






DE 

WORSTELSTRYD DER 

TRANSVAL ERS. 

!.-Nederzetting aan de Kaap. 

b 14 6 zeildr Bartholomeus Diaz om de Kaap zonder haar 
te bemerken, en bereikte Algoa-baai, den 16 , eptember 
1486. Hy plantte een huis op het eilandje , anta Cruz in 
deze b:~.ai. Op de terugreis naar Portugal ontdekte hy de 
Kaap, maar kon niet landen, omt'ede het stormachtige weder 
en noemde baar daarom : "Kaap van alle tormen"; doch 
deze naam werd door Jan II., Konin..,. van Portugal, nr
anderd in: '·Kaap de Goede Hoop." Jan Antonie >an 
Riebeek, een dokter, Hollander, verzocht aan de Holland ·che 
Compagnie zich te mogen vestigen aan de Kaap. Dit werd 
toegestaan en drie schepen: de Drommedaris, de Reiger en 
de Hoop verlieten Holland den 23 December 1651 en 
kwamen nan de Kaap den 6 April 16.>2 met 75 menschen: 
Ambachtslieden, metselaars, smidR, timmerlieden, bar
pocnil!rs en tuinlieden, doch byua geen soldaten. De gr'On
den later door van Riebeck verkreO'(•n. zyn alle gekocht 
VAn dP inlw)(ll'lÎnQ'r>n (Hntt ntPI tf•n ). Dt• 7:HiPnpittPn \:ln 
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:Pranhyk had oorlog met byna de geheele wereld, eri Prin• 
Willom V., verliet 18 Januari 1795 Holland en week naar 
Engeland. Met Prins WillE.'m van Oranje zou wel iets te 
beginnen zyn. De Engelsche Regeet·ing kon Holland niet 
steunen tegenover ]'raukryk; zy nam daarom bezit van de 
Hollandsche Vloot, van de Hollandsche koloniën in Indië en 
van de Kaap de Goede Hoop. In schyn om de Hollanders 
te helpen tegen Frankryk werden er 24 vaartuigen met 5000 
soldaten aan boord naar Zuid-Afrika gezonden. Elphinstone 
kwam den 10 Juni 1795 in de Simons-baai voor anker. In 
de Kaap waren byna geen soldaten, en tusschen de Engel
schen en Sluysken werden meer complimenten gewisseld 
dan kogels. Uit pure liefde voor de Hollanders werd al 
deze moeite gedaan, zeiden de Engelschen. De Hollandsche 
Regeering evenwel verbood aan de Engelsehen levensmid
delen te verkoopen; hiervan was het gevolg dat zy vier 
Hollandsche schepen namen. De Engelsehen deden ver
volgens een aanval en den 16 Augustus 1796 ging de Kaap, 
by capitulatie, aan de Engelt~chen over. 

Vl.-De Kaap weer Hollandsch. 

De ontevredenheid der Boeren, met het Engeltlche Gou
vernement, zou reeds toen tot ernstige vel'wikkelingen ge
leid hebben, zoo niet de Kolonie weder onder Hollandach 
bestuur ware gekomen. Krachtens het Vredestractaat van 
Amiens moest de Kaap aan de rechtmatige bezitters terug 
gegeven worden. Aan den CommissaL·is-Generaal, ,J. A. rle 
Mist werd de taak opgedragen, de Kaap terug te ontvangen 
uit de handen der Engelschen. De grenzen der Kolonie wa
ren in zeven jaren tydo uitgebreider geworden en Holland 
ontving meer terug dan het verloren had. Schoon 
de Mi ·t reeds 20 December 1 02 te Kaapstad geaniveerd 
was, werd het toch Februari 1 03 vóór de J~ngt:llschen ,·an de 
Kaap konden afstand doen. Hy bereisde in 1803 het Wel!· 
telyk gedeelte der Kolonie; van daar naar Tulbarh en 
Swellendam en zoo overland naar .Algoa-baai. Hy werd 
\'ergczeld van drie >rou\H'U: zyuc duchtet·, haar vriendin en 
ecne dicnt;tbude; ccuc sc\'aal'lykc l'ci:; iu die dagcu root· 
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vrouwen. Naby .Alg.1.1.-b.ni ~~il'httc hy h ·t do:plït •nh 1~ 
De :i\Iist, zelf recht gclcPrde,reg-elJc tle n:.:ht ·plegiu~; . telde 
een schoolwet va, ·ten eraf der kerk •cnc k •rkot• Ie: Hol-
landsch-Gerefot·meet·d. >( 
~Tweede Overgave van de KacfP aan de Engelschen. 

De l\Ii t keerde :!::> Febru:u·i l 'Q,j na tr HoiJan l torn[!. 
Kort na zyn terocrkomst had Engelan l c •nc c.-p'ditio g -

reed om de Kaap te nemen. ])en:~ Jann:u·i lSOS \Cl' eh n 
de Engelsoho Admit·aal Pop ham. met een 'Jo t \ :m 1.1 
schepen in Tafelbaai en ontscheepte <len (j .lar uari .)0 l 

man troepen. De militaire macht b :toud . n tl• I" nnp 1it 
ongeveer 5000 man, enig paarrlcmlk l'll :!:i lukk n!! · ·hut. 
De EnO'elschen liepen f>IOl'lll op de r J!oni d. trI ) • 1, di 
nan Blau wbel'g in linie gescha:tnl ".u· n ctt j > '/.! n z · b 
den eerHten :cutt1Ya1 op de Ylul'ht. Op tl n 10 .lamt u i z • · 
dagen nadat de ~~ngelst•he \'loot in l'uf •lh tti h t ,t 1 • h l 
laten vallen, ging het kasteelm •t d · o111li<"!! 111 
Engelse he handen O\'l'l'. Hd O\'Cl'Ï!!l' omli!!gtntl · I u I d ·r 
Kaapstad wa. nog in ha11tlen dl'J' llo1l1a'11 I'•, Pn (, a 1'1 d 
Jan,. ens had, als hy gc\\ild had, oYcr ) ).) of ti 1 I l Jh r n, 
allen sdlCI'J>~chutters, knnnr11 h ''t•ltikkrn. 111 d n do t·t · t 

der Eng-elsehen ktmtwn hl· letten: <lo ·h h. d 1 lit ui t. 

Den l 9 .Tannnt·i 1806 wcnlcn de \'OOJ'\\,t!l.rlt•n •·tl' k nl n 
Wl\l'l'll dn BoPI'l'll mul<•rma:tl, l'll (l'~('ll hunv.in. n ,[ 

Yau den Konincr nm Engeland. 

VII I.-De Groote Trek. 

Op de t Wècdc oYcJ·g-n' t' ':1 • c I" a, 1 
\'oJgde C~'ll ;t)~eliH'Clll' (t•tof- 11 ll' het .'1 

"''Cl'.' versebillen in hunne nweuiu_;Pn. m 
zeker wel deze zyn: Hnune o thn-r' l nh 



den ploeg gebeadu; en met woonsLeden ovcn1ekt, en de l><t
niel' des Christendoms geplant. Dat hebben de Boeren ge
daan en de Boeren alleen. Zy hebben in den korten tyd 
Yan vyftig jaar, de kaart van Zuid-Afrika. met minstens 
drie nieuwe Staten en meer dan vyftig steden of dorpen 
Mrrykt. Eet·. t waar de Boeren de baan gebt·oken hebben, 
daar zyn de Engelsehen gekomen. l\Iaar onweder.-pt·ekelyk 
ÏR het feit, en ieder Aft·ikaner gevoelt het, dat de Boeren 
rle pioniet·s der h:!. ch:wing zyn in Zuid-Afz·ika. 

IX.-Siachtersnek. 

Fredcl'ik Be?.Uidenhout, een Boe>r·, op de gt·cnzen van 
Kafferland wonende, wat opvliegend v.:..n geaardheill, ver
liest onder het ryclen zyn me~<, en keert terug om dit te zoe
keu. Hy ziet het aan de ovcr:tydc van een spruit liggen en 
vraagt een Hottentot, die vroeger by hem in dienst gewee!lt 
was, het mes hem te halen. De Hottentut weigert bl'Utaal, 
wa.arup llezttideulwtlt den Hottentot te l,rf gaat met den 
~jambok. Bezuidenbout komt zyn broeder tegen en vertelt 
Item het gentl, waarop deze autwoul'llt: De Hotnut zal u 
zeker gaan verklagcn. Fredct·ik Bc;mitlcuhout verzekert 
dat hy op geen dagvaarding zal verschynen. DiL gcschiccl
de in September 1815. Jlct dunrele niet lang of FBcr.uiden
hout werd gedagTaard, doch verklaarde aan den onderbaljuw 
11iet te zullen Hr:,cbyuen. Opnieuw werd lty in October te 
Graaf-Reynet gedag\·aard TOOl' het rondga.aurl gerecht hof. 
Yan den Luitenant Rou~:;cau en twintig aidaten vct·gezeld, 
begaf de baljuw zich naar de plaat · Yan .1!' Bezuidenhout, 
vindt den man met een kleurling in zyn veekr:t~t! en houdt 
op vyftig pa · ·en halt Die uader komt i.< dood, ze"'t Be
zuideuhout. Avanceert! kommandeert Rou:;::;.!<tu. 

Vervolg-I. 

lle soldaten zyn echter bang ll.tder te kotllt'll z~; zientic 
ba\'Î,tanbout in de hand \an Dezuidcnhout, doch op het·
haald. beYel gaan zy YOOL'\\ aa!'l". JJczui<leuhont vuurt tloeh 
treft niemand. D(;l soldaten komen 11u in de kraal, mailt' 

Ü!~t'!! :1!el!!~n'L :--:rnnrliç v·erd de rl"3.t \}ll:.U .. l c~uidc!l· 
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hout en de klem·ing zich hadden >erborgen ontdekt. Het 
wns een . pelonk, wel voorzien van levensmiddelen en ammu

nitie. In naam des Koning.~ wrrd Bezuidenhout Termaand 

!l.ieh aan het gerL•eht over te gen'n, en hem veili!!heiJ he
looM voor hem en zyn knceht. Het antwoord uit de spe
lonk waH :- Nooit !- Hiet·op liet Housseau zyne soltlaten in 
de spelonk een sah·o ge\'en. ... u vol"t een "'il èn een geroep 
om pardon. llc bediende komt te voor. cl1yn en geeft zieh 
OVCL' j F Bezuidenhout is uoodelyk getroffl'll, door het hoofd 
en in de bol'st. Het lyk ·werd door eenige pel'. oncn naar 
zyn broeders huis gebracht en den volgenden dag had de hc
gl'afenis plaats. By het geopend gt·af hield de broeder nm 
den gentilene eene harbihchtelyke en wraak-ademende tor.
spmak. Men <li·nkte l1em zw_rgeml de hand, en l!·adcn lrict·
mecle !liet hem in \'C'rhond tcg<·n de Eng-p].-ehrn. 

Vervolg-IJ. 

Om het "'t'Oprnd graf had nwn wraak "'ezwm·en; mnnt• 
hoe die uit te voerC'll r Jan Bczuideullont, de hmeder des 
verillagene, en nog r.even anderen namen de leitlinn- op ûch. 
Door het dish·ict HomersPt, Crudoek en omliggende .·treken 
werden nu oproeping:lbrie\'en geschreven aan de Boeren, om 
te komen helpen de tü·annen en booswieheen te verjagen. Er 
werden byeenkomstcn gehouden en Prinf;)o wa~ door een 
J<~ngelsehen Kapitein gevangen genomen op het oogenhlik 
dat hy naar cene byeenkomst ging. De Boeren waren nu 
openlyk in opstand tegen de Bugel. chcn en Jan Be;midcn
hout. gevolgd doot· 400 Bocren eischten de nylating van 
Prinslo j doch uit \\'CI'llniet toege taan en de Boeren keet·den 
terug naar hun lager. Daama wet·dcn zy bezocht door een 
Afrikaner, Nel, <:ommandant in dien.-t der En"'elschen, die 
hen trachtte over te h.tlen de wapenen neder te leg"'en; maar 
.Jan Bezuidenhout ontblootte het hoofd en zwoer:-" By den 
Allerboog.·ten, niet te r.ullen rusten, tot hy de verdt·ukkcrs 
zyner natie, de Eugelsehen, uit het land zou verdre>en heb
ben." Drie hondt•t·d nt·gaderden zwoeren denzelfden eefl, 
met onthloote hoofden op Rlaeht<·r~n<'k. 

fJ 0 
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Vervolg-lil. 

lh• Eug- •bl'hPn h·oepen wer1len nu uit,.,.ezonden om do 
rcbellt-n, 7.CO noPtUilt'n zy 1le Borreu. te dwingen de wapenen 
uedcr tl• IP!rgcn. ll0 meeste Boeren trokken terug; maar 
Jan Beznidenhont, altyd !!'C\·ol.g1l door zyne vrouw, en de 
ltoofdliedE r,; 1>Iewn Htandva.-tig- aan hunnen eed. Zy wer
den door de En!!cl. dte11 omsingehl en vcrmaand zich over te 
glYeu. Faber en Bntltma tra1•htrn te ontvluchten, doch 
Fab •r werd door l'l'll kogel in den schouder getroffen en 
lJ id~11 l'\'HII!rl'll g-CIHliiH'Il. Heznilleuhont sdtoot op de sol
Jaten. terwyl Z.)lll' !lappet·e vrouw l'll veertienjarige zoon d(l 
'"e\\eren landden. • 'a l'I'H . oldaat doodel.vk gewond te heb
Dl' !I, tod ll zuidt•nhtntt 1loortwee kogels geh-offen tct aarde. 
"·m·d nd !.!1'\'flt nn z.\'lll' Yt'OH\\' zrlvo het geweer, en, OYCI' 

het li ·haam n n haar 7.ieltogenden man gebo,.,.en, dreigt zy 
de n. ci<>H•ndc olda l'll met den 1lood. Ook zy zou zyn neer
g cho•cn, h vl ( \)nuuawl:mt , ~el het niet,hclet. Zy en haar 
zoon ' 'J'llen ~P\·an~en !:Cnomen: .Jan Bcznidcnhout wa · een 
1yk. I >c op ta111l l'·ns on!lct·<lt·nkt. De anrlnc hoofdleiders 
h kc>nrleu seln\11l en llt't volk was geuei..,.,l zich te onder
w t·prn, 

Vervolg IV De Veroordeeling. 

