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DE GRONDVESTING DER KAAPKOLONIE EN liET VOORSPEL
VAN DEN STRIJD.

Wij willen deze aLlevering van "Vragen van den Dag" gcl10el
wijdon aan den vrijheidsstrijd, dien het Nedcrlandsch element
in ~uid-.\frika gedurende een oe uw heeft gevoerd togen de
Britsche politiek.
In onze materiali::;ti che eeuw, te veel door het stoffelijke
behoerscht, werd daar een heldend r<tma afgespeeld, niet minder
hoog in OlJVatting en grootsoh i u daden dan bet meest beroemde
tlcr klassicke oudheid. Eon groepje strijders stond tegenover een
wereldrijk, eeu kleine natie togenover een machtig volk, oen
nttntnJ arme en onontwikkelde Boeren togenover eon rogeering, die
or trotsch op is, het Uhristendom en de beschaving in haar banier
te voeren, en die over krachtige hulpmiddelen kan be chikkon.
Do machten zijn niet te vergelijken. Maar waar bet gold \'l'ijheid tegen onderdrukking, een lovend begin el tegen willekeur,
rechtvaardigheid tegen omecl1t, daar kon de strijd voel blood
oi::;chon en onnoemelijke offers vragen, maar was de zege bij oen
volk van karakter verzekerd.
Juist een eeuw is bot geleden, dat de vrijheidsstr\jd der Bocren
is aangevangen, die met korte tusschenpoozen steeds hoeft voorLgoduurd, zij bot niet altijd door veldslagen of op het oorlogsveld .
Do Boeren hebben uit dien strijd hun uaam en vlag met orre
\Orhoven; hun vrijheid wordt overal toegejuicht, behalve in het
Engel::;che Rijk. Dien belangrijken strijd der Boeren tegen de
Britsche koloniale politiek in Zuid-Afrika willen wij in oen
beknopt overzicht tracb ten te schetsen. V\Tij vangen daartoe aan
tlll't lwt verloden, omdat. dnarin de gobcurtonisson van hot boden
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wortelen. Mot de groot<' \'Cl(hlagcn e11 oorlog:;Lafl:l"l;e] •JJ zulkil
w~j ons niet beziglwudcn; om; doel is den Jrnad te volgen, die
door de goschiedeni:; der Boeren loopt, en welken de EngelsdH3
politiek vruchteloos in handen trnchtte te bekomen.

***
Voor ruim een ecu w was hot zuidolijk gedeelte van Afrika
nog een .1: oderlu.ndscl10 kolonie. De Nederlm1d ·che Oost-Indische
Compagnie had aan clc Kaap de Goede Hoop, een punt, dat
zeer gunstig gelegen was als _oen tus:,;ehcnsiation vo• ~r de sclwpen,
die naar Indië of van Ind1i; naar het moederland zeilden, in
Jü52 een Nederlandsehe volkplanting gevestigd. Aan\'<lnkelijk
was het de bedoeling der O.-I.. Compagnie hier sleehts oen staiion
aan de Tafelbaai te vestigen, waar iedereon rlienaar van de
Compagnie moest 11ijn, ouderge:c;child aa11 dit licha;l.m. liet
Kaap:;che :;;cbicrelland was do:lijd::> slechts door een zestigtal Ilottentott.en bewoond, "ellendige :-;trnmlloopers," zooals van ltiebeek,
de stichter van het station, r.e noemde. En in bet zuid wr;sten
van Afrika zwien·on IIottentoiteustammeJl rond, te1 wijl dieper
in het binnenland Bo:;jcsmannen en Yercler ooatelijk Kafferstammen
een vrij terrein hadden, volkeu die voortdurend met lkander
in oorlog verkeerden en de despotiekc macht vun den sterkste
deden beer-chen.
llet station aan do Kaap, tot. een fort gebouwd, had niet alleen
beteekenis voor de NederhuHlschc, maar ook voor de zec\·;wrders
van andere nati(;n, die hier verversehingen l.wkwmucn op den
ln.ngen tocht naar Indit;. JJoch daar bet statio11 veel geld kostte,
hesloot <.le O.-I. Compagnie in J ()6.3 er eon i ge bmgergezinnon te
plaatsen als yrijc Yolkplanters. In dit. Les] uit ligt de grondslag
voor de vestiging ecner l.·olonie. Naast do dienaren der Comp<tgJJie
r.ou er than · een klasse van men. cben komen, die geheel u~j
waren en konden werken op eigen grond en in hun eigen
belang. D' Compagnie ondcrsteuJlde der.e lieden aanvankelijk,
en koos daartoe bij voorkeur getrouwde Ilollnndors en Duitsche1·s.
Doch ook ongehuwde hand werksliedcn of ûj, die al:; tuinier:O
diensten wilden doen, werden Jliet zelden door de Compagnie
als dienstbaren ontslagen, om zich als vr~je kolonisten hier te
vestigen.
De nakomelingen vau deze lieden, eerst wei11ig in gotal, doch
later vermeerderd door li'ram;che Protest:Ultsehe vlnchLeliJ1gen,
die in den tijd der god. dienstvervolging na de opheffing van
het Jtdict
Y<tn
Nantos (lGI:lG) hun vaûorlaml voor hun
godsdicust prijsgaYen, alsmede door van tij<.l tot lijd nog aankomende Ilollandsche gcr.innen, maken de onde kem uit der
Blnnke bewoner;> -van ~nid-Afrika. Ook nl was een gcdLolte
dier he,roners vnn Dnitsche of li'ru,nscbe afkomst, de 0.-Ind.
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Compagnie, die een llollundsehc kolonie wilde vestigen, wi~cl!Lc
die uationaliteitsverschillcn uit, doot· de llollaudscho taal verpliehtend te stellen, door zelfs kerkplicht voor te schrijven in de
Kaapstad. De wcdcrzijdsche omgang, de vermenging dier kolonisten van versebiJlende nationaliteit door huwelijken en Je Ilollaudscbo taal, met don Hollandsehen bijbel, dit alles h, d ton
gevolge, dat do verschilJonde nationale elementen versmolten tot
één ras, in vele op1.ichton liollandsch van karakter en zeden,
Jlollaudsch van i;wJ, mü.nr waaraan toch do vreemde invloeden,
en bovenal het Fnlllsche element, een bijzonder oaehet verleenden.
li'ran. che emigranten, ijverige en ook levendige, rnslige lieden,
, vol ondememiugsgecst, zooals J'eeds blijkt uit hun uittocht uiL
Frankrijk, gaven een voortvarendheid aan dit ras, welke den
phlegmatioken IlollanJet·s oorspronkelijk vreemd was.
Zoo had zich rondom de allang.; tot een stad ontwikkelde
Kaapstad een liollaudscbe Kolonie in Zuid-Afrika gevormd,
onder heL hestuur Jet· 0.-fnd. Compagnie. Eerst nahij de Kaapstaü geyestigd, waren de kolonisten van lieverlede verder doorgc<lrongon naar hot binnenland, in de gewesten, door de onbcscl.:wafcl.e Bosjesmannen, Hottenlotten en KaLfers bewoond.
De Oost-lndische Compagnie echter deed haar zaken slecht; zij
<lucht bov na! aan zi.c!Jzelf en eigen voordeel, maar had geen
succ<:s met do Kaapkoloni.c. Ook do ambtenaren, die voor de
( 'ompagnie hier optraden, stclücn veelal cigonuelnng boven dnt
vatl de M<tatschappij, die zij dienden. Do Compagnie van l1aar
kanl stelde nllCJ·lei beporkm1,do bepalingen vast, waardoor do
kolonisten in hnn vrije ontwikkeling belemmerd werden; tle
produktcn van hun land moo.;ten togen htge prij·. n uitsluitend
<tan de Uompagnie geleverd worden ; haudel mot all(]enm \\'ë.tS
verboJen, en cle door de Uompagnio vastgcstelde en uitbctaalilo
prijzen worden nog voor ec•n ,tanzionl ijk deel vorm inclcrd door
belgeen in Je zakken der oneerlijke ambtenaren vlooide.
Die toestanel had reeds herhaaldelijk on! u te u on ontcv redenIleid bij de kolOJli. ten doen ont taan, on klachten tcgm1 den
gouverneur, vcrzet tegen hot lJostu 111 en tegen de am IJ tenaren waren
niet zeldzaam. En do kolonisten, uiot gezind, om zich steeds <tan
<lat soms willekeurig gezag te Ollderwerpen, trokkon van tijcl tot
tijd dieper het binnenland in, om daar op bun eenzaam gelogen
boerenplaatsen vrij te :t.lJll en zich heer e11 meestor te gevoelen. Zoo ont. toud er in do vorige eeuw reeds e0n trokgeest onder
<le kolonisten, welke de Compagnie trachtte tegen te gaan, hoewel zondor resultaat. Door dit proces had de Blanke bevolkillg in het zuitlwesten van Zuid-Afrika zich steeds meor vel'broid en was z\j in lkOO tol do Groote Visaluivier in het oosten
genaderd. Hot kaartje wijst die trapsgewijze voorl·<Jhrijcling der
Boeren in Zuid-Afrika aan . l)
1) Dil

kaarl,ic i~ ons ten gcl>I'uike al'geAlann cloor cJe Uitgcvcrs-1\laaiHchappij
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VERBREIDING OER BLANKEN IN ZUID-AFRIKA.

Verbreiding der Blanken over Zuid-Afrika.

Het kHarlje wijst aan, hoe ver de Blanken bevolking zich in de aangegeven
jaren had vcrureid. Hier woonden niet uitsluilend Blanken; ook inboorlingen
woo1lClen naast de Blanken. Doch uniten de aangegeven grenzen hadden zicl1
zoo goed al geen Blanken gevestigd.

Men denke zich echter niet, dat het op de kaart aangegeven
gebied in de aangegeven jaren uitsluitend door Blanken hewoourl
was. Van de Kaapstad naar de grenzen toe nam het aantal
Blanken af, en in de grensgewesten waren het slechts eukelc
Boeren, die op hun groote boerenplaat en met gekleurde dien 'tboden en slaven loofden, echte patriarchen, zooals in den Bijhel
beschreven worden.
De Holland. che kolonie aan de Kaap, welker ontstaan wij boven
lil
enige algemeenc trekken geschet t hebben als inleiding voor
Elseder. Het lwmt voor in ons boek: Bewoners de•· Y1·eemde TVerelddeelen, clccl r,
.lj1·ika, 1 ~8, waarnaar wij hen verwijzen, die omLrcnt de Kufiel·s, llottentntten,
Bosje mannen, zoowel als over de Blauk bewoners \'tlll Afrika narler wenschon
i ngelic!Jt te worden.

,)

ont; Pig •rdijk beloog, werd in 17!).) d< töpuellml der gebeurt •rlis~mn,
ll'<'lke in Europa uit cle gr·oole I~'rnnsehe omwPnteliug voortvloeiden.
De Uost-lndi,.;clw ( 'ompngnic wns bankroet; cle i::5laatsregeeritlg,
welkt• baar bezitting •n had overgenomen, was ni t in slaat, die
uilgeureide gewesten te besebermo11 tegen ütmvttllen van \'roemden,
('ll eycumin kon zij er lwt inwendig bestuur hnndhnven. Ook in
de ICtapkolonic heerschte onru.t; de kolonist •u hadden hier,
cvelwls in Europa, hu11 partij('ll ntn Patriotten en Prinsgezinden,
Pil cle stilstand van den htwdel, de achteruitgang van alle bt·oruwn
van bcsta<tu en du drukkende belastingen brachten in •nkelc
districten zelfs de nocren tot opstand. Dit geschiedde o. it. met
de unrgcrs \"1111 Graafl' Reinet en ll1 •t die Villl Stellendam in 17!).),
Onckr <li n toestand \'illl verwaning in de Kolonie kwalll don
11 en ,J UllÎ 17~).) een vloot V<Ul negen oorlogsschepen voor un kor
in de 8inwnslntai. Aanvankel~jk was het in de kolonie nog onbekend, tot welke natie die >;eh •pon behoorden, en meu vormd •
het plan, ~:ich tot verdediging van do Knap.tad gereed te nmkou,
tot>!l CPll brief bij lJCt be:tnur inkwam, door üo Engelsoho oflicicr ·n .\clmimal Elpllinstono en Majoor-Genemal ('mig aan het
hoofd der rPgeering gericht, mot \'orzoek, het schip van den
.\dn1iranl te bezoel· •n, tt>m•iude een belangt·ijke informatie te
on tntngen, alsmodo con bevel van <len tnclhomler, d n Pri n~>
Vllll Oranje. 'l'ocn dit l,ezock I I ieL gebracht w •rd, kwamen drie
Engelsche oliieicren aan het kasteöl te Kaap:tnd, eu overhandigdPn den Commissaris Sluysken ePn uovelsehrift. van den Prin:
n;n Onmje, g dateenl Ke'~", 7 I~'cur. 17fl.), w;mrin hem gohtst
werd, dt> troept>n van den koning van Engeland in de fortPil un
el(ler-s, <tlsook d Britsoho oorlogssdJCpcn i11 de havens toe te hücn,
en dt•zu troPpen en oorlogssch •pen te be"'ehou\\'en als de krijg:nutcht
cener IJe\"l'iende mogendheid, gezonden, on1 de kolonie tegen e •n
inval der Fransehen te beschenncn. U·clijktijrlig daarmede werd
een brief owrhancligd, wnarin cl(: toPmnalige toestand der ~eder
lündl'Jl ge:chetst werd, hoC' daM de ~Hadhondcr gevlucht \\'<IS voor
de Fmn:'ehe troepen, en in Engeland bescherming hnrl gevouden.
D0ze ln·ief dor En~clsehe oflieieren traebtte den imlrnk <Ulll de Kaap
te geven, dat de ~ ederland 'Jl geheel verov rel waren, door d<'
l<'mn:chen lllet gestrengheid behnndeld werden en dat (1 meerderheid dP.' volk:; de I~ l'Hll ·chcn alti vrienden ue:-;ehonwdc.
fn don naad te Kanpstacl wa~ lllen Orauj 'gt•zind. Daarom zou
lJJOll den Prins g<t:trno geboorzn<tmd heblJen, <loch aangezien de
PriJL' als vluehteling in een vreemd laud vertoefde, meende men
dat bevel niet te knnn 11 opYolgcn . .\un Admiraal Elphin·tone
\\'erd ge~t'hroYcn, dat de vloot \'Hll provisie zou worden voorzien,
en men v<'rzocht hem, dat telkeu · sleehts een klein getal man~<.;bappen aan land zon wonlen gc"ondcn . Indien de kolonie door
dP Fmn:-;chm1 moebt worden aangevallen, zou men gaarne hnlp
vragc11, doch thans was die nog 11iei noodig.
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liet. nnLwoonl op dit. schrijven was, dat Genemal Craig IHL<lr
Kaapstad zon komen, om vcrder bericht te geven. Den l,Qcn .Ttmi
vcrsche n clezc claar, en h~i Yel'klaardc aan don politicken H.aa<l
te Kaap;;tüd hel doel zijner zending en de w\jze, wnarop hem
gelast was, die uit te Yoeren. De vloot en de troepen, zeide hij,
wat·en doo?' den Kon i 119 Nm Engelrrnd gezonden, om de kol on ie fp
besl'!termen, totrlut het 011de ?'egcer?'n,rJ.~stelsel in de Nede?'landen hN8iclc1
zonde worden. Geen vertmrle,.inf}en zolldm? in de ?i•etten en .fJelmtil.·en
'Vi/11 het lm1d .r;enw11l.·t ·worden zondm· den witd?·ukh·el~j!,·en ?L'en. t·h der
bewone·r.~, noch :o11rlm er m·e"lt'e helastingen worden opgele.!Jd. JTei
zo11 ltet volk v?'lj staan, met Enr;elm11l en tle Engeli>r·llc be:.ittinycn in
Ind ;;; !'?'U hl( nrlel tP d·rljm:m. De •t·e,qee'l'in,q zo((de .fJel•oenl INJI'Ilen in
nrtam t•nn den A~on iny t•rtn En,qelrtnd, doch de civiele rrm btewl?'e'll
zo11df'n hwn betrekl.-in.rJert beho11den, totdot de 1vil van Zijne Jl[r~;je8tcit
zol((lf' bekend gemna.kt lt'ortlen.
H ·hoone beloften! De beslisl"ing was thans moeilijk. 1\n.n zichzelf overgelaten, sloebt in t~at van verdediging, met Olll'n t in
clen boezem der koloni ten, d10 geenszin~J reden hadden, zoo innig
aan het oude gom·en,cment gehecht te z\jn, zoo was Cl' weinig
hoop op succes. als men weerstand bood. '!'och wees de Raad in de
Kanpstnd het voor tel van de band on vcrklaarde bij, dat de
kolonie zich zo11 besr·he?·men met eigen t1'oepen tegen elke ctwlvallende
mncld.

In clie ui1drukldng ligt de aanvang van een zich b wust .
z<'li'stan<ligbeid, di wd onderdrukt zou worden, manr 11iet 1\'l'rrl
gedood.
liet vricn'lschappolijk aanbod van .Engelanrl werd r1crhnhl'
van de hand g wezen. 'l'lwn · bleek, dat clio vriendschap ee11
n1Hler doel had, want de Eugelscbe officieren \T<"tnrcligrlen ver.
volgens con proclamatie uit, wtuu·i,~ de bet•olUttff ett de 1·e_qeering
11ityenootli.r;d en yela.st werden, zich onder Ól!8tltenning van den Koniny
t'fln
iCit.rJeluntl te stelleJI, teneinde te belf'tftm, dat de Frrm.~chen de
kolonie in h11n bezit b·eg~n.
liet vriendelijk aanboel van hulp wn:; re els in een hevel yerandcn:, om zie:b aan Engeland te onderwerpen. De Raad protesteerde er tegen en wee. op het verschil tns chen het aanbieden
van hulp en het vorderen van overgave; zelfs werd het proviandoeren der vloot gestaakt.
Toen de gevaren van buiten cl reigden, werden de bin nenln nJsuhe
onlusten der kolonisten gestaakt. Vel en hadden grieven tegen d
rege~'riug in Kaapstad, maar zich itan gng lBch gezag te onderwerpen, daaraan werd bij de nationale Boeren nog niet gedücht.
Ook was er een patriotis ·he partij aan do Kaap, die tegeuovcr den
Prins vnu Oranje en z\jn Engelsche bondgenooien stond. De
leden der regeering in Kanpstad echter waren meest aanhangers
der Oranjepartij, zciclen wij. Voor hen woog de brief van den
Prins zwaar, maar toch begrepen 7.\j maar al te goed de door-
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z.ichtige lledoeling tle1· ICngelseho vl'Î<'nclori, JI.I. om mccstm·s te
wrmlctt ontt de l:o!t111ie. 'L'o<.:h trokken vel u van de rogoering in
huu hart de J<;ugcbd10n voor, omd<ü zij lo l<'ransehen nog meer
vreesden.
Onder deze om ·tandigb.eLll~u kwam clou 21-)en Juni 17Df\ oen
Hollandsch schip in do 8imonsbaai aan 111et depêches voor do Kaap.
:\Iu verwachttb men van don toestand in het vüdorland op uo
hoogtP te z.nllon komen. Do Engelsoho .\dmimul evenwel sloltle oumiddellijk een wacht op het schip, on de brieven werden, na gelozon
Lo z.ijn, grootendeels twlttorgohonclen. Alloen één courant ont;;nu.pLc
aan do wttakz.anmhoi<l Llor Engolscbeu, ou kwam in rlo h<tnden van
, eon K<tn.psch bmgor. [n dit blad, gedateerd van 4 Ma<trt 1795, vond
mort de prodamatie, 1Lnt nlte pe1'SOJWn in Nede1·hnd en de Kolo'ft.iën '/l(t'/1.
rlcn eed vnn t?'Oitw uan den P1·in.s van 01'anje ontûagen wc?·den .
Dit uoriehL veranderde de gevoelons der Prinsgezinden. Jlet
hlcek, dat hot gor.ag V<m den Prins had opgehouden, on diens
brief htcl dorhal vo geen waarde moer. Wol moeL or in dien Lijd
nog bij con gedeelte dor kolonisten aan gedacht zijn, don Prins
uit te noodigon, om in de Kaapkolonie te komen en dtutr hot
bewind te aannutrelen; z.clfs moot er eon brief mot dat doel ge·
sdHovcn z.ijn, doch hij viel in Engelsoho handen.
InLn ·se hen maakton de koloni::;ton zich gereed tot verdediging.
Ongeveer elf honderd en voertig burgermanschappon to paard
w~tren te zamcn in hot veld. '!'och was de verdediging, di
geonsz.ins goed goloirt werd, niet tegen den anuvnl der Britten
ue::;tand. Wel werd in den Poljtickou Raad te Kaapstad de opni uw
n<tngehodcn Brit cho bescherming Vttn de lHtnd gewezen en
wnncn do burgerradon oenpaeig bot besluit, do kolonie tot hot
l<tatst. te verdedigen, tenvijl do burgers van hotzelfLle gevoelen
waren, maar ht:lt haatte weinig. Do vo!·dedigillgsmiddelen worden
d<tgelijks minder, en nit het binnenland kwamen geruchten
omtt·cnt plannen van inboorlingen tot een oorlog tegen de manken.
Er Wtts onrust in de kolonie, on toon den 4.en Sopt. een vloot
Yttn v~j fLion Engelsoho schepen de SimonsLaai binnenkwam met
drie duizend mau troepen aan boord, onder bevel van den
Genl:)ractl-Majoor Alnreel Clarke, was er niet meer aan ernstigen
tegenstand te denken.
be politieke Raad kwam den 1-fen 'ept. bijeen, om te beraad!'lttgen over do te volgen gedrngsl~jn, en hoewel de heer Vct-n
Reede vun 011dtûwont. verklaarde, dat mot :t,ijn toostcmmiug de
kolonie nooit zon wordon overgegeven, waren de meesten toch van
ourdeel, dat men de . Lud moest ovorg ven, om te voorkomen, dtü
zij stormondedw.nd werd geuowon . Een wapenstilstand van
24 urnn werd gesloten, en den 1:)en •'ept. word over de voorwaardon van overgave onrlerlmncl lrl, die welrlm werden goedgekeurd.
De voorwaarden van de overgave waren do volgend!'.
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Terwijl de troepen zich overgaven, zouden <le officieren de
vrijh 'id hebben, om Of in Knapstad te olijven, M naar Eucoptt
torng te koeren, indien zij hun e rowoonl gaven, niet tegen
Engeland te dienen, zoolang de oorlog duurde. De kolonisten
zonden al bun VOOITOChten Oehouàen, insluitend den bostaanden
godsdienstvorm. Geen nieuwe belastingen zoudon worden opgelegd, en do oude zouden zooveel mogelijk worden vermiud 'rd.
All.es, wat aan de O.-I. Uompagnio behoorde, moest aan tle
!Dngcbche officieren wordon overhandigd, doch allo andere eigendom moest g ëerbiedigd worden. De landerijen on huizen, aau
de O.-I. Compagnie b •hoorend, zouden in pand gehouden worden
als waarborg voor do terugLetaling van eon gedeelte ntn het
p<tpieren geld, dat in omloop was.
Zoo was hot lot der Knapkolonie boslist I In d n Woonsdagmirlclng van den ll)en Sept. kwamen de Britsoho troep n onder
bevel van Gcnenwl Oraig op het kaste l Le Kaapstad aan, en
de llollandsche troepen, di' met vliegende V<tandel~ on slaande
trom bet kastcel uittrokken, legden de wapens neer. De Britsoho
dag werd ge hes ·ben op het kasteel, en het cm"to tooncel der
geschiedenis vu,n de Brit~ehc politiek in Zuid-Afribt wn ·afgespeeld.

***
De Knapkolonie was Engel. oh geworden. Schier r.onder slng
of tegem,tand hntl Britmmii:• va:-;ten voet gezet in het znidcu nw
h •t in dien tijd yoor het grootste gedeelte nog onbekende werelddeel .\.frikn. 't I:-> het begin van een nieuw tijdpl'l'k in de lhitsehe
koloniale politiek. ~ftU1l' td ge:-;chiedde de eerste inbPzitn ming
tloor den samenloop der omst<1 ndighedon schi r zonder ll'eer:;innd,
Brih1nnië kwam hier in nanmking met een onbnigbtttu· ras, 1rnar
het begin elen geldt.
'l'oen de Kaap. tttd was overgegeven, keerden de Boeren nnnr
hun woonplaatsen terug. In <le ouitendi,.;tricten was men chtee
niet teneden met de beslissing. Do rcgeering te Kanpstnel had
nimmer do sympt\Lhie dier gt·ensboeren genoten on had het er
ook likwijls llûtl.l' gemaakt. rrhans achtten zij zich tlan ook
goenszin · gebonden door de beslis. ingen rler afgetreden regeeriug.
De Engel. che bevelhebbers deden, het moet gezegd worden, al het
mogeUjke, om de bevolking der kolonie voor zich te winnen.
Ambtenaren der Oompagiüe, die den eed Vè\ll getrouwheid U<tn
don koning van Eng land aflegden, werden meestal gehanclhaafcl
in hun betr kking; bet in omloop zijnde pn pieren geld werd
inwi selbaar gesteld teg 11 sp cie (1~ stniYers papieren geld tegen
1 Eng. zih·eren shilling); do zegelbelasting op publieken koop
van goederen bij minder dan 29 pond st. werd afgeschaft; de
belofte werd gednan, dat ieder mocht koopcn van wien bij wilric,
(·n ook vrij was in den vcrkoop van zijn produkten. De Boeren

EER:-5TID TEm~NI:''l'.\:"<1> TI~UIDN IIWr Jllq'[',.;(•lJ ~~~~~'l'OLlR.

Û

werden uitgeuoodigcl, hun vee en produkLon naur Kaapstad
zenden, waar zij ze vrij kouden verhandelen. Nieuwe be]n:;Liugen
zonden niet worden uitgoschrc\'en en de bostaande dmkkeude
zondeu verlicht worden.
Bchoone beloftou voorzeker, waatdoor een groot gedeelte der
kolonisten gewonnen werd voor dl'n nienwen stü,nd vtm zttken.
Men meende de11 dngernad \'Hil een schoonor düg t.c zie11 gloren
aan de kimmen. Vekn nabij do Kaèlpstad onderwi rpen zich dan
ook, en gedeelte mot instemming, doch een ander gedeelte ged\\ree,
OJHlonvorpen als zij w<Lrcn, maar met wantrouw n in bet hart.
In het binnenland, in de grensgewest n, gi.·tlo h0t evenwel.
, 1\Iet name het elistrict Grnnff Hoinet was omustig. Boeren al:;
Mnrlin us Prinsloo, Kruger c. a. 1o rdcn zich hier on hielden hun
beginsel en van ontevreden hei cl den and ren Yoor. Do l~~11gelschen
Lrachltcn do ontevredenen Lot rust te brengen; een kolonist werd
tot landehost benocmcl, doch toOJ! deze am1kwam, de rlrostdijklok
liet luiden en de Engolsclte vlag deed h~jschcn, w rd hij spoedig
door een aanlal opgC\wonclen lieden omringd, die de vh1g neerhaalden. Zij wilden er d heerschappij vün Engclnnd niet erkennen
<'ll berichlten deu landdrost, dat l\Iartinus Prinsloo gekozon was
als beschermer van "de stern dos volks", en dat hij verboden
had, den eed van trouw ann den ko1li11g van Engeland af te
loggen. Hier in de binnenlauden ontwaakte reeds de rlemocmtie.
Engeland stuitte bij de uitbreiding zijner macht in Zuid-Afrika
op rcpublikeinscbe beginselen. De kolonisten \Varen ,·oor eon
g1 oot gedeelte voortgekometl nit een republiek, baddon zich
i11 de grell.'>gowestcn toL een meer dan r publikein:,;che zelfstandigheid ontwikkeld, moe:,;ton d<lttr steeels voor zichzelf zorgen
en Pigen veiligheid verzekeren, zoodat onwillekemig ook de
gedachte va ten wortel schoot, dat ieder recht hnd, ove1· het bestuur
mede te . preken. De stem .]es volks ·prak in hot laat. t der
vorige e uw reeds gebiedend bij de Bo ren-koloni.-len.
'l'och had de beweging aanvankelijk nog geen resultaat. Een
g'dcclte der Boeren bleefaan de nationale belangen getrouw, een
ander gedecl1 e vu nel het beter, zich <l<W de Engelschon te onderwerpen. ~og tot November hicl1l de uationale partij vol, maar
ûj erkende eindelijk, dat h 't vruchteloos zou zijn, het l3rit:-;che
gezag te trobeee n. Uitgestorven was de partij of bet beginsel
hi rmede echter niet; lllct hoop op IJUlp uit het l)uitenlancl of
yerandering van de omstandigheden werd mokkend do overgang
van bet bestnur erkend.
De hnlp vnn het buitenland IJloef nit. Jan Pietcr Woycr, hocwel
vreemd ling, had als districtsdokter hi r invloed v 'rkreg •n; hij
stonrl de Fransche beginselen st rk voor en ijverde daarvoor
iu Znid-"\.frika. Op een Do nsch schi!J, üat do Algoabaai MnclPed, was hij naar Bntavia gevlucht cu had daar hulp gevnhlgd. I fier waren r.es Fran;;cho fregatten op dit oogcnllik, Pn
()\t
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do ndmimal zuncl er een mot kruit en loo1l nnar clt> Bo ·t·en van
Ur:tnll' lteiuct. Bij de kotn::~t vnn ltct li'nuL·elw fregat was de Algo<tbnni ochlor door oen [~ng('lseh oorlog;;;chip gedokt, ott na con kort
gevoehL moest het li'mnschc schip wijken . Ook eon n.ndcr schip
1110t koffie, suiker en krijgsbchocfton, uit Batavi<t tot hulp gezonden, bereikte het doel niet; het liep door :,;tor men do Dohtg al>tt<ti binnen en viel d<utl' don v~jand in handen . fDvctltllin gelukte
h ' l eon vloot van negen sehepcll, on :lor Admimnl Lncns uit IIol l<tnd gezonden, !lcn Boeren Legou de J~ngclschon hulp te vorlconon.
?.;oo wns do Jllttionalo Z<1.nk niet te redden. En Engeland, dnt
<ULn\·ankolUk de kolunie l~ttd genomen, om haar tegen do ü ransehen
tn !Jcsclwrmen u1 in p<tncl te houden voor don Prins van Oranje,
verklaarde in 17DU openlijk, dat hot niet voornom •n:,; \nt::i, hot
land weder af te staatl.

***
In 17!17 wonl <lruaf 1Vfa ·arLm·y gouvel'll •ut· der Ka<tpkoiOllio,
con nn1ht, dal "tnet ,-,trengo partijdigheid" door hom word gevoerd. Do koloni:;ton, Jio voonrenddc11, nnn Dritannië gebochL te
z\jn, ontvingen gnn:;ten; de .repnblikeinsch gezinden worden op
nllerloi wijzen gedrukt. "~ oott \nt::i er e n tijelsLip in de ge:;chiedt•nis der 1Cwpkolouie, waarin men minelor vr\jhoid bezat, om
zijn gevoel n · uit te ·preken, tlan het toenmalige," zegt 'l'heal.
fT et was in tiezen t\jd, daL men het Brit:;clt bostnur r otls Ynn
con ancleren kètnt leerde besuhouwen en de <lnti-hngolseh-gozindhcid sterk toenam, ook bij overig n. · ni<•t onrustige kolonisten.
Bovenal verwol·tc hot ergernis, dat de voo1·naam~to posten vervulel worden door IDngelschen, die d' taal cler Bocren niet vcrtonden on groot snlaris: n uit de schatkist trokken.
'rhans wilde de gouverneur ook de koloni::.ton vü. ter aan
Engeland verbinden e11 ei:-:;chte h\j den cd V<lll trouw aan de u
koning. Daardoor werd d, ontonedenhoid gevoed; yelen gehoorznctmden oucl r mokken, en <tncleron bleven geheel wug, toen zij
tot bet afl.eggen ntn rlen eed werden opgeroepen . ~adat dit
ge ·chiedde, trad de gouvemeur krachtig rop: clragoncler:; werd n
ingekwartierd bij do weerstrevenden en enkelen met ,-erbanning
gestmft.
Yn.lt het te verwonderen, dat do ontovr 1lenhoid toenam? En
wn.nueor wij venlor weten clnt, hoewel er een uitstrkeude rnal'kt
was, de Boer n !"ven weinig vrijheid om te koopen en te verkaopen hndclf'n als onder de Oo t -Indi:;ehe ('ompagnie; dat de
rf'gce1·ing niet toeli0t, dtü nwndbehoeftcn, vnn welke :-;oort. ook,
uitgevoerd worden zom1m· ve:·lof; dat d prijzou van vee en
kor<·n, vnn vl ·o ·oh en brood werden vastgo:;telrl als in vroeger
tijden, dan wot·dt hf't duidel\jk, dat zij weinig genoten van de Yoordeelen en Hijhorlcn van handel, die het Bl'itsche gezag beloofd had.
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l'.oo ~m 'tlldc hot, hovoJHtl in cl' gronsgowc~Len; :'llechls een
enkele aanblazing wa:; noodig, om de vlam te do ' Tl uiLslaan. l~n
toen in 17!lLl de <..:ommandnnt Adriaa1J vun Jnar::;veld, een dapper
mnn.r koppig rnnn, vroeger aanvoerder, wegens beschuldiging van
va]schheid in ge. eh rifte gevangen w rd genomen, vcrzamelde
l\Inrtinus Prinsloc in allerijl een troep burgers en rcdd den onrlcn
commandant nit do handen der dragonders. Daarmede brak eon
opstand uit bij do oostel~jke gron bocren; die vnn hot nOOiïlolijk
distriet ovenwel namen er nit vrees nog geen deel <Htn .
Een stcl'lcc troepenmacht, onder Genoraal Van de Leur, werd
n<l<U Gmntf Reinet gezonden tot demping van hot oproer, on
· hieronder behoorde ook eon Hottentotten-regiment. 'foon zich in
do gron~districteu het gerucht ver~preiclde, dat de Hottentotton
m 't do Blauke sold,ücn tegen de Hoeren zouden vechten, slotPn
tal van IIoUentotton, in dienst der Boeren, zich bij hen <tal\.
/jij hegrepen terecht, daL het goocl vi.·schen is in troebel water.
Door dit alles worden de nationale Bo 'l'en ontmoedigd; hun steun
was Ie gering. Zon<lcr bloedvergictell w 'l'U J opstanel gedempt.
Irond rd en d rtien Bo ren g;wcn de wapenen over n wn ren
van mem1ing, <lnt hierin vergiffenis bcgr pen wa.·. 'fegcn hun
verwachting werden 7-ij echter gevangen genomen, wnarLegcn zij
mot alle kracht protc teerden. N•t bctnling van geldboeLen worden
er !13 lo gelaten, mnar de overige twintig werd n nnar Knapstnel
go7.onden en in het kasteel gevangen gezet.
Later g<wen uog 4 2 anderen zich over, die vcJ·gi ffenis ontving ' l l.
Een zevental \'ttll de kraclitig't optredenclou y]uchtLen ec!Jtcr
nnar het Kn.fferland, waar eenige de erteur~ uit het Engelscha
leger zicll bij hen. aan loten. Een aantal jaren bleven zij hier
onder bescherming van den Kaff'rvorst Geilm.
De bovt'ugenoemde gcvaugcnn ming de1· Boeren en hunlatere
vcroordeeling tot onteerenie SLraffen mankten eeu <liepen indruk
op <ie kolonisten. En toen de gcyangenen in 1803, nadat de
kolonie voor kort aan de IIollaudscbe regeering ternggegc\·eu \\'a. , weder vrijgelaten werd n en nn,ar hun familiën
terugkeerden, had er voor goed een wrok teg n het Engelsch
be. tuur in bun harten post gevat, die gedurende vele ges1aeb ten
niet zon worden uitgcwischt. In die gebenrtcnis ligt reerl cle
kiem voor de verdere gesehiedcnis; namen, diA later in le
hi~torie der Boerou bekend 7.ijn geworden, als Mcijer, Kruger,
Venter e. <t. komen reeds voor omlor de opgestane gl'cnsbocren
V<tn Graaff Rei u et. De opstand van 1799 is het eMste feit uit
den grooteu worstelstrijd der Afriluumschc BoNen tc,gen de
Britsehc politiek in Zuici-Afrilm, die thtws, na een eeuw lang
met afwis~elcnd · kanscll gevoerd en door kort re of ln.ngore
tijden \'utl sch\jnl.mro rust afgebroken te zijn, weer met vcrnicuwclc
he\·igheid is ontbrand in het~:dfclc jaar, rlat hot "vrPde op aarde"
ook do nHtehtige bcstnmuors de r volken schoon te beziclr·n.
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'L W<ts een treurige lijd in tlo Kaapkolollic god uremlo do ecr:-;l.n
jaren (lezer eeuw, bovenal in do grensgcwesten. [n 170!1 brak t'l'
weder t'cn Kall'oroorlog los, doordien ~dln.mbc met Lal van KosaKnffers over do Visch-ri,·ier in de KüapkoloiJie viel, die hierdoor
bet tooncel werd van een hevigcn st.rijd, ton Jhtdccle dor grensboeren 1). Roovcrijen der Kosa- Kaffers w;u·cn gcdmenclc v le jaren
aan de orde van den dag, Yan tijcl tot tijd nJgcbroken door
zoogeil<HUndc vredesverdragen. Nu een· waren het roofbenden
dor Kaffers, 0111 vee te -verkr~jgcn, dn,n weer, om gronden in bezit t
nomen, en voortdurend werden de vrouwen en kinderen bedreigd,
zoodat do grenslJOoren geuoodzaakt Würen, schier dagolijk bun
huis ell erf, bun familie on bezittingen mot do wapens in do
hand te verdedigen tegen do woc:;to benden. \Vel kwamen van
tijd tot tijd Britsche troepen, om de Kaffer te bevechten, doelt
die Katforoorlügcn maakten den toe tand ni t. heter voor de Blanke
bewoner:; üez r ::;treken.
Valt het te bevreemd 'n, lat do Boeren, zoo voortdurend blootgestel<! aan aanvallen en roof, le\'eud geheel te mirlden van
woc te volken, zich tot con ruwe krachtdadigheid ontwikkelden, tot
een moccl en zelfvertrouwen, die leidrlen tot vomcht.ing van
ttutoriteiten, welke niet \'OOr hen waakten? "Als men de ge. ebiedenis van d meest oostel~jke gren:.~en dor kolonie he tueleert yan
1 ïHO- ] 820, dan verwondert men zich inderdaad, dat dit dool
onzer landgenouten niet tot gelleole wetteloosheid, ja, zelfs tot
bnndeloo·hoid is overgoga<m, vooral, als men iu aanmerking
neemt, dtlt er tus ·eben hen zich bewogen eon aantal wegg •loopen
sehmken van nllm·lei slag: desort tm;, ontvluchte misdadiger~ on
1\lllke lni m 0r, die zich veilig achtten op ecu di:;tantie van zoo\\'n.t
duizend mijlen van do TafelbtHti. Dat zij zulks uiet werden, i:;
alloen toe te selll'ijvcn ~lttn bun innigon, goclsclien:;tigen zin, hun
htmgcn aan llen Bijbel en het geloof lttmner vaderen, en tUtn
hnu vertrouwen op Gorl. Uoo ru1Y z\j ook moebten zijn, hoc
onbesehaafd ook in menig opzic:bt, hnn Bijbel bleven zij lezen
en hun geloof aan Üoth Woord bleef onverzwakt." jJdu;; drukt
de heer van Oordt zieh hierover nit.
Tot 1S0:3 Llecf de Kaupkolonic voodoopig aan mngelancl. Gonvemeur" als 8ir George Yongo (1799-1 '01), tegen wien tal van
klachten werden ingt>r1iend wegen:; zijn lecht gedrag, wiens
te bel matige k noeicrij zelf" in de donkerste dagen ller Co mpaguie
zonder voorbeeld wüs, onder wiell licentiën ware11 t verkrijgen, om
onwettige dacten te doen of tot bescherming teg nover stntffen
op mi:-;clad >n, waren niet dic11stig, om bot gezag van Engehwd
meer sympathie ie doen verworven . Deze eerste periode der
Brit ·che koloniülo poliLick in 7Juicl-Afl·ika wa::; niet geschikt, om
1) Zie

Olll;

werlc

l:!ewo11Cl'~

rler Vrec111rle WeJ·elddeelen.l.Afl'ika. pag. 230, enz.

