dat de ·peciale wet in de Kaapkolonie 
de aewone . traffen voor hoogverraad in het tegenwoordige 
geYal zeer heeft Yerzach t. 

Alle krijgsgevangenen nu te , 't. Helena, Ceylon of 
elders, zoowel burger· als kolonisten, zullen in geval van 
eenu volledige overrrave teruggebracht worden naar hun 
lanfl zoo spoedig al~ voorziening kan gemaakt worden 
yonr hun tram.;port. 

~oo spoedig al:; mogelijk zal blijken. zal de militaire 
a.tlmini:;tratie vervangen worden door eene burgerlijke in 
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<1 n Yorm van een Kroonkolonie-gouvernement. Durhal vo 
zullen er in de eer:tc in tantie in elk d r nieuwe koloni •:-; 
en gouverneur en een Uitvoerende Raad, g\xormd uit 

de hoog te staatsambtenaren, worden samengc:-;teld, en 
een ·wetgevende Raad, be:;hlande uit een zek 'r aantal 
officieels leden, waaraan een genorniMenl en non-offl<.:icel 
element zal worden toegevoegd. Het i· echter bet Vl'l'· 

lan<ren van Z. M. gouvernement om zoodm d omstandig
heden het toelaten een vertegenwoordigeml element in tt• 
Yoeren en uiteindelijk aan ue nieuwe kolonie:; bet ,·oor
recht van zelfregeering toe te .'taan. Verder zal IJij hel 
eindigen d r vijandelij khetlen een Hoogcrerecb t~bof \YOrden 
samenge ·teld in elk der nieuwe kolonie:; om de welten 
de::; land.· uit te Yoeren en dit Hof zal onafbanktdijk zijn 
van den Uitvoerenden Raad. Kerkelijke eigendommen, 
l>Ublieke en wee •fond::;en zullen O'eëerbiedigd worden . 

De Enget~che en de Hollant.I::K:bc taal zullen l.Joillen 
gebruikt worden en geleerd in do publieke sGholen, waar 
u u ouder: der ki11tleren het verlangen en zullt·n tuegestaan 
worden in de gereGbtsboYen. 

\Vat betreft de ·chulden van de gewezen republikeinsebu 
regeeringen kan Z. M. gouvernement geen vcrplkb tingen 
op zkh nemen. Het zal echter al een daarl van O'un ·t 
een ·om geld ·~ een 1.00 l,OOU niet te boven gaande, 
opzijde zetten om aan de inwoner' van de Tran ·vaal n 
de Oranjerivierkolonie terug te betalen voor O'Oederen Yan 
hen gerekwire rd door de gewezene repuiJlikein che reg e
ringen of na de annexatie door commandanten in bet veld, 
die macht hebben zulke requü;ititie' te infort:eeren. Zulke 
ei~ ·hen zullen echter moeten bewezen woroen tot .·ati. factie 
van rechter of een recht rlijke commi ··ie, aan(/e 'tel'! 
door het gouvernement om deze te onderzoeken en Ll' 
··batten. en indien zij bet bedrag Yan een millioen t 
hoven gaan. zullen zij pro rata vermint.lenlmoet n worden. 
Ik wen,.,eh ook ~HEd. te infonneeren, dat h t nicmwe 
O'OU\'ernement onmiddellijk ·tappen zal nemen. in GOn-
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:-;id •raliu om hij wijze van let-min~ dt• bewoner van 
plaal.·en dio uen eecl n\n getrouwheid zull'n neml'n. bi.i 
te :-;taan om enig verlie · te her tellen. veroorzaakt uuor 
h11t vernielen van ge hou won of v "rlit>. \'tlll eigendom 
gctl nrond tlen oorlog en n•nh·r dat g en :p ·i al oorlog:
bulaHting op boerenplan.t:un zal word n " heven om rit· 
oorlog ·ko~ten te dekken. 

Jndien burger· vuurwapen:-> voor ei~'n veili•rh i(l zull n 
noodig hebben zullen deze hun hij lit:enti word n toeg '· 
:-;taan ('n na behoorlijke re~i tratie nnd r voorwaarde dat 
zij (]en eed vn.n eretrouwheid atleggun. Licenti • · zull n 
ook worden uitgPgevon voor jachtg wer 'IJ. hagelg wer n 
eni'.., maar militaire vuurwapt'n · zullen alle n voor doe>l· 
'inden van besch rming \Ynrden toe"estaan. \Vat lJ ·tr ft 

rlc> uithr i<ling van titemrecht aan kafl''r in de Tran.·yanl 
en do Omnj •rivh·kolonie. i· het ni t (1' bedo lin" van 
Z. :JJ . GouvcrnemP-nt zulk temre ·ht Ü' gev1n vóór ver
te~f'nwo 1nlig •nd Gouvemement i· toeg ~taan aan deze 
koloni .', en - indien b t dan Yerhl •nd wordt - zal hPt 
z<J,I hewrkt worden dat t1' billijke ov >nnach t van bet 
l1lank' ra· wordt Yerzek ·rd. De wett lijke po ·itie van 
kleurlingen zal echter gelijk zijn aan die. welke zij in de 
Kaapkolonie houden. 