In Januari 1 sl() w:n•cn !lc pmcessen afgeloopcn en de 
Yonni •n !!' ,. ·hl. I [ Prin. lo, , ' llothma, C Fabcr, }!' de 
KI tok \ (' Bothma en IV F KI' U !rel wer1len ter dood ver
wez n · ~ • Ptin lo, J) .J[alan en P IV Pt·in ·Jo verbannen; 
ze tien anfleren mu •. ten de executie aanschouwen om dan to 
worden on la~en. 1:' ~fami.· moe-t met den koorde om den 
lml op het chnvot mmlen ten toon g-esteld. De w<'lluwc 
llei'.ui lenh"ut met haar hni:gezin werd verbannen. II •t is 
' .Jam·t 1 lli. Op dezelf lc plant>; wn.nr zy den eed zwoeren 

en chaYo op!! t-i,•ht op , '!achter. nek. Krugels vonniH 
i Yernnckrd in Yet·hanning t•n vyf stt·oppen hangen gereed. 
Rondom het clw.\·ot taan hlol•drerwantcn en vrienden; de 
ze tirn m 1 n n. wt>lk ·u ' u 11alJy dt>n 1lood:tryd hunner 
yri ud n mo 01 aan.· ·houwen en l' )larni. met den st1·op 

om zyn h I . l>" pt·cdikaut Tohia~ Jicrold .·prerkt h~ll 

.. 
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eenige woorden van troost toe. Men hoort slechts snikken 
van moeders en zusters. De strop wordt om hun hal ge
daan, het teeken wordt gegevt!n en vyf krachtige mannen 
zyn in de eeuwigheid geslingerd. I 

Vervolg V-De Straf. 

Doch neen ! De galg weigert zich te leeoen tot zulke 
vreeselyke vergelding van een dwazen opstand. Zelfs het 
schavot schynt dit te gevoelen; het bezwykt onder den last 
en stort ineE'n, de gehangenen stortE'n ter aarde. Het is een 
teeken van den hemel; zy zyn ny! Zy zyn vry! roept men 
uit. De vyf ongelukkigen smeeken om genade; doch het 
vonnis luidt: Gehangen tot den dood er op volgt; dus han
gen moeten zy. De galg wordt weder opgericht en nu eE'n 
voor een aan den beul overhandigd. V oor zon ondergang is 
het vonnis voltrokken. Geef oru de lykeu, dat wy ze eerlyk 
begraven? smeekt men. Neen! onder den galg begraven; 
eischt de ententie en moet zoo gebeuren. Het Gouverne
ment is nu gerust; de opstand is gedempt. Ook de Boe
ren gaan naar huis; treurende Vl'Ïenden ; jammerende bloed
verwanten. Doch man, vrouw en kind verlaat de plaats des 
onheils zonder eene wonde in de ziel en zonder een onuitge-
proken eed te zweren :-

" "\VY ZULLEN SLACHTER ~EK NOOIT VERGETE:," 

X.-De Groote Trek Voorbereid. 

Het Koloniale Gouvernement zag met leede oogen dat 
er ongeveer een tien duizend men ehen hesloten hadden de 
Kolonie te verlaten. Wie moesten nu de grenzen bewaken 
tegen in;allen der kaffers ? Op allerlei v;yzen zocht het 
Gouvernement den trek tegen te werken. De predikanten, 
de meesten van hen waren Britten, lieten ook niet na den 
Boeren den trek af te raden; maar eenmaal hadden zy be-
loten te trekken en zouden trekken. De ko ·tbaarste plaat

sen werden voor een kleinigheid van de hand gezet, E'n vele 
Boeren waren blyde dat zy toch nog iets voor hunne vaste 

" bezittingen kregen. Een zak koffie voor een huis; een ge
weer VOQr eene plaats; een wa~en ·voor een half district i-
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men nam wat men krygen kon. Heel veel moest er mede 
genomen worden, en de wagens der Boeren zagen er uit als 
transportwagens. Zakken koffie; suiker, ryst en meel; ge
heele stukken zeildoek, katoen, moh·el, en ;oerchits; pak
ken wollen dekens, staven lood en vaatjes kruit; schoppen, 
graven, bylen, ploegscharen, timmermans- en smidsgereed
schap, potten, ketels en pannen; geweren, huis-apotheek, 
niets werd vergeten. 

XI.-De Laatste Avond. 

Op de verlaten werf staan de opgeladen wagen , de 
ossen aan den disselboom vastgebonden. Men had gehoopt 
dien namiddag nog te vertrekken doch het is te laat gewor
den. Half uit gewoonte gaat de man alles nog eens bezien 
dat hy alles zelf gemaakt heeft: Naar den fltal; naar de 
veekraal; enz: Ook den boomgaard moet hy nog even be
zoeken. Dien boom daar heeft. zyn vader geplant; die r en 
perzikboon:;en, die laning van kweeperen hy zelf. Nog CVt'n 
wil hy ook het kerkhof bezoeken waar het "'l'af :zyner lieve
ling Lettie is en der anderen ontslapenen. Maar wie 'indt 
hy daar reeds ?-Zyne vronw-Zy had dezelfde behoefte als 
hy, nog eens rlie dierbare plek te bezoeken. Langzaam en 
zwygend keeren man en vrouw te1·ug naar de eenzame wo
ning; het eenvoudig avondmaal wordt genuttigd en het 
laatste hoofdstuk met elkander gelezen in die woning: Ps. 
CXXIII., daarna doet de man het avondgebed; een pAalm 
vers wordt gezongen en het laatste goed op de wagens ge
laden om te gaan slapen. Zeer vroeg wordt ingespannen; 
en nog krachtiger dan vroeger, by het veetrek der wagens, 
uit den mond van den Boer geboord: Wr,G VOOR !-TR~<:K!!! 

XII.-Het Lager en het Hoofdleiders. 

Blyft men slechts korten tyd op eene plaats, dan wordt 
h.et lager eenvoudig van wagens gevm·md; in oorlog tyd 
wordt het met zodenwallen of muren, van schietgaten voor
zien. Onder opzicht van den lager-commandant wordt een 
langwerpig vierkant van wagens getrokken. De disselboom 
vnn den.eE>nen wAgen ,komt onrle~: lte ht'tlikplnn k v;1n dE-n 
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anderen en de wielen worden met remkettingen aan elkan
der verbonden. Tusschen de wagens blyft dan ruimte over 
voor de tenten en in het midden van het lager een plein, dat 
tot algeroeene vera-aderplaats dient. Hun eerste hoofdleider 
was Pieter Retief, geboren te Wagenmakersvlei, doch het 
stille leven op zyns vaders plaats beviel hem niet en sloot 
zich by den trek aan en werd spoedig met algernaene tem
men tot Commandant-Generaal benoemd. .Als voornaamste 
leiders van den trek moeten genoemd worden: Pieter Retief; 
Hendrik, Potgieter; Gert :Maritz; Karl.'l, Pieter, Landman; 
Gert Rudolph; are!, (Charles) Cillier ; .Andrie , Pretoriu 
en om deze kort.e opgave te beluiten metJacobu. Johannes 
U ys, de aart vader genoemd, omdat hy al 70 jaar oud -wa. 
toen hy de Kolonie verliet. 

XliL- Een Lager Aangevallen. 

Het was in het begin van .A.ugustu. 1 36 dat eenige 
llucrcn, welke op de jacht waren aan V aal-rivier, onver
wachts duoe een bende ~latabele-kaffers werden aange>allen. 
V et•scheidene pertïonen werden >eJ•moord en de anderen 
moe ·ten teru..,.trekken. De Boeren langs de V aal-, Rh en os
ter- en Vetrivier hadden geen lao-ers getrokken en kort 
na Jen moord wrrden zy onvenmchts door de kaffers aan
gemllen. lly het eerste gevecht vielen er 2 ; by het tweede 
25 mannen, vrouwen en kinderen onder de bloedige a ·e
gaaieu der kaffer·. Do Bocren Jnno-s Vaalrivier wet·den 
nog bytyds gewaarschuwd, hokken een lager en arel 
Celliers wa hun hoofdman. De vrouwen hadden kogels 
gegoten, doch in het lager waren maar det'tig strydbare 
mannen. Een commando Yan 2000 kaffer kwam op het 
bger af. In drie afdeelingen be,tot·men zy het lager, doch 
werden moedio- af"'eslao-en. Na den lag werden in een 
\qwenzeil 72 a. segaai ·teken geteld, en 1187 a "egaaieu in 
het ho-er ge\'onden. Yan de Boeren Yielen er twee dooden 
cu ~-erdcn 14 ..,.ewond; 4:30 doode kaffer' wet·d rondom het 

" hl"'Cr ..,.etcld. lllaat· al de lc;-eude ba;c, 6000 beesten en 
JQ,n Q _chap~n, 'i~len dt>u kaffer~ i u haqdr!u, 



XIV.-Moselekatse verdreven . 

De Boeren besloten Moselekatse tet'Stond aan te vallen, 
doch hun getal strydbare mannen was te klein. Uit de 
Kolonie konden zy geene hulp verwachten, want niemand 
mocht zich met den stryd bemoeien, onder bedreiging van 
zware stra.ffen. In haast werd een commando van 107 
Boeren, eenige inboorlingen en Griquas op de been gebracht. 
Tot commandant-generaal werd Gert Maritz, en tot com
mandant Hendrik Potgieter gekozen. Den 7 Februari 1837 
v~el er een gevecht voor. Honderden kaffers vielen onder 
de kogels der Boeren; 7000 beesten werden hernomen. 
Reeds in December 1837 werd een tweede commando uitge
rust uit 330 Boeren bestaande en eenige inboorlingen. Men 
trok naar Mosega, doch Moselekatse was niet daar, maar by 
1tlarico's poort. Groot was de overmacht der kaffers, doch 
Moselekatse, (Koning der Matabelen) werd op de vlucht ge
slagen, 8000 stuks groot vee in handen der Boeren achtet·
latende. De overwinning was volkomen en hy werd voor 
goed en voor altyd uit de Transvaal verdreven. De Boeren 
keerden terug naar hunne lagers, die naby Zand-rivier, 
(Oranje-Vrystaat) stonden. 

XV.-Chaka en Dingaan. 

Tien jaren zullen wy in gedachte met de geschiedenis 
terug gaan en vinden ·wy Chaka al. een machtig opper
hoofd van het groote Zuluryk van Delagoa-baai tot aan de 
zuidkust van Fort-NataL Als knaap vreesde zyn vader 
reeds voor hem, en trachtte hem te dooden. Chaka vluchtte 
naar Dingiswayo, een kapitein, en werd daar een dapper 
krygsman. Na den dood van zyn vader werd hy hun op
perhoofd. Honderd duizend kaffers kon Chaka in het veld 
stellen en de helft was altyd slagvaardig. Na een bg 
werd er krygsraad gehouden en degene welke zich lafh11.rtig 
had gedragen, ter dood gebracht. Zyne oude moeder Um
nandie was de eenigste die hy lief had. Toen zy stierf wer
den er 7000 kaffers gedood en twaalf jonge meiden werden 
levend met haar begraven, In het jaar 1828 zat Chaka te
~n den avond vóór zyne hut en zag met welgevallen zyno 

.. 
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• groote veekudden de kraal binnen dryven. Zyne broeders, 
Dingaan en Umlangani slopen stil achter hem en staken 
hem de assegaai in het lyf, en vermoordden hem. umlangani 
werd reeds spoedig daarna door Dingaan w•rmoord en 
Yoorta:-~n regeenle Ding;tau alleen. 

XVI.- Pieter Retief trekt naar Natal. 

Kort na den slag op ~foselekat e .loot Pieter Retief 
zich br de Bo~rcn a'l.n en werd spoedig door hen tot Com
mandant-Generaal gekozen. Zyn oog waR op .~.Tatal geslagen 
om daar errond te koopcn voot• de Boeren van Dirwaan. die 
zich als heer van Tata! bc.-chouwde. De o'ertocht owr 
Drakenberg was nooit met wagens 'I'"Olbt·acht, doch gelukte 
buiten verwachting, byna zondt>r ongt>lukken, met de hyna 
duizend wagens. Aan den \'Oct van Dt•akensber leg"erden 
zich de Boet·en en Pieter Retief met eE>nÎgl' Yl'Îenden gineren 
om met Dingaan tP onderhandelen nn.ar -mkon<>'loof, Din
gaan s ·tad. Daat· gekomen, Yonden zy Dingaan bet•eid af
stand van den gt'OJHl te doen, maar dllu moe:ten de Boeren 
eer t zyn \'CC hei'Overen dat , ïkonjella, de Kapitein det· 
J\Iantatees, hem ontl'oofd had. Dit geschiedde. Pieter Re
tief, met zewntig zyner vrienden. gingen het heroverde vee 
van Sikonjelh wegbrengen, en kwamen den ~den .Februari 
lu:3 te Umkongloof aan. Dingaa.n, zyn Tee weder hebbende 
was genegen voll ligen afstand v. n ... T atal te doen. 

XVII.-Akte van Afstand . 

In dien tyd woonde in de hoof ·tad van Dingaan een 
zendeling, Owen gen~'lmd, welke de .Akte van .Af tand op
stelde in het En~ck.:h. De nrtaling Yan het document, <>'C
lrk het lat:.~r in d~ rl'ista ·eh van R'2tief gevonden i , luidt 
al.· volg-t:-

mkou<>'loof, 4 Februari 1 "3 . 

Zy het aan allen kennelyk; Dat aangezien Pieter Re
tief myn vee heeft hernomen, d. t 8ikonjella van 
my ge. tolen had, welk vee gezegde Retief my nu 
heeft nf~releverd. zoo verklaar en certificeer ik Din-
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g.lUn. Koning- der Znlus, dal ik goed "etlaeht huu. 

a1.n hem, Rctid, en zyne landgenooten af te . taan 

de plaats Pol't Natal, met al het land daaraangele

gen. cht is te zeggen, \"tUl de TuO'e]a. tot aan de 

Umzimvlihu-riYicr ten \Ve. ten, en van de zee naar 

het Noorden, zoover het lanu hrnikbaar moge zyn 

en aan my tO<•behoOL-t-hetwelk ik by deze doe en 
hun :;ehenk als hun YOortclurend eigendom. 

GETrnmx: 

H. Oo~nrnzr.;x. 
A. C. GnE\ uxt:. 

B. J. LrEBE'\lll:n,:. 

X-merk van Dingaan. 

GnooT RAAD:;Iw~;nro;. 
X-:MAOno. 
X-Jur.Avr~.\. 

X-1\lAXOXJ)Il, 

Xviii .-Het verraad van Dingaan. 

Den t len Fcbruan wa~ alle~ in onle zooals Pietcr Rc

tief het verlnn~tll'. Hr ha1l in zyn üt eh het uoeument 

·waat·hy Diu~·aan geheel ~ Tutnl aan de Boeren had afO'estaan. 

Den Yolgcntlen dag wa;; hun Yel'trek 1Jepaalû. Gaat in vrede 

had Dingaan gezegd, doch neen, bl.rft no"' een dao·, opdat ik 

ulieden no~ eens hdworlyk onthalen kan. Den üden 
Februari 7.}"11 zy reerls gei ceel om te vertrekken ; op clat 
oog·enblik kt'C'g'l'll Hetivf en ;r,yne tochtgenooten cene uitnoo
diging v.m Ding-aan, om hem, in 11yne kt·aal te komen groe
ten en een <h·onk biet· ten afReheid te gehruiken, Beleefd 
weràPn z;t \ï't·zoeht, hunn wapen>~ af te leggen, vóóe zy b~· 

den Koning kwamPIL na:u· het gehl'uikelyk is onooewapend 
voor een k.dl .. et'\'OJ•st te YeJ•schyuen, daehlrn zy hiel' get·n 
kwtut<l mn, rn wrrtlen de geweren by de zadels nerrgelegd. 
NLl wct•tl het hit·r gcbl'acht en do afsC"heidsdronk aangebo
den, toen Dingaan op tontl en l'iep :-'' BULALA ABA'l'A
G.A.TIE ! ., (.laat doo<l de tooYenaars.) Verraad! roepen
de Borren, doch het is te laat, de dapperste moet vom· de 
overmacht l>L'zwyken. II nnnc lyken w rden op een hell· 
yeltje ge ·leept. 
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XIX.- De Groote Moo1·d. 