...

m;

KAAPKOLONIE AAN ENGELAND Al•'GTi:S'l'AAN.

1!3

Yoel vertrouwen in Lu l>oezelllcn en was voor do kolollie een L~jd
van treurige ervaring.
Toen de Vrede van ~ miens van 27 Maart 1H02 de Kaapkolonie aan do Nederlanders terugbracht, desl\jds do Bataafsoho
Republiek, en de overgave in Febr. 1803 geschied was, hoerschte
er vreugde aan do Kaap. Do Ie Maart 1803 werd als eon dag
van dankzogging gevierd toL "God den .\lmaelltige, omdat hij
de Kaapkolonie üan haar oude bezitters teruggegeven had."
De heerschappij der Bataafsoho Republiek duurde aan de Kaap
·leeht- drie jaren. De grenstoeren wordon in dien tijd door bot
bestuur mot rust gelaten en waren op hun l>ourt ook tevreden.
Zij hadden trouwens genoeg Lo doen om de ICtffer in Led waug
te houden, die voortdurend bun bezittingen verontrustten.
In dien tijd bestond de kolonie volgens volk. 'telling uit 25.7:55
Blanken, behalve de soldaten. Deze kolonisten waren eigenaren
van bijna 30.000 slaven en zij hadden hovendien in hun dienst
ongeveer 20.000 Jfottentot.ton, bastaards on Bosjesmannen, "Bom;mail:-:i". zooals de Zuid-Afrikaansoho schrijvers meestal zeggen.
Do afwissolende gohemtenissen in Europtt deden ook het oog
der Bt·itten weldra weder op de Kaapkolonie vallen, on zonder
hovigcn tegen~lund kwam in 1806 de kolonie weder in handen dor
Engelschen, die sedert dien tijd er voor goed gevestigd bleven.
l'an 1Rüö Le:chon wdc de Britsoho regecriug de Knapkolonie nog
JJict als een nutionale ucziLLiug, maar wel nb oen veroverd land,
dat Lij het sluiten van den vrede uau zijn oorsprenkelijken
eigenaar teruggogoveil kon ~~:orden. Doch met het einde der
revoln tie-oorlogen werd in 1H14. een overeenkomst met den Sonveroinen Vorst der Nederlanden getroffen, volgens welke de
Kaapkolonie aan Engeland werd afgestaan.
Men vindt het dikwijls medegedeeld, dat de Kaapkolonie aan
Et1geland werd verkocht. Die voorstelling is onjuist. Prof. IIeeros,
die dat vraagpunt nader onderzocht, kwan1 tot het he~luit, dat
geenszins nijwillig de Kaapkolonie tegen geld word afgestaun,
doch dit Nederland het afstaan dier bezitting niet kon verhü:doron.
Nederland moest dien eisch wel tocstaun; Engeland, dat reed veel
geld aan de kolonie besteed had, stond op deze bezitting; zoo
kwam do overeenkomst in 1Hl I tot stand, en sedert kon Britannië
zijn gezag aan de Kaap l1ilbreiden, van oen wettig verkregen
grondkolonie uitgaande.

***
Door het tractaat van 1814 was over het lot der Knapkolonie
beslist en waren do Zuid-Afl'ikaanscho Boereu w ttigc onderdrtJl 'll
van (hoot-Britanni(; geworden. Wettig volgen:-:; de traetaten Ul'l'
lDuropceschu Mogenclhedon, doch niet volgen:-:; hun eigen wemoch
on sympathie. Er was over de Bocren boHchikt. Moge in do

]4
OllJStreken der Kaapslacl de lt>gcnzin legen ]leL nribdw g ·zag
niet zoo groot geweest zijn, vcrder in Let ltllld, bij de in bun
hart republikeinsche grcn.l.Jocrcn, waren de Eng lschen sedert
hun eerste komst gehant, on cdert het voorloopig bc::>tuur was
dit niet beter geworden.
Vooral de werkzaamheid Jee UhrisLelijke zoudolingen OlH.lcr <le
Kaffers in Zuid-Afrika was de oorzaak geweest., om de vcrstandhouding tu "Chen Boeren en 8ngelschon slechter te nHtkon. In
l 7U9 had het LondellScho Zending·geuootsclmp zij u arbeid onder
Je Kaffers aangevangen . Een zendeling, Dr. van der Kemp, die
eerst vruehteloo. gepoogd bad Gij de Ko ·a-Kaffers ecu station
Le ' tichten, en zich later in Graaff Reinet vo:->Ligcle, was door
zijn zedelooze levenswijze en hu welijk met een vrouw tier in boorlingen een gru·wcl in het oog dor Boeren. Doch bovenal wm;
het .tan lpuut der zondcling'n ten opzichte der inboorlingen in
strijJ. mol dat der Boeren, en moesten zij hen wel baten, die Je
on beschaafde volk n, welke on u r putriarcha:tl g zag en dwang
tot nrl.JciJ on rust gebracht konden worden, Lot luie, onwillige,
rondslonterende lieden vervormden, die in llt'tulll bekeerd waren,
<loch in lordaad 11iet meer <ln.n rooveude landloopcr:; vol'mdell.
De Boer n L>eoordeelden de zendolingen niel volgen:; puilttnlhropi:;cbe beginselen, maar naar d' r sulbücn vn11 lnm work .
J~n welke waren die resullaten '? Deze, zegt de heer van Oordt,
"dat hoe meer een Hottentot in aanraking kw;ltn moL lc zcn<IPlingon, hoc minder h\j deugde, Loc "parmanLigel'" hij wer<], boe
luier hij zich vert901Hle, totda.t hij eindelijk v.tn zijn !ma:; wegliep,
om een ledig, lui le\'on t lC'iclen op de een of andere zending:;tati ',
W<tar men hem beschennde, zoolang hij in de kerk kwam en
tmchLLe, hoe gebrekkig dan ook, zijn Bijoei te lezen. D<tt war n
1lc reRnltalen, cu de Boer begreep goc<l, Jn.t die niet nnclers
konden zUu, zoolang cl<' zendoling zijn kleurlingtoehoorder:; Ycrteld , d<l.t <lllen in het oog van deu Schepper gelijk waren, dat
Klaas en zijn Laüs broeders waren . Dat kon de Boer in zijn Bij Gd
ni ·t \'inden· zoo kon, naar zijn eenvoudig idee, het werk v11n
Kaïn niet worden nitgewischt."
In d beschouwing der naturellen of onl.Jeschaafdo inboorliugen
van Zuid-Afrika stonden Je Boeren, de Portuguczrn en clC' Engelseheu OjJ v rschillend standpunt. De Portugeozen l.Joscllonwden
de inboorlingen als hnn slaven, de Boeren al.· hun kinderen, die
men moet leiden n die Jieuen to gehoon:amen, en de Engeiehen ab mindeljarige broeders, aan wie men dezelfde rechten
moei toekennen als aan de Blanken . Die verschillende besclwuwingcn waren een gevolg van tle verhoudiugen, waarin de naties
tot de in boorlingen stonden. D Portugeezen hadden geen autlero
verhouding gekend tot de inboorlingen dan di der sltwcrnij ; de
Engelsehen kend n hen in 't geheel niet en stonden du. uitsluit •nel op theoreti ·eh standpunt, doel1 de Boeren, die chtg'lijks

nwL Jwn verkeerden, kenden do11 aard vm1 l10L m:; en wil'lLcu
daardoor <lc in hoor] i ngc11 \'all hun ~;landpunt le bcheersd wn,
tot orde en arbeid te brengen.
De Bocreu kwamen met die beschouwingen dor Britsche 7.011dclingon praktisch in conHikL. Een gevolg hiervan was, dat
de zendolingen voorld ureud de Boeren hosch uldigden van de
Kall"or:; te ondenlrukken. %ij wistun fnulio ;;taaltjer::; op te disschcm
vnu een CJl al!Clor, dio gretige lezers vo11deu in de Engelsoho
kringen. Er bestond in Engelm1d in dien lijd een sterke philantbropische partij, die zich de Kafl'er:; nls brave, ideale natumkinrloren idealiseerde. Bij deze partij wokten do phn.nt.astisch
geklemde verhalen van zondelingen als Van der Kemp on Head
omtrent de ouclerclrukkiug dor inhoorlingon onwlie:;, n toon clo
philnnlinopi. cho partij in hut Parlement. invloed verkreeg, wist
zij do rugoering te bewogen, eon ontlor7.oek in te ::>tellen naar de
hemdeling 'll der Boeren.
Er werd en "H.ondgnnml Hof" ingosL 'ld, Jat in do laatste
IJHt<UHlen van HiJ~ zijn ûttingen hield in Graaft' ltoint>l, UiteJlbnge
e11 George. Niet mindor Jan 5.S Blnnkon stonden hier teroclJt
wegens misdaden, tlio beweerd werden Legen ] lollenlotton of
slaven geploegd te zijn. Meer dau cluizcud getnigen, Europeanen,
Kaff r::; cu IlottentotL 'n, werden gedagvaard. L),utr biJna allo
beschnldigden Boeren war n, valt het niet te VOI'\\'Onderon, dal
Hr hevige opgcwondenh id heerschlc in dew clistl'iclen. llot
Hondgaande Hof werd molûcnnuam zww1·tc ommcgnng bûtitempold .
En al blokon de ernstige ·bcsc:uulcl igi ngon ongegrond, toch
werden do mindere aan klachten, meest go:;cllillon tusscl!on hoereu
uu dienstboden, behall(leld on ver;;cheideno porsollen werden
veroordeeld. Bij rle Lotrekkingen van h n, die zomlor voldoende
roden na.ngeklangd en op Je hank dor bo1;chuldigdon gebracht
waren, ontstond een \·crbittering tegen de zendelingen, dil' als
de oorzaak van dit alle:'l be::;chouwd wordeu, on tegen de Brilscha
rogeering, die hientttn tocgttf, 7.0nder nauwkeurige kennis van
zukon- oen \'Crbitlcring, welke niet weer is uitgewischt.
Zelf:> kwam het in VH.) tot een uilbar:;ting. };jen Bour op eon
plaats in do vallei der Baviaans-ri Yi r, Feederi k BoZDi<len hon t,
WOJ'd besdnddigd, een kleurling-hediende te hebben mishandeld,
CJl voor het gerechtshof gedagvaard. llij vcrschoen echt.er niet.
Toen werden een na11tal flottentot-soldaton nfg zomlen mol don
bor!c van hoL !lof, om Bezuidenbont to ane:toerou. ]Joch bij do
nadering der soldaten richtte hij het !Sûwcer op hen en sclwot.
Bewideuhout vlnohtto vcrvolgens iu oen Hpolollk; b\j weigenlc zich over te goven, doch werd, op het oogenblik, dat hij
bezig wm; r.iju geweer te ladeu, doodolijk door een dor soldaten
getroffcu.
llcL 1\ik van oen ge ·nou veldon Boer werd den volg nden chtg
doo1· vrienden en bokenden bogmvon. Doch bij <lat graf klonk
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do süqu 1lor wmko. De broer Y<lll B ·zuidcnhouL v ·rklutmle, !laL
hij uioL zou ru 'ten, voordaL Je llottentotLeu-solcluLcn allen
v relreven en zij, die zijn familie zoo in rouw gedompeld
hadden, g straft waren! En nog vóór de vrienden uiteengingen,
werd besloten, de grensboeren aan te zetten, de wapenen tegen
de rogeering, die ]JUn do schande aaudeed, door Hotten totten
gearresteerd te worden, op te nomen.
Onmiddellijk werden boden door het land gezonden, om tot
den op tand uit te noodigen. Nog was de hijval niet groot: men
vreesde voor do gevolgen. Ongelukkig viel een brief met de
plannen den Engd-ebeu in handeu, en onverwijld werd er een
geheime patrouille uitgezonden, om Hendrik Prinsloo, een d r
meest ijverige leiders van den opstand, gevangen te nemen.
Prinsloo werd bij verrassing gevat. \V el verschenen er Boeren,
om Prin loo t ontzetten, wel werd het plan tot een formeelen
opstand beraamd en wilde men daartoe bij lachtersnek bijeenkomen, doch daar velen, hocwel g en sympathie meL het Engel ·eh
bc. tuur hebbend, zich toch terugtrokk n, konden de weinigen
die staud hielden, den .trijd uict wage11. Wie de wapenen nederlegden, werden gevangen genomen; eenigen echter reden harcl
weg, maar gaven zich later over. De mee.'t stand vastigen daarenteg n vl uebtten naar het Kafferland. Allen werden hier gcvttngon genomen, behalve é'•n. Dat was Jan Bezuidenhout, een echte,
onverschrokken gron .. boer, die liever wilde sterven dan zich
O\'crgeven. 1'oon de pandoers hem achtervolgd en ing hètaiJ
hadden. hield hU inet zijn wakkere vrouw, Martba. [1\tbcr, tand,
en richtte het geweer op zijn vervolgnrs. "Laat ons samen stPrven !" riep de trouwe wederhelft, en terwijl Bezll iden hout. het
eene gew er afschoot, laadde zij het andere. Doch Bezuidenbont
word getroffen en viel n der met twee em ·tigc wonden; ook zijn
gewonde vrouw en veertienjarige zoon, die eveneens Jee] genomen had aan h t geveeht, werden gevallgen genomen.
De opstand bij lachtersnek in Hll5 was gedempt; negen en
dertig opstandelingen stonden te Uitenhage voor een speciale
commissic van het hooge gerechtshof terecht; zes werdc11 lor
dood en de ancleren tot verschillende straffen veroordeeld .
Slechts één der ter dood veroordeelden werd begenadigd en den
9 n Maart 1 '16 werd het vonnis van de vijf ander n voltrokken.
Zestien werden toen losgelaten, en van de overige achttien werden sommigen veroordeeld tot levenslang verbaiming, ander n
tot li h ter tra:ffeJ) .
Alelus in ko1 te trekken deze treurige bladzijde uit c1e Zni<lAfrikaansche ge chiedeni- bij '!achter nek, een "eeuwige . teen
de- aan toots en een rots der ergemis" voor den Hoer, zegt Ilofmeyr. .. ~och Boer, noch Brit i:; er met ecre afgekomen, en de
geheclo gel eurtenis walgt ons. E6n ding staat zeker vast: r111
nog deukt de Bo0r gedurig om Slaubtersnek; 1111 nog kan hij
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pijnlijk Looncel op dien heuvel niet vorgoLm1; nu nog OlltvlamL
de herinnering aau het treurspel van löl5 zij u russou haaL."
II.

NATIONALE HAAT EN DE GRONDVESTING DER BOERENREPUBLIEKEN.

W~j mogen uiet in bijzonderheden stilstamt bij do gebeurtenissen in de Kaapkolonie on bij do gr nsboeren tot 1836. In hoL
algemeen kunnou wij 7.eggen, dat d politieke haat togen hot
Britsoho bestuur vooral bij de grensbocren voortdurend toenam
tbt national haat. "De grensbocreu van lölü zóudcn engelen in
plaats van menschen zijn geweest, indien zij geen bitter gevoel
tegen de Engelsoho regoering hadden gehad. En zij waren mensuhen, ruwe karakters, geïsoleerd opgegroeid in het land, te midden
Yan voortcimenden strijd, mcnschen, die liefhadden, maar ook
kond n haten met bitteren haat."
Bij dezen toestand kwam de Britscbe regeering tot do meening,
<htt het wonschelijk was, de bevolking der Kaapkolonie te vcrmeerderen met menschon van Dritsuho nationaliteit. In J 819
vond men er slechts 42.000 Blanken en het Britsoho PnrlonJOnt
gaf ·-c 00.000, om de emigratie ie steunen. Van1S20-1822 ve. tigdml zieh ongcv er .)000 geboren Britten in cle Kaapkolonie, üic
hoofdzakel\jk Lusschon de Bosj sman- on Vi uh-rivieren, den .%umhcrg 011 de zee geplaatst werden. Grahamstad en Port-.ElizaLeLh
hebben hun eigenlijke opkomgt aan beu te danken.
Door deze Britsche emigranten wa er een nieuw volks lcment
in (Ie kolonie gekomen. OngeYoor 1/ 8 dor bewoners spraken thans
de Ji;ugelsche tanl, hoewel de meeste districten nog hijna gelwel
HollanJsch waren. Toch gaf dal d r rcgeoring aanleiding tot hot
besluit, dat na 182fi allo officieele documenten en na 1 Jannn.ri 1821-l
alle procedures aan de gerechtshoven in de Engclseho taal
moesten zijn. Iu steden als SimonssLad, Gmhamstad on PortEiizabeth bestondhiertegen geen bezwaar, doch in andere distri den,
waar het JJollandseh de volkstaal was, veroorzaakte dit besluit
grooLc orgemi en werd hot als oen emsLiga grieve tegen hot
Britsch bostuur be:chouwd. Verzoeken, aan de rogcering gericht,
hadden geen resultaat; op de bovengenoemde dnta werd het
Engolsch tot do officiccle taal des lands verklaard. Zoo wilde de
lhitschc politiek haar nieuwe kolonie "verengelschen," een onprakti. uh inzicht, omdat het juist in stede van nauwere annecn~luitir.g een verdere verw~jderi11g ten gevolge had. Do lCugolscho
koloninle politiek stuitte af op den vast 11 muur der llollaudscho
nationalit itsbcginselcu; de politieke haat werd langz<tmorband
een nationale !laat, een rassenha<tt.
De beker der ·ontevredenheid, vooral van de gren~ho ren,
vloeide eindelijk over. Had clc Britsoho Kall'orliofclc tot nog t c
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bovenal cle inboorlingen lJ<'"'thennrl en de Boen.:tl d, slm;litoll'ers
doen worden, toen Ïl1 1H3..J door het Hritsc:he Parlement de slavemij
word ufgeschnft en de Boeren van llun werkkra<:hten word ell
beroofd, \\' ·rd do toestand nog erger. Onhesd lermd stonr1en thnn. de
Bocren tegenover do vrijgelaten Kaffers en Bosjesmannen, die het
werk woig rden, en als lu,udloopers d, grensgowe:::;ten afliepen,
het vee stalen eu niet. ontzagen. Als d Bocren hun wa]>eus
tegen llon gebruikten, worden zij beschuldigd van gewelddadig
optreden. De gelden, welke het Parloment had toogestaan voor
de vrijkoeping der sl<tvf'll, kwameu slf'chts voor ecu klein gedeelte, ± lj 6 , in handen der Booron, daar de Rijbrogcering Gepaalde, dat elke aan::;praak op vergoeding zon moeton bewezen
worden voor <:ommi s~uissen te Londen, wat natmulijk voor do
meeston een onmogelijke rei:-> wa:o>. 'l'ns:cbenp rscmen, commissiolmairs, kregen het geld, dat de regeering bestemd had, om do
Bo ren schadeloc t stelloll.
De plotselinge en onpraktisehe wijze, >vmtrop hier de sluvornij
word afge:ocbaft, had schromelijke cconomi:-;che gevolgen voor de
kolonie. Wij Y rdedigen do sla VOI'llij hiermode 11 iet, maar, trijden
tegen de toepassing der afschalli.ngsw .t cn wijzon op üe gt·volgen,
<li d Bo ren in alle zwaarte gevoelden. J lot was de eonfi:eatio
vnn een waarcle van 2 millio n J>Olld sterling op een kleine en
niet zeer blo iendc bevolking. Sommige fmuiliën kwamen het
v rlie.· 11ooit te boven. Oude mannen on vrouwen, die nooit gebrek g leden hadden, danlde11 in armoed , ten gmve, en hond rden van cle -eerste familiën do.· lnnds wure11 in annoede gcdompelll. DaarGij komt nog het plotselmg verlies der werkkruchten. Js het wonder, dat de grensboercn, <lio reeéls zoo,·eel
door de Kaf:l'>roorlog n geloden hadden, eindelijk 1war <>en W!·g
zochten, om vau d Britsebo koloniale politiek ont:-lagun t0
worden, die hun zulke bloedige en zulke groote finnncieele oJfers
go kost bad'?
In deze om::;ta11digboden keerde cle Boor, l10o ruw ook van
uiterlijk, muur toch godsdienstig Ül z~jn gemoed, tot zichzelf
in en sloeg hij z~ju Bijh >] op, hot enige boek op de lweve,
waarin hij .·ebi 'I' dagelijks een hoofdstuk las en troost zo ·ht in
all' omstandigheden cles levens.
hn als hij daar dan las, dat do Ilcer tot Abmhnm zei<le
((+en. 12):
"1. Ga uit uw land en nit uwe maagschap en uil mn; v:ulon;
huis naar bet land, dat Ik u wijzeil 1-al;
• 2. en Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegetwn on
uwen na;lm groot 1naken; on wees ce11 zogen!
3. en Ik zal zegenen, die u zegenen, en Yervloeken, die n
vloekt; on in u wil en alle go:-;lacht n des aardrijk:::~ gezf'gl'tHl \\'Orden.
I. En Abralmm toog h enen, gPlijk de J lcPr<' tot hem gc~prokon
had . ... " dan werrl de geo:-;t Ynn bijlJolschc ptltriarchnliteit on'r

Rgi>lC,\' VAN l>IGN

GJWO'l'l~N

'l'REK.

1!J

Item \aardig, die owler het ruwe kleed steeds in hemleefdo.l~n enm<lls do """nrts\'ndor van het oude lsmi;lt; 'sloot hij het land der ollgereuhtighcden te verlaten. Ginds, over die bergelireeks nun den
noordelijken horizon, lag een bijna nog geheel onbekend land.
Dn.arhencn, langs 0nbekcnde wegen, naar hot land, dnt God
de Heer hun zou wijzen, dat wa::; ltet heilige dor bezieling, die
JW lange beraadslagingen tal van grensboeren deed besluiten, hun
lnnd voor altijd te verlaten.
~oo werd do Groot
Trok yoorbereid, waarbij tal van grensIJOeren in groepen de Kaapkolonie voor aHijd verlieten. Piet
ltotief, een der trekker.~, publireorde openlijk de gronden, wn.nt·om
tlc kolonisten beengiilgou. llij had daartoe redenen, omdat er
een aanütl verhalen werden rondgestrooid, blijkLuur met !toL doel,
om de g •u1o 'deren zijnor htnd,gcnoot0n tegen h('Il op te hitsen eu
een vooroordcel te wekkPn tegen degen n, die bosloten huddell te
vcrhuizen uit eeu kolonie, waar~~~ zoo vele juron lang en aanoeu:uhn.koling van zware verliezen ltatldon geleden. llct doel met
deze valscha verhalon was IJlijkbaar om de bandon des bloeds
Lus:chon do 13oeren te verscheuren. "Do ·h wij wenschon goed
nangc~"chrevcn te blijven !Jij onze broederen, en ?:ijn bogc~.;rig,
clat zij on do geheele \\'ereld on buit n ,;;;taat golooven om don
heiligen baud, die uen Christen aan zijn geboorteland verbindt, te
Yerbrokon zouder gewichtige red non," zegt Retiof.
Die r •den en wnren:
1"· \V~j w<tnhopen de kolonie te !'edden van de euvels, welke
haar bodreigen door het oneot1ijk on oproerig ge(!J·a~ van landloopors, die locgelaten wordon om elk deel er van te vorpeste11, on
ook zien ·wij goeu voornitzicht van vrede eu golnk voor onze
k i udcren in een land, zoo g teisterd door binnonlandsche onluston.
~·. Wij b klageu ons ov r do zwtu'e vediczen door de emancipatie
dor shwen, en omtrent de tergende wetten, ton opzichte vnn hen
gemaakt; 3°. Wij klagen over het systematisch geplunder, dat wij
hrbbcn moeten lijuen van de Kafl'ers en andere kleurlingen, voor.d
ten gevolge van den laatsten inval in onze kol on iA, die omo gronsdblricton Yenvoest heeft en de meeste in woners te gronde hc·eft
gericht; 4°. Wij klagen over de onrechtvaardige beschuldigingen,
op ons geworpen, door belanghohhonde en oneerlijk, personen,
onder den clekmanlel ntn rlon godsdienst, wier getuigeuis in
Engeland g loofu wordt, ntet uitsluiting van alle getuigenis te
UJJZOU gun Le, en ten gevolge van dnt vooroordcel zien wij den
gehoelo11 ondergang der kolonie tegemoet; 5°. Wij zijn besloten,
waar wij ook gaan mogen, de Lillijke beginselen vctn vrijl1eid
te bewnrcn; maar, terw~jl wij zorg zullen deugen, dat nieman<l
in slavernij zal wordon gehonrlcn, zijn wij vast besloten, om znlke
regnlatiPn in te stellen, aiR znll<m leiden tot heL onder<hu kken
van misdaden, en toYrns behoorlijke relatiën zulle11 instL·llen
t nssehen nwcst.nr en clicns!hodo.
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Zicd<.t<.U' do grOlHllwgimt>lcn, welke in het alg\'IJlü<,ll de ln.:kkers
uezielden en die door l~eti f we1 den uitgod rukt. li \i 'Î ndigt met
de volgoude stellingen: H0 • Wij verlaten deze kolonie nJct de volle
verzekering, dat het Engel.-cho Gouvernem nt niets m er van
ons te eischen heeft, 111 ons zal toelaten, om;zel ven te uesturcn,
zonder zich met on· to bemoeien, on 10°. Wij vcrlat '11 hot vruclJtbare land onzer geboorte, waarin wij vroc:-;olijko vorli zon en
gedurige hiuderni::; bebLen gekend, en gaan nnar con woe::;t en
gevaarlijk land, maar w~i ganu m t een vast vertromven op een
alzi nd, rechtvaardig en golHtclig Wezen, Dien wij Jl<Htr het !Jc:>te
van onze kracht 11 zullen trachten te vreezen on ootmoorlig te
gehoorzamen. Op order v~m de Boeren, die de Kolonie heLIJOu
verlaten,
PIE'r Rwrui!F.
Ziedaar on l>okontenis, die VaJl groot.e waarde is, om het
standpunt te begrijpen, waarop de llooJ'Cil zich plûat::;t n.

*

*

*

Iu het jaar ] K0() was h t land t.<:m noordon dor Omnjo-rivior
nog ·luchts zoor weiuig bek(·nd. De grensLoer 'll waren iu Jo
Kaapkolonie tot de Üntlljo-rivior geuado]'(l: eon z 'kore .Jacol>
Krugor woonde reeds in lROl niet ver van de rivier; enkele
greu boeren trokken bij droogte over de Onwjo-rivier, om op de
landen ten noonlou van deze huu Yoe te weideu; in Uriqunla11cl
waren zondelingen cloorg drongen en 'vns i11 18:2B eo11 zcnfling::;statie to Plüli pi)olis ge st ieb L, doch dat war on ook de voorunamst e
b trekking<::u, die tu~sohen het land ten <midcn on ten noorden
dor rivier bostaan hadden.
Dat. land moest dus geheel verkend worclen, on toon de
oo::;t.clijke grensbocren voorzagen, dat hot weld rn in de Kaapkolonit•
niet meer \'OOr hen zon zijn uit te houden, ondernamen i11 1K:34
Piotcr Lants Uys, zijn broer Jacobus Uys, Johannc~ d(' Lun()'e,
Btephunus Marilz en Gorrit H.ndolph met 1•1 wagens een tocht
door den lateren Vrijstaat naar Natal, dat zij al::; eon ::;cboon en
vruchtbaar bnd leerd011 kennen. Ilet geheolc Natal was de:-:tijds.
bewoond door woe ·te Kafferstammen on alloen aan clo haYon
van '-Jatal bevond zich con troepje Engel. cho htuHlolaren.
Na deze eer.t v rkenning en de daarLij vcrkregen r suHaiC'n
is zeker het plan der verhuizing :nol g rijpt. hij ond(~rscheideuo
Boeren . 't \Va· eon harde zaak, hun land, waar zij geboren en
opgevoed waren, waar z~j geleefd n gcstreden lmdd n, te verlaten voor een goh el onbekende toekomst, van welke to voor·pellen was, dat zij tn8i lijdon en ~,;tr~jd 11 gepaa1·d zou gaan.
Maar toch, zij gingen. In onf]erscheideuc groepen vereenig<l,
lrokk n zij achtoreenvolgolls do Oranje-rivier over, Olll l1d Britsch
gc,bied te ontvluchten.
\\'ij lllO~st n in hot hovOJlSLtt:tJHle iets uitvoeriger zijn, om de
I

verhoutli1Jg dor Boerou tul do Britsclio politiek te scLoLBen. Bij
de gest;hiedenis (lier ver::; ·hill eude groepjes trekkers, hoc belangwokkond die ook :r,ijn moge, kunnen wij than::; niet in bijzonderhedon ::;tilstunn, om de ons gcstolde grenzen niet te overschrijden.
Daarom bopalen wij on::; onkel tot het op ·om men van do hoofdfeileu Oll V!1Jl do re::;ultaton.
In 1R:36 vertrok hot eerste gro pje trekkers, onder Louis
ltichnrd, een boer uit Allnwy, bij wie zicb oen ander groepje
uJHkr Johannes V<tn Rensburg <tansloot. Deze trekkers kwamen
tot in het tcgemYoonligo Zoutpctusl>erg, vanwaar zij naar do
Delttgou-lxw.i roi:;don. In die gebcol onb kendo streken, waar
unlJoschaafde volksstammen, een ongezond klimaat on wilde
dieren hen voortclnrond hcclroigden, kwam hot. grootste gocleolto
do:r,cr :r,w J'VOI'S Îll trourigen toestand 0111; Van de 88 zielen, oio
do kolonie v •dat n hadden, bereikten slechts 21i in ellende do
Delügoa-l.ntai, wa<tr zij door de Portugeezen vriendolijk WE-relen
geholpen.
In 1K3ö vcrLI'Ok nog een tweed , aanzi0nlijkor trek onder
Andrios Hondrik PoLgietor, bij wieuzi ·hook drie fmnilios Krugor
vuegtlou . Zij trokk •n mwvankolijk na<tr· de Vet-rivier, waar zij
het la.IHl insschon \' •i-rivier on \\tal-rivier tot hun verblijf verwien'en (den noordwestelijken Vrijst<tat). Eon aantal van deze
groep trok roods 0\7 01' do Vaal-rivier naar het tegenwoordige
Potchef'stroom. Polgieter begreep echter, dat hot wcnseholijk W<ls,
zieh aan zoe te vestigen,. on trok daarom naar het noorden, waar
h\j het ln.ger van Louis ]{ich[trd he reikte, ( ltensonrg was op weg
llüür Dolagoa-baai, doch me11 btul sodett lang niets van hem gehoord), mattr hij besloot terug te k eren lHLttr z~jn volle '1\jdens
zijn cd'wezigh id httdden de Matn.hole-Kafferi5, die looll in clo 'l'ransVttttlselJO gewesten woonJen, 0011 hevigen amwal gcdnttn op do
Boeren, vau wie zij ver:-;cheiden n llooddeu. De woo te Kafferkouing .:\[osclekat ·e heet·scbte hier dest\jds met ruw gewold, alles
a:m :r,ijn dcspotiseben wil onderwerpend.
.
Doch de Boeren, die zieh eerst verdedigden, vervolgelen later
<lo :\Iatab lon onder Potgietcr, om hun machL te breken. En toen
in l.R:3ï eon dorde trek onder Gorrit Mt1.ritz uit C+ractff Heinet
tlttnkw1tn1 en hulp bood, werd een commando op Mo:olekatse
ü(gezondPn, chtt rlen MetLabelen een :r,waro nederlaag toebracht.
Later werd de :;trijd togen Moselolmtse onder Potgieter en Uys
herh~;1.ttld, waarbij zij Jen Kaffervorst over de Limpopo verclt·ev n,
zoorlat het lantl voortaan van hen verschoond llleef. Potgieter
proclnmeerd nu het land, dat vroeger als l>ezitting van Moselckatso beschouwd was, als eigcudom der Doe1'en, d.ie aldus door
overwinning het lnnJ over de Vetal-rivier hadden verworven.
Eelt vierde trek uit do Kaapkolonie word i11 1837 geleid door
rlcn bebmmen en ontwikkeld u Piet Retief, dien wij ree(ls
noemden op p<tg. 10. Ilij was het, die clo oneenighed0n. ll'<'lkc•

reeds onder do YOoitrckkon; heerschten, b~jlegde, die 'r op aandrong, dat de onlclooshPid on<lcr de trekkers moe::;t .uphonclPu,
Oli zoo wist hij in Jnili nt37 op een Yorgadering le Winlmrg
\le voornu<tm:-;te; leider::; der Trokboeren te verz<1meleu en reeds
eon f;OOrt vun com,titutic te doen ununcmen, uit !) artikelen
OO:S(ü::tlldC. IJÏOl' \\'el'd rüeC'b in begin::;Q] rle '/'('fJIIbfiJ.·e'ÎIISI'hC ?'C.'JI'C'J'ÏIIfj-~1'0/'11/, twugeJJrnllen, met een VoU.s'!'a11rl o1s hl'f hno.t;8fc r;e.:.a.IJ.
Toekonend i· hierbij d' llepn.ling, rlut ell.' lirl der J[rtfltsl'liUj>J!Ö
::it·h nw/e,· ecde l'erbi,ulen 1/JIJC!<i, !JCC?l currc8JinJIIlentie of mnnedie te
licblH'II met liet Lollrlcusl'!tc ::endeling,qcnoof8tlwji .

