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Het eerste en eenige Hollandscbe Dagblad in de Kuapkolonie, wordt 
reeds den vorigen avond per trein verzonden en bereikt nuR Wellington, 
Worcester, Beaufort West en andere binnenlandsche dorpen ,·óór eeni1e 
Kaapsche krant van denzelfden datum. Laat.<>te meuws den 
vorigen avonri geseind van alle oorden der wereld. Prij A ld. Inteekening 
6s. per kwa1taal, p"r post !Js. Pro :>fnommers gratis tor~.!zonden op 
aanvraag. 
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Eerste 

AFRIKAANSE MAANDBLAD. 

Met Printjiis en Mooi 
Afrikaanse Storiis. 

Gedenhtukke en Ferhale uit ons Geskideni:-;, Afri
kaa.n:se Gedigte met :\[usiik, Eenfoudige Praatjiis o'er 
""\Vetenskappelike Sake, 'n Ferhaal o'er di Koningin fan 
Skeba, hoe HY in Simba.bwe (Sa.mhesia.) gewoon en ge
regeer het, hoe sy by Sala.mo gaan kuier het, en:-;., ens., 
aller interessants. 

--·-0--
Nuwe Inteekenaars moet hulle Adresse tog duidelik 

en folledig opgé, en kry, solank as di foorraad hou, al di 
a~terste nummers fan di jaar. 

---0---
POSWISSELS IS DI FYLIGSTE EN BESTE BETAALMIDDEL. 

---,0---
Hy opst•mr fan name en geld moet assebliif dnidt·lik 

_geseg worde of dit fer 'n ou'e of nuwe in teekenaar is. 





~itspraken ? 0 neen, dat zoa zijn een dwa
•en naar het andere uiterste; waar het 

noodig wns spraken we wel degelijk, gelijk 

uit ons vol~cnd overzicht ten overvloede 

blijkt. Maa-r we spraken-om bij \'"oor
ga~d beeld tr blijven-als iemand in een 

aardbeving of storm, die de gevaren aan

wijs ~ , >erkP.erde stappen afran-dt, en den 

weg mn veil :gheid aanwijst, niet Als rech

ters die p;·rsonen en zaken beoordealen of 

veroordeelden vóór er tijd was alle bijzon

rlerheden van alle zijden te vernemen en 

behoorlijk te overwegen. 

Die bezadigde houding werd ons van 
~erschi lende zijden ten kwade gt>dnid. We 
werden gescholden, Teroordeeld, belasterd. 

Doch, als degenen die bewust waren dat wij 

net juiste stanelpunt hadden ingenomen, 

ole-ven we kalm onder al dat rumoer en ge
harrewar, wetende dat de tijd ons zou 

rechtvaardigen. En wanneer we straks 

a<~ntoonen ho~vele onware berichten door den 

ti.jcl wercl~n gelogenstraft, tot beschaming 

dergenen die oordeelden vóór den tijd, dan 

zal elk onbevooroordeelde moeten erkennen, 

rlat ons standpunt het be?te, indien al niet 
het eerrig zu ivere was. Temeer wanneer 

daarbij blijkt, gelijk blijken zal, dat wij 

niets oPgczeg.i lieten dat noodig was gezPgd 

te worden op deu jui~ten tijd. Men houde 

hierb'j slwbts in 'toog dat alle volgende uit· 

l11tir g t! n kwamen van hetzelfde kantoor, 

hüzij zij Lot het publiek doorJrom~en door 

niid lel >au de drukpers : Patriot, De Paarl 
of H et Dagblad, of door een middel van pn

bErke en B'J!H~s :ergaderingen. 

p ,,s bracht dr telegranf het onverwacht 

en door velen met ongeloof ontnngen be

richt dat J ttmesoo met eeu gewapende macht 

de Trat s•aalscbé gr~ns o•ertrokken wa!!, of 

de euste publidre vergaderiug in de Kolonie 

gr-houden w, r.l nan de P .. arl opgt>roepeu, met 

t ene~ ennisgcvin~ geschreven en VC'fzoudeo 
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door onzen hoofdredakteur uit ons kantoor,. 

op den morgen va.n 2 Januari 1896, vóór 
men vog wist of er esn schot vallen zour 

(Eerst staande dé vergadering ontving men 

verwarde telegrafische berichten, waaruit men 

meende t~ moeten opmaken dat men reeds. 
Rlln het vechtton was.) En door onzen hoofd
redaktt:ur werd op gemelde vergadering het 
volgenrle voorstel gedaan dat eenparig aange
nomen werd en dat door Colesberg en andere
plaatsen baast letterlijk werd overge!lomen .. 