N a.by de plaats waar nu het dorpje '\Y ecnen i", aan de 

}fooi-rivier, stonden een a:Ultal w.1g.:ns by cl ·.md.:r. Din

gaan was niet tcvt·eclcn met de :-ln.chtofi\?t'S van Piet er Retief 

en de anderen, alle blanken wiltic hy uitroeien, die naar 
Natal overgekomen wat·cu. Den Uden FeLl'llari l";J' kwa

men de woeste benden en overvielen de w.tgcn ·. ~~iemand 

werd gespaat·Ü. De grysaard, de n·ouvrcn, de zuigelingen 
aan de bor~t hunnel' moeders. het ,"as een mood zooal: 
zeker nog nooit ge. chicd wa:; . leehts een jonQ"clin~ wi. t te 
ontvluchten en maakte het aan de adltt•rstc wag~n" bekend; 
deze jongelin.cr heette Bcztlitlcnhout. In alle h:m t ginrr 
men ter hulp, doch het "a· t ... laat. W cl . loet; n zy de 
moortienaars op de vl11cht, maat· \'oïHlcn nic mind •t· ü. n 
600 lyken. 'Met het bcgt'<t\'en der lykcn bc7.i~ zyud ·. Youd 
men twee meisje.·, welken nog tcehn n van leven g.tvcu. 

• liet eene hatl Hl, het amlet·c :!l as,;eg.t:li"teken g kr gen. 
Zy werden zol'g\·ultlig vcrplc<>(('d en her. tclrlen \', u hunne 
wonden. De cene heette .Tohanna van ll •r .1 t·wc: tic andcx·u 
Oatharina, ~hwgaretha Priu~;lo. Tot dien lll'.)S kregen de 
Boeren Na tal. 

xx.-Bioedwraak. 

Zoo f>pocdig mogclyk >Yel'tl tegen l in"l uuit.z t·okkcu, 
onder de hoofdleiders li PoJ~ictcr en C: en rakten aan op 
Dingaan'. stad, zonclct• ceni<rcn vyaml te ontmo ten. • Taby 
de stad zynde, moe ten der Boer a c n 11 n wc kloof door
gaan en dachten dat alle. zomler moeit 7.011 ie 0' luk ·en, 
toen zy zich om ·ingeltl :wzen. hoven op tl b l'g't n. door een 
heir kafl\:1'.'. Commandant y: heYCel ,:yncn m n~c!t ppen 
te vluchten. Hy werd zelf gewon I en ~ b <l l zynen zoon 
Dit·k Y"· ook te\ luchten. <i, :u· hy t 0' z 1f m chtig- i:-, 
iets ter zelf,·erdcdi~ing · do n. Di x - CJ g t. m r ziet 
op eens zyn vader om iu~,J,l do re IL m uigte k ffu ·. lly 

11 keert terug en doodt tlt·ie Zuln · d,) •·· 7.;] n noo:· ' i fel nd 
schot. IIy komt L,r Z) nrn ,-, de1. en d z " r.,dlu\\ t hem 
nog ccnmanl, zyn leven te zien h"wnx· n do r te duchten, 
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Doch neen, hy blyft en voor de overmacht bn"ykende, en 
overdekt met assegaisteken, geven zy in elkanders armen 
den geest. Door deze overwinning werd Dingaan nog per
mantigor dan te voren. 

XXI.-De voorbereiding van den Slag. 

Wie nu te kiezen als >oorgange1'? Rctief was ver
moord; Uys gesneuveld; Maritz overleden; Potgieter was 
getrokken naar het land van Moselekat e. Nu badden de 
Boeren het oog geslagen op Andries Pretorius. Deze plan.t
ste zich aan hun hoofd, en deelde hen mede den Heere eene 
belofte te doen, dat, als Hy ons de overwinning O\er· onzen 
vyand zal geven, wy dien dag, als een abbath, elke jaar 
zullen heiligen. Den 3den December aam-aarden de Boet·en 
hunnen tocht naar Zululand. Den 7den December kwam het 
commando, 407 man sterk, met 07 wagen arm Danskraal, 
waar, op begeel'te van den Commaudant-Gcnern.al, een 
plechtige god dien t gehouden werd. Den lldeu December 
bereikten de Boeren de U mzinyati of Buffelrivier, alwaar zy 
een lager h·okken. Zoo brak Zaterdag, 15 Decemb~t·, aan 
en legerde het commando zich aan den voet van een hoo"'en 
berg met spitsen kruin, nu Vechtkop geheeten, tu. chen de 
Buffeh·i,ier eneene andere rivier, die sedert den naam heeft 
gedt·agen van Bloedrivier. 

xxu.-16 December 1838. 

Ce1lier:; stelde voor met 50 m'ln de vlakte in te ryden, 
om de kaffers tot een aanval te tal'ten maar Pretorins raad
de dit af, daar· de overmacht. 12,000 kaffers, te groot was. 
"'\Yakende werd de nacht in bet lager doorgebracht. Zoo
lang het dui ter wrs bleven de Zulus op een af. tand. dorh 
kort vóór het aanbreken Yan den dag, Zondag 1G December, 
werd bet lager >an twee zyden aangeYallen. Dl! BoCI'('ll 
waren echter op hunne hoede en ofsehoon het no!!" zoo dni.
ter was dat men nog nauwelyks "korrel kon vatten" wCJ'
den de kaffers zoo warm ontvanO"en, dat zy by honderllen 
dood, of cloodl•lyk gewond nedertuimehlen. , 'trab kon ook 
het kanon gebruikt word n en schoot men op de dichte drom· 

" 
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men van kaffers, >n.tardoot• zy naar· alle kanten op de vlucht 
sloegen. Nu konden de paarden opgezadeld worden en de 
vluchtenden achterna gejaagd. De o....-erwinning wa ....-ol
komen, doch zy werd aan Hooo-er )!acht toege ·chreven en 
de belofte hernieuwd, na een plechtigen rlank tond, den 16 
December; jaar aan jaar al een feest- en dankdag te vieren. 

XXIII.-Umkongloof. 

Pretoriu besloot dadelyk naar mkongloof op te trek
ken en Dingaan voor goed te verdryven. ~aby de stad ge
komen zynde, schoot een der commandnnten op een kraai; 
en nog was de rook van het chot ni t wego-etrokken of men 
zag een dikke rookwolk uit Din..,.atm's .·tad opgaan. Den 
volgenden dag trok men de verbrande •. tad Linnen doch 
vond niemand. Dingaan wa geYlucht en had waar chyn
lyk eerst zyne stad in brand ge. token. ~!en gino- de plek 
rond en vond ook de lyken der "Vermoorde Boeren. Rommi
gen waren nog kenbaar aan hunne kleederen o.a. ook het lyk 
·.'au Pieter Retief; zelfs de lederen tasch vomlmen onbe
schadigd en daarin de Akte van Afstand, door Din..,.aan met 
eigen hand onderteekend. De dierbare ont.·lapenen "·erden 
zoo goed men kon en zoo spoedig lllO""cl~ k begmven, en een 
steen met den datum van den moord opo-ericht. Kort hier
na viel er een gevecht voo1·: doch de Zul u· weraen ver la
gen, meer dan 1000 dooclen achterlatende. In Januari 1 :39 
keerden de Boeren naar hwmc ]aQ"cr · terug, üOOO tuk· 
hoornvee met zich voerende, al volkomen oYcrwinuaars. 

xxlv.- Engelscha Politiek. 

De Boeren meenden nu dat zy gerust, met hunne fami-
1ien, zich zouden nederzetten; m. !ll' de Engel:chc Gou
YCrneur dacht er ander. o\·cr. Onwetti~ hadtien zich de 
Boeren mec;U•r ge ma a kt n n grond, <i.1 t den ru·m ·u Z u Iu· · 
toe he hoorden. ~Iajor Charter. bn m oo ·u·wr ~·a tal met 7\ nc 
8ehot:-.che ~>oldatc~1, en b (!on c n fort te l10u wen a ; de 
Baai, en gaf daarna n.an Kapitein J.1rYi. he bevel ov ·r. De 
iloeren zouJen nu niet an1ler;:; Leltandeli worden al· emi
granten, of liever al:; Engel ·chc ou<.lurdanen. De JJo~:I·cn 
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protesteerden hier eerst tegen, doch toen dit niet hielp werd 
er terstond een wacht van 40 Boeren rondom het Engelscha 
fort gelegd. Gelukkig dat Kapitein J arvis zich stil hield 
en er alzoo geen noodeloos bloed vergoten werd. Eindelyk 
werden ze in Engeland met de zaak bekend en Kapitein 
Jarvis, met zyne troepen, keerden 24 December 18:39 naar 
de Kolonie terug. By zyn vertrek hield hy eene pbchtige 
rede, waarin hy voornamelyk sprak dat alleen de Boeren 
recht hadden zich als meesters over Natal te beschouwen. 

XXV.- Vestiging in Natal. 

Nu hadden de Boeren rust en brachten vooreerst een 
behoorlyken regeeringsvo1·m tot stand. De hoogste wet
gevende macht beruste by den Volksraad, uit 24 leden be
staande en door het Volk gekozen. Deze Y olksraad ver
gaderde eenmaal in de drie maanden. Een Staatspresident 
hadden zy niet ; de voorzitter van den raad en de comman
dant-generaal waren de hoogstgeplaatste personen. Pieter 
Maritzburg was de eerste plaats, die de Boeren aanlegden en 
spoedig volgden er meer kleinere plaatsen. Voor deze 
plaa.tsen werden Landdrosten aan"'esteld. Het land werd 
als gemeenschappelyk eigendom .an het gcheele Volk be
schouwd. Toen Kapiten Jarvis naar de Kaap terugkeerde, 
hesehen de Boeren hun vlag en proclameerde den naam van 
het land : "De Zuid-Afrikaansche ~laatschappy van Port 
Na tal." Den l3den l.Jei l 89 had de l.Iaatschappy een 
Vredestractaat gesloten met Din<>'aan; waarby Dingaan be
loofde 40,000 bec ten te betalen al oorlo"'ko. ten, maar de 
betaling bleef achterwege en P1en be loot die te gaan halen. 

XXVI.- Panda. 

Panda wa een ouderen broeller van Dingaan, en had 
eigenlyk Chaka moeten opvol<>'en, maar by was te bloo
hartig. Panda. kwam den Boeren zyne hulp aanbicJen te
gen DinQ"aan en werd door de Boeren aangenomen op voor
waarde dat hy nimmer onRchuldi" bloed zoude vergieten, en 
met belofte dat als Dingaan gestorven of afgezet zou r.yn, hy 
iu "'lne plaats Koni11g- zoude worden. 'l'wcc kaffe1· kaJJÏ· 

.. 
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teins, :M:atowaan en Joob bvamen ook hunne dien ten aan
bieden en werden aangenomen. Nu zouden de Boeren zelf 
hunne betalino- by Dino-aan gaan halen. De kt·ygsmacbt 
van Pretorins was 265 man , terk. Zeventig man, ondE>r 
den commandant Andries Spi<.>s, waren uit den Vry. taat 
gekomen om hunne broederen te helpen. Het leger ran 
Panda bedroeg 4000 stryders; en de hulptroepen van Mah
waan eu Joob omtrent 600, allen met a egauien gewapend 
en een enkele met een geweer. De kryg macht van Din
gaan werd op minstens 10,000 man gerekend. Wie Dingaan 
gevangen nam of doodde zou eene belooning ontvangen van 
vyftig bee. ten. 

xxvii.-Stryd en Overwinn ing. 

Van verschillende zyden zou men Dingaan aanvallen. 
Den 2lsten Januari 1 40 vet·trok het commando van den 
'l'ugela en kwam den :29Hten aan Buffelrivier. Den :n~ten 
Januari was men nog maar een dag reis van Umkongloof. 
In dien tyd had het leger van Panda reeds twee regimenten 
van Dingaan geheel verslagen en zooveel bee. ten o-enomen 
dat zy er byna geen raad mede wisten. Eenige regimenten 
hadden zich overwonnen gegeven aan het leger van Panda. 
Panda zelf hield men in het lao-er, en de kafferkapiteins 
kl'egen hunne ordet•s van Prctorius. Dingaan was met twee 
regimenten vertrokken in de richting van de Pongolo-rivier. 
Den sten Februari I 40 kwam Pretoriu met zyu comman
do aan de Pongolo, maar vernam daar dat hy vyf da"'en te 
voren met eenigc vrouwen en ·lechts euk~:>le getrouwen over 
de riviet· gevlucht was. Hier hield de ver~olgino- op; Din
ga!m's ryk was geheel verstrooit en hoewel Din~ann niet ge
vangen genomen of gedood wa., maakte Pretorius, namens 
den Volksraad, Panda, Koning der ZulM, den lOden 
l<'ebt·unri l 40. 

XXV liL- Proclamatie. 

Deze proclamatie kan men vinden in "De \Vorstelstryd 
der 'l'ran \'alers " door F. Lion Cachet, op bl. 224, waat·in 
zy ~eheel Rtaat en ~eteekend: l t F<.>hr·unri l 4-0, door rll'n 
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Hoofdcommandant A.\\. J. PrctoriuR en de commandanten 

H. J. LombaarJ, Jac. PotO'icter, And. Spies en Marthinus 

Rcheepers. De7.e proclamatie verklaarde de grond van de 

"G m. imvubu-ri ,-i er ten Zuiden tot aan de U mvolosi-rivicr 

ten Noorden; en van de zee ten Oosten tot den Drakeusberg 

ten W esteu tot wettig eigendom der Boeren. Hoe was het 

te verstaan dat zy nu vier dagen g-eleden Panda kuning 

gemaakt hadden? Wel doo L•.:muu lig dit: De Boeren 

hadden Panda koning gemaakt over de Zulus, niet over 

Zululancl. Panda moch vt•y in het lan l blyven wonen; de 

Boeren zouden hem, wanneer bet noodig was, beschermen 

tegen vyandige stammen. Verkoos hy echter liever te 
veranderen van woonplaats, de Boereu lieten hem hierin 
Vt'J; hy kon met zyne Znlus trekken waarheen hy wilde, des 
noods naar Engeland. Volgens bo\'engenoemde proclamatie 
behoort Zululand, met zyn baaien en havens aan TransvaaL 

XXIX.-Moeielykheden met de Engelsche Regeering. 