•\.ls C'omnHmdant-Gcncnwl word vcn'olgom; Pid Uctiof gekozen 'll oenige mnnn< lon later koo:s ïnen clt•Ji cer:;tcu \' ol k:srnad.
Hetiof oogrocp, ebt het verbl~jf in het llinnenlancl niet ge: ·liikt
\\ltt:-;, om ecu ;-;t<taL te ve:tigeu. Da<trvoor hud men de zee nuodig.
E<'n kleine Intere trek onder Piet Uy:-;, die reeds no<'ger ~htal
verketlel hntl, tlcecl l1iorop nader cle ttaiHl<t<·ht. \'estigen.
~ülal werd dt'stij<ls bewoon<l door 7,ooloc-Ka!I'vr::; onder lillil
lll<tcb tigt-Il Yorsl Dingnnn, en PieL H.etid' \\'i st door V<' i'd rag Yan Dingttnn eon gro11dgebicd te Lekomen, waar de Booreli zich in
::f nlal koll(len vestigen.
Piet Re1ief en Uel'l'il ~hritz trokkon daarop de Drakonberg n
over mot hun talrUke nmll;-;ehnppen; Potgieter hlcef m:hter te \\'inbmg, wan.r hij r.ij n eigen hrer kon zij11. Doch, hela a,;! de verrnc!erlijke Dingtl.<l.ulict H.dieC ovcrva1len en verllloordcn en richtte vcl'\'olg( n,.; een vreesolijk hlucdlnt\ltt<tn onder den iPts kwaürl"; YCl'tlloPtlelHle
\'Oorhoede (ler BoPreiL Uolukkig ontkwam er N'll, die tle andere
no<•tenk<llllpen wanrsclluwde, waarrloot· zij zid1 wapc11cn komle11
en do Kall'ers wiston to w 'erst<UJ.ll. In den K<lil'nroodog, uit'
hierdoor ont tond, \\·orden do Boeren meester vnn Xntal, Yooml
door de hulp vnn Panda, oen broer van ll<'ll /1,oeloe\'Or:st Dingutm,
welke l<l<ltste in <lcn strijd stwu vclrle, 1.'):10. Panda el'lrcn<le thans
zplfs <lc heer:;chnppij cler Boeren in ::fata!.
Toen cle Bo_cren 11a Jien t\jrl in liet ru:sti.~ b 'zit van Nntal W<lrL·n,
hçslou! Eugeland zijn gezag van de Kaapkolonie tot hier nit te
hl't>iclen . Engelunet wilde oen zolf;-;tandigcn staat in dP n<tbijheicl
van zijn kolonie ni<'t dulden. D<.w.rcnboven waren de Boeren toch
Engelsche onderdanen, aldus redeneerde le pol itidc
EPil eerste deb1chement troepen on Ier Level Yan JL:trry Bmith
\\'l'l'd Yer:lagen, doch voor CCil later aangevoerde, aanzienlijkel'
maeht moesten de Boet·en in Natn.l het onderspit delveiL Natnl
werd aldus in HH:3 tot een Britsehe kolonie verkhuml. Ier bevo!1llen
zich iu dien tijd ongc\'eer HOOO Blank n in Natal, grootendecl::;
BoPron, van welke ecu gedeelte onmidtlellijk het laml weer verliet,
om zich ten west~:n van de Dru.keubergen, bij de clüar neMergebleven trekkers een grondgebied te Vf'rschaffon, vrij \'an Britsche
overlJecrsching.
Eell gedeelte der trekker::; vertrok ecr:st htter uit ~ tttàl, o. a.
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An<lries Prolot·ins in 1SJ7, en een gedooHo blo f ei' m:htcr o11der
Bri he h be:; lunr.

***
De Boeren, ûio na do bezetting van Na tal door do JDngelsclwn,
tlorugtrokken, ve::;tig<leu zieh gedoeiLolijk !Jij ll' Vaal-rivier, waar
II<·ndrik Potgieter eolllllh1Jldn.nt was (in de gewesten van Winburg
eu Potehefstroom), tenvijl oen ;wdor gedeelte zich bij de Wet-, Model •r- en Calcdon-riviet·olt ned •r:r.eltc•. ffie1· VOL'l1Hlon z~j onder->eheidono kleine republieken, zonder wederzijdsch verbaneL Partijselmpp 11 eu indivillnali:;me scheidden cle r.onon vnu hotzelfJo volle
H.e<•Üs iu 1S 1:5 lHtchlen rle Uri([llfl.'s, een ras vn.u gemengdon ·
oori:iprong, clie ten noordetl vau do Omnje-rivier woonden on sodort
don (hooien Trok veel vnldiger met rle Boeren in mmmking waren
gek<llnon, op nnnt'tt<len dor zon<leliugon, die onder hen werkten,
do hulp v,ut <lo Knu.psehe regcoring ingeroepen togen de Boeren.
I Iet gevolg was, dnt de Boere11 in die strook door Kaapscha
troGpen OJHlerworpen on woeler onder Engolsch goz<tg gebnteht
weetleu. Een ge<loolto cyonwol trok thans vorder, om r.iclt te
voegen bij do overige voortrekkers. Daar Jiundrik Potgieter mot
<lo zijneu vcrder nool'llPlijk \\'ltS getrokken, n.l. naar de gowo~->Lotl
van Lijdonburg en ?.;outpansborg, werd hot land in den llOOrclelijke1t VrijstaaL <tün tle Vaal-rivier thans door de ni uw aangokonwnen uiL ~ utal 011 uit Oriqn,tland b •volld.
Do<"lt de BritselH· r g<'nr+ng y >lgdc ook !tior de Boeren, l'll itt
I,') 1'-l word d.e Brit.w·lu' ó'oucrreiui/,•it t'(lll de ()rf/llje-rit'ier g vcstigd,
.!.!,'l'\'Ol'llHl uit het lamt tusschen de Ontnje-rivier en de 'v\tal-riviur,
.
oust.wnnrts tot hot Drakongoh 'rgte.
Een maultLige oppo,.,itic hiertegen wercl geleid door Pretorius,
<lie uit _ <Üal was vertrokken. ln het sombere oogenhlik, dt:t.t zijn
vrouw op het .-terfbe<l htg, vatt.o bij de wapeuon op, om tegen
het E11geli:iel1e gozng, Jat to Blo!'mfontein rosidee rele, te ve ·hten .
.)fijn loven kunt g~j niet redtleu, nwe lanclslio<len l..lebben u
noodig, ga Lot hen!" <tl<lus spmk de wakkere vrouw iu do laatste
oogenhlikk<:>It haar:; levPn~; tot baar echtgenoot. Z\j onJhelsdcn
olknndor, traDun vlociüen dooL' den ba,ml \'<lil den dapperen
trekker, nog een handdruk, eu bij giPg. TI\i zag z\jtl vrouw niet
1
weder.
De strijd vau Protorins togen de Engelsehen \\'<ls ongelukkig.
I•~on l'l'llstig treffen hnd plants bij do Boomphtat:, ~0 Ang. ll:i4S,
\\'<t<\1·bij tle Engt•lsohon OVt'l'II'OnnetJ. Op het hoofd van Pretoriu~;
t'll andct·o lcid<'l'"l werden prijz 'lJ gesteld, hun goedereu \\'orden
\'Prlwmd verkhtctrfl. Pretorins verto0fde ~Pd<'rt in hPt gebied der
:\[agalieslJei'g<·n. in ltt>l tegonwoonlig' Pretoria (naar hem gonoetud).
~n dien tij<liJegon er l'en t-ijdelijke wijziging te komen in <le Britseho politiek. Eugeland had do hundon vol, 0111 in do Kaapkolonietic
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ru:-;t te l,ewanm, om JTottenLotLcn, Kaffers on Dn~:;o<Jto's in hcdw<tng te houden. ] [ct Britsdw l'.tl'lemutlt was ontevredeu O\'Ol'
de menl'c.:henloYen,.; en sch<ttten, die ttan de ]~ololliale politiek in
,Vriktt werden opgoofl'erd. Zoo ::;cbreef de 1\iinistcr van Koloniën
in 1H.'51 uitdrukkelijk naar de Kaap, "dat atn1 de eer dm· Bri.L·cho wnpens moe::~t woroen voldann, doch dat ovel'igon::; het
Bestulll' over de souvcrciniteit zon worden üwetrokken, tenzij de
bewoners zelf Lorcid waren, dat be tuur krachtig te steunen."
l\1en begon in te zien, dat d Boeren de Loste beschermers der
grenzen \\·aren tegen de invallen der wilde tam men, en rltteh t
er <tn.n, vriend::;chap met de Boeren te sluiten . Vooral do \rrijsttt<.Ü
kon een wachtpost worden, een "bufferstaat", Lestem cl, om de
aanv.nllen d r Basooto's 1o weerstaan.
Ouder die omstandigheden wi~:;t Pretorins in Januari 18;"'2 hot
Verdnrg van de Zllnrlrivie?' metl~ugelund totstand te brengen, wnarbij
"het J]?·itsehe Goltl'e?·nement oon de em{qraJitcn ten JtOonle11 cle1· Vaal-

ril•ie·r t•ollt• onaf hrwh·el~jl.·heül wam·bm·.!Jde met rle'll he8ten we1t.~1·h
en urienrl.schap, welk verdrag den lGen Maart 1.'1.)2 op

voo1· t'l't'rle

eon gl'Oote bijeenkom:t van emigranten te Rustenburg wonl an.ngt>nomen.
:tohoel vrijwillig stond Engeland om bovengenoemde beginseJen in lK-14 zijn sonvereiniteit o;-er het land tns::;chen de Oranjerivier 011 do Vaal-rivier n.f. Dit ge::~c.:hiedde door het I 'enl?·ay t•a.n
Bi11emfo11fe:in, 23 l•'ebr. 11'1:54.
7,oo war n de trekker· ten noor ien V<tu de Onwje-ri\'i r,
uitgezonderd i11 Tntal, than · vrij van het Engobch gez<tg. X u zou
m '11 wnn1chton, chü z\j zich als ébl gel ecl bij elkanclor nnm:lotcn,
Docb helaas! partijschappon ,·ordeelden cle emigranten nog in ttfzonclcrl\jke groepen .
.\mlries Pr torins en Hendrik Potgietor, de beide hoofdgrondlogger,.; van de nijheicl. overledcn1Jeiclen in 1<').)3. \\"uakt en l.Jidt,
opdat geen znad \'un tweedmcht onder uliec1cn voorttde,"
·chreef de Com mandunt-Genental Potgieter kort vóór z~jn dood.
Doch tle zonen nm Potgieter on Prctorius bleven aanvankelijk
1100' naast eJk<l.ndor staan, elk als het wn.ro zijn eigen gebied
bestnrPnd.
Eer:t langzanwrhand kwam er toenadering tusscbeu dP zelftu.ndigo repnbli ken. Do emigrauten ten noorden van <le \Ta,llrivier veroenigden zich na. vo l onderhauclelingell in Hi.)c') tot
é '•n rcpn bliek, de Zt~id- ..:lf'ri kortriSI'he RepnlJiiek, veelul 'l'ta?t8Ntal genoemd, waarvoor óén Grondwet en één vlag werd aangenomen. De
vlag werd gevormd door de N rlerla.ndi>cbe kleuren, door een h~tan
van groen langs den stok vereenigd. Eerst sloot Zontpausberg
zich hierbij aan in 1858 on twee jaren ln.Lcr ook de repulJliek
LijdPnlmrg. ~I. \V . Pr torius, do oudste ZOOJl van rlPn man, die
zooveel voor de vrijheid der Boeren had g arbeid, werd tot pre!"icl.ent gekozen, wat hij blorf, e<'n paar jaren nitgemnderd, tot 1,'71.
Á
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Ook ten zuiden vau. de Vaal-riviet was na de erkenning der
ollaflw.nkelijklwid in 18.54 door deii Volk~ntad reeds con republiek,
de 0?'11inJc- V?·ijstwll, opg richt. De eerste president aldaat' \\ïts J.
P. llo(fman (Sopt. H334--5i3) on de tweede J. N. Bosholf. (Aug.
lk.15-Sept. 59)
Pretol'ins, die reeds vóór 11-\57 oenige oen heid ten noorden dot·
Vaal-rivier had gevestigd, wendde zi.cl1 toen ook tot Bloomfonteill,
om aansluiting hiermede te verkrijgoll. Daarbij wees hij op de
diensten, do·o r z\jn vader aan de vrijheid van dat h:md bewezen.
Jiij vond ocbt.er geen bijval en ntocst zelfs den Vrijstnat vel'lat~n,
omchtt men Yreesdo voor vorder gaande planuon. liet sc:heon
zelfs tot con strijd tusschon beide republieken te zullen komen,
clic gelukkig verhinderd word. Op cl n lst~>u Jnni 18fi7 werc1 oen
vo!'drng gesloten, waarbij de zolfstandigheicl der beide republieken
van weerszijden werd erkend.
rroen nu later Pretol'ius do republiekjes ten noorden van de
Vnnl-riYicr onder zijn gezttg veroenigde, werclo1J de Boerenemigranten sedert in twee republieken verd eld, welke tot op onzen
tijd bleven l.Jestaan.
. ~og een oogc:mblik schoon de voreaniging van beide repnbliekcn
tot stand te zullen komen. Dat was in lHfiU, toen Pretorins ook
Lot presideu t van den Vrijstaat werd gekozon cloor toedoen een er
partij, clio de confederatie van beide rn.pnblieken wilde. Doch de
confederatie w rel ingeleid door een tij<.! van verwarring, die zelfH
tot burgeroorlog in het noorden ovel'sloeg. Thans volgde er een
tij cl perk v<tn onrust voor de ·jeugdige republieken, wa<trin bleek,
dat cl ie vereouiging een ongowensehte zaak 7.0U zijn. In cl n Vr\jstaat
kwam bi riu eerst verbetering, toen in lSIH Johannes Ilonelrik
Brand tot president werd gekozen.
In do Transvaal word in 1872 Dr. ':Phom;cts François Burgers
tot president gekozen. l'den besefte hier, dat het l!Oodzakelijk
was, iemand van hooger ontwikkeling aan h t ho0fd van den
staat te hebben. Dr. Burgers, vol idealen, om do jeugtlige l'epnblick
tot goe ·lelijke on economische ontwikkeling te brengen, wendde al
zijn kracht ll aan, om bet onderwijs te bevorderen, en outwierp reeels
het plan van eon spoonYeg naar Dehtgoa-baai. ÜJU zijn ontwerpall
te verwezenl\jkon, noodigcle hij verschillende Nederlanders uit, hem
in zijn hervormingsarb id bij te staan. Mannon als V<.tn Gorkum
on Dr. Jori~sen trHden op verzoek van Burgers in dienst der
republiek.
De voortvarendheid en moelcrue wereldinziebteu van Bmger:>
httdden echter al spoedig oen h 'vig oppositie tegen zijn hostum
doen ontstaan . Burg n; leefde te vro g voor de Tt·ansvanl ; zelfs
rle aanleg van don spoo rweg was onderscheidenen Bocren o 11
gruwel. Toen daarbij een oorlog ontstond met 'ecoeuo ni., een
Kafferhoofd, welke groote nadeclen in de oostel~jke gr nsgcwosten
veroorzaakte, richtte zi h hij c:le aanstaande presidentsverkir?:ing

,
een heftige partijoppositie togen president Burgen;. Bnrgers word
in tlt• \'erkiozingsmanift•sll'n als de OOI'Znttk \':Hl den mmpspoed
in dien oorlog lJ'. chouwd, hot wantrouwen nam meer en moer
toe, e11 Paul Kmger wenl va.n ondersdwidonc z\jden als tegeueandidnttt ge::;teld, van wieu meu een beter be::;tuur verwachtte.
Do "\friknamler partij, die wij btor znllcn leeren kennen, ,;tJ·eed
in proza en poëzie t 'gen Burger"', vooral ook, omdat hij :-.Tedorlanders in het lautl hücl gehnulcl.
IJL
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/'joo \\'<lS de 'l'nmsv<l.nlsehc HcpnLliek door partijstrijd Y<'rschetwl, zonder d 'It tijd gelwel t' huLbcn, om ziel1 lwhoorlijk te
organi-;ccrcn en te ontwikkcll'il. De slant vcrhorde nog in et.:n
!CH'staud van kinderlijke oncJ·v;u·enheid, en d, !~ritsclte politid-;:
\'t•stigdc hiProp llll't eon z<•kor Îlll,lig welgevallen het oog. Jinnr
slanel pnn t wn.s weder Vt'I\I.llclenl : 11 it breiding v:u 1 golJiecl stutHl
opnieuw op llèUll' programma, ' 11 de 'l'l'tl!IsVnübl' ho toe .. tnndcll
::;ul10uen een wettig voorwendsol te vor111cn \'Oot· Britunuië, om
tussclwubeide te komen.
•
Wij ko1ncn <lns aan heL lH'ln.ngrijkc jan.1· lf\77, ceu der meest
gt·wichtige uil tle Bribt·l1c koloniak gcsd1icdcni~ in /'juid-.\Jrikn,
L)Jlltl<tt üüll dit. jafii' hPt feiL vcrbomJeu i ·, hetwelk voo1· de lhit"cl:w
polilick van :wo on}JerulwnlJ<U'l' gc·volgen was. \\'ij betloeien
hil'l'llletle de· twnexatin der Zuid-.\Jrilnl:mschc Ht·publick door
Sir 'l'ltcophilu::; l'-ll10pstonc n<tinc•ns .bjngeluwl.

\Va:; de annexatie der Tr<lltsvanl een op ziebzelf :;tunnel feit,
ntis;-;l'hicll door e 'll of nmlor llooggeplaatsL n•nhtcnnar in dollen
ijvt'l', om z\jn regeering welgevallig te zijn, nitgevoonl, of moot de
go::;t.:llictlcnis in die g·ebourteni,; bet result<tn.t. v~m wel doordadllc
politieke OVL'l'll'egingen zien'!
lL St<lthttm, in zijn boekje "Sonth-.\Jrictl as it i:", een boekje,
dat nij onpartijdig is, zt>gt omtren~ die zn;tk het volgt>lllle: "br
zijn twee theorieën omtrent <le lll\JWX:atie Y<lll cle Tnul::lVtlttl. De
ecne theorie i", daL CC'n ongdukkige misslag door •'ir 'l'heophilus
Bhep tono wcrrl begaan, die niet ongeda:.tn gemaakt kon worden .
Et'll andere t.heo rie is, dat de <W nexatie van 'l'nllbYaal <:en
;~,uiver deel was nm een uitgewerkt sehemn., om de kntH"t Vüll
Zuitl-Afriku te vcramlorcu, en in nauw verlxwcl ' Lond m 'L de
tt<Utstt,lling van Rir BartJe Froru tot de meest vomnh\'OOt'<Hijko
hotrekking onder Brilsch IJp";LtLur. Zij, die laatstgenuonHlt• theorie
aaulwugen, bowen•n, dat de HlliJeX<ttio van <lt> TmtJSV<Utl gentÎJJH'll
l\jd reels oen a(~e;-;proken zuuk wüs en r],Jt men slc·chb op de Uüllkom-;t yan Sir Bartic l•'r<>rc wachtte, om het plan t n nit \'oer te
brengeiL Wat is het wanr~chijnlijk~tP'? Ongetwijldd bt>l l<1<ltst0."
.\.ldu.; tlo Eugels ·he :;ebrijYor, dien wij citeereu volgens vuu

.~

OonH. F.n <loze voegt er aan tor•, "daL ni >b; klaardor bewezen
is, zouwel door feiten nis gesehriften, dan dat do annexatie van
'l'ransvnal een deel is van een fijn nitgeworH pbn, om de kaart
van /juid-.Afrika rood te verven, even goed ab Hl jrrnr lüter lteL
plan van tlcn heer H.hotlcs."
In die lijn moeteu wij dus deze daad ber:;chouwen, ePn l~jn,
welke wel werd afgclJroken do01· du11 weet·stancl der ZuiJ-Afrikannder~-', welke nielle lJllhttndPlen waron al· Kuffers, Hottentollen
of onucsch<lnfde volken, maa1· die loch weer gevolgd wer l door
<Ie Britsche koloniale slaatkunclc en \\'aartoe dt>z al de kronl· ·1paclon Ot'ner sluipou<le politiek, om hei gezag dor vr\je Bocrott
ie doen ondermijnou door vcn:;ehillende handlangers, niet te onedel vond.
!let W<ts in dien lijd de hoofdgedachte der Britscha koloniale
politiek, otn iu de uitgebreide L ·zittillgell confedemtics van
sr.:hijnhnnr ten deele zclfslnndigc stalelt te vormen, die intnssehen
ten nanwste met Engelancl vcrlloncl<~ll waren, on wnar de vntc:genwool'lliger dor Brilsche kroon niet zt•lclen de vertegenwoordigen; dcH volks besluiten deed nemen iu <lc11 geest, als heL
moedcrhmd dit wensc:hol\jk acltttc. Zoo was het geschied in
Cnnada, zoo zou het ook hier ge:;chit>rlcn.
Dl' Engelscbe Minir,;tor vun Koloni(·n, onder het K.<tbinet van
Lord Boncons!îeld, .Lor<l C.hrn<lrvon, was geheel vun die gedn.chl'
l1ezield en meende, dat hot beginsel van algen1eone conft•demtie
ook moest wor<lcn toegepast op Znid-,\frika. Er was echter ee11
gruot vcrschil tnsscht>u beïde; ( 'mHtda was r •cd,., v(>ór do conf<•<lemtie gohcel c<.m Bri lscho lJezi tli ug gewon1Ptl, met. Zuid-.\ fri lm
11'<\H diL ni t het g •val. JGn al kon lllen in Zuid-Aft·ika l>otrekkPlijk ongeslmft grooto godcelton <lor in lmndou van inboorlingen zijmlt: landen tumexeC>ren, met de vrije republiel«'n, gevonnd door <tntagonismo tegen Engobt:h he -tuur, door mamwn, die
zdfsttuHlig hun bHden Y rovercl, llllll stnten geYormLl haddl'll,
wtls tlit uiet ltet gev<tl. \Yuar men zi<.:h veel opofferingen voor
gctruo't, daL heeft men lief; zoo h<t.dden ook do Bo ren hun
vr\jheid en zelfstancligheicl te lief, out die op <len <lnm· 1wij" le
geven, ook al konden zij door sd10one voorspiegelingen voor
kort verlJlind \\"OI'den.
Lord ('armnvon, mir,;:-cltien geïnspircerJ door Londenscbr kooplieclm,, die handebiluizen in de Knupkolonie bezaten, bosloot do
uitbreiding van h t Brit!'lche gezag in de repuulieken voor te
bereiden. Of b~j da<.ntoe anng 'spoonl werd door het beginsel,
zoo<tls 'ir Battle F'rer • in de verdediging d r <mnexaLic het
Yoor:-;telrlo, om te belt>tteu, dat een deel van clen lrnndcl op_ de
rqmhlieken in Duitsche hltnden kwam, schijn1 tw~jfebchtig, on
in elk geval geeft. dit geen rechtvanrJiging ww ck zaak.
1Dugeland l>Ogon lllet <l<·n historios<.:lu·ij ver F\on<lc nanr /juid.\.frilm te zenclen, lencinclo cleu confederatiegeest voo1· te hei"< idc,n,

on dt•zt• bereisde geruirnoiJ tijd lwt htnd. zonder tTillt•r vt·el
in:-;temming te vindeu. Men \'crlwnll c\'emrcl, dat Junllert, de ... tijd ...;
waant 'llH llll :--taabpi·e:;id<·nt, zieh niet UIJgun:-;tig ov ·r ot•n dergelijke
eonfL~th•ru.tie heeft uitgelaten. President Bnrgeh e\'eltWel, di·
toen ter tijd in Enrop<t rei::;dc voor do Ilolangen Yttn Tmnsvaal,
verklannlo zieh onmidclellijk na zijn torugkon1st tegeH een dergelijk plan.
De gngel·cho ~Iinister van Kolonii'·n besloot thnu een mlll ren
weg k volgen en de Tntm;nud, cl ie het nwest tegen tlP eouft•tlemtie
gelmnt was. de:<noods te dwingen. In dien tijd brakjuist de genoe111cle
oodog uit van l10t Kafl'•rJJoofd Secoecoc•ni tegPn cle 'l'mnsvnal.
Of dit toevul 1\'<l.', rl.n.n wel •en vrucht van de Bl'itsche politiek,
om de inboorlingen op te z ttPn tegpn de vijandt'll van Eug •land,
iets, WUt niet ZOIHler VOOI'Ueel<l Î.' in cJezc ge:<chieUPIIÎ ·, valt op
dit oog •nl1lik nog niet uit te maken . De oorlog der 'l'rnn ·valcrs
lt•gen f-;l'COcc.:ocui was tHlll\'anh•lijk niet gelukkig, en hit•rin vond
Lor<l ( 'nmarYOil grond, om in do zaken der~.-.\ . ltepnbliek in te
grijpPIL ~ir 'L'lll'ophilns Shcpstoue, Com1uis:-;nri:s tler naturell<•n
i u ~ Tntnl, iemand, dit· door en door hokend 1nt · lll"l (le ~ui<l
Afrikaan~ch · toe:l anden, wa · de mndsman in <tezen.
D,

Ihitseh' politiek had wel bewerkt, <lüt uit <lc 'L'nwsv;tal
kwanJcn, om Eng l·l'lw tns:-;ehenkomst te vet·zookcm .

~lt<'lllllll'll

De omst;tJHlighPdcn dier Ucpuhliek waren daan·our gnn,;tig. Er
was een n·rkie:óng=-strijd, gelijk wij zeiden; vele Bocren van dt'll
ouden .lt'mpel YOL·rden oppo,;itic tegen een voomitstre\'t'JH!l'n pre·idPnt als Burger", \\'Î<'tL:; Yoornitzicnde phmncn tot ontwikh•lin~
dl•r ltt·pnblick ni<·t 1>< grcpPn wer<1cn. De bew •rker,; cler "Oiltlvelde11 van Lijdunlmrg, die nad<'clcn hadclcn geleden in clen oorlog teg<'n Hecoecrwni, kooplie<len, die h nn lwlang bij de aune. <tlie
inzttgen, richtt 'll zi<:h in Juli lHïli tot de Engels<.:he regeering
met \ ,.t·zook om lll'-"<'hl·nning df'r Britsehc ondertlancn in Tmu~
van.l. H<>etb in 1 sïfi is al<lns l'CJJ ;;pel gcspt-cld, dt\L na twe • deet>nuii;n cluur de politid<: herhaald wP!'cl . En in clic voorbcreid.:<clen,
wt Ik<' genmakt \\'lti'Pil, von<l Gngeland.'s stan.lsllliUl growl, 0111 van
het fe<leratieplan af le ,;lappO!l te1wincle oen \'ercl<'rgeuawl plan tot
uit vot•ring- lc' hrengPn.
Den ~~en 1 'ppt. 1, Ïfi telegruphccnle Lord 'nrwtrYl\11 aan 1 'ir
lleury Bnrkly, IJoogcn Commi:<..,nris in Af1·ikn: .,DP loop clPt'

om tnndighedett he •ft mijn positie \'Lmmd.enl,
plan, om

Pil

het i: duidelijk,

de 'l'mn vnal n],; fllt!lj'!uro!.·r·lij!.·e "tuut
samen te wcrl·<'Jl, JnÎ:-<schien \'t'l':\lldt·ring knn ondr>rgatt11."
;t \\'a" <lP zwtmki11g in de l:tktit•k. En ret>cl'-' gelijktijdig wa:<
~ir 'l'lll'ophilu::; ~llep:tone, bcla"t ntet e<'ll Nflf'(·iole Z<'Hding, naar
dat mijn

lllPt

rl • 'rnms\'aul gr·zondPn.
II<'t otïici<·<·le dol'! dil'r zending wn:~ tumvankl'lijk, rlat 1 'lwpslone
een oncl<.:rzoPk zou in tellen naar eh· 'l'ran. vn.nl ·el1c onln ten, om

l'nm•:-;•ro!'nc's
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verder nog d.u confeduraLic voor te bcreidcu. Doe;h Lwue wekcJtl
ln.Lor, op (i OcL. l!-)7ü, yaf L()nl Oammvon nwm.ens Ifa?·e MajeRtcit
8hepstone volmacht, om, inrlier. dit nood.ig wns, lle T1·ansvaal te
annexee?·en.
Met uiterlijke vriendschapsulijken kwam de gevierde gast in
tle 'rransvn.al, maar in z~jn hart verborg hij de plannen, om de
JtepuLliek van haar onafhankelijkheid te berooven. Ziedaar CC'll
der staaltjes van do Britsoho koloniale politiek in .?;uid-Afrilw.
Voor die plannen was iu cle Kaapkolonie een ander man
noodig, beter te Yertrouwen en kmchtiger dan Sir Hemy Barkly.
Deze ·w erd thans als Hooge Uommissaris vervangen door Sir
Bartle Frere, die Engeland in BriLsch-Inclië goede diensten bewezen had.
Wist Sir Bartlc I!'rero de plannen van Shopstone? Uit de offlcieele stukkeu blijkt dit niet, en hij zette eon gezicht vol verbazing, toen hij hot feit der amlGxatie hoorde, ovenals Rhoues
na den inval van .Jamoson. Doch men kan niet aannemoll, dat
de hooge staat81\1an, Lestomd voor zulk een l1elangrijko post, van
het geheime dool onknudig is gelaten.
8hopsLOJJO zette i11 Nov. 1~77 in Natal voet aan bnrl. Langzumn reisde h~j verder, zich niet· haastend, daar hij Sir Bartle
li'rero tijd wilue guunon Lot zij u aankomst ÜJ Kaapstad, vóór cte
groote onderneming plaats had. Van den Lt. Gouv rnenr van
Nu.tal verkroeg 8bepstone oen escorte van 23 n1an der Natal8cbe beroden politie, om mede te nemeJ uaar rl'runsvnal. Aan Prosid nt
Burgers gaf hij daarvan boriüht, doch h~j voegde er bij, dat deze
claartegeJl zeker geen hezwaar zou bobbon on dat hij daarom roods
vertrok, zondor antwoord af te wacllleu . Op don ':!_en Jun. J 877
trok do spedale Oommissari8 do grenzen over, op weg naa1· Pretoria, 'vau.r hij 21 Jan. 1R77 zijn glorierijke intrede · deed.
Ouderweg trok Sbopstone ondorsuheidene dorpon door, w:L~ll' he:m
àdres::;en om bulp werden aangcl>oclcu, Olldortoekend in de oor::;io
plaats door Eugelschou, ook licbtvaarcbg en omwdonkond ollclerto kond door oenige Boeren, die hiermede wel raad, maar geen
annexatie beoogden. IJe intocht in Pretoria werd in schiLterend
kleuren aan Lord Cantarvon overgebriefd. Werkobjk werdm1 de
paardon afg spannou en word het rijtuig voort.getrokken cloor
ecnigo opgcwondc~nen, nwa!' de Volksstom van den 23ou Jan.
J.S77 zegt, dni slechts vijf Boeren h~j die ontvangst tegenwoordig
warou on geen dor oude bewoners vn.D l'roloria.
Shop. ton bt·aebt in Pretoria do vmag omtrent de confedern.tie
voot· don Volksraad. 'l'cgolijkertijd werd er geh:otndol<l ov '1' tlon
vrede, dien Secoecoeni, in bet nauw gedrongen, thans wunschte.
Dit laatste was niet in het voordeel van Shep~toue'::; planneJJ;
hoe meer do omstandighoclon der H.epubliek gedrnkt worden,
dt>s te eerdor had ldj kn.ns, c1o Britsoho koloniale politiek te cloen
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Hij wist zulf::; te vnkrijgen, ebt twee lG11gel::;dw nfgt·vnanligden uanr l:le<.;oeeocni gezonden wNden, um dt· zaak te
onderzoeken. Een dier afgev<t<:udigrlen wü::; H.idor Ilagganl, thnn:<
een hekend EugeJsch rollmns<.;hr\jver. Toen deze terugkwam, bleek
het, dat Secoecoeni niet aan vrede dacht; de 1-Dugebcho politiek bad bet Kafferhoofd blijkbaar tot andere gechlcbten gebracht.
'roch wi]dP. de zaak de:r <.;Onfederatie, zooals die eerst nog op bet
touw gezet werd, niet vlotten. Er was grootc tcgen.:;tand; i u
memories waren 2821.) naamteckeuingon er tegen en 3ü2 er voor.
Paul K ruger, licl van den Volk::;raad, hield een sch rpe aanspraak
tegen de confederatie, die hij als den ondcrgttng V<tn de onafban kulijkbeid des lalld.· b sd10nwde.
Toch ging de Brit::;che politiek met langzame ::>chrndon verder,
d leden van d u Volksraad influenceerend en bewet·h•tt<l, en
1 artij trekkend va11 den zwukken toestand der r0gr• ·ring, \'an
dun Kaifcroorlog, die voortduurde, en van d n strijd der partijen.
~elf~; droigde Shepstone clrn 7en April aldus:
Vergeet niet, ik heb tot nu toe mijn handen op ( 'etywayo
(den ~oeloekoniug) gehouden, maar nls ik die terugtrek .... "
Een dreigement met een niouwen Zoeloe-oorlog en dat in dezp
sollliJere, kracbtcloozf' oogellblikkeu, waarin partijstrijd alle kJH ·llt
VCI'htmde.
Toen Sir Ihrtl Fre1·e den len April in Kaapst<td geland was,
ging Shepstoi!e verder, met zijn hoogo doel voor oogen. Deu
7en April deelde hij bij een onderhond met den Uitvoen'IHlen Uaüd
mede, dat Jüj thans het plnn had, door annexatie een eind nrm
de bestaande toestanden te maken. Hiermede scheen bet lot
üer ~nid-AfrikHan:ochc l{epnbliek besli:;;i. Do Bocren wcrde11 met
schrik vervuld bij hot hooren deze woorden.
Er word echter tegen de pl<umen geprotesteerd; Krug r trachtte
vcrzekeringen te geven, dat l1et latHl voortaan beter bestuurd
zoude worden, doch het was vruchteloos.
Sh •pstone bleef hij zijn plan; de Zoeloe's dreigden reeds op
de oostgren:; de partijschappen ver~eheurden het lnllll, en ,;cllier
zondor verderen t gen~tand worcl do D1:itsche vlag gelwsch n voor
<lc woning van Shop. tone, ten IJ wijze, dat de regoering in Eng(•lsche hall(]en wa. overgegnm1. De ex-Presid nt Dr. Bnrgers vcrtrok
binnen 11·einige dagen naar de Kaap kolonie, waar hij zich vcstig<1e:
Himmer zag hij het lmtcl terug, waar bij met z:ulke hoopvolle
plannen de regerl'ing n.am·ann1 had. En de echte Bom·e11, 1liet
in stnn.t, iet::; te venid1ton in de gcgoveu om ·lanuigheden, km<.:hteloos, om de Zoeloe's, Secoe<.:oeni, de partijschappon en de Engelschon gelijkt\jdig te bedwingen, hernstten, met de stille verWüchting, dat woldl'n. eon nieuwe dag of een hoopvoller morgen zou
rt<tnbreken voor de Republiek.
Zoo zr.gevierde de Brit::;dlC politiek in cle ~uid-Afrikaansche

Hupubliek, althtms uuar heL scheen. Doch iudenbad was lwL
de JGugelsehe politiek, die hit>r stuitle op manlH'JI, gepantserd
lllCL k:tmkter, die in hun individn;t]i;;nJc niet voldoende sanwng<'Werkt lladrleu, doch thans do Landen weer inc<:Jlsloegen, nu
:t.ij gemeenschappolijk bedreigel werden.