"Dilze vergadering beeft met diep leedwezen. 
kennis genomen vau den ourustigen toestand 
waarin de Z. A. Republiek thans verkeert, als 
treurig op zichz lf en zeer schadelijk vour de 
mijnindu~tlie t-n voor de welvaart va.•1 heer 
Zuid Afrika ;-ûj vtoroordeelt ter. sterkste het 
binoehrukken van Transvaalach grondgebied• 
door Dr. Jameson, den Admiuistratcur vaJt 
Masbonaland, met een gewapende macht, als 
ongeroepen en b.Jrt"kend de treurigste ge.-olgeu 
na zich te slepen, en zij verwocht van den heer·, 
Rbodes, als bestiert:nd Directeur der Britsch 
Z.A. Maatschappij. eeue spoe·li::e en cluidt:lijke 
verklaring a.anga1nde deze schuldige da::~d ,·an 
d~n hoofd~.~mbtenaar der Maatschappij ;-zij 
heeft roet veel genoegen verLomen dat Harer 
MajestE>ite Hooge Commis~aris d~ze da1d van 
inb:-euk op et!n aangrenzenden Staat he:eft af . . 
gd<eurd, en alle middelen heeft in 't werk 
gestelJ om Dr. J~mesou met zijn macht t erug 
te roepen, ja zelf naar Tr •ns •aal Ü! 'ortrokken 
in belang van den ne Ie ;-zij vcrneemt ook met 
genoegen nat de Trausvaalsch ~ Regsering bereid 
is de rechtmatige g ieven der uithnder<> in 
Transvaal, waartoe ook vele Kolonisten be
booren te overwegen eu zooveel mogelijk daar
aan t~gemoet te kom"n op conl;titutioneele 
wijze, waardoor uitzicht gehode r~. wordt op, 
eene vre 'clievende schikking, wat nJ >an harte 
wtmcbt ;-en om zoorcel in ha •r vermogtn ia 
bij te dragen tot de verwE'zenlij king van dl' zen 
wensch besluit zij tot cle bE>noeming van een 
Komitu van Watkt.aambeid, bes aat1de uit 5 · 
leden, ten eiodll den voortgang 'au z1ken te
vo!geu en naa. ·· omsta· dighedt'n werkzaam te · 
zijn in beh\ng van vrede en or?r, overe ·nkom 
5tig cl en a ·est van dit beslurt, waarv11n ooor· 
gemeld Kr-~i· é p~r telegraaf be,richt ~at ":orden 
gedaan aan ZEx. den Hoogen ÜOILIDlsoarls, aan 
den e.lelen Leer Rho les, en aan ZHEd. d~n 
Presi.lent de•· Z.A. R~ publiek." 
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In dit vooratel werd inderdaad den grond
toon aangrgeven 'foor de gedragslijn ver

der door do Afrikaander partij gevolgd. 

Tegenover de lasterlijke beschuldiging van 

een Rhodesman, ja, "Hbodes zijn Hotnot," 

te zijo was de voorsteller dezer rreolutÎQ in

tegende~l de eerste man in hrt land die er op 

aandrong dat de heer Rhodcs tot verant

woOI·ding moest geroepen worden. Zie 

tevens wat bij ter nphcatie van dit punt 
in zijn voorstel op gemelde VI rgadering 

zeide:-

Spreker lichtte daarop de verschillende deelen 
van het \"OOrstel too. Allen belreuren gewis 
den toesl:~hd van zaken in Tra.nsvaal, wa.uvan 
een BurgeroorloP; het gevolg kan zijn. Hij 
geloofde niet dut er een was die 11.iet ten aterk
st<J de daad van Dr. Jamt son arkeurde; maar 
wij willen o ,k explicatie vm den heer Rhodes. 
Het was alles goed en wel voorden heer Rhodes 
om te zeg~en, bij is niet Dr. Jamc~on, eu ÏR niet 

dedigen aletoen de gedragslijn door dat be

sluit aangewezen. Onmogelijk is hetl lange 

citaten te goven van alle artikelen, daarom 

geven we slechts één enke1e paragraaf:-
Eindelijk nog Ma oukel woord over do vcr

houding onzer Afrikaner Partij in dezen. Onze 
Jan heeft zich dui lelijk verklaar I, en zoo deden 
de vergadt"ringen Vlln de Pan.rl ea Gra.aff
Reinet, centrums van ht t Afrik.misme. Wat 
den heer Rhodes botrtft, herhaaldelijk kwamen 
berichten van zijn bcdaoken en oven herhaalde· 
lijk werd<n die trgengesprolten. We willen 
niemand en niets oordeelon vóór den tijd, ma:-~r 
w11t we v11n d~n hetlr Rh"d(·s vcrwachten is ecne 
spoedige en duidelijke verklatiog 1\:tngaande de 
Jameson expeditie. 