De Volk raad meende eene officieele erkenning van 
hun grondgebied te Yragen aan de Engel che Regeering, 
maar dit werd door de Eng-elsehen begTopen al.·of zy om 
vry>erklaring smeekten. VI-yverklaar<l hadden de Boeren 
zich zelven, zy zochten enkel erkenning als een nyen Rtaat. 
Den 11 October 1 41 schreef de Volksraad aan de Engelsche 
Regeering: dat zy allen yan geboorte Hollandsche Afrikanen 
waren; dat zy het land, het velk zy nu bewoonden, wettig 
hadden vcrkregen en nimmer eene B1·itsche provincie of 
kolonie was gewee t en dac1clyk claarna hebben wy om-:e 
onafhankelykheid gepubliceerd en dat zy nimmer aanO'ezien 
wilden worden voor onderdanen van Eu"'eland. Den 2den 
December 1 41 werd er eene proclamn,tie uitgevaardigd 
door de Engel ·che Re"'eering dat de bewoners van Port 
Xatal onderdanen en kolonisten van Groot Brittanje waren 
en dat er ouverwyld een afd~eling Yan H.M. troepen zou 
uitgezonden worden om Natal in bezit te nemen. :Majoor 

mith werd hiermede helast en kwam met zyne troepen den 
4den Mei 18-t2 te Port-Natalhaai aan. 
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xxx. - Geweld met geweld gekeerd. 

Het ePJ;Ste werk va u :Jlajoor , 'mith wa': de dag der 
Boeren naar beneden te halen en de EnO'el ·ehe te hy.·chen; 
9a.arna een termyn te ~tellen van vyfticn dagen, biuuen 
welken tyd de Boereu ?.ich hadden te onderwerpen of als 
rebellen getuchtigd te worde!l. Byna. terzelfder tyd lmtch
ten twee schepen Pilot en :Jlazcppa aan :Jfajoot· 1-'mith 
levensmiddelen, a.mmunitie en twee kauonneu. J>cn :tl.-ten 
Mei 1842 deed Pretot·iu. e n a:ul\·al op de Engelsehen eu 
nam hunne ossen weg. Den vol~•etllh.'n nacht hesloot ~mith 
met 109 soldaten, :30 a.t·tillerü,tcn en lle twee kanonn ·n om 
het kamp der Boeren te om ·ing-ek•n. Tn schcu !le twee la
gers was eenig kreupelhout wa;u·door de En"clehcn uwe·
ten trekken en hicl'in lag Pretm·ius met zyne matn,chappL'Il 
hen op te wachten. T oen de EJJgcl:chcn •mdcr st'IJn\ \\ .u·Ln, 
opcudcn de Bocren hun \ 'Utll'. J> e str.Y•l was spol·di•• hc
tilÜ;t; nauwelyks gelukte het , 'mith z_yu 1-.tmp \\ 'Cl' te lH.'

reiken. Het vel'lie det· En<>el cheu "as: 17 Joot!cn; :a ere
wonden en enkele verrui ·ten. De twte kanonnen vil·] 11 d..:n 
Boeren in handen. 

Vervolg. 

Den 26sten Mei hernieuwtic Pretorin Jen tty•l m t 
lOOmau. Nacenkort "'Vl'<'ht waarby twe• Ell!!l.ehen 
gedood E:'D twee g wond wct·den. ~a ,·en ruim :m zidt !!C\'an
gen. Een ryke buit van leYcnsmichl l •n, t!ehon. . k leet·en 
en vooral a.mmunitit• viel den Bocren 1111 ten cll'l'l. • '111itli 
·wet·d nu van alle kanten in.(!csluten eu spocdi!!, in het he(!'in 
van ,Juni, hadden de EngPbl'itt•n in linn k.llltp Yol·lagl'll :.r ·
brek aan alle~. ,'mith b.<l ,·lttet• tll lJ od.eh· p \\<'!.!' zi 11 

te kt·ygcu llfl< t· de K, Ion i · eu t \\cc . ·h Jl'll n.ct man h 
pen : de r•onch ~n t!~· , •uthat 1ptc•ll \HI'UCII na.u· ~ ·.t!u). 
v ·zomlen . .'mith tet·lmlp tr komen. Jl u:!· hu .Juni 1 
op Zondag-, landde 1· u ie u,• I .1. ~\. ('ltwü• IIL't ;o:~ u· 

•happen en PrctorÎU!:i had !! 11 kl')!! n. cht g o · 111 

"mith te<~'en t.e houden tn d • llOlJlll \\ !ken go land 
ook be"on het deu 1Joer011 aau ammuniti • t , ntbl.'( en 
Pn·tc•ritl b·ok rich terng. Den :?ti tl'n Juni "·ar o dl· twc-
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pen geland en den 15den Juli 1842 was Natal aan de En
gelscheu overgegaar. Engelsehen geweld had gezegevierd. 

xxxi .-Afstand van Natal. 

In :Mei 1843 arriveerde in Natal H. Cloete als Speciale 
Commissaris om de zaken te regelen. Eene vergadering 
van 24 leden van den N atalschen Volksraad en 40 Boeren 
uit de V aal-rivier, werd belegd. Op deze vergadering werd 
Cloete gevraagd of niet al het grondgebied, door de Boeren 
in bezit genomen, in handen der Engel chen zou vallen, ant
woordde Cloete : Neen ! Drakenberg zal de grens der Kolonie 
zyn. Dit besliste waar chynlyk over oorlog of vrede, want 
nu bestond de kans der Engel che vlag te ontkomen. Natal 
moest en zou eene Engelsoho Kolonie zyn; al was dP. Akte 
van Afstand van Din"'aan nog zoo duidclyk. Den 8 Augus
tus l 4:3 werd Na tal eene En"'el ehe bezitting onder En
golsc~e vlag en Engelsch bestuur; slecht de Volksraad 
bleef ,-oor eerst in functie. In l 45 werd Natal by de Kaap
kolonie in"'elyfd en den l7den November l 45 arriveerde de 
eerste Luitenant-Gouverneur, de heer 1\I. West. Voorgoed 
woei nu de Engelsche vlag over Natal, van 'de Baai tot aan 
Draken berg, en was dit schoone land voor de Boeren ver
loren. 

XXXlt.- De Tweede Trek. 

Enkelen VP.L·lieten dadelyk na de annexatie Natal en 
en spoedig volgden vele familien. Degenen welken nog 
bleven, verzochten aan de Regeering om in het wettelyk be
zit >an hun eigendom ge teld te worden, doch men moest 
het stil aanzien dat don kaffer de ·choon te en Yrucht
baarste plaatsen aangewezen werden Pn de Boeren ontvin
gen niet. . Y oor dit doel reisde Pretori u in l 47 naar 
Grahamsf:own, waar de Gouverneur ir Henri Pottin"'er 
zich toen bevond, om pcrsoonl,\ k te vragen het verzoek van 
de Boeren gehoor te geven; doch de Gouverneur had te 
hoogcn duuk Yan zich zelv<?n om met een rebelsehen Boer, 
zoo noemde hy PretoL·ius, een go prck te bctJ'inncn. ·wat 
Pretorius te zetJ'gen h d, kon chrftelyk ge chieden. Pre-
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iorius steluc zyue klachten op schrift, uoch kreeg ten ant
woord: Nu kon hy zich mC't de zaken niet bemoeien, hy 
ging ook weer naar Engeland, maar zyn opvolger zou alles 
•vel recht maken. Hie-rmede keerde Pretorins terug en dit 
werd het gevolg van een tweeden tt·ek. 

Vervolg. 

In het laatst van Januari l Cl±S begon men te trekken 
met Pretorins aan het hoofd, en in het bC'gin van Februari 
sloeg Peetorins zyn kamp op aan de Tugela. Hier werd hy 
ontmoet door Sir Harry mith, uie Pottinger wa opgerolgu 
als Gouverneur. Velen spraken den Gouverneur aldus aan: 
Kolonel mith! onze plaatsen worden on geweigerd, wy 
kunnen niet eens grond te koop krygen; kaffers wonen tu -
seheu ons in; op onze gronden. Daarom verlaten wy alles 
wat wy gebouwd; goplant en gezaaid hebben; wy gaan eenc 
woning zoeken in de W oestyn. mith wilde hen gaarne ter 
1mlp komen, doch dan moe ten zy in Tatal blyven, de En
gelsche vlag zou hE.>n beschermen, die kondE.>n zy toch niet 
ontvluchten. ir Harry mith proclameerde den 3 Fcbruayi 
1 48: Al het land benoorden de Oranje-rivie1·, in luitende 
het grondgebied van ~fo hesh, ~foroko, Moletsani, 'ikon
jella en anderen, zoo ver N 1ordelyk tot aan de Vaal-ri\·ier 
en Oostelyke tot aan Drakenberg behoort aan Hare ~faje
steit. , Wat gaat dat annexeeren van grond VOOL' de Engel
scben gemakkelyk!! 

XXXIII.- Terugblik. 

Stel u een van die trekkers, onder Pt·etot·iu , voor den 
geest, die weder een ander land ter wonin"' gaat opzoeken, 
om \·an Engelands Hce1·schappy ontslagen te r,yn. Tien 
jaren geleden ging by vol moed Natal binnen in de hoop 
zich daar te vestigen. De oorlo"' tegen ~foselakat e; de 
oorlog over het Yerkt-ygen van Dinganus Yee >an ~ikonjella; 

verraderlyke moord van Dingaan op Retief en zyne tocbt
genooten; de oorlog tegen Dingaan t>n den dood nu ys n 

_zyn zoon, alles beeft by bygewoond; en na dit alle weer een 
arme tl'ekhoH, wien allEls ontnomen i: 1 wat hy met eigen 
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hand gemankt had, en aan de kc1ffe1'S tot lo~n.tit> a:mg<)wezen, 
I>e helofte Y.tn ~ir Ilal'l'y Smith aan den Tugela, om den 
Bot>ren t't'l'ht te vt•r. ehatft•n, mits zy in Xatal bleven, dit 
alle: doorki·ui,.,t zyn hoofd op dien tl'ck. Nog eenmaal laat 
h~- zyn hlik dwah•n. nm lJrakcnsber·g, over het prachtig, 
Zlllll' Yl'l'I\'01'\'C'll, l\:111 dt• Bo('t'l'Il ZOO sehandelyk ontstolen 
• T u tal t•n ztll'lrt. ..... " \'aal'\rel Xatal! ...... Vaarwel houfustrul 
dit• "y hL·hh,•H g<'stielrt! ..... \'aarwel on\·ei'"'etelyke graven 
van ulll." tlit·l'u.u·,·n ! ...... Yu•)l' altyd vaat·wl'l !" 

XXXIV. Eene korte geschiedenis van den Vrystaat. 

l>en :) FPhrua1·i l~H~ had Harrr , mith het land tot aan 
Yaal-rivil't' geproelamt'eJ·tl als Bt·itst•h-gi'Ondgebied, dus op 
dezen tyd W,[,\I'Ïll wr spreken, be.·tond d 'Yrrstaat nog niet. 
P1·etm·iu. h:ul het phn opgt•mt de Engelsehen uit het land 
11' Yet·tlr·yl'l'll dat Smith gepl'Oclaiieei'd had en velen van 
dt•n tn·k dCL·ItlPn dezelfde gt•,·oelenR. 'l'<> Hlo<>mfontein was 
::\lajoor Warden :umg •. teltl als Britsch Resident en Pretorins 
tl'<lk met 100 man naar die plaats en hield op twee mylen 
afstantl h tlt. Pl'~torius sl'hreef een br·ief van daar n!lat· 
\\"ar·!lt>n, waal'În lry hl'm <'en nm• tyd "'af om te besluiten of 
hr hl't lar11l "ilth• op~<'V<'n, dan of het mt.>t g-eweld moe. t 
af~cnornrn \Ytll'tlPn. )I ajoor \Vardrn gaf zieh met zyne 
ol:li<•iercn <·n mansehappen g-ewilli<>' over en liet 
zich owr tk Ûl'.tnje-I·iviet' zetten op koloniaal gt·ond
gchietl. )1.-t 1000 . tr·ytlhart• mannen . nelde Harry , mith 
datlclyk \\'m·tll'n ter hulp l'll dt>n :W Augustn~ l 4 had er 
<·en g-en•cht plaats, na by Boom plaat~. Er· werd woedend 
g't'l"tx.·lneu; , 'mith wrklnart z<>lf dat hy nooit zóó snel en 
beter had zil·n ,·uren, al. dt> But>rru deden, dol'h de Engd
schrn IJlen•n overlvinnnnl'>;, 

xxxv.-Trek over de Vaal-rivier. 

Prctm·in. en de zynen trokken over de Vaah·ivier; van 
de Hocren war n in het g-evecht 7 g-evallen; de Engel chen 
hadden .ï dooden en gekwet t n. _fajoor \Yardt-n werd 
'veder nan~c.·teltl te BloemfontPin en op het hoofd van P~
tol'Îu~. die al:; rcb •l yerkl uml w.ts. wet·<! een )H'Y~ ltfl. telt.\ 

• 
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van .e2000 (ponden terling.) Hy legde ook boeten op aan 
hen die de party van Pt·etOt·iu . ..,ekozen hadden of daar>an 
verdacht werden, tot een bedra"' van :e10,000 (ponden tet·

ling.) Et• waren twee kt'Y"''gevangenen door· de Engei-
cbon gemaakt : eon Engelschman t•n een Boe1·, genaamd : 

Dreyer. Do :EngeL eh man was vro ger gede erteerd en 
Dreyer wa. niet wol by het hoofd, dwaalde rond, en toen hy 
gevangen genomen wa , wet•d bevonden dat zyn geweer 
schoon en niet afgevuurd was. Beiden werden ter dood vet·
oordeehl, (alweer op Zonda ochtend) du een als de:erteur, 
d andere als rebel. Velen haa ten zich nu over de V al

rivier te trekken en toen zy eenmaal daar wat·en, w het 
ltoofd van ProtoriuR, do.t .e2000 (ponden steding) w rd 
w. s, zoo veilig als in moede choot. 

xxxva.-De Geboorte der Transvaal Republiek. 

Gewoonlyk wot·dt het be ta~n der Z.A.Republiek ge
dagtet>kend van hare erkenning al. onafhankelyken staat, 
door de Britsche Regeering in 1 ''.52; dit i. de w~ arbeid niet. 
Hendrik Potgieter had geen vcrtt·ou wen gesteld in de bc. 
loften van Dingaan en had zich met en gedeelte van den 
trek geve tigdover de Vaal-t·i,·ier. Daarenboven kond n 
Potgieter en Pretoriu elkander niet te best vt>rdragen, van
daar· ook de splitsing. ok in Tran ·vaal werd een hoofd-

ad a ngel gd, :zooal in .. atal, u kr cg den naam van 
Pot<:hefstroom. Na een po . d ar g woond te h bben, >er
trok Potgieter naar het T oord-oo ten om d ar ene t d t 
tichten: hrig. tad, naby Dl.'ln a-baai Ie en; n ntal 

Boeren wa1·en hem gevolgd. p, toriu. kwam in 1 uit 
Natalover de Vaal-rivier, en hy vond het land van deze 
rivier tot a n Magali be~ door Potgieter en v I n van 
diens vol olingen Yerlat n, doch niet op egeven. Pt· torill! 
kwam du. op rond, wan p Pot!!i t r • n p1 k had, doch 
Prcwrius toorde :zich niet ve l d . ra n en deed I of hy nu 
b s w s. Hendrik Potgieter komt de eer toe al tichter 
qer Z,A.Republi~tk, 
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XXXVti.-Zandrivier- Tractaat, Kaapkolonie-Vrystaat. 