***
De Britsehe politiek Jw.cl veel l> ·loofcl, do ·h weinig geschonken
èl<tii <le 'l'nmsvaal. Dat Je '1'ranSV<lètl een oigcn ],estuur :t.on
lichl,tm, zoowel als eigen wetton un wetgeving, dat. Jiollandsch
<·n Engelsch de beide oifleieelo talen zouden zijn, die op gelijken
voet moesten staan; dat do bestaande wetten Yan kra<.:ht :t.oudcn
lJlij w•n, tot zij door ,mdcre werden vcrnwgen, on dat aan BlankPil on
gc~ldcurden gelijke rechten zouden word<'n tocgustaan, zoowelomtrent
eigendom als po1·soon, Cl it. alles wcrclloegt':t.<'gcl. 1\Taar toen de Bocren
ocnigszins uit dcu domlllol dor V<;n·as~ing waren ontwaakt en
zagl~ll, WfLt de werk ·lijkhoid was, l>lekl'n zij heclrugeu te zijn. Nu
grup u zij moed; zij hcgonnCJl m •t clpn wettigen, vree<lzameiJ \\'<•g
te Lewandeleu. Krugur, Dr . .Jorissen en l~<lu:nd Bok werde11 tot een
( 'un1mi;;sie honoollld, 0111 wmr Engeland te vertrokken, teneinde
duar te protestoeren tegen clc annexatie als een r.nnk van onrecht.
ln Mei 1?-\77 vertrok het driemanschap uit do 'l'nwsvaal, en <liL
11a de eerste maal, d<ü de toen· i)ljnrige Paul Krugcr "die
groot zecwntèr" zag en in cl~ kron keigangen der di plomat ie
wen1 ingewijd.
~og emi tweede deputatie werd nnur Engeland gezonden, thans
bestaande uit Pan] Kruger, .Joubert '311 E<luard Bok, maar ook
O\'Cneens zonder vrucht. liet Britsoho UouvomomenL wihle op zijn
Ot>ns genomen hosluit niet tcrngkomen. De 'l'orie:o in· Engeland
waren vol ijver voor 0011 vergrooting van het Bribeh gebied in
Zuid-Afrika, torwijl de J_,i!Jel'al •n oveneens door allerlei lougt>Jlhorichten, depêches en hoofclartikchm <lc!r pers togen Tnu1~vaal
werden opgc:t.wccpt.
lnmiddo!H was df~ Britscbe politiek iu de Trnnsvnal 11ieL gelukkig in het hcr;;t.cllen van de orde. Hot volk was omu:;tig;
• 'eco(·coeni had de wapen~ opgevat tegen de nit1nwc hocrschor:-;,
t'll de Zooloc's, die Shepstune tegen do Bocronlwrl willen loslüton,
:-;tonden tegenover do Engebchcn, zoo<lni een Zooloc-(Jorlog voo1·
d0 <leur sloncl.
'l'oen d tweede dcputntic terug was en dezen toestand in het
l~u1d vond, werd een vergado1·ing van nopren te Wonderfontein
(tn <1istrict PotchcfsLroom) op 10 Jan. ll:lïö uitge~chrevcn. Op
dl'll be:pnnJdeJI clng ware11 01· 11 () wagens en 120 knrrcn, ))('neven:-;
t>ü11 nnntal ruilers te \VonderfonLcin bijeen; men mec11L :WOU <t
:woo hurgor:-;. De lerlcn der co1nmissie spmkcn hio1' in de open
lnciJt rll·n hurgPrs Loo en doden nnrlCI'C medt>lleelingen omLl'ellt de
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gevoerde onderlHtndeling<'n, welker resnllaat roods lwkond \\'as.
Wat moest er vorder geelaan worden? 7-icll neerleggen b~j de
bosli;:;sing wilde men niet. Buigen wilde men evenmin. En toon
Shepstone in 187!) aan Kruger schreef, om met een commando
Hoeren de Engel ·cben te helpen in den oorlog tegen <le Zocloc's,
weigerde hij beslist, tenzij dr annexatie werd ingetrokken. "Do
geest van ontevredenbeid is zoor toegenom n, s derL ht>t gebleken
is, dat de barbaren het voorrecht hebben, hun rechten door
arbitrage te verkrijgen en daardoor de voorkeur hebhen boven
de Blauken, en dat de barbaren zelfs meer kr~jg n dan zij eischen,
torwijl men geen acht slaat op de smeeking u van het Afrikaanscbe
volk," deze woorden kwamen toen reeds voor in het a11twoord
van Kruger.
Doch terwijl protesten eu redenecringen togen de annexatie
11ict baatten, ging het comité, door het volk uitgekozen, voort
bijoen te komen eu het volk van tijd tot tijd bijeen te roepen,
teneinde gezamenlijk de belaugen del' Bocren te bespreken.
Den ]t)en Maart 1H79 had er e n bijeenkomst plaat:; te KleinfontcilJ, waar ongeveer 4000 à. 5000 Bocren tegenwoordig waren.
:Met bun familiën war n zij van alle zijden ÏJ1 lager::> bij engekom 'll, all 11 gewapend, in hot besef, dat de bijeenkomst lang
zou kunnon dul'on, on dat er misschien orn:;tige gobeurtoni:;sen
zouden zijn te wa<;hten. Hier werd eer:;t een vergad ring van hot
yo)kscomité gehouden, terwijl verder, na het afsmoeken van
's Hemels zc..gen, in vcrschillende toespraken het volk wenl aangemoedigd en iugelicht omtrent den tand van zaken. Bij die
g legenbeid gaf Piet Jouhort een ver:;lag vtm zijn zending naar
Sir Burtlo Frcr , den Iloogen Commis:aris in de K an.pstad . De
isch Vttn dezen was, dat het volk zich in de eersto plaats zou
onderworpon; dan kon het alles verkrijgen, wat men wenschto.
Maar J oubcrt voogd zelf er bij, dat dit, met het oog op de gr. ·chiotleui:; Yun Zuid-.\frika, hem niet wenschelijk scheen. "Engeland
kan on verpl tLcren," zeide .Joubert, "mnar liever laat ik mij in
het ~tof vermorsolen, dan van mijn vrijheid af:-<tand te doen. Ik
steun op hooger hand en op Gods' bnlp! Jk hch Zijne Excellentie
ten duidelijkste gezegd, dat hot volk zijn onnfhankolijkheid wil
terug hebben en met niets minder tevr den zal zijn. \\'~j lllOetcn
tot bot nitor.'te er naar stroven, on:; doel lang:-:~ vr eclzamen weg
te bereikou . Of wilt gij n misschien liever onderwerpen'! Die
vraag moet het volk zelf beantwoorden."
In dezó vcrgadering voorde ook Pau1 Krng r het woord. I ij
Iaadde aan de hulpmiddelen, om lang!; vreod~.amen weg de
vrijbeid terug te erlangen, eerst allo aan te wenden, voordat men
onGeraden den oorlog zocht. Z lfs verklaarde Iüngcr, dnt, al.
men heden besloot, om te gaan Yecbton, hij er togen zou
zijn.
Was dit zwakheid Y
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Kruger, meL zijn sLnuLsntaDsiJJi k, zag i u, <lat bot Lluu1s 11og
noodza.kol\jk was, do beweging te sussen. üo ·h lwL gisiLe hoc
langer hoe moor iu do gemoederen; vurige vaderlanders spraken
herhaaldelijk van vechten en schieten, en men voncl zelfs wel, dat
Oom Paul te lanazaam wa .
Terw\jl de Bo~ren hier op Kleinfontein in een groot kamp
gelegerd waren en den toenmaligen toestand bespraken, waren
bet vooral de vrouwen, die de mannen aanmoedigden, de zaak
dor vrijheid tor band te nemen. Sir BartJe Frere moest dan ook
Ja ter erkennou, dat de Yrou wen "do grootste rebe1len" ware1.
En in dien tijd, terwijl de jongoren zieb iu do bellaudeling der
wapenen oefenden, door spiegelgeveehten mannen en paarden
gedresseerd worden, do l.mrgen; zelf hun commandanten on
velclcornoiten kozen, ontstond er een eensgezindheid en samenwerking onder do Boeren, al:; slechts zelden l.Jekell<1 was. IloL
was hier d hoogere krijg::>scbooJ, waar de mannen geoef 11J
werden, die de overwinnaars werden bij Laiugs Nok, l11gogo,
en .1\hjuba.
Do samenkomst op Kloinfou tein was geen vergadering van
samenzweerd rs of rebellen, iuL gendeel, een openbar vereeniging
in het volle licht gebouden door de burgers de· lands, die, Lol volle
overtuiging gekome11 dat zij tegen hun wil aan een vr emdo
hoorschappij onderworpon waren, Lhans eendra ·htig beslot n, zich
daarn:::m te onttrekken, on diensvolgens den vcrtegenwoordig r
\'Ull Engeland aanzegden, wat j:llln wil was.
In dien tijd was Sir Bartle ll'rere, do Hooge 'om mis. 1:u·is, op
weg naar de 'fransvaal. Van z~jn kom t hoopte mennog een oplossing d r quaostie; met eigen oogen zou hij zi n, dat de Republiek
wol geannexeerd, maar het volk niet onderworpe11 was. Vó6r do
kom::;t van deu Iloogen om mi ::>aris zagen de Bo 1'011 terecht ill,
dtü het uoodig was, zieh van een recht geleerden raadsman te
voorzie11, om hen bij mogelij kc onderllaudelingen voor te licb L01 1.
Hiervoor werd hot oog geslagen op Dr. Jorisseu, di onder
Burgers uit ederland mede naar de Zuid-Afrikaansche Rop u bliek
was getogen, doch onder het Engelsch bostuur op oJJrechtvnardige wijze ontslagen wa . en met do Engel.-che regeerillg
voor goed had gebroken. Dr. Jorissen nam gaamc die uitnoodiging aan en was door zijn kunlo on scberpzinnigen blik g durende velo jaren do trouwe raadsman der leid r ·,die veel hoeft
hijgedrag 11 Lot de herstelling der omtfhaukolijldleid Vttll do Zuiü. \ frikaa11scho H.epu bliek.
Aanvankelijk liet ir Bartle li rure door do boel 'll van h 't
Comité weten, dat bij geen tijd had, zich in het kamp op te
!Jonden.
'l'oon liet 111en hom zeggen, clat b !. volk vau de 'l'ransvaal d1·io
weken lang gewacht had en ct· nu op rekenuo, hemt(' ontmooLon.
Hij liet het zich gezeggen on tl'ok naar l1oL kamp, dat rwn
3
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den heirweg lag. Opgew<teht en vergoz >]d dooe de hoofdmann en
van bet Comité, reed de lioogo Oommi::;saris door hot kamp der
Boeren, di ordelijk, rustig, zonder wapeneu, onder doodolijke
stilte den stoet zagen passeeren. De Hooge Commissaris vcrstijfde
bij den uanl>lik van die beangstigende rust der duizenden menscben; b~j moo.'t wel b seffen, dat onder cl ie rustige opporvlakte
oen vulkaan smeulde, die elk oogenblik kon uitbarsten.
De komst ntn Sir Bartic Frere beantwoordde niet aan de
verwachting. Aanvankelijk innemend en vriendelijk, word zijn
·.oud i ng spo dig anclees en op hoogen toon b gon bij den Bocren
hun oproerig gedr<tg te verwijten on .hun dwang, op anrler •n
uitgeoefend, om opstand te v rwekke_n. fn fi er taal ::ll mk Paul
Kruger die onware bewering n Vttll den Iloogen CommL saris
tegen, welke berustten op onj uisle en valsoho meel deelingen. llet
was echter vruchtcloo... Sir Bartie Frcre hield de Bocren v0or
leugenaars, mannen zonder eer en lmntktor. Aldus had men h m
ingeblaz n. En hij toonde aan, dat r g n ::;pmke van kon zijn,
om d ' annexatie te herroep 11; het gezag van Har M<tjestoil
moe-t ook in d 'l'mnsvaal geë rbiedigd worden.
Mot krachtige woord n kwam Kruger nog op voor het goed
recht der Bo ren, en h\j zeide ronduit, dat hij vre sde, thans
het volk ni t meer in bedwang te kunnou houden. Tot tlll to e
hacl hij de ontevredenheid verzacht, de gemoedoren g ,, ·ust, doclJ
wat er komen zou?
Zoo mnakt~n de v rklaringcn van het Comité eindelijk cenigen
indruk op den Hoog n Commi ' aris on· ontlokton zij bom de
verklaring, dat hij lllOest bekennen, zich bedrogen te hebben,
on daL de tegenstand togen de annexatie grooter ble k dan hem
vorz kerel wa. . Dit was de eerste diplomatieke overwinning. die
wij Lehaa.lden, zegt Dr. Jorissen.
Onder don iudruk van dit succes kwam bet Comité bij elkander,
on nog eenmaal be::;loot het, door vrccloliovencle middelen de
oplo ·sing van h t vraagstuk te verkrijgen. Door de bekwame pon
van Dr. J ori:-;sen werd een memorie opgesteld aan II. M. do
Koningin, die aan Sir HartJe Frerc o-ezondon zon worden met
verzoek, dat deze er bij zou vermelden, wat hij in do 'l'ran::;vaal
had gezien .
In die memorie werd er op gewezen, hoc gedur nd twee
jaren door het Oomit' namens heL volk met wapenen van orde
en lijdolijk vcrzot gestr den was tegen de antt xat.ic, die nog
v rd r in baar heteek nis werd gesehetst als de vertrapping een 'r
arme, zwakke maar rustige hevolkiug, terwijl zij van lT. M. de
Koningin recht verzochten. Shep~tone had fi. M. onjuisl ing<'licbt, door te melden, dat do me n.Jerheid des volks voor de
1tnuex:atie was, en n.lleen door list, bed rog un bedreiging op l'en
oogenblik, dnt de ::;laat zwak wns door don oorlog, had hij zijn
doel kunnen bereiken. Wanneer n. M. moel t twijfelen, of do
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wouschon van het OomiLó w I die van de mcerclcrhcid des volks
waren, zou het zich gelukkig achten, door stemming de burge1·s
te laten be ·lissen. liet stuk was onderteekend door M. W. Pretorins en M. J. Viljoon als Voorzitters en W. Eduard Bok als
secretaris, 16 April 1879 te Kleinfontein.
De Hooge Commissaris gaf bij de memorie en beg 'leiding,
waarin hij, zij het ook in zwakke taal, den t.oestn.nd Ü1 het land
he. chr ef en de ernstige wenschon der Boeren uiteenzette. U 'L
stuk gaf oenige hoop, doch toon de Hooge Oommissaris weder
op weg was naar Engeland en zich vrijer gevoelde dan in de
nabijheid van het kamp der Bo ren, bleek uit de woorden, op
een fee 'tmaal gesproke11, dat er niets van hom te verwnchten
was. liet was f ir Bartie ~,1ere genoeg, door zijn sch~jnbarc toegeeflijkheid bewerkt te hebben, <laL de groote bijeenkornst niLecnging, hetwelk op 15 \pril geschiedde. Teekenend was zijn opvatting door het gezegde, dat het hern speet, geen genoegzame <wtiUe?·ie
gehnd te hebben, om de bn?gm·.q niteen te ,jagen, zooals hij schreef
aan zijn mini Lers. Jlij nam dan ook alle maatregelen, om de
ann xatio ie bevestigen.
Maand na maand ging voorbij, zonder dat er antwoord op
de memorie kwam, en Krugcr moL do andere voormannen haddon
nl bnn invloed noodig, om het ongeduldige volk in bedwang te
honden. ln Middelburg namen do Boeren met geweld ammunitie
uiL de winkels V<tll het dorp, hoewel ze aanboden, er voor te
betalen, en Dr. Jorissen we1~ hierheen gezonden, niet allet-n,
om de schuldigen, die voor het get·echt gedaagd waren, t' verdedigen, doch ook, om de g moederen tot rust te br ngen.
In middels was Generaal Wolscley met grootc macht naar ZuidAfrika gezonden met een sp ei al aansteil ing als Tloogc Uommissaris, om de zaken in Zoeloeland en in de rl'ransvaal . te
regelen. Den 27en Sept.. 1S7$J kwam h~j in Pretoria aan. Vó<>r
zijn aankomst had P. Jouhert op vcrzoek van het Uomit'• C<~n
onderboud met den grooten ;cneraal, dat evenwol tot 11iet:; leidde,
want met do volgende beeldspraak van den generaal eind igd
bet ge. prok: "eerder znllen de wateren van do Vaalrivier terugkceren tot hun bronnen, dan dat do Bocren het land weder
zullen regeer n."
Dit is het oenige antwoord, dat ile Britsoho regecring zich ooit
VCl'Wartr<ligd beeft te geven op de memorie van Kleinfoni.oin.
Ueneraal Wol. eley ging in dien geest verder, en 2D S pt. 1~79
ver:; been van zijn band een proclam<1tie te Pretoria, waarin hij
o. a. zeide, "dat bet de wil en het onwrikbaar hesluit va.u l laror
Majesteits Gouvernement is, dat dit 'I'ransvaalsch gebied zijn zal
on voor îtltijd bl~jvcn zal een integrcereJlfl doel van llarer Mnjesteits bezittingen in Afrika", terwijl hij de Bocren waarsclmwde,
zich Claal'lln:tr te gedragen. rrocn Sir Garnet Wolseley vcrvolgens
na oenige schoone beloften con Uitvoerenden ltanrl instelclc, bood
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hij een zetel daarin aan .... llîlll PtHll KrugPr. /':uo (lncl1t hij
nog veld te winnen. Doch hij kende de Hoereu nid en evenmin
den toestand des lands. Paul Kruger sloeg het aauhod met zulk
een taal van verontwaardiging af, dat Sir Garnet het geraden
vond, Krugcr voortaan met rust te laten.
liet veelbewogen jaar 1 79 ging niet voorbij, zonder dat de
Boerenbevolking nogmaals amenkwam. Een toestand van onrust
heerscbte er, die aan den geLrouwen waarnemer moest \'Oor. pellen, wat er te wachten stond. Engeland had 'l'rnnsvaal geannexeerd; met lijdelijk vcrzet hadden de Boereu dit onrecl1t \'erdragen, maar nooit hadden zij r zich ann onderworpen.
D ' Engelsche rcgcering was zoo onpraktisch, de opgewondenheid door oenige maatregelen te bevorderen. De heer Uclliers,
uitgever en eigenaar van het blad "de Volk ·stem", werd wegens
een i ge bola ·tingon gedagvaard on veroordeeld; velen meenden,
dat hij opzettelijk uitgekozen wa.·, om h m te stra~ n voor d
vrije taal, waarmede in zijn blad de rechten der Hoeren Yerdedigd
werden. Zoo kwam er een intimidatie van de zijde der regecring,
uie de Boeren prikkelde tol weerstand.
'l'oen de Boeren den lüenDcc. 187\:J wedC'r te \Vonderfontein
vergaderden, waren er ni t minder dan GOOO h~jeen. Paul Krug 'I'
sprak de menigte toe en verzocht ieder, die hier door d\\ ang
tegenwoordig \Vtt;;, h en te gaan. Niemand verliet echh·r het
kamp. Die uitnoodiging werd gedaan, omdnt van Engebeha z~jde
beweerd werd, da.t de Boeren velen met bedreigingen sameubrachten. Na het lezen der notulen nam JoulJert het woord. Hij
wees op het antwoord van Wolscley, dat l1<1ar JLngelscl1e mceniug
'l'ransvaal Engelsch moest bhjven, zoolang d zon aau den hemel
ehijnt. "\Vat moeten wij dan verwachten van besluit n, deputaties
en vergaderingen? liet Comité vcrlangt thans den wen,;ch van
het volk te hooron. Jozua zeide: Komt, lieden, en kiest den fieer,
dien gij wilt di.enen . Derhalve, Of onderwerpt u, Of zegt mij,
wolkeu weg gij wilt inslaan."
Toen klonk het als één stem uit de vergaderde menigte: "Ons
onderwerpen? ~een, nooü, nooi.t, nooit!"
Zeldzame eendracht. "Doch wat verlangt gij clan'?" vroegJon hert
weder. En het volk antwoordde: "Het land te nomen en c<·n
President en een Volk. raad te hebhcn."
"Laat ons een Gouvernement proclamoeron !" 1·iep de OtHl('l
II ans tlteyn mot gcc!"td rift.
"Kie t, broeders, wien gij dienen wilt; wilt gij IJ. M. dienen
of nw wapenen opnemen \'OOr rlc vr~jbcid '? (l-ij weet, welke vlag
ik hier beb gebracht. Zoo JL M. die vlag als oorlogsvlag beschouwt, b n ik goreod, er YOOr te storveu, of te ovenl'i1111en.
Hoe denkt gij daarover, mijn vrienden?" zoo riep de lilOcel ig<>

l>J~

J~lW

V.AN

\\'o!\'IUCLWO~'l'ElN.

:37

en vasthcradun VerriL Schepers. En duizenden zw<tnionue ho 'don
gaven hoL antwoord der menigte.
Pnul Kruger Z<lg den loop der bem<.tdslagingen met innige
vreugde aan, nuHU' toch bewaarde hij zijn uiterlijke kalmte. /t;elfs
trad hij op, om te wijzou op de gevolgen vau 'en oubozonncu
:-;t,tp, op de gevaren, die d~·eigden, en op do ellcnLlen, die do
slrij l van hun kleine volk Legen hot maclüig Eugeland zou
medebrengen.
't \V a:> geen vrees, geen angst, maar de weg, om lwt volk te
harden in zijn overLuiging. Er W<:U'Oll grootc geheurtonisson Lo
'wachten en dat vcreisehle volharding en kmeht, die niet de
vrucht kondon zijn van de opgewondenheid van ecu enkel ooge11 blik.
~ttJat do voo1 tvnrende Piot Jouhert er nog op gewezen lntd,
dat d strijd wel zwaar zou z~jll, nhutr tlat het oen heilige züak
wa·, die God r.ou sLennon, en aangentden had, dat nllcu nog
zouden l.>cmndslagon on overwegen, om dan ook tot een beslu·it te
komen, heLwelk aan hot Comité zon worden kenGaar gemaakt,
einc1igdo hij:
":Jfcn hoeft on::; de vrijheid ontnomen : die willen wij terug
hebben. Raadpleegt uw God, mattr onthoudt ook, dat Je Heer
wraak ~al nomen op hem, die roekeloos zijn laud en volk ton
ond ·rga11g brengt. Oij zult ni t moetell• zeggen: Kruger on Jouhort holJiJen het ons a~wgera Jen. Ne n, gijzelf moot don raad
vorsehaifen. Vergadort onder uw yoormmmen, die gij zelf
onJer n kiest; laat daama al.die voormannen tot een eenstemmig
besluit komell, JtlL de wil vau het volk zn.l vertcgeuwoonligen.
Komt rlan morgen tot ons, en moge door wikken en \Yegen mijn
lwop Yersterkt worden, tln.t gij ons eeJJ goot! besluit brengL."
Datnop word de vergMloring verdaagd. Uit den boezeru des volks
wenlt>n tl,~rtig voormannen gekozen on drie tlagcn Inter werd
het L'enparig tHWgenomen volksbe ·luit door de \'Oormaunen mm
Jwt 'o11ité ovorgehracht. Dit volksLe::;luit was een nltimttttuu,
dat ruehtstroek::; en offieieel ann de Britsche r goering werd
toogezolJdcn.
Het wa · een plechtig oogenLlik, toen de ·ccl'etari::; wn het
Comit(•, de heer \V. R Bok, m t zwn,·e basstom en moer tlnn
bijzonLlere iutontttie het ultimatulll en de be.luitcn httd voorgelezen, en aldu: besloot met het lûe artikel :
"en eindelijk :
D,ü heL volk verklaart, dat het met Gods hulp vcrlangt
een kntehtige regeeriug der Zuid-Afriluwnsclw !{epubliok, eerbiediging van de wet, outwikkcli11g en vooruitgitng· van het land,
un dat heL bt•looft, m<tu voor man d.ttartoe te zulleu meJcwerkeu
eu de op te treden regeering te zullen verdedigen Lot den dood toe.
Zoo wa.<:trlijk helpe ons God Almachtig!"
Toen de lleer Bok Llie woorden met plechtigen ernst uitspmk,
ontblootteu allen het hoofd. eu VttD rij tot rij en steeds di pur
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naar achteren klonk het uit de dichL opeengepakte mcnigie onder
God.· hlttn wo11 hemel: "Zoo waarlijk hel pc mij Go cl AlnJachLig !"
HeL Volkscomité verklaarde zich vcrvolgeus l.Jcreid, om deze
be::;luiten, zooveel de om ·tandighedon het doenl\jk maakLeu, te
doen uiL voeren.
Toen diL Gesluit genomen was, hntk de vergaderiug op. Dam·
er ge rui me Lijd nood ig wn::;, om do voorloopige maatregelen te
nemen, wcr l de volgende b~jconkomst bepaald te Ptu.ndokruttl
op ti April 1880.

***
De gcnomeu volksbesluiten worclou rechtstreeks aan don Iloogen
('o,,unis::;al'Ï.s Wobelc:v Loogozollden, door don Voon~iLter van Jwi
ContiLé, M. W. Pretorius, en den Seeretari::;, W. E. Bok, ondorLeekend. JJeL ~wLwoord op dit stuk was in de eerste plnn.Ls, dat. do
undc,'toekonaan; be::;chuldigd wcrdeu, zi h aau hoogvermnd Lc
hebhen sebuldig geinactkt, en onmiud llijk na nicuwjnttr HlKO
word ecu lastbrief tot hun i11hech Lenisneming uiLgcvaa.rdig L Den
Jen Januari werd Bok te Pretoriel gevangen genomen, doch bijLUL
onmiddellijk togen een borgstelling V<lll k 3000 vrijgelaten . Eu
twee dagen later werd in den vroegen morgen Pretorius uit zijn
llui!:i Le PoLchefstroom opgelicht en naar de gevangenis aldaar
ge,•oerd. Zijn losln.ting, tegen welke borgstelling ook, werd vcorloopig geweigerd.
Die gebeurtenis Tn·acht groote opgewondenbeid teweeg. De
Boeren snelden B<\.l11eJJ, en binnen I ·wee dagen stonden .)00 manschappen gcr'cd, om moL de wap 'non in de hand Protori uH uiL
de gov<wgeni~ te \'orlos::;en. Pretorins sehrcef een brief, waarin
bij verzo•hL, dat zij zich ru::;tig zouden houden, om de zaak nioL
to uederven, doch toen Paul Krugcr naar Poteltofstroom snelde,
en bij deze plactt::; oen commando van 350 Bocren aantrof, die
op weg \\'aren naar Potchefstroom, om Pretorins te ontzetten, had
bij nog een moeiolijke taak, om hen tot kalmte t brengen en
te oveneden naar huis Le gattiL Kruger wist intusscben middelen
te vind n, om PreLorius onder borgtocht vrij te krijgen. ~iet
onw;;tttrschijnlijk he ft een telegrafi.·ch bericht van Dr. Jorissen
vctn het gebeurde a;tn Glad toue, destijds hoofd der oppositie iu
het BriLsche Parlom n t, ten gtvolge gehad, dat W olseley een
wenk per kabel ontving, om de gevangeneu vr~j te laten, teneinde de zaken niet tot het uiterste te brengen. Zoo bleef de
vervolging van Pretorins en Bok na een onLeduidentl voorloopig
onderzoek steken.
Het Volks omité had thans een moeiel\jke positie. De be:luiten
van vVonderfoutein kouden niet onmiddellijk uitgevoerd worden,
en bovendien achtte men, met het oog op den verkiezings trijd
in Engeland, die wellicht het conservatieve ministerie BeaconsfiAlcl
ten val zou brengen, wachten een voordeelige politiek. Werkelijk
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werd in dien strijd de zege van Glad tonc bevo hten, onder wion
htter Trun,.;vaal zijn vrijbeid zou terug bekomen.
Ook in de KaapkoloJJie scheen de politieke toestanel gunsLig
Yoor <lc TransvaalsclJc Boeren. Daar was het confedemtio-sc:hema
(;"i' pag. ~8) aanhangig bij de Wetgevende Macht, en bevriende
Kaponaars schreven naar 'l'mnsvaal, dat allo pogingen in hol
werk gesteld moesten worden, om dit te cloon vallen, wat eon
zware slag zou toebrongen aan de Britsche koloniale poliLibk.
D.t<trop besloot hot Vollccomité, hoewel de kans V<tn slagen lang:
\'1: 'cdzamen weg hoe langer hoc geri ngor werd, toch J onl>orL on
Iüugor naar de Kaapkolonie to zenden, ten indo tegen de coufetlen"l.tie te ij veren en do Kaap:;che vrienden warm te maken
voor hun vrijheiël. zaak. Do voot· April vastge telde volgende
YolksvorgadoriJJg te Paardokntal werd vervolgeliS uiLgesteld voor
on bopttnhlen t\jd.
lrruger en Jouhort worden in de Kaap met vrongclo en symptühie on Lvt~ngen; vele uolofton lot ondersteuning \VOI'dcn b llll
z 'li's Loegez 'gel. Eu workol\jk wist men in de Kaapkolonie Lcgeu
do z:tttk der coufcdoratie zulk oen opposit.ie te verwekken, dat
zij niet iu b bandeling kwam en hot miuisteri zich g dwongen
zag, eon eervollen aftocht te ki zon.
DiL wa.' een groole overwinning, welke de Tmnsvaul. che
Boer 'npolitiek op die van Sir Bartie Frere behactl<l had; zijn
ont.-htg :;toml thans voor de deq,r.
ln do zaak der utmexatie word ochter nog geen liclü gezien.
\V ~1 had de verkiezing in Engolaud Glndstonc ëloen zogcvioreJl,
die in zij11 toespraken voor do Hchot.·che kiezers z.ulko schoono
Ycnr;whtingl'D gewekt had, ntttttl' toon Kmget· en Joul>ort zieh
Lot +ladstonc, inmidd 'Is e rste minister gewordou, richtten, was
ook d it'ns ün twoord nog ontwijkend en liloef b~j attll vankolijk
den weg, door de Britsoho koloniale politiek gevolgd, bewatHlelcn
C' ll de conf deratie voorstaan.
J oulH'rt on Kmger kwamen in 'l'ransvval terug en do<len ver~Jag van hun zonding aan h t Volk:;comité. '!'hans uegreep men,
Jat vergalleringen niet m er zouden uaten, on tle voorbereidsdon
wonlot I g 'maakt voor den strijä . Vnur\\'apens ell nmmnnit ie word n
in 't geheim hij elkander gebmcht, tolkons bij kl ' ino partijtjes
g 'kocht, om geen argwaan te wekken, en rneL ongeduld wttchttotl
do 11o0l'en het oogenblik af, dat men de onderhandelingen door
handelen verving. Wolseley büd do 'l'ransvaal verlaten; de schijnuare stilte de volk had in den laatsten tijd de Engelsche regeol"ing in den \Yaan gebracht, llat do Boeren de oppositie haddon
opgegeven, en zij oordeelden het oogenblik tot optr dell gunstig.
Tbans ue loot het VolkscomiL' op d 11 Ken Januari lii 1 de volk vergadering bijeen te roepen te Paardekraal en hier de republikeinsche regeering te herstellen.
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J1 ·t ongeduld cl s volks verhaa -tLe de opvolging dur gubuurLelli ·sen. De voléloening der belastingen door do Bocren aüJl tlo
regeering was ze r sleubt gegaan . ?;ij haà<1en weinig coutanteli,
maar wuigordon ook nieL zelden, de Lelasting Le voldoen aan oen
regeering, die zij niet orkeuden . Ell toen een Boer, Piet Bezuidenhout in Potellefstroom ook de be]a:"ting niet betual<lo, wor i
zijn ossonwügen in hoslag genomen, om publick te worden \"'rkouht.
DiL gesuhiodde den Hen NoY. 1 '80.
De Boeren in den omtrek hadden van de za:tk gehoord en
weldnt had Piet Cronjé, een dtlpper Boer, oen a<tuzieulijk aanlal
Bocren bijeen, die don wug '11 vcrmeesLorden en in triomf naar
\le plaals van Bezuid 'nhout terugvoerden.
Dculelijk zond de rege •ring eon ufdeoling troepe1• naar Polclwfstroom met het beYel, de hoofclscbuldigon gevangen to nemen,
wegens verzet teg •n \lo O\"Crheid. Doch noclt Cronjé, nouh .P.
l>ezu i den hout \ntr ~n te vinden. Bezuidenhout was dirout naar
Krugor gc•sueld in bet Ruston httrg' bc, om tlien den stanu van
zaken te b ri ·hten. En bij do plaats van Cronjé hielJ een :,;torlw
nfdeeling dor Bocren de wacht, zoodat de Engelsehen het niet
waagden, don comtnntHlant Cronj' gevangen te nemen.
Toen Kruger do gebeurt nis v rnam, liet hij onmidJoll\jk Piet
Jouhort komen uit \Vakkerstroom. Nu feit<>lijk de op~ktnrl bcgollncn wus, moe~t er gehandeld worden. liet volk wtls niet moer
in h dwang t' houden. Er werd besloten, de vollcvorgacloring,
di' 'i J<l.lltHtri te Pnanlokranl zoü wordon gehouden, een llltl<tnd
D c. te stellen. In allerijl werden
te vervroegen en th<Ln~ op
boden <loor het lcuHl gezonden, om de boYolking logen dit'll tijd.
up te roepen. En op don Sen Doe. 1880 IYnren, trots den korten
tijd van \"OOrbereiding en de grootc afstnuden, tus ·chen -1000 on
.)000 Boeren Le Pctardekraal bijcou, welk üttnhtl dag op cl<tg
ttangroeide, tot 8000 i\. 10,000 ge\\'ttpende mannen .
LI 't gebocle \"olkscomité, uit :32 le<len bo'ÜHtJHle, \'Org<t<lonle
op 10 Dcc. Hier werd besloten, dat het volksraadsbe~luit van
lli DPc. 1879 zou worden ni tgevoerd, cl ttl de Volksraad wc l r
zou hijc 'Jlkomcn, en Panl Krugor, de Vice-Pro:li<l 'Ut 1) van voorheen, werd uitgcnoodigd, hem tot een buitengewone zitting op
te roepen.
~ •• een kleine actrzeling, waarbij Kruger de zware YCruntwoordelijkheid, welke bij op zich nam, \"OOr den geest kwam en
hij on willekeurig daeh t tHlll do gevolgen van dien stctp, lnidcle
zijn antwoord: "Welaan, ik zal de mij opgedragen ttw,k üttnvaardcn ."
De chtg na de genomen besli ·:;ing en vóór de bijeenkomst van
clcn \rolksraad was oen rustdag, die aan deu godsdienst gewij(l
werd. "Ik wensebt de 'lift van een Rembrandt te knnnen hanl)

De

Pre~ident,

Burgers, was toch afwezig.

TlWl'

IJJU I ~~L\NK<'JJJ\1'.