Ten lotte moot ik -HEd. melden. da indien de nu 
an.ngobod n term n niet aanaenom ·n worût:JD. na een 
r •delijk •n tijd voor overwèging zij ]Je ·t:houwd moet '11 

worden al· gecancelleerd. 
lk heb de eer te zijn 

HEd. Dw. !Jr. 
KIT 'HE~ TER. 

Uc,leraul. Oppcrlll.:rclll,.bbc r ra JL 

(/,~ Brit:;rlw troepen i11 Z.A. 
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Hierop werd het volgende antwoord door mij gezonden: 

Commandant- Generaal~>-kamp, 15 Maart H.l01. 

E.rcellentie ! 

Ik heb de eer ontvangst te erkennen Yan Uwer b:.xcel
lentie's brief d.d. 7 dezer, vermeldende, welke maatregelen 
Uwer Exc. regeering bereid is te nemen, in geval van 'en 
algemeene en algeheele staking der vijandelijkheden . Ik 
heb mijne regeering met Uwer Excellentie's briefin kennis 
gesteld, doch na de wederûjdschu wisseling Yan gedachten 
in ons onderhoud te Middelburg op 28 Febr. j .l, zal h t 
Uwe Excellentie zekerlijk niet verwonderen. dttt ik geen 
vrijmoedigheid heb gevonden de termen van gemelden 
brief aan de ernstige consideratie mijner regeering aan te 
I:Jevelen. Ik mag nog bijvoegen. dat mijne regeering en 
mijne hier zijnde hoofdoftkieren zich geheel met mijne 
ziem>wijze vereenigen. 

Ik heb de eer te zijn . 
Uwer Excellentie'::; Dw. Dr., 

w.g. LOUI.' BOTHA. 
Commandant-Generaal der Z . .A . H. 
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Bij bovenstaande Girculaire voegde BoTHA den volgenden 
treffenden brief' aan de strijdende burger : 

Bl.JLAGE II. 

Gewhte BraPelers! 

De geest van Lord KrTCHENER' brief maakt bet voor 
u allen zeer duid lijk, dat de Britscha Regeering niet 
anders beoogt dan den ondergang \'an on. Afrikaan eh 
volk, en het aannemen van de termen daarin vervat iK 
voor ons absoluut buiten kwestie. Feitelijk b vat d 
brief niets meer, maar veel minder dan wat de Brit ·che 
Regeering verplicht zoude zijn te doen al zou da zaak 
ook met on. verkeerd loO)Jen. Let op! dat zij on een 
Wetgevenden Raad willen g ven bestaande uit hare 
eigene ambtenaren en uit leden door baar zelve genami
ne rd. De stem \'an het volk wordt du in het geheel 
niet erkend. Ook wordt voorgesteld, en dit nog al:-: e n 
gun ·t, om maar één miljoen .f be chikbaar te ·tellen ter 
dekking Yan onze staat~Hchulden! terwijl toch Yolaen. 
algemeen rechterlijk advie ·, indien de zaak onverhoopt 
met ons verkeerd gaat de B1it che Regeering verant
woordelijkbeid moet dragen van alle staats chulden en 
niet maar eenvoudia met d taat baten kan wegstappe11. 
Onze burgers hebben reed· zwaar gevochten, maar hoe 
kan het ook ander', wanneer bet be taan Yan on · volk 
onret:btvaardiglijk wordt bedreigd. Het bloed en de 
tranen, die deze oorlog reeds hebben geko t zijn zwaar: 
maar het opgeven van on. land is dubbel zwaar. 

lk gevoel van harte met die burgers, wier familie~ zijn 
weggevoerd. Laat dit toch niPmand wanhopig maken. 
want die wanhopig wordt eu den strij(l opgeeft, rloet 



niet alleen onrecht aan zijn volk, maar werkt ook zijn 
eigen geloof van hem af. 

Hoe dieper wij door den vijand ge:::nnart worden, boe 
Yaster wij bebooren te :-4taan Yoor onze goede en recbt
,·aardige rechten. 

Laat on gelijk een Daniël in den leenwenkuil onH geloof 
op Gocl alleen ·laan, want op Zijn tijd en !:;ijne wijze 
zal Hij ons zeker uitkOJmt geven . 

LO UI~ BOT HA, 
Com manclan f · Ue/lf' raal. 

ERMELo, 16 Maart 1901. 



--·--------
T Yll· en Uth. J. H. DE BUSSY, Amsterdam. 
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