Pretorins vogelvryverklaring werd vernietigd en daarop 
ging hy met eenige afgevaar<ligden >an den Tran \"aal naar 
den Vrystaat om de a sistent-commissarisen der Engel che 
Regeering, W. S. Rogge en C. Mostyn Owen te ontmoeten. 
Den 17 Januari 1852 werd een tractaat gesloten tusschen 
Engeland en de Transvalers, waarby dezen, dOOl' de Engel
scha Regeering als een vry en onnfhankelyk volk erkend 
werden. Dit gebeurde op de plaats van P. A. V enter aan 
Zandrivier en wordt daarom het Zandrivier-Tractaat _ge
noemd. 

In de Kaapkolonie gebeurde ook iets byzonders. De 
Enaelsche Regeering meende van de Knap een verbannings
oord voor misdadigers te maken. Hiertoe kwam in 111ptem
ber 1849 een schip met 1 bandieten aan boord, in imons
bani .voor anker. Te vergeefs trachtte het Gouvernement 
de landing der veroordeelden door te z<!tten, zy moe ten 
;..,eer terug naar Engeland. 

Door Yelerlei oorlogen met de kaffers, hetwelk Engeland 
schatten gelds ko tte en andere moeielykheden werd ook den 
23 Februari 1 54 de Oranje-V ry ·taat als een vry en onaf. 
ha.nkelyk land verklaart. 

XXXvlii.-Potgieter-, Volksraad- en Pretorius-Party. 

Er ontstonden nu in de Transvaal spoedig drie partyen. 
De eene wilde Potgieter als hoofd erkennen; de tweede 
party wilde een V olksraad, aan wien alle ambtenaren 
gehoorzaam moe ten zyn; de derde wilde Pretorins als 
hoofd erkend hebben. De Volksraad-party kree de boven
hand en Potgieter en Pretorins werden commandant
generaals. Na het overlyden -van Potgieter, dacht Pretorins 
wellicht dat hy alleen den titel van commandant-g<.'neraal 
zoude hebben, doch Potgieter zoon Pieter Johannes werd in 
zyns vaders plaat aan e teld. Zoo ook na het overlyden 
van Pretorius, werd dien zoon Marthinus We scl Pretorins 
in zyn plaats benoemd. De Republiek die nog geen bepaal
den naam gedragen had, kreeg November 1 5:3 tç fotchef: 

• 

.. 

• 

.. 



.. 

' 

.. 

29 

stroom den naam: De Zuid-A.frikaansche Republiek, benoor
den de Vaal-rivier, van den edelen V olksrand. V ooreerst 
werd er nog geen Staatspre ident aan ge teld; de Volksraad 
had de uitvoerende macht in handen, omrede men geen recht 
on fhankelyk persoon wi t. 

XXXIx.-Marthinus Wessel Pretorius en Stefanus 
Schoeman. 

Pieter Johannes Potgieter stierf en werd opgevolgd 
door tefanus • choeman. :?tf. W. Pret{)rius meende recht te 
hebben op het bestuur van den Vrystaat en ging daarom, 
zonder oehoorlyke ma htiging van den Volk raad, naar 
Bloemfontein om zyne eischen te doen gelden. Boshof wu 
toen , taatspre ident van den Oranje-V rystaat. Pretorins 
verscheen voor den Volksraad nn den V rystaat dt-n 5den 

eptember l 56 en cischte: terugbetaling der gelden, door 
zyn vader uitgegeven in den oorlog t<'gen de Engel chen ; 
teruggave van eenige documenten, die zyn vader hadden 
toebehoord; en eindelyk: om in de regeering ge teld te 
worden van het land, dat zyn vader toebehoorde. Pretorins 
kreeg ten antwoord van denVolk raad: "Zoo hy niet binnen 
24 uren de plaats had verlaten, men hem gevangen zou 
nemen." Pretorins keerde naar de Z. A. Republiek terug, 
bracht een commando op de been en gin.,. naar den Yrystaat. 
By Rheno ter-rivier ontmoette hy Bo hof me zyn om
mando, doch liep gelukkig zonder bloedvergieten af n werd 
er een vredesverdrag tu chen de beide taten ..,.e loten. 

Vervolg. 

Door de handelwyze van Pretoriu · was er vyand cbap 
ont taan tu. ·chen hem en commandant-generaal P. , choe
man. Het Hoog-gerecht. hof zou deze zaak uitmaken t 
Ru. tenburg in Januat·i l 5". Het publiek wa in groo ge
tal opgekomen, doch vóór het Hof tot een uit praak zoude 
komen, vond er !.'ene vet·zocning plaat· tu .. chcn Prctoriu 
en •. choemnn. Een der ,·om·wnnrden van d verzo :nin 
wa:: dat er nc aJ.,.omccuc Grond wc zoude gemaak "or
den. Reed den l3den Februari l .-~~ "a de Grond wet g -
reed en den ludcu Februari wet·d haar concept door den 
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Volksraad, mede te Rustenburg >er~aderd, aangenomen ('U 

nstgesteld als de Grondwet der Z.A.Republiek. Onder 
deze wet behoorde dat er een Staats-pre idcnt zoo.de 
zyn. Den zelfden dag, 18 Februari 1 5 legden M. W. Pre
torins als Staats-president en S. Schoeman als commandant
generaal den eed af op de Grondwet. Aan Pretorins werd 
daarop het nieuwe wapen der Republiek en de vlag ter 
hand gesteld, door hem, als Staats-president, te beschermen. 
Dit gebeurde onder de gebruikelyke saluutschoten. 

xL.-De Republiek tot de Aftreding van 
M. W. Pretorlus. 

In 1 54 werd de V rystaat door Engeland opgegeven en 
als een onafha.nkelyken st11.at erkend. In 1 60 had Presi
dent Boshof veel van zyn invloed in den Vrystaat verloren 
doOt·:den ongunstigen afloop met den Basuto-oorlog en richtte 
Pretorins wederom zyn oog op den Vrysta.at. Hy vroeg 
van den Volk.,;raad verlof om den Vrystaat een bezoek te 
brengen, verkreeg dit, en de uitslag van dit bezoek was, dat 
hy als taats-president van den Vx-ystaat verkozen werd,- in 
de plaats van Boshof, die zyn ambt. had neergelegd. Nu 
was Pretorins President over twee taten, wiPn'l Volk ééno 
taal spraken en ééne godsdien t beleden. Hy wilde deze 
twee Staten nu >ereenigd hebben en vroeg den Gouverneur 
van de Kaap of hier eenia b:!zwa11.r tegen zou bestaan ? Het 
zal niet geschieden : was het antwoOt·d v~tn den Gouvernem·. 
Hadden nu de inwoners van beide taten het ernstig ge
'vild, dan blyft noa de vraag: " Wat had Engeland er tegen 
kunnen doen ?" De uitlandigbeid van Pretm·iu werd de 
oorzaak in Tran ·vaal Yan een treuriaen burgeroorlog-. 

Vervolg. 

Had Pretorin. d:ulclyk zyu ambt in Je Z.A.Republiek 
neet·gelegcl, toen hy Pl'e. ielent Yan den Vl'_r. taat werd, dan 
had men in de Z.A.Repnhliek <larlelyk een ancleren PJ'e!ii· 
tlent kunnen kiezen, nu moE'"t Cl' een waarnemend Pr >sicl,•nt 
gekozen worden. en hierdoor onbtonden twee partyen; ,-0 ]. 

gems wet moc::;t • '. Sc hoeman al' \V d. Pre ielent gekozen 
worden. Pan! Kn1ger stelde zich aan het hoofd det• ecne 
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1 i.-i,·r-ft·:tl'!aat aanhouLlf'ncl en onwettig oorlog ge.-oerd met 
k:"tffcrs. slaverny gedi'e>en of toegelaten, zich aan de wreed
Htc mi. handelingen der inboorlin"'en schuldig gemaakt en 
de peerlikiog van hPt Emngelie aan dezen. verhinderd. Hoe 
r.y zoovecllf•ugens hy elkander konden verzinnen, gaat veler 
ue".eip te ho>cn. 

XLVI.-Shepstones reis naar Pretoria . 

.lhep3tone kwam November 1 76 uit Engeland naar 
Natal, en vel'liet 27 December 1 76 Pieter-Mat·itzburg om 
zyne reis te aanvaaeden naar Pt·etoria, om met de Regeering 
der Z .• l.Repuhliek een onclel'zock naar alle zaken in te stel
len. H.r vroeg Jen Gouverneur een gewapend escorte en 
een ":taf." Op zyu verzoek kreeg by een officier en 25 
m:m. eh a ppcn der N atalscho bereden politieeneenige ambte
n a een en officieren ontvingen ve1•lof om hem als "staf" te 
nrgczcllen. De noodige wagens gingen ook mede en .e3000 
...-oor Je eerste uitgaTen. Den 4 Januari 1877 zette hy den 
Yoet op Tmn. vaals ·hen bodem. Den 16 Januari kwam hy 
te Heidelberg en b<!rèikte :2:2 Januari 1 77 Pretoria. Over
ni waar hy hnn" trok, werd hy luide begroet, omdat de 
mee ·ten dachten dat hy kwam om de Regeering te helpen. 
Hallden zy geweten wat eigenlyk zyn doel was, dan ware 
l1y zeker "'eheel ande1~ ontvangen. Den 26 Januari toonde 
hy zyne geloofsbrieven en sprak daarby dat hy kwam om 
et'n nieu wen .·taat Yan zaken in het leven te roepen, die 
nt~lheid zou geven aan de toekom t. President Burgers 
wa ook o>ertuigJ dat de onnfhankelykheid van den Staat, 
onder den tegen woordigen re"'eeringsvorm, niet kon worden 
gtJ lwndha:1fd. 

XLVII.-In den Volksraad. 

De Volkseaad kwam den lH Februari 1877 byeen en 
werd geopend door Pre ielent Burgers met ongev~r het. 
volgende: Dat de V olkRrnad, met Shepstone zoodanige 
overeenkomst mocht treffen, als leiden zou tot geluk en vei
ligheid van geheel Zuid-Afrika. De Volksraad bestond 
toen bynn. uit enkel Engel eh gezinden en niets was of werd 
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er besproken, zonder dat Burgers alles met Shepstone be
sproken had. Burgers sprak verder over de Grondwetsher
ziening en zeide ook: "Dat hy liever de vlag verloren en 
het Volk gered zag, dan het Volk verloren en de vlag be
houden. Men moest toch niet z<-ggen dat het vernederend is, 
om met Engeland verbonden te worden! Met andere woor
den: "Berust in de annexatie, die zal plaats vinden." Den 
8den Maart 1877 werd de Volksraadzitting gesloten en kon
den de leden naar hunne Di trieten terugkeeren, om al het 
moois dat zy gehoord hadden aan het Volk bekend te ma
ken. Shepstone had zelf niet mooier kunnen praten dan 
Burgers, en tot de annexatie werd dan ook dadeiyk door 
Shepstone besloten. 

XLVliL-De Annexatie. 

Den 7 Apt•il 1877 hadden Sheps one en Burgers eene 
oonferentie, waarin Shepstone mededeelde dat hy nu maar 
tot de annexatie zou overgaan. Oen 9 A p1'Ïllegde Burgers 
een protèst voor den UitToerenden Raad, en die besloot 
dl\llrop Paul Kruger, Jorissen en Bok daarmede naar Enge
land te sturen. Den 12 .A pril, een dag nooit te vergeten in 
de geschiedenis Tan Zuid-Afrika, was er een kleine schare 
Engelsehen vergaderd op de toep van de Gouvernement -
gelx>uwen en las 0 borne de annexati~-proclamatie voor. 
Hierop las J uta het protest voor, waarby het Volk tot orde 
en rust werd vermaand, totdat er tyding uit Engeland terug 
zoude zyn. Burgers vermaande daarop de ambtenaren om 
het nieuwe Gouvernement trouw te dienen; en gaf zyn 
laatste order aan Swart, den taats-scretari , om den sleutel 
van het kantoor by Shep tone t~ brengen. Het hyschen der 
Engelsehen vlag werd uitgesteld, totdat de Engelsche troe
pen .zouden aangekomen zyn. Alleen de 'Union Jack," 
welke voor Shepstone woning fladderde, verkondigde dat de 
Tra.nava.o.l onder de Brit che vlag was geannexeerd; 

XLIX.-De Eerste en Tweede Deputatie. 

Paul ~' Jorissen en Bok brachten het prote t te
gen de annexatie uaar Eqeland en bac.\dea necu den :J 1 uli 
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1877 een onderhoud met den Enge lachen Mini11ter van 
Kolonien, Lord Carnarvon. De Minister beschouwde de 
Deputatie meer als een grap, en stuurde hen met de bood
Behap terug: "Dat de annexatie cul.a r ml'pelyk was. AIR 
een aalmoes kregen zy een som gelds om naar de Transvaal 
terug te keeren. In December 1877 kwu.m de Deputatie 
terug in Transvaal en werd door bet Volk met teleurstelling 
Dutvangen i ook werd het niet goedgekeurd dat zy geld aan
genomen hadden vom' reiskosten. Er wer,l tot eene stem
ming overgegaan, door het gansche land, om te zien hoe 
vele burgers vóór en hoeveel tegen de annexatie zouden zyn. 
Van 4 tot 6 April 1878 werd er eene vergadering gebouden 
te Doornfontein i meer dan 1000 burgers waren er byeen, en 
wilden reeds dadelyk van geweld gebruik maken, doch 
hunne voormannen verbinderden dit. By de stemming 
bleek dat er 6591 "burgers tegen, en slechts 587 vóór de 
annexatie waren. Hierop volgde de tweede Deputatie. 

Vervolg. 

De tweede Deputatie bestond uit de heeren Paul 
Kruger, P. Jouhert en W. E. Bok. Op hunne uitreis bezoch
ten zy Sir Bartie Frere, Gouverneur der Kaapkolonie, doch 
kregen van dezen ook niets dan mooie woorden en trachtte 
~un onder 'toog te brengen hoe goed en gereg..!ld alles in de 
Kolonie bestuurd werd. De Deputatie kwam in Engeland 
en richtte 10 Juli 1878 een scbryvcn aan Sir M. E. Hicks
Beach, die Lord Carnar\"'on als Minister van Koloniën was 
opgevolgd. Den 6 Augustus werd doo1· den Minister geant
woord: dat het hem verwonderde dat de Deputatie terug 
kwam op eene zaak waar niets aan te VCJ'anderen viel. Van 

. de stemming der burgers werd geen notitie genomen en 
hierop ging de Deputatie onvpldaan t.erug. Den 10 Januari 
1879 werd er andermaal eene vergadering gehouden te 
Wondertontein, om bet verslag der Deputatie te ontvangen. 
By de 2000 burgers waren er tegenwoordig i doch ontevreden 
moesten zy huiswaarts keeren. Den 4 Februari 1879 had 
P. Jouhert ecne conferentie te Pietermaritzburg JlJ,Ct Sir 
B~tle. Fr:.ere ~ AAM -.\lil~ TJ'MI!V4,.a~ *9PW.lJ bla~p. 
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L.-Kielnfonteln. 