41

teerell," zogt Dr. Jorissen, "om een toekoning te goven \'<lil die
bonte menigte, ·grUsaarcls met vrouwen en kinderen, hier on daar
op ee11 bunpstoel, mattr mee.'t op don grond uitgest1ekt, Lcg'tl
tle glooiing op, atut do oostz\jde vn.n hot tegenwoordig mo1mmont
op l\ttt]'(lekraal. Op don bovonsteu mnd breidde zich oen kleine
vlakte uit. Daar :;t.ouden d' tonton dor voormtwnen. Vttll boven
af had nwtt bet uitzicht op een groot amphitboater. In omcgelmatigo rijeJJ, naar link::; on reohts, do duizenden burgers, goJuldig wachtende en opziende nüttr hot boven hen, op do uit(m;Lc
pt)JÜ der kleine borgvlakte opgerichte prcokgostoolto. Een k1Pino
tafel on dttür overheen con lwblo tentbesobnttiug.
De maunolijke gestalte van Van v\Tttnnelo rees op; o n doodolijke :::;tiltc legerde zich over U:llen. Een geb0d, eeu korkl i d. Toon
stout! do prediker op en la:; Jets voor. 't Was een uitnooLliging,
\'Oor drie mrwndon a.an <le predi lmnteu van tdle kerken o·ozomlon,
. l
h
om ltl!L \'olk bij Lo stnnn 111 < e moeielijk • worsloling, die aanstaande wns. \'an Wannolo zwt~tlidc dil: godruklo uiLnoodiging
hoen en wec.ler, on riep met ·tork ', van aandoening trillende
stom: aan zulk eon beroep klt11 ik geen wcer:;tand bieden . Uij
hebt mij geroepen, hier ben ik, iJ- zal met n gaan en staan . lJij
was do oenige, die aan Je roepst m van bot volk gehoor hall
gegeven .
•Lm Vtw 'V armelo komt de eer Loc, op don J 2en De u. l.SKO
het volk der Repnl>liek op de ~nie''n geln:acht te hel>hon in ootl
volkomen vcrtrouwen in do Voonicnigheid. Do J ragoprook der
Hîo eunw in Holland en do vurig' tocspntkon der Uanli:;tmls
zijtt eettigszin · parallellen van cl<>ze toespmttk."
Do::; llhandags 13 Doe. was hot do Volksmadszittiug.
Onder voorzittersoltap van C. .J. Bodensteyn verg<îderdc de
eerste 11ieuii'O Tran::.;vaal~cl:? Volksraau, wt oenige jaren niet
b\jeengoroepen geweest te ZlJll. Deze Volk.Tnaclszittiltg werrl Jour
J>nul Krug •r mot een toe::;praak geopend, ll'ttttrbij bij het \'oor,.;tol
deed, h 'L voorloopig Bestuur des lauels op te clmgen aan oeH
Drieman chap.
"Ik 1\'il u bennneren, dat c.le zaak van l.wt land, hoewol zeer
cm::>tig, toult yoJkomen wettig is. liet volk heeft nooit den \1'0,!!,'
der wet verhtten, heeft nn do annexatie geproto.toer I, zich lijdelijk
Yorzet, en zou misschien nog e:mdere vreedzame middelen helJbeu
verkozen, ware het niet, dat de Engdsche autoriteit in Pretot'Ïtl
<lit onlllogelijk had gemaakt. Het recht der volken is aan ome
zijde, on hoe twak wij z\j n, God is eon rechtvaardig ctod!"
Do Volksraad ging thans tot zijn werkzaamheden over en
tot Drieman.·chttp voor h t Bestuur werden gekoz n: Pa,~l /{rugcr,
tevens Vico-Pre:;ident, Piet Jrmbert, teycns Commandu.nt-Uonornal,
en Jfnrtir~ns Wes8el Preto?'?;.II.S.
Aan het eind der eerste zitting van deu \ rolksraa.d werd ·en
prochtmatie opgesteld, Olll der wereld l'OkemcJmp te gen ll \'n ll
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zijn optreden. Dat f:ltuk i.· van de hand van Dr . .forisscn, dtt<lrin
bijgcslaan door Eduard Bok, en werd door de leden V<tn don
Uitvoorenden Raad nog dienzelfden a vond goedgelcour l.
Daarmede waren de werkzaamheden der bijeenkom ·t te Paardekraal afgoluopen.
Doch vóór men te Paardekraal uiteenging, geb urde 01· nog
iets buiteng woons. Panl Kruger meende, dat deze plek, waar
zulk ePu behwgrijke beslissing in do ge ebiodenis d es lands gonomen was, niet vergoten mocht worden. Toen bracht elk man
ecu f:ltcen (klip) nnn, die, tot eon ruwen hoop ycreenigd, de plaats
zou <tanwijzcn, waar de voormannon tot hot volk hadden gcsi)l'oken. En bij dit eenvoudig monument werden dure en hcëecligdc
beloften afgelegd. Er werd gezworen, dat, zoo de Hoer hulp
bood on bot. htnd w~dor teruggaf, elk jaar h 't volk dmn zou
komen fee -tvioren, jui ·t b~j denzolfdo11 'toon hoop, om den Heer de
geloften te b ·talen.
De h~jcoukomst i11 Panrdoluaal wa.· sedert con jaal'lijksch foesL.
11 et oude monument., do door de Bo '!'On sttmenguhmchtc st.oenhoop, is than door een hoog, Lot oen vi 'rzijdige pyntmidc uilloopend gcdcukLeekon ovon1ckt, Lotwelk ver over de vhddo de
plaat1:> annwij:-t nm de wedergeuoorte dor vrijheid van do
ltepublick.
Nu dit alles go ·chied wa1:>, werd uitvoering n.a11 de boslui ten
gegeven.
.
E u mooiolijk vi·angstuk was !rot gcwee1:>t, hoc heL 1:>Luk le
publiccoren. Er word bof:lloten, het don volgenion dag onder
geleid' V<tn oen patrouille of conmw ndo na;u· Potch fslroom te
hrcngen, om l1 't daar te bten <hukken. Aan Piet. ' ronjt·
werd opgedragen, zich met die laak te b laste11. ÜPn volgenden
morgen trok Cronj' mot ·100 mnn naar Potchcfstroom.
Toeu '011 1.'5tal Bo r n te Potcbof'iLroom tor verkenning vournitg ·gaan waren, werd Lloor d Rngcl1:>chen op hen geschoLen .
Die gcbemt •u is wn::; heL 'Îgcnlijke sein tot den oorlog; Yoordat
nog onderhandelingen met do reg-cering te Pretoria konden gt>voor<l wonlPn, wa · de strijd reeds nitgeb:tr::;t non hnd Transvaalsch
bloed gevloeid. Piet Cronjé gedoogde dit niet. 'l'hans had bij
1-c ·ht, om op te Lr don; d Engel chen waren met hot vuren
begonnen en hij ging nu tot den U<.tnval ove;r, zoodaL PotciJCi;;troum
hem in bamlen viel.
Krnger mot <le overig Bocreu hadden op rnnd van Dr . .J oris::;cn .
besloten, 0111 ua bet opbrek n van bet lager te Paardekmal naar
HeiLlelberg t trekken, waar zij Dondenhtgmiddag.· lG Dcc. 1~.'·-10
nanlnmmen. Dit dorp werd bezet; de openbare bmeuu.· werden
in bezit genomen en de nationalo vlag werd geheschen. Van
Heidcll>erg begon de victorie.
In een week waren w~j meester van het geheele land, zegt
J orissen. Geen der steden of dorpeu werd door ons aangeYalleu;
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wij bopaalden ons tot oen stolsel van insluiting. Pretoria· bijv.
wcrd zoo sterk iJJgesloten, dat, niettegen ta<tndo driemaal con
uiLval werd afge lagen, de ingezetenen tot aan bot sluiten van
don vrede absoluut niets wisten van betgeen er buiton omgiug.
De hoofdmacht der gewapende burgers werd intusschen l>ewaard
voor bewaking der grenzen van Natal. Van dien kant toch dreigde
l10L gevaar door de komst van nieuwe Eu gelsoho iJ oe pen.
Tien Jagen na de aan komst in Heidelborg vertrok do hoofdmacht der burgers naar de N atnlscho grenzen. Zij bestond ui I
± 800 van de beste manschappen, allen te paard. Daar werd de p;.ts
vnn Langenek (Laings Nek) bezet en bewaakt. Drie merkwtmnlige
geyochten werden daar geleverd. Den 20en Jnnuari was bet do
slag bij Lnngonek, toen Colloy vruchteloos poogde, don weg te
forceeren; den ()en Ji'cbruari was het de slag bij do Ingogo-ri vier,
waar Coll y don uit Nat<tl terugkeerOJ1den commandant Nicoluas
Smit trachtte te keeron, doch vruchteloos. In dien ho ton slag,
welke den gohcelen Jag dnmde, bchielden de Boeren h 'L :;htg~
veld on de Britsd10 troepen vh1clitten tegen don uYond.
En i u cló lHtb\jheid had den 27cn l1'eb1yari de hclrlhtd"Lig • bestorming V<tH den Amajub~tborg pla~t~, m den nacht door Ooll '';/
bozoL. De Amajul>a i.· een hoog tutkomende bergtop, die d 'll geheden
ok, n het kamp der Bocren d 11S, bellocrschto. llior
vcnlre\·ou de Door •n in een h vigen slag de Brilsc.:lto troepen,
on Oolley zelf ncuvclde.

***
ln dien strijd voor hun Ollal" h,wk e l~j khoicl stonden do 'fransvaabcbe Boeren zoo goed al· op zichzelf. In den ÜraJlje-Vrijiaat \\'<ts cl •stijds J. Bnmd presidout, die zich 1110t buiLongow ne
voorzichtigheid in deJl aanvang hniten don strijd wilde houden.
Ilij ging zelf zóó ver van in D<'c. 1·'-'HO aan de beill nfgev<tar<ligd n uiL de Tmusvanl, M. \V. Pretol-ius ell J. Ilofman, te vcrzekeren, <htt do buitengewone zittiug van den Volk -marl, tenzij
Logen zijn wil, de Trausvaalsube zaken niet zou beha lclclen.
Even wol, al mocht Pr siclont Brand en onz~jdighoi.dspro ·hmaiio ttfkondigou en d · Vrijstctat ·cbe burgers, dio do 'l'rmJ.' valer ·
hielpen, met de wet dreigen, z~jn ond rdancu sLoorden zich daar
weinig aan. Overal in den V rijstaat worden openbare vorgaderingeu gehouden, waar besluiton teu gunste van de ':rmJtsvanl
werden genomen en wna•·op men aanzienlijke som men vorzamelüe, om aan de Transvaal oho broeders paarden, zaJels, jassen,
meel enz. te zenden, zelfs als men de lfmddroston een oog kon
laten dichtrloen, gewer n en <:tmmn11iLie. De nationale ge st werd
wakker in Zuid~Afrika en h t stond te voorzien, dat, als de
oorlog voortduurde, weldm het IJollandsch element in geheel
Zuid-Afrika tegenover het Britsche in 't vuur zou sta.an . Toen
een telegru.m van milder gevoelen· in Engeland dO(JJ' 11rn
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Pre;;idenL Brand ontvangen word, ;.:;ng hij daarin houp, dal weldm do oorlog zou kn11nen eindigen, waartoe hij meL nl zijn
vermogen medewerkte.

***
Do slag van .r\ majuba was het eind der wapenfeitPil vau den
roemrijken 'l'mm;vn.alschen Yrijheid";oorlog. \Vij konden deze, uit
golJrek a1\11 ruimte, slechts even vermelden, niet beschrijven.
liet wa · de ui t:;lag dezer gevechten, tlie een veranderde rich Ling
Îll de politick tc~11 upziehto van Transvaal in Engeland tijdel~jk
de zege veJ.,~CIHlJtc. Den ()en M1tëU't 1.'181 werd door J ouberL m 't
Genemal Wood een wapenstiJgtand gesloten; dit was het begin
der onderhandelingen .
Aanvankelijk was het 'l'ntnsvaal ·ehe gouvernement te Ilcidclberg zeer ontevrode11 ov r den wapenslilstttnd, door J oubert
go";loten, omdat men meetl(le, dnt Engeland hien'<\11 part~j zou
trekkon tot ver:;tcrking zijner positie. Douh Jouber·t verz korde,
chtt de Bocren. uit zijn leger IU"t<l.l" !JUit> v01hngdeu, Jat er gebrek
lwor,.;chte in hot lager, zoodat hij er wel toe had moeten ovorgan.n, van deze gelegenheid tot ru:;t gebruik te maken.
Pan! Kruger en Dr. Jori:;sen :-iJJCldon tban::; naar hot leger,
on1 de bo:;prekingen Vèlll een mogelijken vrede te I 'iden. Wn::>
tot nog toe Joubert tds commandant v1m het leger de cor:;Le
persoou geweest, _thans tmü Kruger op den voorgrond, om de
re:;ultaLen Ya.u dell oorlog te bevcstigcu als gromlsh.1.g voor do
onnf!J,l.nkolijkhcid der Republiek.
Uenemal \Yood h<td zich gednreJHle den waponstilsttl.nJ moL
den Minister van Koloniën in J;jngclanu in telogmphisuhc verbinding gesteld, om do grouch!lagen yoo1· do omJerhaudelingen uver
Llen n 'do te leeren kennen. Nu kon er onderhandeld \\"Orden.
Ben werkzaam aandeel in die onderhanclelingeu nam President
Brand nUl den \rrij";tnat. II\j wenschte den vrede, w~1t1t zijn ,-ulh::
was niet meer in toom te honden. Hot gevoelde zich weer ééu
met de Transvalers; zij waren toch gezamenlijk uit de Kt\tlpkolonie gc\'lucbt en hadden sttmen gestreden en geleden door de
Brit:che politiek . Zoo stond op deu ~ek oen klein commmtdo Vrijstatel's gereocl: zelfs hadden reeds Vrij::;tatcrs me(le
gestreden, en de belofte "·<t;; gedaan, J,l.t zij gereed zouden zijn,
al::; de vrede niet ge:;loten werd. Die toestanel wa · aan tlen Britsehon Geuernttl niet onbekend .
Douh hot wa, niet Hoodig. ~a lange onderhandeliogen en
oYonrogingen, die Dr. Jori::;::;en in zijn "T't'nlbV<tn.lsube herillllC·
ringen" al· deelgenoot. verhaalt, we1·den de pnrLijen het eindelijk
e ns OYer don vrede. \Vel waren de Lurger,;, wien het traetaat
rlen 22cn }!aart \Yerd voorgeleze11, geenszin · tevreden uwt de
verkregen re:ultnton, doch toen Joubert hun alles uitlegrle en
\ erzokerde, dat het Leter was iets dau niets te verkrijgeu, stemde

men eindolijk toe. Men wa:; üen stl'ijd moe 1e, die in korLeu tijd
zulke zware otl'crsgeko~L had. Dolt 24.eu Maart bntk !teL Boerenlager
n'eds op en keerden de stt-ijder:; terug naar hun haardsteden.
Op don avond ynn dien dttg waren op Langenek sleehls weiltig
Bocren meer overgebleven.

***
Do vrede was voorloopig gesloto1t. Sir Evelyn Wood crkCJldc
daarLij in art. III "het 1·echt van het T?·ansvaalsche 1•oll.: op Pol-

komen eigen Oo"ve1·nernent, echte1· onderhev·ig aan s11zerei11e ?·echten",
tenr~jl het driemanschap Kruger, Protorin::; en Joul1ert zich bereid
verklaarde, cle suzereiniteit van do r geerende Sou Vöre in van
Choot-Britanuii> eu lerbnd, volgcm; den uitleg, gegev .n door
Sir J~velyn Wood, opgcteekencl in <l notulen van denlüen Maart,
aan te nomen . Een koninklijke Oommissie was voorbolloudcn,
om yoorzorgen te u men tot be~cberming van bolaughel>bencle
inboorlingen, en le suzerein zon Loczicht houd n op de l>oLrckkingen met vreemde mogendheden. Do finale eouventie tusschen
);;ngeland en de 'l'ran:;vaal word don 0en Aug. 181-ll geleokclld .
\'ijf dao-en na ueze onderteekoning zou de oificicele tonJo·gave
van het land aan de nieuwe rcgecring pla,tts ltebbell, ~n op
dien nag werd de Transvaalsche vierkleur weder gebcsehen in
Prctoriü, onder cl en ju bel van co.n groole ~eh are, die bic rvoor
was bijeengekomen. Zoodra de vlag geh3::;chen was, klom de h 'Cl'
Bok op eon stoel en las eon JH'oelamatie voor, die eindigde met
rlo woorden: "Wij herhalen plechtig, onze leuze Ü:>: JDenclmcltt
eu Verzoenillg; onze Vrijiloiel is: Orde eu Wet." Dnvorende
lio ra's volgden. Toen nam o.a . .Joubert nog het woord - de
beN lCruger, uog niet hersteld van een ziekte, kon slet.:ht~ enkele
woorden 'spreken en hij wees er op, dat de J I oor bon tot
l1iortuo hnd geholpen. "Deze dag is voor ons een gewichtige clag.
De (i-od, dien gij hebt a~wgerocpcn in de dagen van onzokorhC'id mi komr:ner, hoeft do handen ouzer voormüilncn en van
<lc burgorij gesterkt, zoodat wij heden weder onze ving konden
hij~ehen, welk
hier jarenlang gewapperd hoeft. LaaL ons die
vlug eerbiedigen. Laton geen daden v:tll wotteloo::;]H,i<l, van wanordelijkheid of ongehoorza:tmhoi(l hanr b ·zoedol n. 01Hler die
vlag wordt volledige b scherming toegezegd na.n iotlcreon, wie
hij ook z\j, Burger, UitJandor en Kalt''r. Ome leus is WeL en
Orde. De veijheid en onafhnnkolijkhcicl, die ons .wo diceha:ll'
zijn, wornon ons heden tornggegovcn. Wij verkondigen dit mcL
trompetgc.:chal aan do wereld, maar zullen onzen Oocl er voor
danken, <lie ons in staat gcsleid 1' cft Le ·wggon: 'rot ]JierLoe
heeft de lJeer ons geholpen!"
D:werendn j nicb kroten \'olgdon. En des namiddags verzamPl<k
do monigt<· zich in het 11 erV0!'11lde Kcrkgohouw, W:lll1" D:. nosman
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baar Loosprak, naar aanleiding der woorden: ,,\Vant d ze God
is onze God, Ihj zal ons geleiden toL in den dood toe!"
IV . DE liERBOREN REPUBLIEK EN DE BEWEGING IN JOIIANNESBURG.

De Britsche koloniale politiek had schipbreuk geleden; de
vrijheidszin der Transvaalsche Boeren was de klip, waarop zij
strandde. vVel wa niet alles verkregen, wat men wenschte, maar
het was toch een a!gemeene vreugde onder de Hollanclscbe
elementen in Zuid-Afrika, evenals schier ovel'al in de beschaafde
landen, dat de Transvalers badden gezegevierd in den strijd, on
[Jingelanc1 prees men, omdat het niet volhardde in de onrcc],Lvaardigheid der annexatie. Het is ook groot, zijn ongelijk te
erkennen!
Met dien vrijheidsoorlog dor rrransvaalsche Boeren vangt eon
nieuwe periode aan in de ~eschiedeni.· dor nationale elementen
van Zuid-Afrika. De macht, die de angliseering van land en
volk weerstand bood, was thans de 'rransvaal; de leider dor
oppositie tegen de Engelsoho opperheerschappij in deze gewesten
was Paul Kruger. [ aul Kruger, de éenvoudige Boer, vormde tle
ziel van d politiek, die tegen het machtige Britannië geri ht
was. Dat is de draad, welke sedert door de geschiedenis vnn
Zuid-Afrika loopt.
Wij kunnen de llolgende gebemtenis::;en in de 1'ransvaal niet
alle behandelen, doch moeten ons ook hier tot die hoofdzaken
bepalen, welke de verklaring en toelichting zijn der groote gebeurtenissen, die .'edert d, wereld beroeren.
De toe tand in de herboren Republiek was in den eersten tijd
geenszins rooskleurig. Uitgeputte financiën van den staat; do
part~jschappen weder in het land ; schier alles te ordenen en Le
regelen; nog ftltijd een partij, die weder den oodog wilde; onrnst
hij de Kaffervolken; gemis van voldoend vloeiende bronnen vn.n
welvaart, zoo stond de regeering voor duizenden moeilijkhr.den!
Een der eerste besluiten van don Volksraad was, dat m t
eenparige stemmen werd aang nomen, tot de keuze van een
Staatspresident over te gaan, om het driemans ·hap te vervangen,
en aldus de inrichting der r geering met de constitutie in overenstemming te brengen. De keuze daarvan zou plant. hebben
van 1f5 Jan.-15 Febr. 1883.
Ond rscheidene personen wordon voor het Presidentschap genoom1l. Maar do emstige canclidaten waren allo n Kruger on
Jon hert. Beiden hadden zich verdiensteliJk ge maakt in den
vrijheidsoorlog en in andere opzichten. De nitslag der vorkjezingen was, dat 3431 stemmen op Paul Kruger en l 171 op PiC't
Joubert werden uitgebracht, zoodat de eerste tot Staatsprcside11t
was gekozen. Do politiek r1er Zuid-Afrikaanscb Repnhliek was
na dien tijrl hoofdzakelijk fl.e pol itlek van Paul Keuger, zooals hij
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gewoonlijk genoen1d wordt. De vollPoige naam van den Staal.·presidem luiut: Stephanns Johannes Pnul lün,qe?·.

***
D, eerste jaren der herboren Republiek werden gekenmerkt
door talrijke moeiol~jkheclen.. Aan de westelijk. grenzen clc ln.ntb
lw,J'st.ten on] u Len uit; enkele Bocren drongen luor over de grunzon,
ge<l L'l telijk u ii zelfbehoud, gedeeltelijk 01n zich ie dokk n Legen
clc an.nvallen der inboorlingen in Bechuancnland. Z lfs verrez n
hier oen paar kleine Bo ron-republieken, Stellu.land en Go:>enlancl,
naar het model der ecrstu l{cpnblieken opgericht.
Daar de Britsche regeoring reeds in dien tij<l van ha·1r sullor initeitsrechten gebruik maalde, om 11ic..:h in de twisten te mengen,
ontstond er nJ spoedig een onaangename corrospondunti lusschon
<le 'l'nm, vaalscha r g cring en don Britsehen resident in Pretoria,
\\'ürtrbij alle :taai:ma11skum;t verci cht werd, om den vrede te
he waren,
Uit tal van omst;tn<lighoden bleek weldra, dat de ConYentie
van Pretoria m t Engeland ni t te ha11<lhaven was en voor oen
heter ve1·drag diende plaats Le maken. In dien tijd, b gin 1.'-\K:J,
verkreeg Dr. Jorissen als Staatspeocurenr verlof voor een rei:>
naae Eumpa, en hij had de half officieale opdracht den lDngcl::;chen Minister van Kolonit>n, Lo!'d Derby, to polsen over een
wijlliging van die Couv ntic. Do hoer Jorissen was in Londen
zoor gelukkig. "Lord Derby, een boog,.;t koel, maar absoluut oerlijk
:Laatsmun, ver verhev n boven allo kinderachtige znchl, een klein
land te kwellen, en rechtschapen genoeg, om hot goed rr~cht onzer
wen:;chen te doorzi •n", zoo<Üi:i .T orissen van hem getuigt, erkend ,
dat de rochistoestnnd der l~epu bliek, uit een oogpunt van in ternationaal recht, oen ongunstige n onverdiende was. Belangrijk
is vooral de modedeeling V<tll Jorissen, dat Jo BTiischo miuister

hem rluûleli:jk ie lrconen ,qaj', rlat liU niet op het behoud rler
rániteü stond.

.~uze

Aldu,.; wist J oeis:en hot zoover to krijgen, daL de B1·i tsche
regoering ber id was, afgevaardigden te ontvangen uit dn 'L'ran,.;vaal, tor bespreking eener herzieniug der Conventi • van lKKl.
Doch h t is treurig, hierbij te mo ton vermelden, dat, toen Jori:>sen
(ln,arvan het bericht aan zijn reg ·ring overseinde, hij op denzclf<l<'ll
Jag üe kennisgeving ontving, uit zijn post te zijn ont:;lngen.
De jammerlijke afgunst on kl inzieligheid van pe1·sonen, clie ie
Pretoria intrigeerden, om de reis naar Europa te maken tot h rziening der Conventie, wisten Dr. Jorisson, üie zooveel voor bot
volk gedaan had on ook die laatste herziening voo1·bereidde, te
\'erdringon. Die partijschapp n zijn donk re bladûj!lon in c]p
gosclJierlPnis de1· Boeren, waarhij wij eclit.cr niet mogen stilstaan.
Tot afg'vaardigden lltlal' Europa werde11 intn ·schon gekozen
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do IH.:oroJJ: 1\wl Krugor, N. Hmit, do lwlcl van do Ingogu-riYior,
eu ds. R. J. Dutoit, uit Pnnd bij Kaapstad afkomstig on ~uper
iutcndent van het onderwijs, iemand, niet onbekwaam, maar,
holaas! van den kan ·el gevoerd op de geenszins rechte paden
dor politiek. Ds. Dutoit wordt beschouwd als de bewerker van
bet ontslag van Dr. Jorissen; tenv~jl deze de geï·olcerde politiek
voor tond voor do 'l'ransvaal, om te . voorkomen, dat Engelsoho
of koloniale invloed er de11 boventoon zou voeren, was Dutoit
een voor ·tander van een inniger band tusscllcn do Kaapkolonie
en de TransvaaL De vraag, of do Afriknauclcrs hun middelpunt
zoudon hebben in Kaapstad of in Pretori<t, kwam toon reed op
d n voorgrond. Dutoit zegevierde aanvankelijk op zijn tegenstander Jori ·en, boewrl de latere geschiedenis onzen landg noot
heeft gerechtvaardigd, terwijl ds. Dutoit allen invloed hoeft verloren, en als v rrader der nationale beginselen wordt bes ·honwd.
Doch ke reu wij terug tot do deputatie. In Engeland wiston de
afgcvaardigdeu, na v el onderhandeling, een wijziging ·dor Conventie tot stand te Lrcugen; den 2üen Februari 1 ' tH word d
nieuwe Conventie van Londen, welke in do plaats van die vaulKXl
van Pretoria zou treden, door beide partijen gctcokend. D'
grenzen dor 'rran ·vaal worden hierbij nader vastgesteld; de
schuld aan Engeland werd aanzienl\jk verminderd, on in deze
Conventie ve1·viel de tla11snle omt1·ent de Svze1·e·initeit vrm 1Ia1·e
Jlfaje.steit de J..:onin.r;i.n wtn Engeland. Alleen in zoo•uiJ1· we'J'{/ de
1'?'ijheid der 'J'mn ·vaal beperkt, dnt IJ. liL het !'echt 1Jan veto had op
de f'l'(tcinten, doo?· de 'J.'mnsvaa.lsche ?'egee?·ing ?net eenige bll?'tcnlarHl.sche staat of nntie, 11itgezonrlerd den V1·ijtdaat, aangcg((rm . In
plaats van een diplomatieken resident vn.u Engeland zou er
een ambtcmtar in de Transvaal kunnou word0n aange teld met
consulaire macht.
Deze bepalingen bielden oen grootc verbetering in voor d
H.opnl>lick, die tban · do handen moer vrij haJ.. Paul Krnger
cl ru kLc dat met de Leeldspraak, welke hij zeer eigenaardig voort,
uit als volgt: J~Jngeland l1ceft mot do annexatie 20 :hillings in
het pond genomen; Lij do 'on ventic van PreLorin had het 10
shilling· in het pond ternggeg Y n, bij èle Conventi te Londen
]JOcft h 't nog 5 >lhillings betaald, doch in lk geval blijft het
nog ;) shillings in hot e scbnldig aan de Republiek.
~a dien niet ongunstigcn afloop dor onderhandeling nmaakte
rlc deputatie' een reis door Engclnnd on Schothl.ncl en bezocht zij
ve]'(lor verschilJoule staton op bei vasteland van Europa. In Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Duitschland werden do afgevaardigden met waar enthousiasme ontvangen . Bij gclegenlwi<l
van hot bezoek in Nederland word ook do grondslag gelegd
voor de Nederla.nd.sch Zu.id-A.fr·?kaan.~che Spoonue[J-lHaat.srhoppU,
door het toestaan oeuer conccs. i.c aan de lJeeren lJfaa?·.s!'llal/.',
G'?'Oll on vnn de Wall Bal·e, oen on<lcl'llmning, welke voor do
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wlfstandigheid der Republiek van zoor grooL0 boteekoJ.Jis blijfL,
omdat zij daardoor onafhaukolijk is van het verkeer over Britsch
gebied.
'l'ocn de deputatie Am terdam bezocht, dood Kl'l1gcr aan vcriron wdc vrienuon do Vl'aag, of ook een geschikt en LoLrouw baal'
Noclcl'lanc1sch rccbtsgoloordo viel aan te wijzen, om hom als
'taatsproolll'cur bij te sLaan. De keuze viel op den jeugdigen
Dr. J. 1-V. Leyd.~, clio op. het punt stond Lo promoveoren en
gaamc zich daarvoor bos ·lnkbaar stelde. liet was een keuze, c1ie
van grooton invloc<l gewec•st is op de poliLick der H.opnbliek.
Dr. LcydR, hebvaam en l>cir<n~ whaar, hoeft als ecdijk staatsman
do Hopnl,Jiek onl.Jerokenbarc d10n. ten hewoz •n. !Tij was het, die
als trouw vriend KL'llgeJ' steeds Lor zijde stond Jlloi raad en daad,
en door 7.ijH invloed worden de banden tusschcn de Itepubli k
en de Europoos ·ho mogendheden steeds nauwer toegehaald. Die
betcokenis van Dr. Leyds in de gesr!Jierlenis der 'rransvtullscho
Repul>liek i.· Engeland zich bewust, on Jo Laat van dat land is
clo schoonste eorekroon voor dezen zelfsto.ncligon staatsman.
Zoo wa. de toekomst helderdor geworden voor de Hepul.Jliok,
too11 clc dopnLaLio van haar zegetocht door Emopa torngkeordc
in hc•t va<lcrlaml. JGr waren nog ondcrschcitlone kwesties Lo bos] issen,
do ?;oeloclnn<l-kwostio, Je Swaziland-k we8Lic on velo
andere, doch mol va.'Len blik zag men de vraagstukken thnns
aan. Ook hot in wemlig bestuur van den staat was nog op ve rro
na nic t vast on m ,t do 11oocligo wrg geregeld, cloeh in me11ig
opzicht kon hierin eerst allengs vt•rl>eteriHg gcln·acht worden.
De Zuid-Afrikaan. ehc ltopubliok kon niet in enkele dagen voltooien, wat in JGuropocsebo Htaton hot werk was V<m Liont.allen
jaren I

* **
Do ,co110mischo toestand der Transvaal onderging con algehcol , verandering door do ont.clPkking tkr uitgebreide gouclvolcl 'JJ.
ltceds in Hi.ï4 was ecnig alluviaal goud aan d 'll Wit.watersra.ud
ontdekt, 1paar op straffe de::. doods werd aanvn.nkolijk verboden,
l1ioraan ruchtbrw.rheicl te goven. Do Boeren zagen terecht. in,
dn.t l10t bekend wonion der gonclvolden hun onafhankelijkbeid
op oen zware pro f zon kunnen stellon. V erschiliende goudontdekkingen worden ochtoe na 18G3 in c1e Republiek geclaa.n, on
clo exploitatie clor goudveldon kon op clou dunr niet wordon
tegengehou<lc•n. Voorn! nn HiS1 had con betere bewerking dor
goudvolden plaats. De Witwatersnwdveldeu, tllnns bot boofdi,erroin van de goudcxploitatie, kwamen in18 '()in bewerking, toon
hier de eerste U plaatsen tot goud veld 'll werden geproclameerd.
En cdert waren do goudopbrengst on goudhandel op en neer golvon(l insschon dolle specultttio cler nieuwe onden emingen en
werkelijke proclucti .
4
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De goudopbreng. t was voor de staatskas een IJron van belangrijke inkom ten, waardoor de financieele toestand der Republiek
veel werd vorb&tord . Doch eveneens waren de goudvelden do
oorzaak van het binnon troornen oenor talrijke bevolking van
buiten, voor oen aa.nziunlijk gedeelte Britton of uit Britscha
kolonii;n, doch ook V<1Jl andere natit'·n. Do stad Jolw.uneslnng,
die in enkele jaren te midden der goudvelden out tond en zich
uitbreidde tot oen plaats van ± 50000 Blanken, werd bewoond
door een amalgama van lieden uit allerlei llaûën. Hier vierde
wilde dobbelarij han.r hoogtij on allerlei politici traJen er op, om
hun verwachtingen aan den leil>anJ der politiek naar boven t
voor n . liijkc mijnbezitters wi. ton met hun trawanten on l)olitieko actio in 't leven te roepen, waardoor zij hij hnn grooL0
rijkdommen, in do Transvaal verworven, ook tot macht zoebton
te komen op :;taatkunrlig gebied, on daarLo bezigden zij den roop
om stemrecht, om staatlnmdige re ·lltön voor d0 Uitlu.ndors. Die
Uitlalll1ers Loch waren in het stemrecht voor den Eersten Volksmad,
het hoofdlichaam der wetgevende macht, lang bnitongcsloton on
konden geen kiezers worden, vóór z\j do gctrouwheirl aan do gouvernementen, wnartoo zij vroeger bol10orden, haddon af0 ozwoJ·en.
V alt. het te verwondoren, daL 1l 0igolll ij kc hevolki ng der H.opubliek, do Afrikaander.. , die hot land al. piolli J'S waren binn ngetroden, die het veroverd lHtdrlon op de hendon Vëtn foselekatse,
die later mot hun bloed do vrijheid der H.epnbliok op Eng lHohc
overmacht ha<lJen bevochtcll, niet op het eerste go cbreeuw goreed stonden, om hot l> stuur dos lands door hot . tomrecht in
banden te geven van hen, die hier voor cenigcn tijd kwamen,
om ui.t de goudmijnen voordoelen te behalen, die· don borlem
exploitoerden Lot eigen voordeel, en nu ook de eerste plaats
wilden innemen in bet hostuur van dat lall(l, \Ynaraan zij hun
r~jkdom hadc~cn te dankon?
'L'och, die toenemende beweging dor Uit.lnndors docrl gevaren
ontstaan voor hot sttttltswezen rler Rep u bliek. Bovenal was oen
heftige pers werkzaam, om waarheid en onwaarheid op te dis:;<:ben
on te vermengen, toneinde do Boerenregcering in eQn hatelijk
clagl icht te stellen, on hot oog te vestigen op Eng ,hmrl als vcrlosser. Do Boeren, die hnn Republiek hadden geyostigd, rli hun
v1·ijheitl hadden verdedigd mot hun bloed, wn.ron niet van plall,
too te geven aan do oi:;cben van oeJl dolle menigte. Daarenboven
wa:; het geen algemeen oisch van do Uitlanders; hot wal'en voornamelijk Engelsehen on Engcbchgozinrlen, die met grootc woorden
het stemrecht vroegen, en juist dit mankte do zuivorlloid hunner
bedoelingen verdacht. ~ouden zij door hnn nant.al en zondor
nationale banden aan de Republiek gel ond n niet woldra do
eigenl~jko bewo11ers overheers<:bon en de ]{cpubliok in IHtnden
van Engelaml spelen'? Deze gedachte kwttm telkens op bij de
Bo ren 1 als zij cle kroton om kiesrecht hool'don, on do geheurto-

DE

RlWJ~LlNG

VAN liET KIESRE 'JI'r.

51

nissen bewezen weldra, dat hun wantrouwen uieL ongegrond was.

***
Om de beweging ten :wm,icn van heL kie:-;rechL. voor de Uitln.ntlcrs Le begr~jpon, moeten wij hierbij enkele oogonblikken
sLih;Laan. Reeds herbn.aldelijk wn:-; do aandacht er op gevustigd,
<l<tL heL aantal UiLlanders sLeo<ls mee1· en moer toenam, ,~;oodat
zij de eigen lij kc burgers wclrlra, ZOllclon overtreffen in aantal.
De volksLC'lling van lö!JO hnJ anngoLoond, daL beide gro JY'It in
:lanLal bijna gelijk sLoll(lcn.
Tegen di en hu iLongewonen Loev lo0d van vreemde! i ngcn en hun
mogelijke ov 'rhecrsch i ng der hu rge1 s moc:t een <lam opgeworpen
worden, meende men. Volgens do oude weL zou<len do VI'comdelingen na vijfjarig verblijf door naLuralisaLio sLemgerechtigd
kunnoH worden; na een 15jal'ig verhlijf zonden z~j ook het reeliL
hebben, om te kunnen wordon g kozen.
.
'l'enoillcle l1ierin een beperking Lo brengen, wcrcl in HWO het
liuecka.me·I'Stelsel ingovoenl : oen Eer: te en 'I' woede Vol ksraad.
De Eor.~to Volk::;r:tttd llCoft volg '11. <liL ::>Lolsol d<Hl grootsten
in vloe<l •n do eigenlijke wet go\' ndo macht; rutJI den 'l'woedrn
Volksmnd word alleon heL I'ecliL gegeven, adviseer •J1d op t.o Lredon
on meer locale belangen Lo hcharLigPn. De vorkio."ing <lor leden
van d<'n Eonsten Volbraad Wt'rd ·nu in 18\JO LeperkL voor <lo Uitlander::;. Naturalisatie kon t.lia.ns plant::; hohhcn na. oen tweejarig
verblijf, wanneer door den co<l vn.n trouw au n heL n ion we land
uitdrukkolijk do ba1Hl moL het VI'oogore vaderland werd v rhrokeiL Die natumlisaLic schonk h0t kiesr cht voor don 'J'weodon
Volksruad, en eerst na Lwoc jaren kier.er geweest Lc zijn, ook het
recht om gekozOJI Le worden.
Doch voor dou l~orston Volksrnucl verkregen Uitlanuers het
actief on passief stemreehL pas na 14 jaren vcrblijf in tle ltepuJ,]ick, dus natlat r.ij JO jaren vorkioslwar geweest warrn voor den
Tweedon \'olksmad.
Door deze regeling werd nog altijd voor Oithn<lcrs hoL kiesrecht
voorden Jj}cr,;ten Volksraa<l mogolijk gemaakt. Doch <lo tocne111ende
stroom vnn vreemdelingen, hun steeds lnidruchtiger eiscben, en <lo
sporel1, rlaL het lmitenh1nd, spccinal Engeland, gonPigd was, zich in
<1• binnenland::;che zaken Le mengen, terwijl invloedrijke Engelschen niol vreenHl waren aan de beweging, deden do 'l'ran::;vaal
con tcw•ngesL !do richting aannomen in het stemrecht voor UiLlan<lers, heLwelk in 11)\J:3 meer beperkt word, tot afweer van vreemden
invloed. Het vel'krijgcn van volleelig stemrecht werd in onderscheidene omsLaudiglJeclen geheel a.fgesn den. liet volle lnll'gerrecht werd 11n alleon toogok011d aan mannelijke Blanken:
] . Die zich vóór 2!J Mei 187G in de Republiek vestigden.
2 . Die in tle H.epublick g borou zijn.

52

DE REGELINGR,

VAN HET KIESillWil'l'.