De volgende gelegenbeid voor onze Afri

kaner partij om zich, zoovtJr de ontknoop

ing der gebeurtenissen tOQn toeliet, uit te 

spreken wa::1 tijdens de zitting van het 

Bondscangres te Burgersdorp in 't begin 

van Maart 1896, en aldaar was onze hoofd-
verautwoordelijk Toor Ja.mcscm'tl daden, doch redakteur de mede opsteller en secondant 

nn het uitvoerig voorstel, dat eenparig 

werd aangenomen en dat de t•)llkomstige 

hij is Bestierend Directeur rler Chartared 
Maatscb~tppij, en moet dus van a~ za.ken wc~c •. 
Vcrder stao.t de Goldfields Coy., waarnn hij 
ook Bestie•cnd T·irecteur is, voorop in da bE>· verhoudiug onzer p:utij tegenover den heer 
weging-, gelijk me11 ziet uit ren telegram. Wij H.hodes (die intusschen afgetre~en was als 
hebben dus volk..,men recht 0111 van dt·n heer ' premier, mall.l' een volkomen stilzwi;g<'u 
Rbodt·s ecne Ycrklaring te ei~chen \"1\ll de t . . ., · b 1 ) ld b om rent Zl]ne pos~cw ewanrt c a us a
positie. 

po.ald :-

De vegadering wensebt met den meesten ua
druk H.uar gevoelen t, uit n, dM, tenzij de h • r 

kturende houdi• g der Rijksregeering (7.oover , Rhodcs er in sla ~ gt zich t ' zuivcrcu van deze 
to·~n bekend) goedO'elceurd; cle heer Rho les beschuldigingm tn van alle deelneming aan, 

0 voorkenn:a co begunPt;g:ng van het komplot en 

Hi~rmt e is dm! voore{)rst ~?ezQ~ l wat toen 

noo lig was : de inval veroordeeld : de !• f-

tot ver.mtwoording geroepen, rn teven~ de v .. n daarop volgenclt~ besC'hormin~ der hoofdf\au-
onhou b 1arhrid zijner positie in 't licht ge- leggers en uit~ocr Ier~, hllt vo ·r de Notionale 
stllld. 'We b ~weerm niet dat zolks niet AfrikaauderPa•t:j onmogolijkz.tl zijn met la:m 
b< ter lcon gezegd zijn ; maar V\e hebben ht·t op staatkundig gebied aarucn te werken. 

gezc~d zoo goed we konrlen en vra~~;n : wie 

htf'ft het toen b··ter g ·zegrl? 
We stappen nu over wat wo v<·rder van 

stap tot stap en van dag tot dag zeiden, 

om zulks straks kortelijks te resumeeren• 

terwijl we ons nu vooreerst bepalen tot de 

hoofdpunten, of ontknoopingen in d•1t treur

spel. Beiden De Paarl en Di Patriot ver-

De eerste ontknooping in dit treurspel 

welke nu vol~de was de Rhotl.esverhcerlijk

ing torn hij de Kolouie passeerde op weg 

naar Engeland. Zoodm het bekend werd 

dat de ~ · eer Rhodei tleze roeto uam en dat 

zi:ne vricn·~en eene stalelijke receptie 

organ:scenlen, keurdon we reeds vooraf 
dezen stap beslil'telijk af in een lea~er in 





··17 en 31 Dileerober 1896, De Paa1·l, o\"erge
nomen in di Patriot van 26 Maart, 2, 16 en 
'30 April, 14 en 21 Mei, 18 en 25 Juni, en 
Het Dagblad, overgenomen in de Patriot van 
21 .Tuli, 6 en 13 Augustus, 3 September, 
1 October, 5 November, en 10 en 31 D,c m · 

1 ber, waarin wij o.a. dtn dsch ondersteun
den dat Engeland een grondig en onpartijdig 
on':lerzoek naar de gansche zaak zou instellen, 
en zoodanigtl ver,mderingen in het Oh·lrt~rbe

stuur zou maken als waarborg boden dat zoo 
iets niet wtler kon gebeuren ; de onvoorwaar-
delijke overgaaf van Dr •• Jaroeson volhiel
~en ; een beslister houding van ons Parle
ment eischten ; een hoogere hand in de 
tegerspoeden van den heer Rhodes ec·rbiedig
den ; de kentering in de boudin~ van den 