Eene byeenkomst van het Volks-comité zou gehouden_ 
worden op de plaats Kleinfontein den 18en ~Iaa.t<t 1879; 
4000 à 5(X)() Boeren waren opgekomen om te vernemen wat 
er gesproken zou worden. Sir Bartle Frere kwam den lOen 
April het kamp aan, en werd. heel koel ontvangen. De rede 
welke Sir Bartle Frere hield, was mooi in woorden, doch 
hielp het V '11k niets. Eindelyk werd hem door het Volk 
opgedragen Harer :Majesteit duidelyk te maken: "Dat het 
land onwettig geannexeerd was; dat het onafhankelyk wilde 
zy~ ;" kortom, om de annexatie te vernietigen. Daar tot nu 
toe alle pogingen niet hielpen, waren er velen die reeds nu 
gewapend wilden optreden, doch de voormannen zeiden : 

c. Laat ons nog ééne poging doen, om langs vreedzamen weg 
ons recht te verkrygen; laat ons eene memorie aanbieden 
aan de Koningin, onderteekenà. door de burgers. Dit werd 
goedgekeurd en Sir Bartie lt'rere zou de memorie der 
Koningin bezorgen. (Lion Cachet, bl. 509.) Maanden lang 
bleef de memorie onbeantwoord; eindelyk hoorden de Boeren 
uit de tweedQ of derde hand.: Transvaal blyft geannexeerd. 

LI.-Wonderf.entein. 

Den lOen December 1879 kwam het Volk weder byeen 
op de plaats W onderfontein, district Potchefstroom; omtren~ 
6000 bu1·gers en wel gewapend. Er was een brief geschreven 
aan Sir Garnet W olseley, die • ir Bartie Frere was opge
volgd, om van hem te mogen vernemen of ZExc. het ant
woord op de memorie ook reeds ontvangen had. W oiseley 
proclameerde hierop: " Dat 'l'ran. vaal zal zyn en voor altyd 
zal blyven eene bezitting van H.~f. De inwoners der Kaap
kolonie hadden ook eene memorie ger-icht tot Hare Ma je tei 
met 7000 handteekeningen, maar niets mocht baten. Het 
Engelsche bestuur had ook veel kwaad gedaan in zake der 
Rcgeering. Voor alle gewichtige posten werden Engelsenen 
aangGstcld; de Hollandsche taal in de kantoren werd door 
de Engel che \·erdrongen; de Volksraad werd niet opgeroe
pen; de verkoop van kruit en patronen werd belet ; en eene 
proclamati~ uitgeyaardigd, dat degene, welke zich tegen de 



Regeering verzette, als rehet zou. worden behandeld· 
Shepstone werd in het bestuur "'f"ervangen dQor Owen 
Lanyon. ·Door de Boeren werd hy " 'Lang-Ja.n" genoemd. 

Vervolg. 

De redeneering van Owen L anyon was ongeTeer aldmJ : 
"Hy zou die laffe Boeren, die hun land hadden laten annex
eeren door een oud heer en 25 man polit,ie, wel spoedig tot 
hun plicht brengen. Paul Kruger en de andere belhamers 
zou hy eenvoudig laten ophangen. De belastingen, wellee 
het Volk niet dan onder protest wilde betalen, zou hy met 
geweld nemen; en om byeenkoma ten te beletten, was, volgens 
zyns inziens, niets zoo geschikt dan schroot of een paar 
bommen." Pretorius, die ziek was geweest, kwam ·11 
December 1879 in het kamp, en werd door meer dan 600 
Boeren ingehaald en naar zyne tent geleid. Paul Kruger 
verzocht een ieder, die zich soms gedwongen hier V~Jrtoonde, 
zich te verwyderen, doch niemand !ging been. Vervolgens 
maakte hy bekend a.11.n het Volk wat het antwoord was der 
Koningin en vroeg wat er gedaan moest worden : zich 
oudenterpen of wat men anders wilde ? Het Volk ant
woordde eenparig: "De 1\egeering moet hersteld, de Volks
raad opgeroepen, een President gekozen~ worden." De 
Tolgende byeenkomst werd bepaald op 6 April 1880 te 
Paarde kraal. 

LII.-Pretorius en Bok. 

Van het Volks besluit was een afschrift gemaakt, be
staande uit vyf artikelen, (Lion Cachet bl. 518) ondertee
kend door de Reeren Pretorins en Bok, als voorzitter en 
secretaris van het V fliks-comité, en werd verzonden naar 
W olseley. Deze vet· klaarde dat allen, die zich met de be
wegingen der burgers van de Z.A.Republiek inlieten, zich 
schuldig maakten aan hoogverraad. Bok werd 3 Januari 
li 0 gevangen genomen, doch weder losgelaten onder borg
stelling van <B:3000. Pretorü1s W!:'rd twee dagen later, nage
noeg van zyn bed gelicht en naar de gevangenis geleid. 
Pretorins werd 8 Januari onder borgstelling ont-slagen cu 

.. 

' 
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reisde naar Pretoria. Hy had daar een lang onderhoud met 
Sir Garnet Wolseley, hetwelk eindigde dat deze Peetorins 
een zetel aanbood in den Uitvoerenden Raad. looier 
comedie was er nog nooit gespeeld: eer ·t Prdorius b~'chul

digd van hoogverraad en pas uit de gev, ngenis wot·dt hem 
een hooge landspost aangeboden. Pretorins wcigerJe de 
aanbieding en het Volk gehoorzaamde zyue leiuers, en hield 
zich rustig, en nooit zou men kunnen zeggen: D() Boeren 
hebben geweld met geweld gekeerd. 

LIII.-Nog eene Poging. 

De Volksvergadering op Paardekraal, tegen 6 April be
legd, werd niet gehouden, maar het Comité kwam weer te 
zamen op W onderfontein. Op deze vergadering werd be
sloten nog eene poging te wagen n.l. om de Reeren Kruger 
en Jouhert af te vaardigen naar Kaapstad als eeno Deputatie 
om persoonlyk met zekere leden van het Parlcment te pre
ken. Door hun toedoen is ook het confederatie-voorstel niet 
doorgegaan, ter wille van Trausvaa1. Aan Gladstone, Enge
lands Minister, werd den 10 Mei l 0, door de Deputatie 
een brief geschreven, om van de Koningin recht te \'erkry
gen voor de Transvaal en de annexatie te vernieti~cn. Do 
Deputatie ontving den 8 Juni tot antwoord: '·Dat hy de 
Koningin niet kon a,dviseeren, haar oppergezag O\"Cr de 
Transvaal op te geven. Kruger en Jouhert herJen d arop 
terug en konden den burgers geen ander ::mt woord bt eng n 

dan: "De annexatie mag, kan en zal nooit vernietigd wor
den.'' De laatste poging was mislukt, er bleef nu niets 
over dan met het geweer in den arm, de Regeering der Re
publiek te herstellen. 

LIV-Beweging te Potchefstroom. 

De Volksvergadering welke op 6 ,\pril 
was, had geen doorgang gehutl n ,-crd u ld op 
J anu:ui 18 l. Omdat het V ulk zi zoo k li 1 gcdroe(}', 
~acht de Engel che Rcgcering i u 'r 115 t t! 111< "\\cl s r nno r 
te kunnen worden met h t in.tc.;U ' n belal;tin"'. E n n 1 
Boeren werden aangeschreven om hunne belastingen te ko-
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men voldoen, daar men hen anders zoude dwingen. P. Be
zuidenhout werd gedagvaard door den Landdrost van 
Potchefstroom ter betaling van .B27 achterstallige belasting. 
Bezuidenhout is gewillig om te betalen docli onder protest, 
waarop de Landdrost den wagen van Bezuidenhout in beslag 
neemt. Den 11 November 1880 zou de wagen verkocht 
worden. De baljuw klom op den wagen om de verkooping 
te beginnen. doch werd et' spoedig afgetrokken, en de wagen 
werd onder luid gejuich door eenige Boeren weggevoerd 
naar het einde van het dorp, waar een span ossen gereed 
stond om den wagen naar Bezuidenhouts woning- te brengen. 
Commandant P Cronje, die de verkooping had helpen belet
ten moest gevangen genomen worden, doch verscheidene 
Boeren bewaakten hun Commandant. 

LV.-Paardekraal. 

De Gouvernements-secretaris, Hudson, eischte dat 
Cronje en de andere belhamers zouden uitgeleverd worden, 
doch Paal Kruger beduidde hem dat het Volk alleen hier
beslissen kon. Tot dat einde werd de byeen komst welke 
bepaald was op 8 J annari 1881, byeevgeroepen tegen 8 De
cember 1880 te PaardekraaL Op genoemden datum waren 
ongeveer 4000 tot 5000 Boeren, wel gewapend byeen; niet 
om te bespreken o:f men Cl'Onje o:f Bezuidenhout uit zou le
veren, maar om de Regeering te steunen, hare werkzaam
heden te hervatten. Als een bewys van eendracht, werden 
door allen klippen aangebracht en tot een grooteu hoop ge
stapeld, als een teeken dat men zich verbonden had, als één 
Volk de ona:fhankelykheid des landS te handhaven. Den 13 
December had men eene buitengewone Volksraadzitting en 
werd geopend door een krachtig gebed door J acob Mare, en 
een treffende aanspraak van Vice-President Kruger. Op 
het voorstel van Kruger, benoemde de Volksraad een Drie
manschap: Paul Kruger, :M. W. Pretorins en P.J .. Joubert, 
welken terstond den eed >an getrouwheid aflegden 

LVJ.-De Vlag Geheschen te Heidelberg. 
; 

Den 13 December 18 0 werd er eene proclamatie uitge- ) 
vaardigd, waarin werd bt'kend gemaakt, dat de Regecring 
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der 7i. A..Republiek hare werkzaamheden had hervat (Lion 
Cachet bl. 527). Deze proclamatie zo11 te Potchefstroom 
gedrukt worden. Er we1·d bepaald dat het lager op Woens
dag, 15 December, Paardekraal zou verlaten, en Heidelberg 
werd gekozen als zetel der Regeering. Zoo brak 16 Decem
ber 1880 aan, den zelfden datum waarop 41 jaren geleden 
de overwinning op Dingaan behaald was, en die sedert als 
bid-en-dankdag vastgesteld was. Ongeveer vyf ure in den 
middag liet de Regeering, schriftelyk, den sleutel vragen 
van het Gouvern0menis-k:mtoor aan den Landdrost. waarop 
dien tèl'stond we1 d aangewezen. Onmiddelyk daal'op 
werd de vlag geheschen, de proclamatie werd 
voorgelezen, en de Regee1·ing der Z.A.Republiek was in hare 
waardigheid her. teld. Als ik op Engelands macht let, zeide 
P. Jouhert op Kleiufontein, schynt het my onmogelyk: daar 
tegen te stryclen, docll ............ ik let op Hooger Macht; en 
dit waren de ge,·oelens van het geheele Volk. 

LVII.-Het Eerste Schot. 

De proclamatie zou te Potchefstroom gedrukt worden 
en opdat de drukker niet in zyn werk gehinderd zoude wor
den, ging Commandant P. Cronje met 400 Boeren naar 
Potchefstroom om den drukker te beschermen. Aan Majoor 
Clarke en den bevelhebber dt:lr Engelscha troepen te 
Potchefstroom werd hiervan ook kennis gegeven. Kolonel 
Wiusloe had intusschen de gevangenis, het Gouvernementa
kantpor en een sterk wiukelgebou w in staat van verdediging 

• gebracht, doch zyne gedachte evenwel was, dat hy deze ge
bon wen niet noodig zoude hebbw; een paar schoten uit de 
Armstronga-kanonnen zou voldoende zyn de Boeren "huistoe" 
te jagen. De proclamatie werd evenwel gedrukt; maar den 
16 December 's morgens vroeg, werden er eenige ;schoten 
gehoord. Wat was er gebeurd ? In den vroegen morgen 
varen Commandant Robberts en vier of vyf Boeren, wat 

dichter voorby het Engelsche kamp gereden, tlan Lanyons 
rrocln.matie gedoogde, en brHI. Winsloe hun 25 man achter-
0~ gezonden. /';ouder veruerc waarschuwing da.n een schot 
in de lucht, hadden de Engeh~ehen gevuurd •n !Wbboria in 
den arm gètroffen. 
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Vervolg. 

Onverwyld trok Cronje met zyne manschappen naar 
het marktplein. Het eene kanonschot na het andere ver
kondigde dat de stryd begonnen was. De Engelsehen had
den zich teruggetrokken in de gevangenis, het Gouverne
menta-kantoor en den versterkten winkel, en lachten harte
lyk over den haast, welke de Boeren maakten om een be
dekt punt te bereiken, toen zy de eerste schoten hoorden. 
Twee dagen werd het kantoor door de Boeren ingesloten en 
richten schoten op de schietgaten. Clarke wilde zich even
wel niet overgeven en nu werd er besloten het dak van het 
Kantoor in brand te steken. Hiermede was reeds een aan
vang gem::.akt, toen hy de Witte Vlag liet hyschen ten tee
ken van overgave, De versterkte winkel was by de over
gave begrepen. Twee dagen later was ook de gevangenis 
genomen en waren de Boeren meester van de stad. Een 
van de Boeren, P. van Vuuren, was gesneuveld; het verlies 
der Engelseben was een officier en verscheidene soldaten. 
De overige Engelsehen waren krygsgevangen en een paar 
honderd geweren en ammunitie werd genomen. 

LVJIJ.-Bronkhorstspruit. 

De proclamatie der Regeering werd door Owen Lanyon. 
die Shepstone was opgevolgd, door eene proclamatie beant. 
woord, waarby alle onderdanen der Koningin opgeroepen 
werden den opstand te helpen onderdrukken. Kolonel 
Arnstruther had 5 December 1880 Lydenburg verlaten !!iet 
9 officieren en 248 man, om zich naar Pretoria te begeven, 
Aan Commandant Frans Joubert, met ongeveer 300 Boeren 
werd opgedragen zich in de richting van Pretoria te bege
ven. Arnstrnther werd te Middelburg nog gewaarschuwd 
op te passen, daar de Boeren hem konden overvallen doch 
hy achtte het onmogelyk, dat de Boeren hem tegen konden 
houden. Aan de andere zycle van Olüants-riVier gekomen 
zynde, werd hem door een kaffer medegedeeld dat de Boe
ren in de nabyheid waren. N aby Bronkhorstspruit kreeg 
het muziekcorps het bevel nog een stuk te spelen en dan de ~ 
muziekinstrumenten te verwisselen met het geweet'. Oom-
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mandant F. Jouhert was volkomen met het terrein en van 
de nadering der Engelsehen bekend en liet ze naderen tot 
omtt·ent 300 passen, zonder door hen bemerkt te worden. 