3. Die het volle burgenecht in do sedert iugolij tdc gewesten
bezaten en daarmede aan de Z. Afrik. Rop. zijn overgegaan.
4. Die volgons vroegere wetten zijn genatumhsoord.
5. Die in den onafbankol~jkbeid ·oorlog van J HK1 (en later is
hierbij Jamct;on's Raid in 1895-96 on do Swazilandexpeditie van 1894 gevoegd, benevens andero oorlogen) do
Republiek hielpen verdedigen en de kinderen van clezon
op den loeftijd van 1G jaar.
Naturalisatie geschiedt door de uitvoerende macht. Do gonatnralisoorde burgers kunnen bij specin.al besluit van deu Eersten
Volksraad oer te klass burgers worden, 12 jmon na hun münralisntie. Zoons van vreemdelingen, die in (]e Ropuhliok gobor 11
zijn, hebbon geen politieke reclltPn, <loch bij inschrijviJJg op hun
1üe jaar kunnou 1-ij met hun 1Hc jaar genaturaliseerd worden,
en bij speciaal besluit van don Eer ton Volksrnad kunnon zij
eerste kh1. · ·o kiezers worden, 10 jaren naclat z\j verkieshaar 1.ijn
voor den 'l'wcedou Volksraad en op 40jarigon leeftijd.
De Presielent der H.cpubliek en de Uommandant-Gcnoraal
worden gekozen enkel door do bmgnrs corsto klasse, d. i. zij,
die bet volledig stemr ebt hezittcn.
Nog enkele cijfers. Van 18UO tot 1 Dcc. 1HD8 wordon in cle
Z.-A. Republiek genaturaliseerd in 't gebcel 2H80 personcu. 1n
1 ~9G vcrkregen het volledig tem re eh t 1208 personen; in 18!J7:
3834, in 18!:18: 024. porsoucn.
Uit deze bovenvermelde bepalingen blijkt ongetwijfeld do hop rking van bel kiesrecht voor UitlctndcrB. Doch om uillijk lc
z~jn in de beoordeeling biervan moet men de toe tanden in de
H.epublick en de bevolking der goudvolden kennen, on do politiek
van de Engelseben gedurende de laatste jaren in Zuid-Afrika. liet
zelfbehoud l!Oodzaakte de Bocren te gaan in die richting, al ware
r misschien een meer praktische oplossin,g te vinden go\\'cest..
Dat de Uitlanders in die beperkingen kracht voor hun oppo ·iLic
togen do regocring zouden zoeken, was te hcvrooden. Johannesburg, de goudstad, is b~jna geheel ecu stad van Uitlnndors,
maar do bevolking is zeer afwisselend on veranderend. Iu het
midden van 189(} bad Johannosburg ± 102,000 bewouers, waarvan 50900 Blanken . Van deze Blanken waren er 24500 in Afrika
geboren, en 24500 in Europa. Deze laatsten waren voor b~jna
twee dorden uit Groot-BTitanniö en lorland afkomstig, venlor
waren het Pu en (3300), Duitschors (2:300), Nederlanders (SOO).
Fran chen (400) onz.
De oppositie der ontevre:dcnen in Johannosburg concl'ntr orde
haar krachton in eon verecuiging, welke den naam 'lhmsvaal
Notionale Unie aanuam, die o. n,. den 27en Mei 18H3 eon grooto
bijoen komst hield, waar meer dan J 000 pcr,;onon tegenwoordig
waren . Na Auo·w;tns 1802 bad deze Unie een zeker richtsnoer
aangenom n voor haar werking on cell Uityoor ndcn Rand l>c-
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noen1d, die zou Lrachten Laar bogiuselen in de Republiek in te
VOCI'ell.
\V at was deze Unie voor een bond en hoe was zij samengesLeid?
LTit ulles bleek, clai do leden onkel waren de mijnbeziti.ors.
11 et was eeD mijneigenaun;-unio, oen u u ie van kttpi Lalisten, l1iO
geen geld geuoog muaklon JlHUl" bun zin, ofliever, die 11icL gauw
genoog geld maukLeu. JJet was gce11 zaak, waar de mijnwerker,
do ambachtsman, de winkelier vf zelfs ûe luwdelaar iets in te
zeggen had. liet waren een üü i\. t>ü lioden, die de beweging
gaande hielden, die zelf on1 do stem des volk~:; niets gaven,
doelt enkel Let volk gebruikten, om te schreeuwen: "geef ons
lH'L !:ilcnn-echt." En zelf~:; gaven de 1 iders evenmin iets om heL
kiesreel 1L al~:; zoooauig; Lot was voor hen enkel een middel
om hnn mijni'peculatios !Jotor uiLkom~:;ton te vorr.ekoron. JJot
ma mnwni::;me hu ldc ziel 1 in hot kleed der domoc.müio, doch ni et
zoo~.ecr, of overal kwam heL in zijn ware gedaante tU\.11 l1 et.licht.
De lJmveging te JolmtlJIO:oburg ging dus goonszills van eon zuivor
begÎJl:oel ui~, en hierdoor i~:; het vorklttttrhaar, daL men n10ende,
]war ooor rot~ctionnairo n1aa.Lregelen te moeLen sluiten . Daardoor
Wtti:l do beweging weinig moor dan eon comedio.·pel, krachteloos
toen hoL ct· op annkwalll, voor Je aangenomen lcm:c mel hei
zwaard in de hand te ~:;lrijden. Zoo lang het ging met de pen
'11 moL woorden, scheen J
beweging in JolHwnesbmg iets te
boteckt,nen; toon LoL Lot daden n)oost komen, miste zij vcrmogen
LoL handelen.
V.

DE BIU'l'SCJLE POLITIEK EN lli~'J' flEHLEVEND NATlONAAL
BEWUSTZIJN JN Z JID-AFJUKA.

Wij n1octen ons van do binnonla.ndschc vraagpunten der
'l'nwsvü<tl tot de buiLenl<tndschc wonden, waarbij de Brits ·he
koloniale politiek haar Ü1vloed weer deed gclclon.
1\l had Engeland do Trausvanl voorloopig van zijll sLaatkundig
programma in Zuid-.i\frikn doen verdwijnen, toch dacht bet voorLdnrend nan de uilbreiding nm zijn gezag, en ook de nederlaag
hij Amajuba w 'rd uiet vergeten.
De landstreken ton wesLon van de 1~n1osvaal worden veelal
mot den JlH3,Jll Bechunrwnland aangeduid en zijn bewoond door
Bcchuancn-KafforR. Over hei. znidelijk Hechun.nonlancl hnd Engeland reeds vroeg zijn protectornat gevo::;tigd on h eL wonscbte
dit uit te breiden. Bij de UonvonLie te Londen inl8~4 (zie pag. 48)
erkende do Zuid-.AJrikaansche Ropn bliek hot protectoraat over
uoonlclijk Beehuanonland. \Vel rezen hieromtrent nog oenige
quaestie~:> op met de Z.-A. Republiek, doch z~j eiudigdon in 1885
daarmoJe, dat zuidelijk Bechuanenlaud tot een Britsc.he Kroonkolonie werd verkhtani onder den naam van B1·üsch Berlmanenlallcl, terwijl het protectoraat over het noordelijk RccllUan nlancl
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werd bevestigd. 1) Hierdoor werd do 'J'mnsvaal in hetwesten ingesloten door landen, die meer of minder ouJer lhitsch gezag
stond •n.
De uoteekoni!-:i dier uitbreiding van het Brilsub gezag h1g voorImmelijk hierin, dut zij <tantoond ', düt Let programma der koloniale politi k in Afrika nog niet gewijzigd wa!-:i. Bovenal bleek
dit nog uit de oprichting van '1'/w B-riti8h 8o11th-Aj?·,im Uolltpn·II!J
i ll 18ö\l.
Bovengenoemde Uompngnie \l'<t!-:i 'On vennootseh<l[>, opgericht
met Let opcnuare dool, olll bovenal do mineraJeu 011 vorder de
overige handelsproduetuu der binnenhtndcn van Afrika te11 noo.rdcn v;tn l~cchuancnland en 'J'mnsvaal te exploiteeron. De aanzienlijken uit l~11gelund uaulOJl l.~ierin attndc lcn of v rvuldcn
daarl>~j een betrekking.
l\lct de opriehting dezer Colllpagui' stelde Ulüll zich de vro •gme
Dritscbc üost-Im1ische Uon1pngnie Yoor don gee.t. ~ou word ook
voor de Hritsche ~uid-Afrika-Uontpagni' e n "koninkl~jk charter"
v nvorven, lü Dec. 18KU, wat voor de l1 oogo hocren 2), die r
de ziel Vüll uitmaakten, zeer gemakkolijk viel! Door dit Koninklijk Charter vcrkroeg de Compagnie uitgebreide rechtell ·n
bovenal staat:rochLedijke macht, cl. i. llct recht, om ~ouvoroinitoiL
uit te oefenen omler toezicht der BriL~chc kroon.
JlcL oprichten van. zulke compagniei.;n mot een ko11ÎJJklijk
eharler, zoog •n. "U hartered Uom panici::i" W<IH, ovenals het uitzenden v ün \'O rtegou II'Oürdigcrs der zendel inggouoot::;ch appeu, eon
middel tot voorb •reiding van bot Britsoho l:ltaatsgezag. Een voordoel, hieraan ver!JOLHlcn, is, dat aldus niet do regeoring V<lll hol
Rijk de direetc vornntwoordulijkhoid draagt \'oor diL optreden in
den vr ·omclc, maar kan afwachten, tot de kaus gunstig staat om
daar de stnabmaellt over hot verkregen land uit te breiden.
Ln de hwdcn ten noorden van do 'J'rani::iv:uü regeerde bet Kafl' ·rboofd Lobenguln, oen zOOII van Moselekatsc. H.ccds lang waren
zendelingen on <utdcren uitgezonden, om namen· Engeland n10t
Louengula in vcrbinding te komen, on waren er ook verdragen
gesloten, die evenwol nog slechts tot voorbereiding moesten dienon. In J SSS wist Uecil Hhodcs van Louengula conce::;sie te vcrwerven tot hot cxploitecrcu der gondvcldon in Ma:honaland,
welk rceht do grondslag werd voor do oprichting der· Brit ·clJC
Zuid-Afrika Com p<tgnie.
Toen de Compagnie dit recht eonmaal bezat, was zij daarmodo
1) Zie ons artikel: Slaatkundige grenzen en betrek! ingen in Zuid-Afrika
(Vragen v. d. Dag v. 1890). Dil artikel geen de uiturciding der B1itschc grenzen
in Zuid-Afrib tot lli90 aan.
Zie ook ons boek: Bewoner der vreemde Werclddeelen. 1R98. I, Afrika, pag. 119.
2) De aanvrage om het Charter geschiedde u. a. door .J alllcS, Dulw of Abercum,
Ak-.:ander William George, Dukc of Firc, schoonzoon van de Koningin, Ech·ic
Frederic Lord flitford, Cecil J )hn Rhodes, destijds te Kimberley.
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niet tevreden. Door bemiddeling vttn Dr. Laander Jamoson, die
vroeger in Mushoualancl geweest was, de:;t~jds Lobengula van een
ziekte had gotlCzcn en danreloor in diens vertrouwen stond, werd aan
een aanLal Enroponnen beL recht gegeven, zich in dat land te vestigen. Toon dat eenmaal gosebicel was, zng Lobongnla Let doel
der Engelsehen in: z~j gedroegen zich als hc01·on des land:, zonder
zieh om den vorst Lo bekommeren.
Er was alloen nog een oorlog nooclig, om hoL lantl te homachtigen en volledig hcon;ehor te worden. Den reeds bedrogen MaLahPion w rel nu de oorlog opgedrongen door een kunstmatig ontwikkelden twist. Engolu.nü, Jat clo Kafl'eroorlogon van 1R35
nfkonnlo en besLrood, Loon d' grensboor 11 tegonlaudloopot·s hun
wapens gebruikten, juiehte lUlOdes toe, die eon oorlog provoceerde,
ou1 iu hoL gebied ton zniclen der ~ambcsi heon;chor te wordott.
In 1KD3 brak workolijk do voor de Colllpagnio noodr.nkelij ke
oorlog niL. Er was wol gezorgd, dat in Engoluncl het publick misleid werd door do vcrhalon van do moorddadigbeid dor MaLabolcn,
die d 'Jl :;Lriju wenscholijk nchtton. Zelfs prodilmntcll ontheiligd •n
!Jun JO"ping door don strijd als noodzakelijk af te Loekonen, zegt
Jiofmeyr. Alzoo word de omocbLvaardigste Kafl'oroorlog gevoerd,
di' ooit in ~uid-Afrilm plaats vond. De Compagnie was overwinnàlll' on do Matabelen moesten r.ich omlonvorpcn. En toon
Lobeugub in ] HG4 st i •rf, was Cl' geen beletsel meer, om dit land
rood Lc klonrou.
·
lid doel mot dow uiLhreicling van gezag was niet alleen, om
cl at gebied Le voroveron, maar Levens, om de Transvaal in hot
uoorcl 'll in te slnit.en. "Do politieke invloed vau deze overwiuning op d Mn.Lubolen," schrijft ~elous, eon E11goh;ch reü;iger in
Ma:;lwnnland, "zal veel bijdragen toL de eindelijke heerschappij
van hot Anglo-St~ksisch rus in Zuid-Afrika, want Je JT ollandsche
sLaton zijn nu geheel en al door Britsch gehied ingesloten en
hebben g on uitweg naar de zee." DaL was het indirecte doel.
Om de vOJ·kregoJl rechten in hot noorden boter te bevestigen
en de ~uicl-Afrikaauschc RopuLliok vóór te zijn, word in 1890
in de ·on ven tie, die Engeland met do Transvaal omtrm1L Zwa:;ilaud, co u Ka11'ergoLied in hot oost '11 dor llcpuhlick, sloot, door
Engeland vorlcr gen, dat "do Regeering der Zuid-Afrikuanscho
Republiek zich verbond, om de Cbart red Company in bot
noorden zooveel mogelijk te assisteercn," eu in 1893 luidde hot
in eu verdrug: "De Transvaal bekrachtigt de Conventic van
Hl!IO, wat <tangaat do afstanddoening van oenig recht, dat zij
mocht, hebbon op het gebied dor Chartercel Compnny, en ook, om
do Chartet·ecl Company te helpen, do orde in baar gebied te handhaven."
Wns deze laèüste conventie· ten opr.ichto van Zwasiland niet
ongun:tig, bet was niet te verwonderen, 'dat men over geen van
beide in Transvaal tevreden was, zooals bl~ikt nit ar tik len in
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"de Volksstem." Of P<tul Kruge1· in H'lUO nog niet geloofde aan
de nitbreidiiJg van het gezag dor Britten in het noorden'?
De ziel V<.tll de "Cha.rtncd Co!llpany" \\'US Ucr;û Jolm Rhode.~,
de eigenliJke leider of b 'lwerseller der BriL~>clw koloniale politiek
iu Zuid- \..frilm geelurewie de la,ltste jarell, van wiens llè.\ lHlclingen
ook de jong ·te gubomtenis;;cn direct of indirect bot gevolg zijn.
\Vij moete11 omtrent dezen werkwuttrdigen man icls nader iu
bijzonderheden treden.

***
Uocil J olm Rhodos is oen der jongere zonen vnu een EngelHeb
predikant op eon k1ciJJ dorpje in l ~ngela.nd . Op jeugdigen leeftijrl kwam l1ij reeds in Zuid-"\Jrika, waar in Na.tn.l een zU11er
oudure broeder;-) k<üoollplanter was. llet volgende ja;u· k<'crde
hij mHtr JtngelttiHl L'rug, om r.ijn stndii.;n aau do universiteit te
Oxford te volbrengen, lll:tè1l' con erm;tige longkwaal vorplichtle
hem, binnen hot jmn weder nanr Zuid-Afrika te vertrekken, on1
in dit z:acht' kli.mttat gcnoz:ing te :weken. Aanvankelijk wa~
hij hier oven een~ katoen planter, doeh in ] ö73 vinden wij do
Geide broeder H.hodes reed~ als diamantgravers Ü1 de mij neu
van Kiwborley.
Do jeugdige Cecil Rhodos was· vor·vuld van één gedn.eht.o, u.l.
om geld te willen .hebben, liefst z:oovecl mogelijk. 'l'och was
het niet de wcm;ch nam· gold tl.llo n om Jwt geld, maar t~;;nein Ie
in bet gold een middel te vinden tot uitvoering van zijn plannen.
"net i~ nulLeloos voor den menticb, om grootsoho ideeën te hebben, als hij niet het gold heeft, om zo ten nitvoer te brengen,"
cle~e woorden sprak Rhodes eens uit, en zij :;clüjnen ditmaal zijn
mecning uit te drukken.
Rhodes wilde geld lwhben en hij wist het te verwerven. De
diamantmijnon te Kimberloy boden h om aanleiding clat~.rtoe . .f11
lt:!KO begon hij mot oenige financiers, o. a. de beoren C. D. Rudd
en B. J. Barnato, het. plan ten uitvoer te brengen, om allo
diam:mtmijuen in hunden van één compagnie te veroonigon, n.l.
van "The Bem·s Con8olidated Company." Deze Compagnie had dus
de productie van 1iam<.tnten gol.leol in haar hand, en kon door 111eer
of minder aanvoer de prijzen naar willekeur doen rijzen of dalen I).
Door die speculatie heeft Rhodes onnoemelijke schatten gelds
verdiend.
Dergel~jko grooto finaneioele operatics kon Rhodes alloen tot
stand brengen door zijn bijz:onder innemende persoonhjkheid.
In zijn manieren, voorkomen en spreken bezit Rbodcs ~ooveel
aantrekkelijks, dat h~j hot pantser der koelste terughouding
wist te doorbreken.
Daarenboven lDoet gezegd worden, dat Rhodes zijn rijkdommen
1

1 Zie "Vragen v. d. Dag" 1890, pag. 361.
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ni et uitsluiteJld voor zichzelf behield. IIij hntcbt in Kaapstad ver:;ehcideue in ricl1 tingen tot stand, die bela.ngstell ing vonden; hij
deed ond erzoekingen omtrent de gc:;chiedeni:; der kolonie instellen
on 11am het voorkonwn aan, alsofh~j in zijn hart. Afrikaander was.
Door J',ijn vele vrienden e11 mildheid wist hij woldra zijn verkinzing
tot lid van heL Kaapsd10 Pnrlomcnl tol sL~•nd te brengen, on toen
hij daar zitting bad, :;Lomde hij getrouw am1 den btnL van del\
..\frikancrbonJ. Mocht dit zijn !Dngclsehc vrienden soms ergeren,
de Kaapsoho iloeren wist lUwdos daardoor te winnen, e11 zeil:-;
.A frikaner sLaat8liedcn als Jan 1 I endrik Hofmcyr en 8cbreiuer
in de Kaapkolonie wist hij aldus voor z.icb in Le nomen. V nn dat
oogcnl)lik nJ was ltbodcs de gevierde man hij de Ktl.üpscho Afrilmner:;, 1lien z.\j m enden, ebt aan hun z.ij1le stond en ijverde
voor een ver eniging van allo Afrikannders tot. een z. lfsla11dig
g 'hül'l, vrij van Engeland. MoL nitdrukkingm1 nls d0ze, "dat de
Miuisl rs in Dowlling~LreoL onmogelijk Zuid-Afrika op üOOO mijl
abtauds konden regceron", kon hij de Afrilmners hotoovorOJJ.
üp de~c wijz.o wii-lt H.hoÜPs z.ieb lot ecr~tcJl mi nislor <'lor Kaapkolonie op te houren en had hij tlC'n steun van den Afrikanor1JOIH1 in velo o-c\·allcn verworven. Alleen in do Zuid-Afrilmans ·he
l{cpublit'k wt~ de regoming nog niet gediend van Jtl1oclos, on
de Presiden L was ~ijn ma' h ti go tegenstander, omdat hij Hhod s
w:Ultronwde. 'l'och wist l{,bodos ook daar mot behulp van den
invloedrijken leidor van den Afrikanerbond te verkrijgen, daL
<1, CouvonLios op lMg. 55 genoemd over Zwnsilan(l wordon gosloten, on do "Uharlcrod Compn.ny" vrijheid van httndcleu
vcrkreeg iu Mushonnlnnd.
[{,)JOcles wist de Afrikaners van d0 Knapkolonie Lo winnou
voor de plannen ton noorden van de Limpopo. In schoone
woorden r;telclo l1ij bun voor oogcn, dat de grond in do Kaapkolonie woldm "te klein z.ou z.ijn, om .ben en hun kinderen vau
hoL noodigo te voorzien. "Gij hclli ruimte uoodig voor uw wakkere
~onen. \ Velaan dan, in Mashonaland ~al ik hun plaatsen goven voor
ceu nppel en oen ei." liJn IU1odes schetste hu u verder den handel,
die er ontstaan zou door de verhindi11g van de Kaapkolonie door
een spoorweg mot de Zambcsi.
Zoo had Rhodes de plannen voor de vestigü1g der Britten in
de landen ten noordeu der Transvaal voorbereid, CJl de Chartercd
Company had m· uitvoering aan gegeven. Dit W<lS het begin
der v nullil1g yan llhode. ' idealen, waarin bij de BriLscbe politiek
sleepte. En zijn plannon ging011 nog vcrdCJ·. Hij droomdo van
pen vereenigd Zuid-Afrikri. onder Engel che vlag on ouder
hestuur vnn hemzelf. Om dat doel te bereiken, achtte h~j geen
middel te laag, geen plan onuitvoerbaar, geen karakter onweerstaanbaar. De mi<ldel<'n tor bereiking van dat doel waren hom
onverschillig. Bloot man van de praktijk, niet vragende, hoe on
wacl?'om, als hij zijn plan maar volvoerd zag, waren zijn idralen
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van een lager ·oort, zonder zodelijken grondslag. Dit werd verbloemd, als bij slangde, doch kwam aan 'L licht bij zijn nederlaag;
dit opoude eindolijk do oogen zijuer aauhn.ngers, toen de eerste
gh•us van lthodcs' betoovoring verduisterde.
])o fCngoL:>che jounHtlbt. Stettcl ber:;chrijft Rlwdes' karakter c.u
doel in de volgende woorden in zijn "Heview of IteYiow::;" : "HeL
einddoel van ltbodes is impemlisme, z~jn middel is zoH'bo tuur.
JJ ij cl weept met bet JDngelsch-sprckend volk als gopraeclostineerd
on uitverkoren, om de wereld te beheorschen. llij is toL de overtuiging gekomen, Jat het onmogelijk is, C+od beter te dienen,
dan cloor do knarL van 1\frilm zoo rood mogolijk te kleuren on
Gods Engol·ehou in hun roeping lo helpen."
Toon nu Wwdos in vcrband mot de BriiHeb.e poliLiek de vrije
republieken van /'jnid-Afrika moL 'On ringmuur bad OilJl.rokken,
lag ' ll die republieken zelf aan de bomt, om l\iju idcnul, een
Y reoniging der Afrihoanseh
landen lon zuiden der .?.:autbesi,
tol workBlijkhoid lo maken. l'jijn wenseh was "hot stelsol van
ons vijandige, onaflmnkel~jko staLen lon zuiden vHu de /'jambosi
af Lc ~elmffen, OJll de l«tart er zoo te doen ui.t7.ÎelJ, dal cluarovcr
geen Rt.rijd meer wHs." In dien zin S]Jntk Ritodes zieh uiL in eeu
~peeeh, Loon do Afrikannilor Dond in HH>l Le Kimborloy vergaderd was.
Die rede bacl dit nyt, dat zij meer cloor,.ehijnend dau tot nog
Loe <le plaunon van Rhodes <tau h ot li bt bracht, of althans
deed doorschomcrcu. \ 'ooml in don Vrijstaat werd hot wantrouwen
wakker en de Zuicl-.. \frikaunsche Republiek begon l'.ielt meer
<lan ooit te ,·oren Logen cle Britscho koloniale politiek te kanteiL
De voHooiing van clou spoorweg 11anr do Dolagott-haai was \'OOr
do Tnm ·v<tal con behoefte tot bevestiging harer Ollaflmnkelijkheid
van de Britsche kolonii.;11 en werd daürom mei kruclü uovordord,
zoodat de opening in 1 '05 kon plaats hebben.
Vere! er vestigde Kruger l!Ot oog op oen nadere veroouiging
meL de z.usterrepn bliek, den Oranje-V rij ·taaL. In de laatste helft
van Mei 1 'ü2 !Iad c t· on bijeenkomst plaats van Krugor moL
Heitz, deHtijds prosidcJJt van den V rij staat, tbans staatssecretaris
in de 'l'rans\'Ual. \Vat er toon tus:;chen beide hoofden b'sproken
word, is niet bokend geworden, doch de latere ge ·chio<lenis wijst
er op, dut do nauwe ver enigillg van do Republieken ongetwijfeld
eelt onderworp van h bandoling gewoe.'t is.

***

De politiek van Krugcr, die do zelfstandigheid dor vrije republieken ten clool bad ou bot vrije republikeinscbe beginsel halldlmufde, 'tond lijnrecht tog ' nover de politiek van Engeland, belichtHttnd in H.hodes' plannen. Daarom meende Rhodes zich van
den politieken toestttnd in de Tntnsva.al te mo ieu meestor maken,
om zijn plannen daardoor te doen zegevieren.
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Dij de Bocren in do 'J'ransvaal wn!:l uit den aarJ dot· zaak go~n
steun te vcrwnehten. Doch de Uitlanders nan clou Rand, en
uove1ml te Joham1eshurg vormrlcn eon vruchtbaren bodem om
le exploitoon'n voor zijn doel. ln Johnnneslmrg werkte de
lllatüschappij "rnw Oolrl.s-.fields of Souih-Aj?··im", Wtlai'\'Hil de heer
H.lw<lcs een <'Ier uan:..:ienl~jkslc aa.nd 'elbou<'lers was. 11 ierdoor lHtu
HIJodes Of zelf (Jf' door zijn handlangers invloed op de beweging
tddnar, en ttls groot k<tpitnlisL werd ·n zijn planne11 gemakkolijk
door ·de overige kapit.nliston, die, zooals wij zeiden, oigolllijk do
o proennn kers waren, aangenomen. A<tll vnn kolijk werd IJ >sloten,
do agitatie aan den gang te houd0n door de "NttLionalc L nie",
LotdaL de hoor H.hodc:; moL t1e verdere plannon gerood was.
W10dos wcrkLo voort aan de h 'reiking nm zijn doel. I11 Hi!Jf5
roisüe hij met Dr. Jamoson ll<tnr Ellgchtnd, 011 al is 11ÎoL voll;:om '11 bol,end, waL daar lJe:-;proken word, toch weLc11 wij, JaL de
locsLemming voor de ttllnexaLio van Ant<tl011galand en .%amhaanslnnd vcrkregen werd, twee ~ewosLL~II, ctoor Kafl"er:; bewoond, die
Transvaal in beL oostcu begrensdeu. Daarenbove11 vcrkreeg
lLhu1le:-; van rlou l\finisLer v<Ln Kolonii'11 de bclofLe, dal heL zoogonmwHlo Brilschc proteetonl;tt of heL land vau Klta1na zou
worden aJgeHtaau aan do Clmrtcrocl ( 'ompany.
Door deze wijzigingen verkr<~cg Uhodes, clttt de Tmnsntal nog
111eer w rd ingesloten. Verder zocl1~ hij Lij de pers personen, om
r.ijn plmmcu te steunen. lli?rlo~ vond, hij bereid 11'. K GanoLl
van de Cüpo 'J'in1cs en M1ss l 1 lom 8h<tw, een dame, die vcrschei1lene jaren aan do 'L'imo:; wtts workzattlll geweest en ziclJ.
reed:-; meL Zu iel--\ frilnt:tn.-ehe zaken bad bemoeid. Zij was hoL, die
H.l10de:-; van voel nuL wns en de l>dangrijko positie van con!icl<wlo zon bekleed on.
Dat Rhodo:-; in dien tijd plannen sn10oddc Lot een ttanslag op
de .%uid-.\.frilnt<w:>ehe l{opulJliok, is zeker, fd valt hoL nog moeiclijk of OJlnlogolijk na Lc _gHan, wol kc rol uiurin aanzienlijke pcr::;ollCn of cln Mi nislor van r oloniüu in Engeland gespc ld hebhüll.
ln Lussdwn war •u er onclorschoicleno Loekoncll, die wezen op oen
eatasLropho in .Jolmnuoshurg en op eon plan van tusschoukomsL
\'ttll de zijde dor mannon van do Gcchnrterclo Uompagnie. Zelfs
blijkL uiL een dor brievou vau de Johannesburg-robcllcn, ebt
Lord Loch, dostijds Hooge Uomntisstuis van Engolm1d aan do
Kaap, die in 18lH een vriend ·chappel\jk bezoek am1 do Transvaal
bracht on uiterst gastvrij ontvangen werd, Lo 11 mot dien John,nnosburgor gesprokeu hoeft over hot aantal vuurwapenen te Johanne::;hurg, over don weerstand dor Boeren en over mogol\jk'
Brilsche tusschenkomst. Ook vorkletarde Lord Loch in Mei 1,')!)()
in het IIoogerhuis te Londen, dat hij, <tl · Ct' Lroeholcn te .Johannesburg waren outstaan, mot con politicmacht zon zijn Lusschonbeide gelwmen, ter be ·chenning vnn Britsche onderdanen, als
Kruger ze uiet I..Jeschermde.
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. UiL alles blijkt, dat planmatig een op~tand ie Johannesburg
beraamd werd, mot. bei dool, daL meu clu:trin van Engolsch ,
zijde reden zon vind u, LnsschOJlOOicle lo treden. Do man, die
dit al1cs lJ<td voorbereid, wns Rhodes, de Por:Le Minister van de
Kaapkolonie; <ln uitvoorillg dier tussdionlwmsL wen! opgedragen
aan dcJI bokcucleu Dr. Jameson.

* **
HoL was den ~3Uen ]) · mhct ] '\.J!5. ]'.Jen klein nmllnl invloedrijke ingezoleueu numkten h 1111 opwnch Ling bij den Pro ·illcn L" m1
den Uitvocrclld on H,ttrtd te Pretoria, ouder wie ook Dr. Jorissen
wtt:;. De Loe:;la])() der Hopubliek werd besprokon on m ·L eenigc
vree:; zag m ·u de gebeurtenis ·e11 L gcmoct, die ziei1 Le JohanDosburg wuden ltfspclen. Do toon dor leider:; alelaar werd heviger;
monsterpetities mn·on ingediend, die wol niet do volle wa:trcle
hadclcn, door de bijcengomupLo handLcekoniugcn, nJ<tar wmu-jn
Lo ·h werkelijk ook redolijke grie\'on werden aangetoond . Er wns
oen Loostand van spanning te .JohamJc:;burg, zoo oudragelijk, duL
d voornaamste i u gezetenen 1H1•ti::ilig vlnciJtLen mot hun fa mil if·n .
Allerlei geruchten liepen er van mond tot mond: dut men zieh
mot Mnfcking in verbinding gestold had, dat Oecil Rhodcs ongeveer tien dagen geleden te Johanhesburg W<\B, dat er 50000 goweren en vcrscheidene maxims in rle stad waren, dat de Bocren
de i::itüd ZOUOen aanvallen, dnt gecharterde troel'en in do stad
waren en zelf::;, dat Bri t:eho troepen op weg wm·en naar J obanneslmrg. Zoo hadden do oproermakers otnusL geza:tid , maar
tmehtten zij tegelijkert\jd de bevolking Lc vcreeuige1L De workende klas o en ook de Hollanders, Duitscbers, l!'ranscbou en
Ital ianen wildon echter van de beweging niets wetc·n .
'l'oeu deze zaken crustig met den President Le Pretoria wordon
ho. proken, kwam de Generaal Piot Jpubort haastig Linnen en
cleolde hij het tol •graphisch beri ht mede, uit Zeernst ontvangen,
dat Brit:;che troepen te Malmani over de grenzen waren getrokken. De aauwozigcn ::;tam·den elkander ongeloovig ttl1u; men wi.·L
Jliet wat te denken, doch een tweede en dorde telegram bevesLigden hot feit, dat met bliksemsnelbeid overal in de Zuid-Afr.ikMni::iel1e Hepubliek werd bekend gemaakt.
OptnerkoJij k is het, dat in Bloemfontein, te Kaapstad on elders,
waar de zaak besproken werd, overal eenige schijnbaar goed
Ïl1gcli ·hte. burger::; tl zelfde g ··rust. tellende vcrkhtl'ing verspreidden,
dat nl. de "111ounted Police" der gecharterde Compagnie eenvon·
dig langs oen kort r weg over 'l'nmsvaalsch grondgcbi d naar
:Mai::ihonal:tnd trok. Die gerust -telling was reeds vooraf verbreid,
om tle paniek van bet eerst' bericht te temperen, en wijst op
een wel \'0 rber id plan. J!,cLter Lleek spoe>dig het werke1ijke
doel, nl. dat Dr. Jameson met 1:\00 man rijdende troepen en 12

1

I<JgN

t

('O~HDIHESI'I<:T,

ZONDlÇft KARAKTEil.

(\1

kanouneu op weg was naar .Jolu1nueslJUrg; daL de geebarLerdc
Compagnie in vollen vrede con feitelijkon inval bad gedaan in de
Republiek.
Een kroot van voronLwaardiging ging op door allo landen dor
aarde over clczo schending van hot volkcmcchl. Doch in clc H.epubl iek zelf was geen Lijd voor klagen : men moe. t handelen.
MoL snelheid was oen commando gereed, en met nwrkwaa1·clig
beleid, met onvergcl~jkolijke vlugheicl en kool beraad hadden do
Bo r il den inllringor omsingeld en gedwongen, zich over te geven.
Alles was sponLaan geschied; vr~jwillig vcrlieten de bnrgers hun
woning, zonder dat IJ n n va.nwogc den Oom m:tndan L-U cnom.n.l
in ·LrueLios waren gegeven. Bij Doornkop hacl <lo beslissende ;;],tg
plaats, wnar de stroopLende vnn J~unoso11 in handen lor Boero11
viel.
De vorwtwhting der invall01s, daL Johannesburg bun hnlp zou
bieden, daL de h01 vormingsmannon clior stad hen moL con leger
feestolijk zoneion inhal n, werd niet vcrwczerllijkL. Do .John.nnosLurgsçhc. revolutie van 2 .Januari ld)G liep zonder bloedvcrgieten
n.f. Hei was ecu treurige comeclie, oen schier beltlchelijk fiü.'-'<.:O.
Wol werden er opg wonden rodevooringen uitgesproken; wol had
men ntanifo~ten uiLgovaardigrl; wol word er champagne on wlti~ky
,gedronken, en loefdon gewetenlooze kapitalist n reed~ in do hoop,
door do revolutie LoL ocrvolle betrokkingen te wordon opgebeurd,
wel schuimde on bruiste het in enkele bijeenkomsten, Joch 'L
was schuim zonder kracht, spuitwater-revolutie, die spoeclig niLg werkt had.
'I'oen c!o tweede Januari LSUG aanbrak, was do oproerparLij Lo
Johannosbnrg nog vol hoop. Do menigte verdrong zich in dr
strat<'n nabij de kantoren van ltet "ltoform" Comité, en ell·
oogenblik verwachtte men Jamoson al triumphtüor in de ~tnd.
[~on cn.valleriecorps, "BeLtington's Horse", de hoop der rcforn1ers,
ging nit, om zich bij Jameson aan Le :-lluiLen, doch heL was nog
nieL buiten de stad, toon hot bericht dor loLgenootcn van Jame~on's
troep hoL ciccel be.luiLen terug t ko01·on.
"DaL \Va~ hei begin, de voortzetting en heL einde van de hulp,
die Jn.meson van zijn vrienden on medeknoeiers in 'L ltof'orm
Comit.(, Otlt\'Ïng," zegt Ilofmcyr. En hoL Lorieht van Jamason's
ovorgn.ve Wits ook de doo<lsklok voo1· don opstttml der hervormet·s
in Joltannoslmrg.

* **
De comcdie was uit. Do eerste vraag was, wat men nwt
Jarneson on zijn g :~.ellen zon n.anva.ng '11. Ee11 moeielijk onderworp I Uon Le bel10.ndolon volgens tle weL on hol roe hL, ;~,on
onpmktisch geweest zijn. Jamoson moesL nit'L Lot, eon rnnrtolanr
g mnakt woi'Clon voor de znnk van B.holles.
Deze ovcrlniging werd go~loold door don Pl'c:iclent en zijn t·nads-
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lieden, doch Zij werd Yoorloovig geheiw gehouden. Alle :;cbiju
van zwakheid moest worden vermeden; men wilde niet door
LoegecUijkheid ton opr.ichte der Johaunesuurgsc hc oproermakers
hun onderworping lwopen.
M •l wijze voorzichtigheid on groot.rnooclighci<l wordun do Jolw.lllloslm rgcrs behandeld. Al gom 'IlO amnestie Wl\rcllt un den l)cn Jan.
l>oloofd, wanneer r.ij Je wnponen nedcrlogd cn, moL uitzonelering
van d leiders. Jn.moson •n do zijnen werden niLgeloY or<l aan
het, Britsoho Gom· rnomout, en daaraan word overgelaten, hen
te straffen.
~oo werd <lo orde h r. L<1l<l; Johanncshlll'g kwan1 weer tot I'IÏst,
en l~ngeln.nd had geen reden, zich over d • terl'cht.sLl•lling ri(•J'
~chuldigon te hoklngon.

***
De inval van Jameson on cle opstand van Johannosburg waren
geen op zichzelf RLlumd gobonrtcnissen, geen overmoedige,
onb suisde daden van enkoio personen, maar schakob, in fle
koten dor Britsoho kolonial politiek Dit is niet oen prr8omll1jk
govoele11, maar blijkt nit heLgeen do Engelseho J'adrmontairo
Uonunissio aan hot licht bracht, die de <laden van nhodes eu
do Îltv:tl van Jamo:·on hnd te oudorr.ooken na de uitlevering.
\ l word Jthodcs, d grooto aanlegger van hoL complot., vrijgcsprokell, of liever, ni t veroordeeld, Loch mo sl hij zijn po:t als
ministor-presidonl dor Kaapkolonie opgGven, on bleek 7.~jn schuld
011 meucwerking aan do voorbereiding. J<tmesmt, enkelitot worktnig, wor<l veroordeeld Lot H5 maandon gcv:11lgonisstraf, wnarn:t hij
als martelaar naar Afrika terugkeerde. Do oi!Jcioron, dió er
or aan deel genom n hadden, wonlen uit den dienst ontslagen,
doch kort d:tarna wrdo:· aangenomen. Do v roonleeling wn:-; C('ll
s ·hijnvcrt.ocming, moer niet.
Doeh het ond rzo 'k <loor do l\trl montairo Commi:. ie lmt<·ht
aan het li hl, dat ltct gc.mwrle rmnzJlot ?'C'eds in Notl(' llilJer 1 K!J.)

.Jo.qr:ph ( 'hrunll(·l'1wiu, den Nngcl.~chcn Scc!'ctu I'ÎS ?•o n ,C...'tarrt 1'1111
A'olrmii:n, hekt11d wa.q. liet I'Oill.plot .Jmne.·on ,q/mlll '''cl met dr p/((1/'Jif'll der Nutiowtlr llniC' Nl?l .Joll(fn'lte-~fJtl 'l'.fJ 'Ït1 bctl'rl.-!.·i.ny, ,qolrn,i/.·{(
dir tot hereihn,r; 111111 !llut?' doel, ?neut?' wrts i u wezen '11 iC'l '' il de
hctiii'.IJÎ11.1J te Johwlmr.~lJIII'.IJ vno•ri,IJclrornen, dor· !I l'lllt.d zi:jn .rJronrl i 11
dr IJ·rif~;r/w koloniale ;J()liUel.: •ooo1· Zuid-.l.f?'ilw.
01111

Ong ' twijfcld heeft .Jam son hot pln.n voor d n Îll\'ul bedachL,
om daardoor de politiek van Hbodes Lo rlienon, n deze wilde
hiervan gobrnik maken orn de phtnncn clcr Britsoho politiek
i11 de haJHl te workc11. 'roen H.bodes i11 1F,!)f) weer : n ~nid
Afrika was, r gelde zijn set:r 'tm·is en facloLum, Dr. IInl'l'is, in
Londen zij11 belangen, en nit. de tclcgmmllH' n, Lusschrn beirlt>n
gewis. eld, blijkt, hoe :nou i u Londen op
hoogte was van hoL-
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geen ge::;elüoûdo. Belnogrijk is heL Lelegrarn van :2 November
1RU5 van Dr. Harris uit Londen aan Rhodes.
Zeer vertrouwelijk. Als gij hel plan van Dr. Jameson uiel kunt volvoci·en,
hel! ik alle redenen om te geloovcn, clnl .J. Chnml.Jcrlain hel ]Jhtn heeft, om
•en ],mchtigc imperinlc polilick te volgen met het doel, om [erlerati te vorIucn in rlc lnndcn onder B1·Hschen invloed, op zijn eigene wijze, CII dal hij
verwacht, dnt gij mei. zijn inzichlcn znlt overc •nkorncn.

Bewij. t diL nioL, dat C.:haml>orlain do plu.nncn kendo en omtrent zijn eigen poliLiokc plannon heL een en ander hecfL JaLon
verluiden? Dit blijkt eveneens uit andere telegrammen, di reeL of'
inclircct. Jen al trok OhamLorlain zich op het laatst voor do verantwoordelijkheid terug en liet hij op hot uiterste oogenblik
Rhodus in den steek, zeker om zijn eigen positie te redden, men
mag vrij aannomoll, rlat het g hoolo geval con uitvloeisel was
der pollticlee overweging n, van Rhodcs on Chambcdain.
Dit verklaart ons, dat de aanval op do Transvaal niet eindigde
met Jamesons nederlaag, ûoor do onderdrukking van tlcn opstand
te .John.nne burg, noch door lthod es' val al: minister in clo J(n.n.pkolonie. HeL voorspol was afgespeeld, Ohamherln.in had zich aan
de v<•ran t.woord.elij k hei cl dan rvan on Ltrokkon, toen de kansen
slecllt stonden, maM na in schijn an.nvnnkolijk cle gomoedOJ·on
gosu;;t on clo gorcchLighoid bevredigd Lo hchhcn, volgde hij woeler
dl•n weg, cl i \11 hij slecht· even vcr1nton had op 0011 zijpad, manr
wüarop hij niet kecrclc. Do 'J'rn.nsvna.l moest w •ilor JD11gobeh
worden, daL was hoL dool.

* **
Do Britsoho koloniale politiek bleef sedert dezelfde. De annVitllon dor Britscl1o regcoring op de 'l' r·m1svn.iLl, zich schij rll>an.r
onknndig bondende van het gcbcmclc, bloven voortdurend nnnhonJcn. Engolanrl meende zich moL de inwendige poliLick der
'l'mnsvnal te mog 11 homooien op grond der su;r.crcinitnit, mnnr
Krugc1· wees diL heslist on tcrcci!L af. De snzcroinitcit was toch
gcvnllcn Lij de Conventic vnn Londen in H)84.
Toen do Iloogc C.:ommis;;aris van Zui<l-Afrika, Sir Ilorenles
HoJ,in:-;on, na den inval Pretori<t hewcht en zijn nf'kcmi11g over het
gc.J,enrdc uitsprak, h 'gOH hij over do wcnsclwlijkh<•id van hcrvormir!gen t.e spreken. ProsicJmlt Krngcr hield hem fladnlijk
stn<tiHlP en vorklaarde, ebt er over niet:> anders clnn over JWtalregelon, orn vt>rclor bloodvorgiPLcn Lo voorkomen, kon gelmndol<l
wordoit. ".Jolmnnc:-;\nn·g moot, clo wnp 110n overgeven," zcid(•
1\rugor.
"Ja, op w !kc voorwaardon '?" vr·ocg Sir Hercules.
"Onvuorwaardelijk," was het anLwoord.
"Dan vroos ik, daL ;r,e die niel znllon overleveren."
"Dan ga ik ze hakn," anLwooi·drll' Krllgcr moL onverstoorbarcn ernsL.
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DaL hegin!-!el hoPfL Kruger ,;Luou:; gol.utudl,aufu. E11 Loeit i\fr.
Chambcrlain later <loor insolente mi~sives do regl'uring dur
ltopnhliek in 't ongelijk wilde stellen en haar morePI aansprakPlijk wiltle verkinren voor dn onlusten lc .Johatme:-:btH'g, be~lool
r.ij niet nwt den ht•t>Lhoofdigon Engel:-:<·IH'll \[i niHter van Koloniï·n
in di~<·u:-:si' te lrerl<'ll. Toch mon!'lt <'launherlain wel •n, ho<' m '1\
in de n .publiek OYl'l' r.ijn schrijven dacht. Die üwk \OI bracht
Dr . .Jori."s<'n. Al!-:! pnrticnli ·r kon hij doen, wat de t•ngPNing niet
kon vcrriehtrn. Doch de betrekking van Dr . .Joris,.;<·n tot dt· g<··
:-:t•hiedcni,.; tler ltepul>liek \\'as il' nauw gew<'0 t dan dat. ('lu.u nbnhtin
dit stuk niet van groote h<'tcekoni:-: h<td dionnn le lw:-:<:hott\1'1'11.
In r.ijn "'l't·nnsva:d:;elw 11 •rinn<•t·ingen" dn~lt .Jori:-:s<'n dat stuk 111edt·
llct is een herinnering Httll de ge:-:eh icd on is d<·r ~u id-.\ frilmam;ch nepubJi0k, 1\H.Tl hn:u· tOPSt:tnd, reeltien ('1\ pJici!Len,
wl'lke dan.rin wonion mcdegedPeld. Maar l<·ven::; wij;;t de s~:hrijw:r
dC'n Minister er op, hoc tlo gouddorst ook regecringen kan h<•lH'V •!en; hoc Kimucrl y, wnnrop Engcln.n<l niet rle min. Le aanspmak had, door l~ngcland van dt•n Vrijstaat e nvoudig gpnonwn
was in l.S7l omdat er diamn.nLmijnen wordon gevonden.
Mot <lo datums der tclcgr.unmen stolt Jorissen in !teL lieht,
dat. ( 'lmmlJ rlni n op cl • hoogte wa~ van .J anwsons plan11on. En
want· ( 'IHunherlain lm<l g ltandcld over df' voot·gt·stl'ldt• mi<ld<'l<-n
lot hPr;~lcl dor grievt•u van Uitlnnder;~, antwoordt J<lrissen: " 'it
den :uwl rl r zaak knn ik !tier kort zijn. Ik onthoud <'r mij
tutLLHl r1 ijk vn.n, met ct>n vrcem<leling zaken v.u n bi ntH!Illundst:h
lwsLnnr t b han<lclen. Bovendien: wnt gij hebt g •st:hrovnn in
een dcp~clt' over tll• p~..gi:tgon l r hervorming, i· nil't nien1r.
l•~r is nil't· in uw dop~<,he, wat niet in h •L M:wifcst van do
", nliollltl Union", door <.'h. LPonard ondel'leekend, voorkomt.
Uw tkpt'leh mogt> oen r.wukken weeddank daarvan hoctPn !" l~n
de heet· Jorissen wijst er v nl"t' op, dat df' nH•nwrit>:- van h<·t
g<'pCUJ>l'l te .Johann<'sourg nil'l:; dan s<'hijn waren.
( 'hamb rhtin wilde nb horslel <kr Uitlan<lt·r~grievcn ,, ffotnt
Huln'', "zelfbosLunr", voot· .JohnnllO'lhnrg. Is het. te Vl'l'\\'ond<'r<·n,
dat hit•nncdc de draak go::;Lok<'n werd, nu die oist:lt uitging
vn.n den Engt·l,.;l'hen minist •r? "Oij vrungt llome nul(! \'it'r
dagt•n, mulat uw Eer ·te Mini:tcr dat stels<•l voor d<' gPiwPl<·
wert>l< l aan do knak heeft gc:;lPid." Engeland dal "I Io IIH' 1{ 11k''
vmagl in 'L'rnnsv:ud, alsof ct· ge<'n lersehe gl' ..,ehiedPni~ h<':-:tant!
f\ lollloril's en n•d<•nt•ering •nlwhben W<'inig invloe<l op 11\I'IIS<·ht•n,
<lie zi<·h niet door mon•<·l !Jcgin.,< Jen lnlPn l<•iden . ~oo bkd ( 'ltanth< rbin :t<'etb voorthameren op hel nmnbc hl der r •eltll'n van
d<• itlnnder:> l<' .Johannc.. hnrg. Dit. wn:> hoL midclPI, om dl' :tgitatic gaande te ltoLHlen, welke leidt•tt tuoo:;l tot de algenh'I'IH) ht·er.'C'happij der lhilsche politiek.
Doeh dit drijYen, clc niol r.cltl<'n hrntnle nitspmkt·n in Itd.
Pnrl<'tll<'llt, op<'tHlcn tlc oog<'ll in ~uid-Afrilm ltH'l'l' en llH'Ill' \'OOI'
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het ware wezen der f3ritschr. pl11nuen. En daarGij sloLeu de
Afrikanor zich nauwer aaneen. Do politieke geschillen hadden
de uationaliteiLsbat1don versterkt, do solidariteitsgevoel ns ontwikkeld bij d Boeren .
. De Afrikaner Boor i. in zijn wezen en karakter in di vid ual isLiseh; wij wewn daarop roods, en üc geschiedenis der velo v rdool~bcclcn 011 partijtwisten toont dit aan. Maar trots dat individnnlismc worden ze vcrecnigd door gomeens ·happclijke gevoel ns.
Dtlzclf'Je g schiedonis hoLhen schier allen llledcgemaald,
zelf doorleefd; denzelfden Hijbol lozen z~j dagelijks; dezelfde
L:tal sproken zij; dez >]fel gewoonten on zeden vinden w~j Oild l'
~Ie• Hooi'Cn in de Kaapkolonie zoowelals uldm·s terug, zij het bij die
111 de st 'd n ook eonigszins gewijzigd. Aan dez 'lfcle gevaren liebbotl
zij allon blootge:,;taan on sLtutn zij nog voorl.durend bloot 011 dit
allt~s llOofL COl\ besef van broedorselmp ontwikkeld, dat versterkt
wonlt door de vl-r omvatlende fttmilieb:uJden, cli' hen schier allen
omslingeren.
Dat besef dooL clo Boeren hun partijschappon en z lf.stand ighuid v 'I'getcn, n.ls oen gomoenselwppelijk iclomd of' l>elang wordt
o.angelasl. 'l'roll'ende voorb clden van plotselinge vorlrroodoring
I 'o rt lmn gnsehicdonis ktHlil 'Il. In l ~:ï~ was door l'r<'Lorius in
d '11 strijd lcgl'll gllgcland hot Lractnn.L ler ~and-ri v ie1· Lot stand
gelmwht, wtt;1.r<loor clc zolfstandiglwid dor BoPren over do Vanlri vit'r wt'rcl crkond. Do eh diL moestorstuk d r sl:t:ttknndo h:Hl
P1·etorins volvoerd zouder d' nwdoworking \' <til Pot.gi<'lor, on
de spa1111 i11g dezer voorlrokko1·s hor 'Î kte dnareloor lHt:tl' topJHLIÜ. De vnutg was, of do Volk~mn.cl van H.nstcnlmrg , ~t. trad;tat
zon bckraci1Ligen '? De l>ovo]king was in h vigc spn.nnlllg, do gernoedNcn waren L•n zoorste verhit en nog clcn <l.vond vóór do
beslissing vroesck nu•n, clnt de strijd Lnssel1 '11 Potgioll'r 011 Pr •Lo1·ius
alle:-; ZOll 0111\' 'l'W 'I']>Ol1.
Dos naehts v •rgncleru('JI enkele in vloodrijke hurgo1·s en Iwwogen
zij cle OudL•I"ling 11 dor UemeOJll.l·, 0111 een ernstig woord mol do
h ·idt• hoofd-commundnnlell-gOHl'rnHI te sprekPn. Daarv:ln :tlleen
W<'l'll 0011 heilrijku uitl'üinst vNwa ·hL. De zon was nog nil'l, goh •t>l
zic-l1 Llntur, toon de• ouderJingun zieh nt~.ttr do ton ton tlor IJCcrl'n
Potgieter on Pretori us bogu.ven. B id 11 •·lcmclcn toe in bot. vcrzoek
om oen samenkomst te hebben in de tont van ecrsLg 110 lJHle.
Tl et volk daarbnitcn was on cl 'nieht. van de Ramen kon1sL on
verh •icldo in diepe stilte don nitslng. ~ou vijn.ml::; ·hap of broodorS<·II:tj>, !Jrocclermoorcl of broedermin rlo L >slissing zijn?
Ein,lclij k word û • ten L opengeslag '11. D<tal· zi.ot men de lJ id
voonnanneu, vaders van het volk, de hand n in lkandcr gesloten,
n~ct den Dijbel open voor hen. J~cu oorv nloovend gcjnich stijgt
mt clo menigLo op ton vrijen hemel, di zich helelorblauw w lft
bovt-n dit tooueo] van vorbro dm· ing.
\Vilt gij con ander voorlJeold? 'L \Va." op den somboren nieuw-
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jaarsdag van J S!JG, toen Jamason's inval zijn sehctduwen wierp
op de feestvreugde, wnn,rmedc gewoonlijk do een.; te dag des jaars
begroet wordt, on ietlor zich heonspoedde, 0111 de gcvareu, die
het vaderland bodrcig<lon, af te wewlen. Op het KerkplPin L'
Pretoria, vlak ovtJ' de Uonvcrn mentsgol.Jonwen, 7.ttg (lo heer
Bel!, clirccLenr der Htaabdrukkerij, twee bojnanJc Bocreu te paard
elkander ontmoeten. JCenigo oogenl.Jlikken stn.n•n zij zwijgeml
elkander aan, en daarna, als haddon 7.\j beiden eon onzichtlmren
woorstanl1 overwonnen, nn.clore11 zij ollmnclcr Jmrgzaam.
"Dag, neef'!" roept do jongste der twee cincldijk in z<·lf"ovorwinning uit, schiet toe en legt do broodo hand i11 di<• vnn :~,ijn
W<tponbroecler. "Wij hebbon ollmn<Lor in clrio jna1· nid gc•groot
door die kcrkkwestio, mnn.r vRndaag :~,ijn wij weer U·n, want
clo onafhnnkel ij kll('id van ons lall<l is in gevaar."
./'julk tafcreolen kan men vele vimkn in hot lovcm cl0r Bo0ron.
En wmmeer zij eendmchtig samou werken, is h nn sanH'nn ,., 1<•itlen
oen macht, <lie grootc clingell doet.
IJot br. of van gomeen ·cll<tp, van eenheid, van nationn.lit0iL bij
de Zuid-Afrilmansoho Boeren heeft oen krachtige uiting· gevonden
in de taal. Door do g0meonscbnpp lijko taal gevoelen de Hocre11
7,icl1 V•n . Bovenal het algemeen gebruik \'ftn don Htatcnhijhcl,
die in geen huis wordt gemist, is van groolen invloed g0wonsL
op do ontwikkeling en het hehou<l dier gemeonschapp0lijkt> taal.
Die tanl hebhen zij lief en h t ollicioel invoeren der Engol~cho
tanl in 1 H2i5 (7.ie pag. 17) is van g1·ooten invloe<l go we 'St op
de ontevreclenheü1 der kolonisten m t hot Britsch bestuur, on
op hun t1 r .(ken uit de kolonie, gelijk wij wgen.
De taal dor Boeren, uit bet N derlandsch ontstaan, ha(l ûch
tot een eigcnnard.ig dialect in Zuid-Afrika als spreektaal ontwikkeld. In de 'l'rn.usvnal had men in don tijd van Burgers'
president chnp vele .N odedandors laton overkomen, en datl.rdoor
drong het Nederln.n<l.-ch hienne<.le op d.en voorgrond als oflicie<'k
taal. Vnn de Kaapkolonie kwam echter in dien tijd eon n1Hlero
slrooming, om het Engelsch algemeen t bezigen, e •n wC'rel<ltaal, rlic overnl te gebruiken was. Doch ongevee1· in donzolf<len
tij<l wa. er eon nieuwe partij opgel'icht, welke zich LtJn doel sLt>lde,
elP Znicl-Afrikaansche flprcektaal tot schrijftaal te maken 1).
A lcln. waren er drie stroomingen. D voor.~tandcr~ dor Afrikn.ansche taal waren ijverig in de weer, om oeHletterkunde t<' schoppen,
011 talr~jke geschriften vcrschenen in clie taal. Op deze wijze werd
de Afrilmausrhe taalbeweging voorbereid, die, Y:tn cl<' Kaap uitgegaan, gcd<'C'ltel\jk ook ren uiterst conflervatievc politieke beweging wn trgon den Ncrlerlawlsehcn invloed. D beweging \\'OJ'd
vooral _gericht togen Pre~ident Bmgor::; en brncht dezen l<'ll vnl.
1) 'Zie hiemvcr tie o.rtikelcn vttn Prof. ,J. Ie Winkel: rTcl Nt'd(•J·lanllHch in
Noord-Amerika en Zuiri-Al'riktt (Vragt•n va11 den Dag XI, 11:\!HîJ.
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_\au dien :;Lrijd moeL mode voor con gedeelte de oudergang Jer

nopnbliok geweten wordou .
Oe mutextüie der Tmnsvaal opende cle oogen der Aft·iknanscbe
pattij voor heL gova!tr vttn l~ngcbdwn kant. 7;\j ging LoPn vcrdor
Pil lmtelti in 187!) "Die l:hmooLseltap van regte Afrika non;" LoL si~tnd,
welks loden n<tnvankelijk nog gultcim bleven. Dow Afrikaners
sireden tegen olkun vreemtl 'll invloed. "D' i\ l'rilmnors met Afrikanns<·lnJ harton zijn de r()dlLe Afriktmera," lui<.lde hei. De beginsekt1 V<tll dat gonootselmp W<'t·den g-cpropn.gandeerd <loot· eon
ttHtanclhlad "Die Aft·ikuctnselte J>aLrioL", daL in 1H7() vct·:->eheett.
Do tnallwwrging in ?;uid-A l'ri ka verkreeg ald llH c ' 11 pttl.r·iot.isch
lmmkter en werkte zeker nreclc LoL atU1l\CthluiLittg dnr llHUrrten
vrw (·(·n Laai. Doch t\ell sterk ·r· invloed oefertde Iti •rop niL de in
• I X,'\J in de Kun.pkolonin opgt·ri<'htc Jlf'ril.·u11er !Jo'llll, nen vm·cerliging, die wel ltoof<lznkolijk l'<'ll politiek lmmlde1· dmn.gt Pn in
do ePI'sLo plaat:; beoogt, hoL J lolhtndsch- of Hoei' tH.:lOiliPlll. Îll de
Kaapkolotlio moer LoL r-ijn rocltL Le doen kottlon togo t1 ovor de
Hrit.seht\ t·ogecl'ing on tlo IDngoiseltgeziwlon, lll<tür <lie ltinnlooe
ook d · vcrd.odiging VtUI do roehLoll der Noded:wdscht> lunl in
h<Lar hnnipr voorL en danrdoor ook voor do l>eschu.ving dor taal
vePl de<·<L ]) ne Bond sLiehLt.o deiJaLvPreeJtigingcn utt jongclingsverecnigingen, die ovemJ !JinnPll korten tijd V<'l'I'Ozert.
J)o Afrikuner Botlll heeft oen lt-vt>ttdig deel genortWil aan do
!Jowegingen, die ?;uid-,\frikn berot•rd<:nl. ?;ij ltm·fL in de t•orHtc pinaLs
de tHttionale olumenten dor Kaapkolonie VOI'Cl'ttigd, en IHtd heL suo<:es, daL heL Nodorlütul,.;eh als oflicieclo Laai i11 <lo L(aapkolonio naast
ltPL [i~ngolsch erkend werd. Jn 1KS2 trad de hoer LuLLig, lid van bei
Parlement voor BeanforL- West, voo1· hoi Perst moL eon N cderhndseho
redevoPring in heL Parlement op; an<lorcn volgcll'n, e11 niet dan
IHl veol
LegonsLand werd heL Nc<l<'rltttHl:'l<:h hier weitig erkend.
, u eens diL voordnel hohanld W;t:;, volgtien er· w •ldra nH'el'.
Dli Lwweging in ?;uid-Aft·ika, om doOl' ee11 eigl'll .\frikannsclle
taal r.iel1 af Le scheidon van Itd. N<'derlandseh of 11 ollnn<h:!t,
zooulH 111011 in 7-ui<l-.\Jrilm zegt, is gelukkig vcrzwakten opgegaan in
Pen ander sireven, om rtlles tn V<'rocn igl'll, waL de <'<il'rla tHlsche
taal HprnckL, als eon ll<Üionaal g<•ltt·ol. Da;u·door is do klove
!u sst· hen de voorstanders van hel .\.fri kaans('h en van IH•t, N cclerlandsch gedempt; hoi<len slantt de ltttlHlen int'llll, om ltnn gellll'PnHchnppolijlw Laal 1.<' tlot'll z<•g<·vior'OJL Doch Otll diL ruHulhtaL
sptwdig t.o VOI'kr~jgou, ll10l1L die taal V;\,1\ Jtnar •llOI'ilijlw HlJel lin g
lH'vrijd l'll gontn.kkclijkl'l' goseht· •ven knt1non worden. W~j hopen,
ebt Nt•derlaud eitHlelijk moge inzit·n, van wolk belang die Jmt.iollnle hnml kan won1ou, on daarom zijn kleingecHLigc, onpraktische
<Jilderwijslicpaling('ll, clc vrueltL Yftn duffe wul.tenmakcrij, moge
opltt'll'•n, om de verl'eniging \'l\11 al wnt Noclcrlandselt is in de
li<lllll LP wc·rkun.
De lijd <httu·voor is rijp: h<•L N dcrlancbcbe V<·rbonu is reeds
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van Jie gedachte. In ~uid-Afrika gt> •ft men lwt voorde nationale domenton elkn.1HI<'r te11 sten11 lllocten
wij nil't nehierblijn•n, <loch \i ' V •r voOJ"gnnn, d<' Persten
rlP g<'IPdNen.

***
Wij hebben I'C els op pag..)() aangcwoz<'n, dn1 [{.bodes zich
in vel opzichten bij <lPn Afrik:tnC'r l~ond aanslóot. Pil diPII voor
zijn plttnn<'n tnwbt.to te winn •n. liij k<'IHlt· den invloed dier
machtig , un.tionnle vorconiging <'ll koo:-Jtcrde de hllop, dit• ' te
bin<l011 n.an zijn plann •n. Is hel te verwonderen, dal dP .\ frikanor Bond in tlil'll l\j<l nog ni •l lwt vollo verlrollW('Il \ïltHI in
do 'l'rnm;vaal en d;t;u· weinig I •den lP]dn ·~ .Jan lloflllcyr, ;,( )nze
Jan", zoon.] men zegt, I ider en ziel van d<~n .\frikatwr Bond,
wa. cl t·echtorhanû van ltbod•:,clicn hij geil •cl vnrtronwde. IU10des
h~td werkelijk Afrikan rs en Engelseheli in do Kaapkolonie oen
tijdlang v rec11igd n bego choltl; men geloofde hit•t•, wn.t valscbe
dagbladberichten m dedcelden omtrent dP O!Hlordi'Llkking der
Uitlanrl •rs. Krng r': politiek werd chtardoor in de Ka;tpkolonie
g laakt, nl. door hen, rli de Z<tken niet vordt•t· ontkrzochlPn en
naar cl n schijn oord elden.
Doch <I • inval vm Jamo.·on opende de oogen van llofm yr,
'·hrcinor en tl!tdcren op onaangename wijze·. " '<.:!tiet do vrijbuitN: ll<' r !" s iml(• Jlofmeyr <l<tn Krugor, to •n hem de inval
b kend was. liet was hard, het vcrtrouw 11 op Lthodes, dat zoo
vast gestaan had, opeen en door die h<ttHlclwijzc te moeten
verliezen, doch zijn oorlijk hart kwam in opstand tegen den
v rntd r. Zoo werd n de oogen van V(·]en geopend, en men
wondele zich bitter af van don man, die hen hegooeheld lutd.
En al s<'ind
hambc rlain a:w llofm yr, clat de lteg ering l larer
Majc~t •il alle m depliehtighcid <lan d 11 inval ntn J~tmcson
ontkende en bezig was, om alle· te doen, teneinde het kwaacl
weer goed te maken, door dergelijke b tnigi ngen, die tron wens
spo <lig bleken ui t gemeend te zijn, wn · het vertromven niet
te h rwinncn . In enkele districten waren do Boeren zoo
ontovr don op Rh ode·, dat zij hem t Kaapstad bodnicltlen, dn.t
zijn bedanken n.ls ttfg 'Vaardigde nood ig zon wezen, terwijl :tntlc•ren
zich goreed maakten, om naar de 'l'r·a'l. vaal te vcrtrekk0n en
dP roge ring daar bij l staan, alelus schreef "On· Lantl".
Het congres van den .\frikan r Bond, dat naar gewoonte in
Maart zon g houdon word u, had ditmaal plan~ te Burgor:-;clorp,
<lcn hoofrlzet l der Gereformeerde Kerk in de l(aapkolonie. Op dit
congre. kwam n de nationale gevoelens, de afkeer van Û<'
Br itscbc politiek en van Ithodes' intrigue: st.erk aan lwt licht,
en de houding, wclJw do heer IIofnwyr ha<l an.ng •nom 11, werd ;llgemeen toegejuicht. ~oo wa cl or bet optreden van Engt•larHl h •t
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nutionaal gt·voel ver:-;lNkt ; de Boer011 ktrlclcn zich nader aan enge:-;loten, t'JI in alle deele11 van ~uid-.\frika werd <lc polilick van
I Uwde:-; \eruordet-ld, on1 ziel1 va:-;Ler hij de 'l'ntnsvaal !HUl Le ~lui len.
'l't·alhvaal werd :;edmL meer dt• ltoufd.-taaL, wmnom zich de nationalen vere •nigden. Er wtts eelt Lijd van Afrilntan!:lche LocnauPring
aangebroken. De aehleri.J]jjvcl'ti in de Kaapkolonie en do voortn·kkers gevoelden iltaiJS, dttL !Jun hetzelfde bloed do r d• Hri•t·cn
vloeide, en zij zagen allen naar hel i u daden spr k •u de 'l'eansvaub ·he volk.
1looren wij, hoe het blad "On. Ltwd", heL blad der koloniale
.\t'ri kancr.·, Vttll 1:2 ~~ nat'L 1K\)(i zich dattrover uitsprak. "IJ con
de \ ' uorzieuighci<l u ieL do stmu'Lcl ij ke om. 'La1Jdigl wdon van ~uid
\frilm sedert dt·Jl a<tnvang van dit jaar toL L'Oll hooger doel overhL•t•r-il'ltl tnl gerogt•lcU \Vin kan du.Lbetwijfelen'? Do dolksteek, wanrmedt• hei ,\frikanordom ons vooml in de l~epubliekoJI wild· verlanlntcn, heofl. en eh:driselwn schok nant· heL nationalo hart gezondell. I leL ,\l'rika11 ·rdon1 is onL\\'tt:tkL 1110Leen CJ'I JBL en bewustheid,
die \'ij IIiei sedert den vrijheidsoudog van l~KO h;tdden bespeurd.
Van dt• Li111popu LoL uan 1\:a;tp~tad lteeft h •L Lw •edt• Maj1tha een
u ie u"'' i ll"Jli mi ie in ons \'olk, een nieu wc lJCwegi ng gewekt. Door
gelwel ~nid-.\frilm is een nienw gevoel golvend gegaan. I fot Jlauwe
en !.tfl'e iiilperiali.-mc, dal n·eclti begonnen wa.-, om; volk ·bloml ie v '1'dutinell t 11 Le vennager '11, wijkt aHeng: voor de v ·r.-eht•, nieuwe
ludit, die on:; Yolk <loon\'<Wil. Velen, die, heL langzaam werke11
\'tlll het tHtLionale idee moecle, zich aan het imperialisnH' hadden
overgegeven, zij11 toL inkect· g •komen en hebbon zieh afg •vraugd,
\\'HL hl'! imperialisme in ~nid- .\frilm hec!'t. leweeggelmtehL. \' •rbitll'ring en mssonltttttL, voorwa<tl'. I ToL Ïlllperinlismo in ~uid
. \frikn gaat gepaard met eon politiek van blood eu bedrog."
Ill•L . \frikanenlom over gohcel ~uiû-Afrika bevond zieh thanl:!
op hd k riliekste oog •n blik Yëlll zijn be:;taan. 'J'o be or noL Lo !Je.
~u of nooit moest heL fomlament gelegd worden van colt omvattend Jmlionalisme. "Het ijzer is gloeiend n heL smediugsnur
i:; gPkomcn !"
.,Do sehcidsmuur i:> govo.llen. LttLeu wij m1 pal Lij ·lkunder
taan. I [ct gevaar is nog niet verdwenen; integendeel, nooit
he~ft ht'l ,\frikanerdom een politiek van Koloniale en Ropublik~·tn:>cllC \'erceniging m er noodig gehad. En nu heL "psyehologtsehe moment" gckomeu iB nu ons volk over o- •heel ~uid. 'l
'
b
· \1 n (ft outwaakl is, llll een nieuw rrlocd in onze harton ouL~tn!'t'll !~· late u wij JJ u don hoeksicon ~nn eu waarlijk vcrecnigd
~mu-.\ 1nlm leggen op den hodem van een zuiver en allen omvul tend uationaal gevoel."
~oo gatti d~ wekstem voort, om de zonen van Zuid-Afrika
"t'hntHlcr aan schouder te doen staan voor God en on!:! recht"
otn .I H'll 111 voor~poc<l en lijden attneeu te heehten.
D10 cPnbeid van .\.frilmncr · heeft reeds een va te uitdrnkking
0
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gevonden in den naderen ban<i, welke de l>ei!le Republieken
a.anccnsluiL. flet viel ontegc11zeg·gelij k te heLreu ren, dat. de VrijsLüaL en do ~uid-A friknnnsche Hepnbliok, zoo één in gcHchicdcni:>,
oorspro11g en heYolking, geselleiden waren gebleven. Dt> Pre~idenl
van den Vr~jsht<tL, .Jau Brand, kon tot een vn:ter Locnadering
der Republieken nog niet hosluiLen . Na zij11 overlijden, toon
do hoer L~'. W. lteiLz in den \rr.ij~LanL LoL President gekozen wus,
werd er re •ds oen of- en defensief vcrbond tnsschen beide gesloten, dnt lle voorbereiding was loL nadere l>ctrckking.
Die nader vorbiiHli11g kwam in l~U7 toL st.<tnJ. Tot President,
van den Vrij~taat was gekot~en, n<1dut. do hoer HeiLz zijn onl,;lilg
gcvm:tgd had, de ho01· M. J.i'. Htoyn. St '.Yil wn.s vortcgellwoorrlig<-'r
dor partij, die oen nnnwcre voreaniging lllül de ~uid- :\ frilmans ·he
Repnblick wilde, tonvijl zijn Log<'IHttnclidat1L, die in de minderheid hlc('f, de Jwer J. U . .l!'rnser, in <1it 0pzicl1t heL beginsel mn
wijlen President Brand was toogcdattn en in die Yorhinding
geen voordoel zttg.
JicL solidariteitsgevoel in rlo Repnhlickon hall aldus vaf:ILen
wortol geschoLell. Men govoelclc er do 11ationalc betrekking- niet
alleen, doch was ook overtuig<!, <lat. de ondergang dor vrijheid
van clc •ene n('}>Ubliek 1io dor lLIHlerc zou medebrengen. Vm·brmrlf'n zouden z~j eon vijttnd het hoofd kunnen bieden, 'V&nlccül
zoudc11 zij heide vallèu.
'J'oe11 nu in 1i-l!J7 President Krnger, van zijn voon1aamste ntlcld::;Jicdon v 'rgemld, Dloelllfontoin bezocht. on daar 111 •L nillmndige
vr ·ugclc werd ontvu!lgcn, kwamen de Presielenten der beid·
Hepnblickcn spoedig overc '11 01i1Lrcnt eon verdrag, waarhij do
burgers ". •dm·zijd: i11 de beide Ltopubliclwn burgerreehtc11 zouden
vcrkrijg •n, terwijl vcrder i11 een polit.iok • lJnic do grolHlslagen
vnn oen soort \'tUl J'c(loraLio werden gelogd . Deze Unie i~ het
begin dor verwezenlijking van hot grooLe icknnl, dat do Afrilnwor:-; bezielt.
En dal hel den VrijstaaL emsL wa:, bleek reeds binnen korL·n
tijd. In tlen oodog, welk Lhaus Ll•gen do Boeren gevuurd wordt.,
staan <ln beide ]{epnbliokcll llttn:-;L olknndcr, 0111 hand aan hand
hun onafhankelijkheid tegen do Britscbo politiek le verdedig ·n.