Vervolg. 

Paul de Beer werd als parlementair door Jouhert naar 
Arnstruther gezonden. Deze zond een Engelach ondet·
officier om de Beer naar de troepen te volgen, doch hy wei
gerde en verlangde alleen den Kolonel te mogen spreken. 
Amstruther ontmoette de Beer op vyftig passen buiten zyn 
linie. De Beer overhandigde een schryven van den Com
mandant-Generaal waa.rin vermeld stond dat geene voor
waartscha beweging der troepen toegelaten zoude worden 
of anders als cene oorlogsverklaring zou worden beschouwd. 
Op den eisch van Jouhert gaf Arnstruther de Beer ten ant
woord: "Ik heb orders om naar Pretoria te gaan, en ga 
naar Pretoria. Doet wat gy wilt." Met dit antwoord kwam 
de Beer by F. Jouhert terug. De Engelsehen maakten in 
der haast een lager. Frans Jouhert liet zyne mannen op een 
korten draf den vyand naderen tot omtrent 200 passen en 
toen storm loopen tot omtrent 100 passen. De Engelsehen 
verdedigden zich dapper doch konden het doodelyk vuur der 
Boeren niet wederstaan. Arnstruther, zelf doodelyk ge
kwetst, gaf bevel de chako's omhoog te werpen, ten teeken 
van overgave. 

Vervolg. 

Binnen tien minuten was de stryd beslist. Van de 
Boeren waren slechts twee man gedood en vyf gewond. De 
Engelsehen hadden aan dooden drie officieren en 62 man ; 
en aan gewoiJ,.den, behalve den bevelhebber zelve, een officier 
en 90 manschappen en helaas ! eene vrouw. Acht-en-twin
tig wagens met ammunitie en krygsbehoeften; een groot 
aantal geweren en andere wapenen, vielen den Boeren in 
handen. V oor de tweede maal, binnen weinige dagen, had
den de Boeren de overwinning behaald; voor elke patroon 
die verschoten was, hadden zy er wel tien in de plaats, en 
voor ieder die gee11 al te best geweer had, k?n n" voorzien 
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worden van een geweer van het beste maaksel. Kolonel 
Arnstrnther, die weinige dagen daarna aan zyne won<,len 
overleed, was zoo getroffen door de eoeb ,,·yze waarop de 
Boeren gestreden hadden en zich gedroegen tegenover de 
overwonnenen, dat hy Jouhert zyn wapenkistje met wapens 
present gaf en hartelyk -afscheid van hem nam. Iets der
gelyks is zeker :>:elden op een slagveld gezien. 

LIX.-Op de Grenzen van Drakenberg. 

De beschikbare macht welke de Boeren hadden, was 
4500 man ; ongeveer 3000 waren er noodig om enkele plaat
sen te bezetten, als: 400 onder Oommandant Oronje te 
Potchefstroom; 1000 onder de Oommandanten Erasmus en 
H. Pretorins te Pretoria; 200 onder P. Steyn te Lydenbmg ; 
200 onder S. Eloff te Rustenburg; 250 onder P. Minnaar te 
Standerton ; en 200 te Wakkerstroom; 300 onder A. Koek te 
Ohristiana 50 onder Viljoen te Utrecht en 250 man onder 
Oommandant :Malan te Heidelberg, de zetel der Regeering. 
Dus om in het veld te brengen, bleef er een legertje over 
van 1500 tot 2000 ongeoefende stryders. Aan den voet van 
het Drakengebergte lag Sir Pomeroy Oolley met een krygs
macht van 1126 man infanterie; 191 dragonders; 120 oor
logsmatrozen; 6 stukken geschut en 2 Gatling-kanonnen. 
Daarenboven kon hy ieder oogenblik zooveel versterking 
krygen als hy noodig oordeeide. De stryd wa,s echter den 
Boeren zoo opgedrongen, en hun recht zoo op hunne zyde, 
dat zy alleen hunne Hulpe verwachten van den H eer der 
Heirscharen. 

LX.-Jouberts Stelling op Drakenberg. 

Op Gods Hulpe vertrouwende, nam Jouhert dadelyk 
maatregelen om Oolley den tocht over Drakenberg te belet
ten. Het punt waar de vyanrl zou trachten door te dringen, 
was de Langnekpas. P. Jouhert besloot zyJ1 hoofdkwartier 
daar te vestigen. V er cheidene legers werden er getrokken. 
doch Jouhert lage1· wa het grootste, uit ruim 300 wagens 
bestaande. Later was er nog een ander lager van ongeveer 
::!00 Vrys aatliche Boeren, naby den Nek, die, had dè stryd 
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· langer geduurd, zeker nog door meerderen zouden zyn ge
volgd. En hoe leefde men in de lagers ? Zoo tevreden 
mogelyk, ongenoegen onder elkander daar hoorde men niet 
Tan. Had de een soms iets dat den andere ontbeerde, broe
derlyk werd het gedeeld. Dagen aehtereen at men niets als 
vleesch, doch van murmureerengeen sprake. Gelukkigwas 
men, als men slechts een pyp tabak en een kop koffie kon 
gebruiken, alles verdroeg men lydzaam, want iedereen wist 
dat de stryd opgedrongen was en men niet anders kon han
delen. 

LXI.-Langnek. 

Sir Pomeroy Colley gaf den 28 Januari 1881, 's mor
gens even 7..es uur, bevel, om op te rukken en de Boeren uit 
hunne positie by Drakenberg te verdryven. De wacht op 
den Nek bestond uit 40 Boeren, doch toen men de bewegin
gen der Engelsehen zag, werd deze macht verdubbeld; zoo
dat nu 80 Boeren, onder Commandant Fourie, den toegang 
tot de Transvaal moesten verdedigen, tegenover 1400 En
gelsche-soldaten en van 9 stukken geschut voorzien. Om 
half tien begonnen de Engelseben de stelling der Boeren te 
beschieten, en na een 30 bommen en een aantal .-uut·pylen 
op en achter den Nek geworpen te hebben, begon de storm. 
Tegenover het geschut waren de Boeren machteloos, doch 
toen de storm begon, Yonden de bestormers, in iederen Boer, 
jong of oud, hun man. De Enacl·cben vielen door de scho
ten der Boeren als korenhalmen voor den scherpen sikkel. 
Om half elf in den morgen wa. · de tryd ten gunste der 
Boeren beslist. Van de Bocren waren 14 gesneuveld en 30 
gewond; van de Engelsehen 7 officieren en 76 manschappen 
gesneuveld en 2 officieren en 109 minileren gewond. 

Vervolg. 

Daat· de Engelsehen tot wyken gcbrncht waren, zonder 
hmme gewonden te kunnen medevoeren, was Colley Y~r
plicht, toen het kanonvuur zweeg, een parlementair met de 
·witte Vlag te zenden tot den "aam·oerder der rebellen," 
Joubert, maar nu door hem erkend als: "Commandant-
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Generaal," met verzoek, om zyne gewonden te mogen ver
zorgen en zyne dooden te laten begraven. Dit werd .natuur
lyk toegestaan. De wapens der gesneuvelden en gewonden 
behielden de Boeren. Niettegenstaande het verlies dat de 
Boeren geleden hadden, hadden zy tog ruime stof-tot dank
baarheid jegens de Hulpe die hun geschonken was. Jouhert 
schreef dan ook aan den Vice-President Kruger dienzelfden 
avond: "De Heer heeft ons geholpen," en aan Comman
de.nt Cronje zegt hy in een schryven: "Met Gods zegen is 
de vyand met groot verlies teruggeslagen." Dit waren geen 
ydGle woorden, maar in die woorden was hy de tol'k: van het 
geheele Volk. Van den Vice-President tot den geringste 
onder de Transvalers werd ook deze overwinning aan Gods 
Hulpe toegeschreven. • 

L.Xll.-lngogo. 
In de dagen, die op het gevecht van Langnek volgden, 

brachten de Boeren hunne stellingen zooveel mogelyk in 
staat van verdediging. Intusschen werd bericht ontvangen, 
dat er versterkingen voor Colley, van Pieter-Maritzburg in 
aantocht waren. Jouhert belegde nu een krygsraa.d, waarin 
besloten werd, te trachten die troepen te beletten, zich met 
Colley's hoofdmacht te vereenigen, en, zoo mogelyk, de wa
gens met proviand en ammunitie buit te maken. Hiertoe 
moest "Vecht-Generaal" Nicolaas Smit, met 205 man 
oogenblikkelyk het Drakengebergte aftrekken. Smit moest 
met zyne manschappen een grooten omweg maken om niet 
door de Engelsehen opgemerkt te worden. Bovendien is er 
van een behoorlyk pad over Drakenberg geen sprake; enkel 
nauwe voetpaden, welken door de aanhoudende regens ook 
byna verspeeld waren, en waarvan sommigen langs steile 
kransen liepen, moesten gebruikt worden. Met veel moeite 
gelukte het Smit, 8 Februari 1881 met nog 160 man van de 
205 een punt te bereiken aan de Ingogo-rivier, dat hy meen
de te kunnen bezetten. 

Vervolg. 

H rt gevolg dat er slechts 160 man by Generaal Smit 
gebleven waren, was, dat hunne paarden :flauw geworden 
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waren. Colley was van de beweging van Smit onikrricht 
en ging met vyf compagnieên infanterie, 31 ruiters en 4 
stukken geschut om de convooien, die van Newcastle ver
wacht werden te beschermEln. Aan de logogo-rivierstootte 
Smit met de zynen op Colloy's macht en Smit had zich ge
makkelyk kunnen terugtrekken in het Drakengebergte, 
doch aanvaarde zonder aarzelen den slag, die hem door Col
ley werd aangeboden. Een moordaddig.kanonvuur opende 
Colley op het midden der Boereumacht en de zyden we1·den 
beschoten door de infanterie. Er waren vele jonge Trans
Talers by Smit doch zy vochten alsof zy in den oorlog g1•ys 
geworden waren, en richtten h unne schoten voornamelyk op 
de kanonniers, zoodat Colley byna geen man ove1·bleef om 
de stukken t e bedienen. H et geveebt duurde van ruim elf 
uur in den morgen tot 's avonds zeven, toen de Engel·cbe 
Generaal den stryd staakte en door de duisternis begunstigd 
den aftocht blies. 

Vervolg. 

Generaal Smit en de zynen brachten een nacht do01·, 
die niet te beschryven is, en toen de regen, welke dien gan
sehen nacht niet opgehouden was, bedaarde, en bet shgvelJ 
door de eerste st.ralen der zon beschenen werd, zag men dat 
de vyand gevlucht was, met achterlating van zyne doodeu 
en gewonden. Van Transvaalscha zyde waren dood en eu 
versebeidene gewond. H et verlies der Engelseben was aan 
dooden: 5 officieren en 61 minderen; aan gewonden : 3 
officieren en 136 minderen. De gewonden, die den ga.nscben 
nacht zonder eeDige hulp achtergelaten waren, werden des 
morgens onder parlementaire vlag afgehaald en de dooden 
werden begraven . De geweren en andeec wapens der ge
wonden en dooden behielden natuurlyk do Boeren. Jouhert 
h~d an Langnekhoogte het ge\'echt <>JPC .u rkt •n kwam '.,; 
mçrgens met hulp toen de slag reed.., Yoorhy wa~. Ouk de .. · 

•o, •• mnning wcrcl, met da.nk aan de ·tryrlcr.s aan n> le d, 
eer 5egoven. "De vuurpylen (Con";'l"<'VC-J't.H.:ktts) w ren • 

• Ib zwaar en 3 of 4 voet lnug. B; h •t m· r ·I: .m ', n zoo'n 
roekot zeide een jonge 'l'rans\-aler tot eu1 oud 't'U: Oom. 
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wat is die Engelsehen een onbarmhartige natie! Kyk! Zy · 
schieten ons met jukken ! 

LXIII.-Sympathie met de Boeren. 

Intossehen waren er in Zuid-Afrika en Europa, by ver
nieuwing pogingen aangewend, om Engeland te bewegen 
den Transvalers recht te laten wedervaren, en hen zonder 
bloedvergieten in het vrye bezit van hun land te herstellen. 
De Boeren in den Vrystaat protesteerden luide tegen het 
uitmoorden hunner bloedverwanten. Memorie op memot·ie 
werd uit Holland naar Engeland gezonden. In Belgie, 
Duitschland, Frankryk, Zwitserland, ja zelfs in Amerika, 
verhieven zich krachtige stemmen tegen de politiek door 
Er>geland in de Transvaal gevoerd. Van alle kanten kwa
men er gelden in de Transvaal, zelfs byeeng-ebracht door 
mingegoeden ter verpleging der gewonde Transvalers en tot 
verzorging der wed u\\ en en weezen. Het Engelse he volk 
zelfs begon te gruwen van het onrecht tegen de Boe1.·en ge
pleegd en de bloedschuld die Engeland weer op zich laadde ; 
maar zelfs dit baatte niet; het Engelscha Gouvernement had 
maar één antwoord: De Boeren moesten de wapenen neder 
leggen, daarna zou de Regeering zien, in hoeverre zy met 
de Transvalers tot eenige schikking komen kon. 

LXIV.-Correspondentie tusschen Kruger en Colley. 

Den Uden Februari 1881 was Paul Kruger in het lager 
op Langnek gekomen om de verschillende positien in oogen
schouw te nemen en met P. Jouhert verder te raadplegen. 
Den twaalfden schreef hy uit het kamp een brief aan Colley 
waarin hy, door hem, de Engelsche Regeering, als by den 
Heere bezwoer, om toch een einde aan dezen oorlog te ma
ken. (Lion Cachet bl : 555.) Hierop werd door Colley 
eerst den 21 Februari geantwoord, en luidde ongeveer: "\Van
neer de Boeren b nn gewapend verzet staakten, en binnen 48 
uren na ontvangst van dezen brief dit voorstel aangenomen 
wotdt ik volmacht heb tot sluiting van vyandelykbéden 
van onze z;vde. Dit schryven door een parlementair naar 
het kamp van Jouhert gezonden, bereikte Paul Kruger eerst 

& 
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den 28sten Febru:J.ri l 81. Deze brief wel'd wederom dade
lyk door Paul Kruger beantwoord, ongeveer ald11s: "Dat, in 
overleg met de leden der Regeering, wy zeer erkentelyk zyn 
voor de vel'klaring u wel' Excellentie, dat nu voor het eerst 
sed~rt den ongelukkigen dag der Annexatie een kans is ont
staan om tot eene vreedzame schikking te geraken. 

LXV.-Colley's Plannen. 

De stille verwachting dat er nu van beide kanten com
missien zonden aangesteld worden, tot verkryging van den 
vrede, we,1•d doo~· Colleys eerzucht vernietigd. Sir E,,elyn 
Wood wa~,> met krachtige versterking Colley te hulp geko
men, en Wood deed den 1 Februari een verkenningstocht, 
in den nacht, ovet· het DJ·akengeberg-te doch by zyn terug
keer werÇl tusschcn hem en ÇollPy besloten, geen aanval op 
de po 1tien der iloeren te doen voor verdere versterking 
zou zyn aangekomen. Wood vertrok den 23 Februari naar 
Pieter Marîtzburg om de troepen, die daar waren, naar bet 
leger kamp te brengen. Hoewel Colley wist dat Paul Kru
ger onmogelyk zyn brief nog beantwoord kon hebben en dat 
de 48 uren nog niet Yerstr.:Jken waren, waarvan in den brief 
sprake was, zoo besloot hy, terwyl ·wood naar Pieter
Maritzburg was een stoute tap te wagen n.l. de .A.majuba 
te bckli.mmen. Het 'vas onmogelyk dezen berg by dag te be
klimmen onder het Yuur der Boeren, doch by nacht zou er 
mogelykheid op bestaan. De berg werd ook den laatsten 
tyd niet zoo streng bewan.kt. Had hy den berg eenmaal 
dan was hy mee ter over de Tran. valers. 

LXVI.- A majuba Bezet. 

Zes compagnieeu infanterie; twee compagnieen Schotscha 
Hooglanders, cenige huzaro.!n en de beschikbare oorlogsma
tt·ozen, te zamen 693 man 35 officieren inet zich nemende, 
verliet Sir Pomeroy Colley Zaterdag avond, 26 Februari, 
om 10 uur het kamp aa.n ..\Ionnt Prospeot, op marach naar 
Drakenberg. De twee k.wonnen welke men medegenomen 
had om op den bët·g te gebr~ik~n, liet mèn a.chter, da.a.iliei 
diltnogèff"k w'àli' Win\fe lXiVen te krygen; ook twee com-
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pagniccn voetvolk met de ruiters en de paarden bleven aan 
den voet van den Amajuba. Door twee kaffer-gidsen ge
leid, kwamen de Engelsehen met het aanbreken van den 
dag op den top. welke plat is, van den Amajuba zonder dat 
de Doeren er iets van gemorkt hadden. Haastig werden nu 
van tle klippen die overn.l verspreid lagen eene borstwering 
gemaakt ; er werd een put gegraven om drinkwater te ver
krygen; en namen de soldaten hun ontbyt; voor velen van 
hen tevens hot laatste maal dat zy zouden nuttigen ofschoon 
zy voor drie dagen van proviand voorzien waren. 

LXVII.-Op den top van den Amajuba. 

Een prachtig gezicht had Colley van dit standpunt over 
het omliggende landschap. Over No.tal tot aan de zee; over 
Zuluianel; over de Vaalrivierstreken en letterlyk aan zyne 
yoeten de lagers der Boeren, die onder een kogelregen en 
met bnjon~lsteken, evenals de Zului, onder Engelscha be
scherming gebracht moesten worden. Terwyl hy dit waar-
schynlyk alles bedenkt., wordt er reeds, in stryd van zyne '' 
ordel's, op de voorposten der Boeren gevuurd. In het Boe
renkarn p is alles ontwaakt; wagens worden ingespannen; 
ruiters draven ronél. Zullen de Boeren op de vlucht slaan, 
zonder één schot te lossen? Of.. .. , .... zullen zy het wagen 
den Kop te bestormen? Onrnogelyk ......... dat durft geen 
Boer te toen, ook de dapperste niet ......... en toch ......... daar 
nadert aleene afdeeling ......... zy zullen werkelyk den aan
val wagcn .. , ...... Dan zyn zy kinderen des doods! Welnu: 
Ieder man op zyn post. V erspilt geen ammunitie, schiet 
met bedaardheid en juist. Vergeet uwe bajonetten niet! ... 
...... Daar zyn de Boeren! ......... Vuur! 

LXVIII.-Aiarm in het Boerenkamp. 

Het was 27 Februari 1881, 's morgens vyf ure, toen 
men in het Boeren lager voor het eerst bespeu~e dat de 
Engelsehen op den .A.majuba waren. Juist den Zaterdag 
nacht was het nauwe voetpad naa1' den top van den .A.majuba 
niet bewaakt geworden, enkel aan bet kant. va.u. hèt lager 
was een wacht geplaatst. Eeniie Enselloh•ll \lom~ktea 
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die wacht en wierpen hen van den top met steenen, doch 
kort daarop viel er een schot, op die wachtpost gericht. 
Daar er 's morgens op de wachtposten wel meer geschoten 
werd, zonder oorzaak, riep de man op welke gevuurd was 
half uit ~:yn humeur: " V oorzichtig een beetje, julle zou een 
n:.ensch kan raakschieten! Maar toen men daarop poedig 
een tweede en derde schot hoorde, bemerkten de Boeren dat 
de Engelsehen bezit hadden genomen van den Amajuba. 
Enkele gezegden zullen zeker wel uitgesproken wezen, al ~ 

Hoe komen die Engelsehen daar op dien kop? Doch ....... op 
dit oogenblik was er geen tyd om te praten, er moest gehan
deld worden, Nog wist men niet of er kanonnen op den 
berg waren. 

LXIX·-Spitskop door de Boeren Bestormd. 

. Eenige personen gingen het den Commandant-Generaal, 
P. Joubert, bekend maken dat de Engelsehen bezit van den 
Kop genomen hadden. Half verwytend en verwonderd 
srak: hy tot een handvol Boeren wyzende naar den Spitskop: 
"Daar zyn de Engeischen op den Kop en jullie moet hen 
daar nou gaan afhalen." Zonder verdere orders af te wach
ten, stelden de Veldcornetten Johannes Roos en Joachim 
Ferreira. zich aan het hoofd van een aantal mannen en 
jaagden atorm onder den eersten kliprand. Daar werd halt 
gehouden en voegden zich by hen de assistentVeldcornetten 
Stefanus Trichard en D. Malan met eenige mannen. De 
paarden werden nu in een kloof geleid, waar zy beveiligd 
waren voor het vuur der Engelschen. De Boerenmacht van 
ongeveer 70 man, verdeelde zich in drie partyen, ieder onder 
zyn eigen aanvoerder, en beklommen van verschillende 
zyden den Kop. Door overhangende kransen waren de Boeren 
op vele plaatsen voor het vuur der Engelsehen bedekt. By 
het overateken van een onbedekt punt werd de grootste 
Toorzicbtigheid in acht genomen. 

Vervolg. 

Wanneer de eene party klom, over onbedekt ten ein, dan 
werdell •1 door de andere party geholpen door op de En. 
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gelschen te schieten. Stak soms een Engelachman zyn 
hoofd even boven de borstwering, dadelyk boord& men ver
scbillende schoten der Boeren en kon mrn C'r zrker van zyn 
dat een der schoten zyn doel bereikt had. Het kostte ont
zaggelyk veel moeite op zoo'n manier den vyancl te naderen. 
Eindelyk was de laatste krans beklommen. V ást beraden 
drongen de Boeren voorwaarls, en daar ieder bu11ner scho
ten .doel trof, begonnen de Engelsehen te wyken. De 
'offici€ren deden wel hun best om hunne manschappen tot 
staan te brengen; doC\h toen de Boeren eindelyk bet plat 
van den Kop bereikten en onvermoeid voorwaarts drongen, 
sloegen de Engelsehen op de vlucht. l!Ianschappen, 
officieren, infanterie, oorlogsmatrozen, hooglanders, alles 
door elkander, over den steilen, rot igen bergrand en in 
diepe kloven een goed heenkomen zoekende. By tientallen 
werden de vluchtenden doodgeschoten. De A.majuba was 
genomen. 

LXX.-De Overwinning. 

Op llfajuba 's kruin lagen de dooden en doodelyk ge
wonden in groot getal, en in hun midden Colley 7.elf, door 
een kogel in bet voorhoofd getroffen. Met ontbloot' hoofd 
sloeg men bet lyk gade en op de eerste aanvraag werd het 
stoffelyk overschot met alle eer overgegeven. Het verlies 
der Engelsehen bedroeg: 4 officieren en 86 mau gesneuvel
den, en 8 officieren en 125 minderen gewond. Zes officieren 
en 51 man waren door de Boeren gevangen genomen, en 
vele wapenen en ammunitie buit gemaakt. Het verlies det~ 
Boeren bedroeg slèchts één man, Johs. Bekhr en 6 ~ewon
den, van welke een Jobs. Groenewald, kort na den slag aan 
zyne wonden overleed. Piet Joubctt schreef d-ien onverge
telyken Zondag aan Vice-President, Paul Kruger: BovE:>n en 
buiten verwachting hielp ons de Hecre en elk onz r schryft 
bet aan de wonderlyke redding en hulp van een alles be
sturenden en machtigen God toe. En dan maar één.man te 
>erliezen! Dus geen eer voor de mcnschen. Aan onzen 
Groeten Generaal komt de eel' toe, 
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LXxJ.-Wapenstilstand. 

Na de overwinning op den .A.majuba, haastt.e het Engel
scha Gouvernement zich, om hunne krygsmacht met eenige 
regimenten te versterken om de Boeren uit hun stelling aan 
Langnek te verdryven. Gelykertyd kreeg Wood, die Colley 
was opgevolgd, per telegt-aaf de noodige volmacht om tot 
verstandhouding met de Boeren te komen. President Brand 
zond 3 Mtw.rt 1881 een telegram aan Wood of er geen einde 
kon gemaakt worden aan dezen bloedigen stryd. Wood deed 
daarop het voorstel aan P. Jouhert, dat zy, de beide 
Generaals, elkander op eene bepaalde plaats zouden ont
moeten. De ontmoeting vond plaats 6 Maart 1881, en 
eindigde met een wapenstilstand van 6 :Afaaart t{)t 14 Maart 
middern~ht. Deze wapenstilstand stelde Wood in staat de 
Engel che troepen in de Transvaal van levensmiddelen te 
voorzien. Van 16 December 1880 tot in het begin van 
Maart werd Win5loe in zyn fort by Potchefstroom door 
CroQjé regelmatig belegerd en capituleerde den 21 Maart 
18 1 ; do h deze capitulatie werd, op aandringen van het 
Engelscha Gouvernement, als "niet geschied" beschouwd, 
wegens de gesloten wapenstilstand. 

Vervolg. 

De overige forten by Rustenbu.rg, Lydenburg, Stander
ton en Marahastad werden gedurende den stryd geheel inge
sloten, zoodat zy daar langzamerhand gebrek kregen aan 
levensmiddelen. En rondom enkele dorpen waren somtyds 
gevechten geleverd waarin de Boeren steeds overwinnaars 
bleven, Pretoria werd van drie kanten door de Boeren 
belegerd. In het kamp der Engelsehen waren 1000 man
troepen, en in en om het kamp 2400 burgers, vrouwen en 
kinderen, welken daar een schuilplaats gezocht hadden. Er 
waren wel vele levensmiddelen in het kamp, maar ook vele 
monden, en zouden zy, als de 6tryd langer had geduurd, zich 
hebben moeten overgeven. Wood wa dit alles bekend en 
deed nu wat hy kon, deze plantsen van leven ·middelen te 
voorzien. Dat Jouhert onder deze om tandigheden niet kon 
weigeren, proviand voor de beleg(•rde garnizoenen te laten 



passeeren, kan ieder begrypen. De wapenstilstand werd 
verlengd, hoofdzakelyk door het slechte weder. hetwelk het 
reizen van Paul Kruger en afgevaardigden verhinderden. 

LXXII.-De Vrede Geeloten. 

Eindelyk had 16 Maart 1881, 's morgens om 10 uur, 
op de plaats van O'Neill a.an Langnek de eerate officieele sa
menkomst plaats- Van de zyde der Transvalers waren te
genwoordig: De Vice-President, Paul Kruger, P. J. Jou
hert, M. W. Pretorius, Jacob Mare, Dirk Uys, C. Jouhert en 
Dr. Jorissen; benevens Ds . .A.cksrman als vriend, en de 
heer Karel Rood als tolk Van de zyde der Engelsehen wa
ren tegen-woordig: Generaal Wood en vier leden va.n zyn 
"staf." Later arriveerde ook President Brand als vriend 
der beide partyen. De conierentien duurden van 16 tot 23 
Maart en werden met een gunstig gevolg gekroond en einde
lyk werd een vredesverdrag gesloten. Namens de Engel
sche Regeering werd door Sir Evelyn Wood aan het Trans
vaalsche Volk het recht erkend op volkomen eigen Gou
vernement onderworpen aan suzereine recht-en. Dit werd, 
namens het Volk, door Kruger, Pretorins en Jouhert aange
nomen. Onder deze voorwaarden zouden de Boeren hunne 
lagers opbreken en zou de Regeering binnen zes maanden, 
officieel weer overgaan in handen der Boeren. 

LXIII.-" Huis-toe." 

Onmiddelyk werd nu het kamp aan Langnek opgebro
ken. Wood had van Generaal Jouhert verlof gekregen de 
positien det· Boeren in oogenschouw te nemen; daarop 
kwam hy 25 Maart met eenigen zyner officieren en werd, 
door Jouhert rondgeleid, in de gelegenheid gesteld alles van 
naby te zien. In geregelde orde trokken de Boeren nu ver
der, naby het t) 1dyk hospitaal, -waarby halt gehouden 
werd, om Gode plechtig dank toe te brengen voor de over
winning die behaald was. Daarna sprak .Joubert zyne 
krygsmakker · een hartelyk woord toe, door een ernstige 
toe prank van Kruger en een kort woord van Pretorins ge
>olgd, en ''crd het commando ontbonden. Lofzingend en 
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Land Èm Vryheiu, nu naar hunne woonplaatsen en tot hunne 
betrekkingen "'ederkceren. Hadden zy er aan gedachteene 
nieuw spreuk in hun wapen te schryvcn, iu herinnering aan 
de overwinningen op Langnek behaald, hadden zy zeker 
der.e genomen: " AL u : EN GoD zy DE EER ! " 

LXxJV.-13- 16 December. PaardekraaL 

De feestviering te Paardekraal Tan 13 tot 16 December 
1881, in dankbare herinnerina der overwinning door het 
Volk behaald, is afgeloopen. Twaalf duizend mensrl1en 
waren daar byeen geweest, om, onder leiding hunnet• predi. 
kanten, Gode het dankoffer te brengen voor Zyne Hulpe, op 
deze zelfde plaats, een jaar geleden, zoo vurig afgesmeekt, 
en sedert zoo boven gebed en Terwachting onde1·vonden. 
Vele toesprak en waren er aan het Volk gedaan door Paul 
Krugcr, Piet Jouhert en anderen, doch van zelfverheffing of 
eigen kracht was geen sprake, en "Gode de eer cu de dank" 
zweefde op aller lippen. Wel waren er tranen gestort over 
de mannen, vaders, zonen, broederlil of V1'Îenden, die in den 
kryg gevallen waren; doch door die tranen heen had de 
dankbare glimlach geblonken, dat hun leven niet te 'er
geefs wns opgeofferd. Op de godsdiem;tpkchtigheden v.·aren 
volksspelen gevolgd, en ieder keerde dankbaar en tevreden 
naar huis, weer als kinderen van één hui~<, al één Volk 
onder de dierbare TJ•:msvaalsche Vlag. 

GEDRUKT BY A. VON LEVETZOW1 VRTHElD, Z . .l..R. 
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