***
Eng<•ln.ud hcl'ft het roods oenige jaren gevoeld, dat zijn slaudpnnt in 7.uid-Afrika door do vcrraclel'lijko politiek meer en meer
wankelbaar is geworden. Ilot trot. che land hcort in blindcll eigenwaan t~icbzelf den grond onder de vot'Len ondermijnel; de
Brits ·he hoer 'Chappij i u Zuicl-Afrika rust. op een vnllm~tn, dio
ieder oogcn blik tot 1lithar. ting knn komen.
Di bewustheid 011 her st.r .ven, 0111 zieb in slaap te wi<~gen
met groote plannen der politiek, tenein Ie daardoor den werkelijkon
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Loest;tnd niet te :t.ien of te vcrbloel!lcn, !tooi\ Ohnrnhcl'luin tot
mi~sLappo11 gevoerd, welke in de l)ritsehe kuluniulo geschiedenis
meL Y.\\'ttrl.e kool Y.ttllett bosebt·even \\'Orclen, wowel door vriettd
als door vijand. In sLede VHil heL BriL~ch ge~.,~g va,.;Ler Lo vestigen
en dtlnntu 11 hougor lllüre<'le ho!.cokon i~ L• gev<'tl door crkl·ntl i ng
der recltLen van de vrije ltcpublieken, door eerbiediging van ltun
z lf~L<t. n<lighoi<l cu <loot· hoL eerlijk batldl!,~vt•n cl er ge ·luLCtl LracL;ücn, wNden allor!Pi ~ophisLi~dw verdraaiingen van den gousL
en de lotter dor venintgen gegeven, on1 de zolfslandi,gheid d ·r
Tt'ünsv<tal lc Lrefl'lm, 0111 de billijkheid Le ut1l<lnikun. De Tmnsvaal toch wns de moo,.;L bm;lisLe Logun:;L;mdor VtW l~ng •bnd; door
diens zolfhewnst.h •id on kracht Lc breidelen, zou de BriL~clw hand
v1·ij worden in lwl ltattdelen m •L al, waL Afrikmwseh is, zoo
llH'eltde de 1\lini,.,Lot·. !IeL was <le weg IH~àl' dt• willolwlll'.
'L \V as <'t'll gevaarlijk <'ll wei11ig duorda<'hL sp ·1, daL ge.·p ·<:hl
wenl. < ~cvaarlijk, UIJHlaL dttal·tluor een rusLig en goed vriend LoL
oou ·rn~Lig v~j<~IHl werd, unHbL daan.loor de naLionaliLoiLsgevoelens
werden wakkor geroepen en vot·uettlgd, die ziel1 togon JGngelund
zuudotl womlotL Weinig <luonbchL ':ts heL Y.iclt floor slinkschu
httnclolingon V<lll de sympaLlli' on sLetut der vr •mlzamo A frikmwrs i11 de lCtttpkolonio Lu boroovou, mnnnotl, Jio Lruuwo
ondcnhtlll'll waron V<W Ifaro l\1ajosLeiL, mau1· i11 gloeiende verOllLW<Utrd igi ng 11 iLlmr.~LLcn bij lloL Leeren konnon dor Lrou wolooze
politiek.
Do anncxaLic-poliLiok, Logenover <lo Ropuhlickon gevolgd, zou
s01lerL dien Lijd ook hoL 11ollan<lsch elonwnL in du Kna!Jlwlonie
LroJl' •n; in den boezem der K:tttpseho \·ortegenwuordiging zou
dezelfde sLrij<l leg 'n do BriLselw politiek gesLrodcu wordon als in
do ltc1pnhliokon. Ett ook daar zou Britannii'· de nederlaag lijdc11.
H.cecls in IK\J7 mwt het Knnpsclw !'adem nL op voorstel van
Dutoit (niet Ds. DuLoiL) meL 4.1 Legen :32 .·temmen de motie aan,
"<laL hoL v:ut overwegend belang zou zijn, don vrcLle Lusschon do
JGnropt'P:·;che ra:;:;cn in ~uid-A friktt Lc bewttmn," Lorwijl beL vcrLron wde, "daL van de wcJorzijdscho rogoeriugcn alle pogi ugen toL
dttt dool zouden wordon aangewend."
Bij de uicuwc vcrkiezingen in Hl9S, eon gevolg V<Ul do Ollthinding dor Kn111crs wegen heL votum van wantronwon Legen
Gordon Bprigg, kwam du,t beginsol tot <luidelijker uiLdrukking
nl.· con vol lesmeen ing in de Kaap kolonie . TroLs alle aangewonde
moeite dor voor g •o11 micldolcn terugdeinzende partij V<lll H.hodes,
en nioLLegcnsL<t<tndo l1~jzolf het "nnLi-Krug 'rÎsnlU:;" in zij11 b<tnior
vo rdc, vielen toch cle vcrkiezingen i11 do Kattpkolonie ten gunsLo
v;m dcu 1\friknner Bond uit. JDen gevolg hiervan wn ·do val V<m
het mi nistcrio. 11.Jen nicu w ministori werd goYorrnd, en chreiner,
cle ziel vn.n den Afrikaner Boncl, werd cer::;to minister. Deze sprak
dcu 17t·n October lKDk zich reed::; nit. voot· do erkenning van de
autonomie on onafhankelijkheid der H.epublieken.
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Aldus waren ook in de Kaapkolonie de mac1t dor Rlwd 'S-partU
en do invloed der Britscito politiek gefnuikt. Doch in plaals van
eerlijk Le erkennen, dat dew Overwilming der Afrikun rs hPL
tl,atuudijk gevolg W<tS van den Jamoson-inval, begonnen de Jingo's,
niet allcon in ~uid-Afrika, maar ook in Engolal1(llc sehrcenwcn,
dat hoL gezag en prestige van J1jngelnnd in ~uid-Afriku boureig<l
word. Eugeland vrce::;dc het ergste, en de Jingo's meenden, dat
con spoedige en krachtige interventic noodig was, om het Brilsehe
gezag in Zuid-Afrika te redden, hetwelk door een hoillooze
politiek in gevaar was gebracht.
Men bo:ehouwde do Zuid-Afrikaanseho Republiek als d n IJOozen
den ton, zeiden wij, en tegen deze moest in do eer ·te plaats de
strijd gevoerd worden. Zoolang de 'l'ransvaal . het hoofd H ioL
wilde unigen voor de Britsche autoriteit, maar met nationalen
trots het jeugdig hoofd omhoog hield, zoudon de andere deelou
van Znid-Afrika geneigd zijn, dat voorbeeld Lc volgen, on wa,s
er dus voor de BriLsehe opperltoorscbappij in dat worehlde ·1
geen zekerheid. Do ~uid-Afrikaatt ·ehe Ropuulick tnoest vonwderd
en in het ~tof gedrukt wordon: daarmede zouden dau u.l::; vanzelf de .\frikauers in cle andere doelen van Zuid-.\frilm hun
beweerde hoop op c n grootor, rcpublikeinsch ~uid-Afrikn laten
varen.
Nu d · Jamoson-itwal zulke slechte vruchten geelragen h<td, ging
cll:l Britse he sLaatkunde vorelor op hot glilJberigc pad harer tron welooze, n·eltt::;verdmaiende politiek, om hUJgs sehijnbanr weLtig ' IJ
weg d • Zuiu-Afrikaan:;clw Republiek in haar notten te vangen.
Terwij I die Ltcpu hl iek voortgiug mot de in wend ige toestanden te
vcrboter 'll •n haar vcrhouding in de rij dor sLttien vnsLor le
regelen, Jllaaldc Britannië daarvan misbruik, cloor mot vcrmeende
" uzcreiniteilsrechtcn" te komen aandragen. om de Transvaal
te binden.
Do ~uicl-Afrikaunsch' Repnblick had oenige wetten ttltngenomen, die als middelun gebruikt werden, om ona<"tngenttttmhed n
te z0eken. ~oo wus er een wet vastgesteld, waardoor gevaarlijke
personeu door de L~egeering over de grenzen kond n word ·n
gezet, en wet, volgens welke personen, die zondor lovensbestmtn of
middelen w;tren of aan besmettelijke ziekte lodmt, geweerd kond n
word n, de Republiek binnon te treden. De Britscha rcge 'ring
nu vond hot sophisme, dat deze w tten in:trijcl met art. XIV der
Conventie van Lowlenl) wareu te beschouwen, ecu verklaring, die
tegen alle redelijke opvatting van wetten indrniscb t. Vorder had
de Zuid-Afrikaan-·cho Republiek 11itlevm·ing8tmctaten mot buiLenland che mogendheden gesloten, wat eveneens als een in breuk
1) Dit al'l.il<el luidt: Alle p rsouen, geen inboorling-en r.ijnde, di<• zich schikken
nnur de wctlPu der Repnhliek, zullen volkomen vrijheid lll'ul•en, met l111n huisg~'zinr,en te koiOen, te reizen of te wo11cn in elk deel der Repnblielt," enz.

KWES'riEI:i

l~N

HET VOOl'i:iTEL \'X:s .llWI'l'HAGE.

op d Conventie te Londen werd te benle gebrn<;ht, omdat de
Republiek geen traetaten lll('L andere mogendheden nHwhL sluiten,
zonder goedkeuring v:tll 11. M. <1e Koningin 1). 'L'orwijl dit al"lilu•l
bepaalciclijk het oog had op <le bonntleoling van Brib-;<;]w lJelangrn,
werd •r thans misbmik va11 :~emaukt, om de ~uid-Afriknanscl1v
Republiek Lo b letten, l<tng,.; den geregeldon weg llledo Le wcrk<'ll
moL andere mogendheden Lot tlo Yestiging van orde n woL
Over tlie pnntcn werden dopê<;]ws gczo]](lcn mw flü ~- A.
Republiek op 12 Aug. Ji-i!.W, 21 Aug. DU, on 17 l<\•bJ·.lHU7. Ocw
an twuonldo hierop n i tvoorig, zetlo r1e rcd<.men u i te<'ll, waamm
haar Hcgccring meende met die van li.M. in opvatting te nlooten ,. 'r:-;chillcn, torwijl 7.ij to11 ·lotL · con beroepdepdop arbitmgu
ab het ge:;chiktstc n1idrlPl, om het distmnt op te lossen. Do letterlijke woorden Yan het antwoonl aang<luude dit laalste pn11t
waren als volgt:
11 0md:li heL sehcidHrcehLcrlijk IJeginst•l in wke11 als deze de1· Hcgcpring voorI<Ollll Ie zijn du Jnt'cHI. onpnrlijdig<>, rcl"hlvaardige en IIH't'H( \oldoi'IIÎII!me\'CIIfll'
weg nit •t•n IH•slnuHde lliOeit·_lijldteid 1"1 ei_n•!elijl<~ om_dat een der parlijen Lol
e<· 11 (' 0 n,·<·Htic 11aar alle hugln~l'lcn van bdh.Jkheul 111cL knn v(•rwiu:lttcn, dat
haar inftorprotatie vis <lc alleen geldigu c11 j11iste zal wordun url;end.
,En hocwel 1lczc l:cgccriHg tt'il volle ove1·tnigd is, dat een rccht,aanlig·c en
onr.:u·tijdi4c IJcsliHsing mi~sl"hil'll nog cuJ·dcr in Znid-,\rriha dun ergens cldcr,;
I!• , .. 1"1:1·ijgcn zou zijn, wenschl ?.ij, lliCL h ·! oog op de tegenstrijdige elementen,
hclnng!•IJ en aspimties, die zi•·h tlllll18 it"1 Zniil-AI"rikn voordoen, en lcncindc
zclr~ den sd1ijn te vennijrlt•n, d11t ?.ij op cc11 voor haar gnn~tig bc~lissing zon
ltnnnun or wcnsclwn te influcllcccrell, aun dt• hnorl te geven, dat. d<•n l'rusidcnt
,,11 , den ZwilHcrschcu TlondHstatLI, die gerekc11d hun wordeu gPlH•!'l IHiil.<'iJ de
kweHI.ie t .. slo•w en noelt voor <lc ec11e, 111Wh voor de andere partij sympathie
or antipnlhie te gcvoel•n, vcrr.oeht wunlc een lievocgdt•n reehiHgt'leenle alH
arbiter iJlLil Ie wijzen. Ue Reg-ccring zo11 geen object.ie ma.ken, daL de nrhiLer
aan <>en Lijd~lwpnliug nlld(•rworpen wcnl, en g-eeft reeriB nn de vcr1.ckering,·dtLt.
zij 'l,ich volg·1wrne z11l onderwerpen l\llll c~nigcrlei niLwijzing, indien die onverhoopt tegen hrtM mochL worden gegeven.'

Tegenover dit bill~jk voorstol dN Jt publick was hoL antwoord
het 13ritschc Gouvcmcment, daL volgons do ConvouLie Yun
1~.'H in verhnnd m L den n.nnl1<'f <lor Conventie van H.;H] do
~nid-"\frikaansche Jtcpuh~ick nndcr Harer Mujostcits suzo1·einitoit
stond, en dat hol onvcrccmgbaar was mot dü' ondcrg·cseh i kLe positie
dor ~uid-Afrikan.nschc Lt •publiek, dat kwesties, Lnssebcn haar llJl
d snzercine ma<;bt ontstaande omtrent den uiLleg der C'oJlVcntic
van lKR l, aan arbiLmg zoudon onderworpen worden.
In het antwoord der B1·itsche rcgooring werd clus de vervallen
suzereiniteit opnieuw opgerakeld. riet dattrop Letrekkelijke antwoord luidde letterlijk:
"21. In de Pretoria-Conventic van 18, 1 verloe11do JI. M. als
V<lll

I) Uittlrnkkelijk was vermcltl, nat hel tuer.idtl van Engeland op de vcrch·agcn
met vreemde mogcudhcd n alleen Len rlucl had, om de llrilschc lwlangen niPt
te tiChacteu, en genoemde traetaten stonden daar geheel buiten.
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souverPin 1) van h t 'J'rünsvtu\1.-;ch gronrlgobiotl aan rle inwoners
v:ut cl aL grundgel•iecl vollw mon zelfbef!Lll nr, onde-rworpen aun de
, 'uzen•initeiL Uttrer l\l:1j ;steiL, onrlor zokoro Lortne11 un voorwtvtrdcn <'11 onderworpen aan z 'ker vooriJ ·huntl en beperkingen, uiLl't'llgezt•L in JB arLik ·len; •n Ï11 de LoJICienseho Con\'tlnLie \'Hil
lKK•l gL•lal;Ue (J. nf., den ctnnhcj' UW/I. het '/1/'0C.IJGI'C dOI'III//CIIl bchondc'llf/, tbt zekere and •re artikelen, rl<lttrill vervaL, itt de plaats
zond •n wordl'll gc"Leld \'Oot· de ttl'l.Îkelon der Conventie van lKKJ ."
Un.t antwoord wa: onu•wtr en onwrutnli.r;. \Vie do vt•n;l:tgen
e11
eolTcspondcnlies over de onderhanclelingeu hij hel lul;-;tulldbn·ng 'll dt•r Conven ti • te (;ond n in J Sl'l4. nngatü, ~)wordt.
duit! •lijk overt.uigd, dtü do Tmn:;vnnl:scllO Deputatie onomwondon eiseLte:
1. "Dat tle Pretol'ia- 'oll\'l'IÜÎe 'ltict ·in enkele wrtikclcn gewijzigd
lllogo wurdl'n, maur \·or\'angon door eon nieuwe, volk 'lu·echL •li.iko v •rbintl•nis en in uansluiLing van hot 2nnrlrivier-tmetaaL.
(1K5~; zie pag. 2·1.)
2. "Dat hij de nieuwe v rbinteni" niot allo Letrekking •n w<tarmetle wij (de ltopnbliek) thans ann Engobwd vorhontlen zij 11,
vt·rbroken wot'don, m<t<U' dat do vcrhouding v:ttl .~tart.l8i'CI'htc1Ukt~
aJlt.t~71l.-r! /U!.-hcid, wmnin ons land tlnws Legenover do Bribdte
Kroon stunt, I'C'I'l'fl'ttgçn wonle iloo1· dü; ·van twee cont·ml!tcereurLe
.Afoqcnrlhedeu." (w~j eursiveeren.)
Van die oiseh •n ging de Depntn.tio uit ; zij ::;tolde zo uan don
Britsehen Minister, en dil HLandpnnt word bij n.llo ondorhand ·lingun over de Uonventie V<Lll Londen ingoHontüll. Ook Lord
DerlJy weer;-;pt·eekt dit beginsol norgonf!, tenvijl h~ op a.llu andere
vmgt•n uit voorig an twoor<l L. Toen do q oaesties over gron:regol ing
tot overeenst.cmtuing kwamen, (1rong d Deputatie op 5 ]1'ubr. J KK4
bij Lord Derby er op aan, ook dien" mocning over do andere
punten ou artikelen te leeren kennen, met name clic, welke be~
trekking hadJon op de opheffing dor suzereiniteit. In ecu I.Jcr:;prcking, hierop volgend, is dit ond •rwerp behandeld, en in hot
sehrijvon V!Ul Lord J) ·rby van 1.) Febr. lH.S<l ttan d, Deputatie,
op d<l,l onderhond botrokking hebbend, zogt de Minister, dat de
Deputatie "oYet· don aard en den omvüng der concossiön, welke
Engeland dienaangaande kou doen, tevreden war:; geweest." Mag
men hieruit niel rccdr:; afl iden, dat het punt der Slt/',ereinitoit,
wtwt·op de Republiek tond, in die ber:;preki!lg tot genoegen dct·
Rep ubliek gerPgold I \'aH ·? Doch Lord Derby z gt ton ovorv loedc
in genoemd schrijven: "het zal aon Uw Rcgeeri·11g 'Vrijgelaten
worden, het ianrl te reycc·rcn zondc·r inmcngi?l.(}, alsmede haw· tliplo1) Ao.n

welk recht hatl U. !IT. die ~onvercinitcit te da.nken? Enkel aan het
wme:mtie, aan het nemen Yan een Kltu•t, waarvan de onal'lwnkelijkhei1l
erkend was. 0, het•rli.ik volkenrecht!
Ll. BI.
2 ) \Vij hebben t!il ~landpunt rccrl~ uiteengezet. in Vragen v. rl. Dag, Populair
Wet. Bijbl. 18!JG (Vll) pag. 17,

rc•~hl van

nutlid I'Nkar fl • lt·irlw til lt1trr r hu itc"lo rtriNclt c pol it id· te rcyclc11 .
tcrll'(jl z(j a{(c('fl olllll'rtt'OI'JHII ~ol :Uu !UIII d1• lllpolill.'f, rniiNtltrn'w
; 11
ft!'( I' ÎI'nlc rn·tik1>/ 1'1111 !td uirll/1'1? ti/lltt•ctp, /wurl('}u/1, rial yrc11
l'!'rdrn!J met Cl ' ll l•r enllrf!'ll Stoot (ril• l'?·~jNltutf IIÏl!Jc:;rmrl!'ffl) I'IUt
kmcltf :;a.l : (in :;rJJtllfl' rlr· !l'"'tl!.·cllriny dei' Koui·nyi11."
7, 0 o wordt. ook in de eorrnsponrlenLi0 van Hm,J door den ondur-

]1andelendell Brib.;dwn l\liniiilcr de otlafltttnkelijldl<'i<l d!'l' ltl•[HIbliPk erkend l'll wordt :~.ij hl'sehouwd alii alloeJJ door t1<n1 l'Oillnwl,
in arlikl•l '1 gtmot•nHI, nwl ~~~ ngcland vel'l>Onden. 'L'<·t·wijl allt•
nrlikl'lcn der C'onYcnlie van Pretoria Y<lll lSKl, w<.•lkc' in dl~
('on n•nl ie vn.n Londun werden overgenolllen, opn ien w in hl!!
ol'ficieek :-;lnk zijn herhaald, w<•rd du aanhef der <.'otlVl'nlie van
J'ISl, wl'lke op de snzcrcinileil hl'lrPkking had, w<•gg<>lalell,
een bewij;;, daL ook de Brihehl' Iinistor destijds dio l>l'palin.~
nb ,·en·:tilen heHdtonwdt•. Va11 heide zijdolt lwscltouwdt• ntclt du
('onvcnlie van ]kK·l ttb <•on nit•uw LmctanL, d!ll heL ondu van
1~Kl verving.
\\'tts hei nn geen wetsvPrdmaiing, (J:tL Eng!•latHl zich berit·p
op ol~ll Conven tiP, di· do~r Pen a11det·o V<'rvangon was; dat
Engeland do eerl~jke nakonnng \'< til ~ ~ ~·n gcsloten Vl'rdr:tg tncl dl'
vo<;ll'll tmcl '? \Vas het gct•n lJCwijs van :~.wakheid, van ll'nntrollwcn in :~.ijn goed reehl, dat. J·~ ngoland rl e ht·Hittandc• gl•schillon
ni ·I nan ee n onpartijdige arbitmg wilde ondorwcrp<·n "!
De 1Gtlg!'lschc Minislcl' ('IJlunhcrl:tiJl bitoef trots ;tlle rudc, trots
all· fl•ilcn, die hij 11iPI kon weerspreken, yolltn.rden i11 :~.ijn eisclt.
lJal <k J\1inisll'r Lord lkrhy in 1K,')4 per tolcgnun dl'll inbond
van de ('on ventie V<lll Londlm an11 den Iloogl'n ( 'onnniss:~ri:.~ va11
11!> Knap seinde, en rlaarbij Lclcgmfecrcle: "8unw coutpleLe inlerwd indcpcndellCl' in Tntnsvaal as in Omngo r~'l·ee f:>talc", Wl'rd,
vvcnnls de ntHleJ·o bewijzen omtrent de bedoeling V<lll heL verdrag, vcrgete1l. ~ieL lang:-; den weg van hol recht, ma:n· volgens
de macht v:tn (] en ;;terksln wilde C'hamhcrlain eh• /juid-Afrikaansche ltcpnl>liek he heer:'lchen ; redPnc<'l'i ngen ha.tllen niet nwcr.
( 'l~~:unherlain, die aldu · !C'gcn alle wet en rceht clo suzoreinitoit
over de Thuisvaal volhield, hoczoe1' ook met grond door clt• [{epubliek beslredeu, zocht m1 nllerlci gel gcnhedcn, 0111 zich mol
de !Jinnenlancl.-chc zn.ken in de Transvaal te hcmooicu. De ontcYrerlcnhcid d r Uitland 'rs te Joltnnnc::;bnrg werd gt'voe<l; de stcmrech Lkwe;;tio wenl \\' <lor op den voorgrond geschovpn ; allerki
opgPschroofdo grieven der l itlandcrs in de mijugcwestcn beschouwde Chambcrlain als waren zij zijn zn.nk: do orde en rt;gcl
i11 de Republiek werden lrenrig belasterd.
Was de toestand in de Transvaal wcrkelij k van dien aard, dat
de Uitlanders der goudvC!lden :~.ich zoo hadden te bcklagPn ·t
In rle 'l'mwvaal wn.s zek<'l', ewmnin als in ·enig<.•n staat, alle-s
Yolmaakl. GPrlnrcndo den tijd nut Kruger's prl'sidenlschap mot•sl
alle ycrricht, alle::; gcorgani:;tJerd wordell, en bij de gi'Oot ·
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ontll'ikkeling en ventnocring der tocsttmden in do Republiek was
dit niol gom~tkkelijk. De Bot>ren, tot. nog t.oo horders en jager::;,
werden ,geroepen, een lttttk op zicll te nemen, die een der moeiolijkste der \\'ot·cld i:;, n.l. hot voeren dor àdlllinit-îl.ra.iie voor de
groot<' cl 'lv •r:;bevolking, die plotseling ouder do meest. huitengeWO!le omstandigbed n in ·ellen hen was opgekomen.
·Hoe werd di taak volhraeht'? Om dnarop een billijk uniwoord
le kunnen geven, mo t men den toesl<md dcJ.: goudland '11 in
Transvaal vergelijken mot dien in andere lan Jen. En volgens hei
bijna eenparig getuigeuis Vl.lil per ·one11, die door een langdmjg
vcrblijf de goudvelden Ya.n Califol'llii;, Australië en Klo1Hlyke
kennen, is de \Vitwalersrand in de Transvaal ecu der hesl bestuurde goudlanden. De toe tanden in de goudlanden zijn u<ttumlijk ttndl'r:-> dan in een land vm1 gevestigde Boeren. )l;uid-.\frilm
kent nnalog vcrhoudingen onder het dir cte Brit.sch be::;tuur in
de dia mantvelden V<lll (1 riq ualan<l- West. Waren tlaar de Loesltwclen h ·ter dun in de goudvelden van \VitwatnrHrmJd? Is Brit.nnnii; Vl'l'gl'Len, welke tooncelen va11 oproer, onzekerlteid eu gev~w.r
voor le\'Cll en eigendomlll n daar zijn afge::;p 'eld, welke klüehten
ook daar verrezen over het Britsch be:,;tuur, hoc "reeliter Iynt;h
daar onhe<hv ngen zijn hof hield en straffen oplegde, zooJi~t het
wetlig gezng even zoo_ goed niet kon bestaan", zooals de Diggers'
Un.zcLte" van 1!1 Juli 1:::>7~ het uitdrukt.
"Wij :-;tellen de vraag aan alle edehno dig(~n en rechtvaardigen,
l1ctzij staatslieden of denkers, of de kleine H.epubliek OJtze sytupnihi' ni •t vordiont., de sympttthie, die mcnschen, mei e •u vcrstand igen geest Lczield, tlan allen se hen kc11, die nieuwe, i ttge\\'ikkeldc vraagstukken moeten bellandele11, waar vorige ondervinding van het men:;cbdom geen weg hecfi aangetoond, on of',
indien wij bet onderwerp aanroeren, bet niet noodig is, dat die
.) mpatbie gesellonken worde in dien ruimen, onpartijdigcn, Wü<tl'bcidzockcnden gee. t, wam·in de men chelijkhcid ons gebiedt., alle
groote ::;ocialc moeiolijkheden en qua.c tie· te naderen?
"I I et is sombjcli; gezegd geworden, dat, wanneer men van de
kruin van , den ht>uv I nederziet op het groote mijnkamp van
JohnnncsLnrg aan den voet, met. zijn bergbooge l1oopcn wit zand
en <tfval, :ûjn m\jnschoor::;teenen, rook uitspuwend, m t zijn ±
70.000 Kn.Jl'ers en KO.OOO mannen en vrouwen, Blanken en <Je ..
ldcnrden, van alle ll<Üionaliteiten, die hier vcrgc.tdenl z~jn in t1cn
tijd van een paar jaren, op dezelfde plaats, waar 15 jaren geleden
de Bocrenzoon zijn schapen naar bet wc.üer geleidde en cl Boercnvrouw cl es avonds alleen aan de huisdeur zat, om uc.mr hel.
ondergll<lll der zon te kijken, dat wij nederzien op het mee 't
verwonderlijke
hou'ivspel der aar ie . En verwonderlijk i· het;
clo ·h nh., wij er op ncderzien, komt altijd de gedachte in ons op
ann ich, clnt nop; verwond rlijker is- de wonderlijke wijze namC'lijk, waarop een kleine natie van eenvoudige menschen, in vrede
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levend op het land, dat zij bemind ·n, vet· ~u1. het gewoel van
stod<'n e11 l1 •t onderhond nwt mensehcn, aan de moeielijkhcden
van hun positie het hoofd hebhen gebo<len; ho<' zij, zond<·r
onderwijs in :-;taalkunde of op te volgl'll rngPls van polit.iok, t.ijn
opgo:-;tl:um, om deze grooLl' lllOcielijkheden in h •t aa11gt>ziehl lP
zi<•n. en om;;tig hol> ben getrftcht, z • mot open blik tegenwoL tn
ti'l'clen, e11 daarin grootdijks zijn gofilaagd.
"l'~l'll won<lerhtHtJ'Iijk en vcrwonderlijk in ·ti11 ·t voor staa!ktttltl<
en de organisatie n i michting v:u1 ni •u wc lll:ttllHclw.ppel ijk<·
<·onditii;n, dat. als een gave van heL bloed g••(•rfd ;;chijnt te wordl'n
door :d di • mPnsehen, di opk\\'Unwn in de dl'ltas i11 hd noordWPst<•n vnn het \'aHklancl van l'~ltJ·opa, <'n V<tllwnar zoow!'l d<'
]1~ngels :lH• als do llollands!'IH' 111 .llH<·hen zijn opgeHlPg<m, kan dat
llH>gl'lijk n1ak!'tl. Wij zoggen niet, dnL de 'l'numva:tlselw lt<•pul,Jid;: ondm· han.r IPi<ler:-; een Holon uf <'<'ll L_yeurgnH IJpef't., dodt
zij IH•<ft heden tt>n dagt! oJHlPr hen, die haar lot lwslÎl'l't'll, dttppon•, or11stign mantH n, die manJH'lijk t'll md di 'P 11 cmst Lmehten,
0111 do gmote
vraag:-;Lukk<'ll, <liP llnn zijn voorg<·legd, 1<• l>t•h:tntlel<•n in pen rnime1t gt•<•st Vttll menH<:Iwlijklwid üll l'<•<·htvan.nligh 'ieL" .\.lchts ~prePkt Olive ~chr •iJH'I' zieh in 7,ij11 \'oor
korten tij<l uilgngeven werk niL OVl'l' de 'L'nw;;van.lstlw lo<•:-;t:tndnll,
diP hij door en door kenl.
•
,\l zijn dus de toe;;tanden in Tmnsvaal gt'C'J1szins voltt~tHlkl, toch
is <'I' niets, wat de Lm;seilt>Ilkomst van !Gng<'land noodz:tk<•lijk
mnakt, of' zelfs in het JllinsL rec;htvanrdigt. Ook JHlU~t de• door
Hhode::; <'ll zij 11 partij opgrzweept.o ,J oha.nnesiJmgcr-; <' n hun ad re~
HC'Il vindt men er in die sta<l \'cl •n, die t'tti!Prlijk vNklaardPn,
met het bcstnur hoogst tevreden tr zijn, en erk<•nden, dat de
Uegeering al het mogel~jlw d<•ed, om •lke W<'nsclielijkt• v rbei<'ring aan te hrongetl. Er is indcJ·dna<l vc~l'l gcd<Htn in korte _Jaren.
Krug<'r . tel<le o. a. oen "Jndw;L:·ieele Comntissie" in, die op ~]
April 1K!J7 lttun zittingPil lwgon, 0111 do too:-;tnndon to Joh;utnoshnrg te oJHlet'ZO<'k<·n, teJH·indo youl'liehting· te kt!llll<'ll gt>\'C'll
omtr<·nt. <lP in te vo •ren hervormingen. Bij de OtHh•rzockingcm
hlüek o. a., dat <'r ± 400 JnijJimant:·:dHlppijnn i>Pstond<'ll 111<'1 ec'n
volgefourneoJ·d kapitttal vttn .)0 t't liO mil!. pond sterling, dit• 110g
nooit een spade in den grond ha.ddPn ge. tok<•n e11 e11 kel ;;pcculeord<•n op cle beurs cler gocdgeloovige muHleelhonder:-;. 'l'oel1 IHulden
<lPrgPliJko mijnbezitters dikwijls een hoogwoonlover !nJn rt>ehlt'll.
Dl' sclmld werd goworpon op den Iloogen prij~ van h 'L <lynamiot.
W<'~en
11 t bestaande monopolie, op cl hoog<' kosten van lwL
VCJ"VOel' pOl spoorweg, llZ., doch VOOI'Uijgezien Wel'd, dtü ook
Pen groot n:tntal bij vet'mind •ring van deze kosten ovenmin rc•nten kondon nfwot·p 11. Doelt van allo~ werd do seJmlel op de
rrgP<'J'i ng ~-,~worpen, <'11 prti ti<>s, nnn ()hamlJer!ai n g<·zonclen, om
LussdHnboid<' te komen, <led •n d n Brit.-eben Mini:-;l<'r g·pnoeg •n. D eh do pai'Lij J 't' orde zond uiL JohannoslHirg togen-
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petities, oen o. a. mot 2:>000 hauuteekeniugeu, waarin de beweringen der eerste werde1_1 tegengesproken.
Toen Krugor d 13l'itscho tusschonkoml:lt oven boslist afwoea
nis do suzereiniteit, begon Ulw.mberl.tin me r en moer te dreigen
eu wierp hij tolkem; Wl er nieuwe twil:lt.appels tnssclwn do onderlmwlelingen. Kruger bleef ochter lankmoedig, evenals het
'rraltKvaul:che volle Hoewel het recht V<tll iumcugiug in de
binn 'lll<UlUi:lcbe aangelegenb. 'den niet erkPltncnd, ging Krug ·r
toch in Mei lHDU naar Bloemfontein, om rnoL Miln r, Jen Iloogen
Comllli:;saris, zelfs binnonhtnclHche vraagpunten in Vl'Îondsolutppoli:ikon gt•esi, t' besproken. J) • ondorhallflclillgon clullt'<lcn van ·n .\f{·i
tot (.l Juni. Allc•pn on1 clon vrede te bewaren on <lc crisis tn donn
vindigcn, werd hier ook het kiost·eehLvru.a,gstnk be:-;prokeu.
Doeh h<'t l>lP.ek bij •n lilt <loze samenkomst, clat 'r 11iet vit>!
te on<lerhandolen. id alle 11 vorbol'g .M.iln •r zijn eigen eiselwn
en werd n de besprokit1gcn onjui:;t nledc·gecleold in Enw'Iattd,
waar Chamlwl'lain oveneens cle bclJandclclo voorstellen vurdmiti{le,
llHtar Lelkcns tl'Ok ook de ottderhnnclelaar terng, wnt !tij lwloofdc
en cisehLQ. llet onderhowl leid,[e tot ttiots, on Eng<'lnttd wilde
op het voor:;tcl dor arbitrage niet ingan.n.
Do toestand werrl tktns meer dnn ooit, gespaltil n. Engl'!twd
maukic zich gorceel tot. den oorlog en sel10of 1roldm zijn t.roept>ll
vooruit tHUl.t' tiP 'l'r:uJ:-;v;talsclto gt·enzctt. J) 11 2tîsten.Jnni lKl!!l drukte
Ulmmlterlttin in een recle zi ·h nJclns uit, "dat hoi wanbestuur V<lll
'l'ransvaal een oilerenclo zweer wus, cl ie <lP geheelo at nwsphecr van Zui<l-Afrikn. vergiftigde. Daar de rechtmatige('()
nanspmkcn van Engeland steeds WCL'clen aJgewoz u, zou de ltogcoriug middelOJl wctun te vinden, om con rosuilaai af! • dwiJJgOJl,
waarvan do vrede on het gelnk in Zuirl-Afrika zonden nJhanp-t>tl.''
Die, d rcigemont.en lm<lclon ton doel, \' rcoi:l te ven vu kken in
Pr •t.oria. Doeh dat doel bol'Oikt.on zij niet. In de 'l'mt1svnal zag
mrn tbttns voor goed in, dat het, vruel1teloos zou zijn, don vrede
t
bewaren, tenzij do Bocren zich geheel aan ICngcland ondPrwiorpen. De vcrder · onderhandelingen hadden dool' cle hooge
cischon vaN Eugolaucl ge 'll gevolgen, on wcl<lm was hel hm:;lisl,
dat opnieuw do oorlog tns ellen Trun::;vnn.l on ICugelun<l zou
uitbreken. Do ltl'[H1l>li<'k, aldus tegen htta.r zin g •dwongen luL
oorlog, vnurdigclP OOJt nltinmLum uit, dat. JCngelancl zijn troepPil
vn,n de grenzen zou luruglr •kkcn, on toen clüarop ui('(, geantwoord werd, was d terrli11g goworp .n.

***
Zoo hooft do ironwrlooze Bt'its he polit,iek op het eind clrr
weer in vuur en vln.m gezeL; de ~:Mijd,
voor jnist oen enw uangc·vangen, is opnieuw on heviger ontbmud. Van en ouboteekenendcu opstand in clou beginne is het
l!lûu <<'UW Zuid-Afrika
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een wor:-;tclstrijd gewordt•n nw eon klei11 . natie Legen het •nachtigstc volk; van een lovalr~ ],e\\'t'ging tot oen w<~reldgeiH•nrtt~nis,
dit' groot knn zijn in politieke gevolgen.
( rt·lwe] dt• wereld \'Oigt llll'L kJinllllt'IHie ],oi:UJgsto]Jin.~ den loop
ciPr gebt'lll't.enisscn in ~nid-A frilm. l•~n wij, Nt>tl<>rlandl'I'H, zijn
IIH'<'I' dnn .'<'nig volk nwL hlll'L Pn zi<~l bij d<'il vrijhl'idsstrijd,
die daar \\"Ordt gnstn~den. Voor onz<'n geest. V<'ITijzull uiL hrt
V!'l'lodPn d<·r eigon gesehit•denis dt> taf<•reelen van ee11 sool'lgelijk<•n sL•·ijd, die t.at:htig jal'l'll duurde ~ u door afshtllllllPiingPn •
vnn ons volk, sla!t•n van onze 11atie voo1· een zt·lfrl<' hngi11sel
d<' \\';tp<~ll<'ll \\'OI'<lOil gevoord, g<'\'O<'kn wij do11 h:liHI d\'1' hrot·durst·hap WPPI" st<'l'kt>r dan in dag<'n van vn•dt• ht'L g<•vnl kon
zijn. In dt·zen lijd lt'\'t'll wij 111\'L onze I)J'O<'dPr'l llll'dt•, gt•voPI<·n
ons wt·<·r l·l·11. 'l'ot•n do oorlog ont lll':tnddt> stondt•n onw lnndgt•noolen in do 'I'I'<Lils\·aal lll<'<iP vooman in do gPit~d<'l'l'll, Olll voor
d<' vrijlwi<l van 111111 lwet•<k vadPI'I:uHL <'ll hoL goed l'l't:hL \'ftn
hun uroPdors hot lovnn lt• wagen. Md zekeren trots knnll<'ll wij
d:wrop wij:wn. 11\'L ~cd<•rl:tnds('h l>loecl hctd'L n•ods gt~VIOl•id op
I1Pt sl:tgveld, km;tlmrl' 1<'\'l'llS werdPil ook door ons gpof!'t·rd aan
dit•ll strijd. \V1j l>rcllgon hu]Jp lt<UI d<• ll<lg('<htt·h!l'nis di<·r dapJH'I'Cll, wil'r <b.'dw rnst in v•·ecnHh•II bodelil; ook in NPdt·rln.nd
zullen h nn nnmrn mei et'r opgl'LP~'kend wordl'n i 11 dP g<·:·a·l• il'droll<'ll de•· vaderlnndsdw holden.
Onzl' taak wordt t.h:ws afgpln·ok •n; wij moehl<'ll l1il'r siP<, hLs
d<' hoofdlijnt'll L<'ükt'IWII van dl'n Pl'llWittll.~<'ll vrijiH·id,.;,.,lrijd. ~~~n
wij l'indig<'n md d,• hoop, daL de reehlv:tnl·tligiH•id Z<'g<•viernnd
nit dt'Zt'll strijd ll' voor:-whijn lllOg<' konH•nl
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\Vjj \l'<'ll:O:ChCll g'l'CUS7.ÎI1S 1'1'11 VOIIP<ligP. Jit!Prali1Ul'll]lg·ny<' Sltlll<'ll te
stPII<'n, <!oeh c•nkl'l <In hromwn ((' V<'l'llH'IclPn, b\j d<' sanl!'llS!PIIingvan hl't ho\'('llst:umdc• door ons g<·rHadpl<'<'g-!1.
1•'. Lrot\' (' \('lil•~···· J)p 1\'0I'Kl<'h;tr\j<l der Trnm;val<'rs. :ll' drnk I HH7.
!:JWIH:J<; J\1<'. 8oLI, T111~AL. fl<·sl'lli<'<lcni~; van ~nid.-Af••ikn 18!l7.
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