.heer Ohamberl>1in vt~ro'.>rJeelden, alsme le 
het zachte voonis over de a':\nvoerders van 
het komplot, bijname Dr. J11meson en zijne 
()fficieren en van den bestuurder der De 
Beers Maatschappij ; de Transv11lers waar
:SChuwden tegen de fijnere politiek der Johau
nesburgers ; een vollE:dig onderzoek bleven 

·eischen; en de onderdrukking van zekere 
kabelgrammen veroordeelden. Maar om nu 

·den doorgaanden gt?est dezer artikelen te 
-kenmerken nemen we een deel van één daar

van over:-

Daar is 'n hele bewegin~t in di land teen di 
:behandeling van di staatsgevangene in di Pre
toriase tronk. Sells di Bandsmanna van di 
Kaap en Bandsparlementslede het vand•g 'o 

·-vergadering om te beepreek in hoever di Bonda
plrty sal samewerk om di straf van di gevang
~_ne verlig te kry. 

- Nouwel, ons denk self, soos ons al vroeger te 
kenne gegé het, dat di beate straf ver hulle was 
'.n awure boete ver di kwaad wat hnlle al gedoen 
.b(:t, en verder verbanning uit di land uit, sodat 
hulle di kwaad ni kan herhul nl. Di tronk· 
11traf bly net 'n oorsaak ver agitaai en aal to~ 
mar maak dat di Tr&DBvsal salaimpati verliis 

lby 'o deel van di bevolking nn ons land. 
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Mar an di andere kant moet o~e ver ons op di 
standpunt van di Transvaalse Regering en be
volking plaas. Hulle het gen verh·vue in ons 
ni, en ons bemidd~ling t•m gunste van di ge· 
vanl.'ene sal dus allig meer kwaad n.~ goed werk. 

Wat lmlle, en di V rystaters samè, van ons 
verwag is dat ons met dade toon dat on.; di 
Jameson inval veroordeel, d;t ons di kwaad tot 
op syn bodem wil naspeur en rl i skuldige wil 
tt·af. V era! beskou hullc Meneer Rhodes as di 

hoofpersoon en hy is neg vry. 

En werkelik van hulle standpunt b11Rkou is 
daar nog ni veul gedo.~n om hulle ~ertroue te 
h&rwic ni. Daar is di insmokkelry yau geween:! 
en ammeousi, wat is daarvan geworde ? Di 
persoon wat d•t van di K•1ap n.1 Kimberley gè· 
stuur het is \) ;boet met :t20; en Gur loer Wil 
liamq, di bestuurlar van di De Boers Malt
sch·tppy, wa~ dit geberg het en onder di naam 
en bedekl<ing van steenkool na Traw.vaal 
gestuur bet, is beboet met !30 ! 1!1 dit nou 'n 
straf verso 'n misdaad? Dit lyk eer ra spot· 
terny ! R9gtig, dan was dit beter o.rn hulle 
gaar ni te straf ni. W a.nt wat is i20 of !30 
ver sulke kerels om te bet:l.!il 

En toch na dne besliste en co:1s qaente 
houding werJen en worden we van Rbodes
gezindheid beschuldigd ornaat wij niet mee
gingen met degenen die schr<euwden, zooals 
op de vergadering te Tnlbagh : " Rhodes 
moet van 4 paarden uitmakaar g-esc}:teurd 

worden." Nu met zulke onchristelijke, on
menschelijke, orstaatkundige drijverijen 

gingen en gaan we niet mede. Maar laat 
men ons nu aantoonen waar we ooit één 

enkel woord ter verdediging van d~n Jame
son inval of van de verhou·Iing van den heer 
Rhode.; desbetreffende hebben gezegd. L'lter 
komen we terug op die uitersten waarin we 
niet me~gingen, en geven dan uitvoeriger 
onze redenen daarvoor. 

Het spijt .on!! dlt we ditmaal zooveel ruim

~ moesten x:emen om ons sta•1dpunt te ver

klaren. De ongegronde aantijgingen van 18 
maanden lang hebben ons daartoe ~enood· 

zaakt, en we hebben zulks gedaan zoo kor~ 

we kunnen. 



11. ZOOVER, EN NIET VERDER . 
.......................... 

ln ons vorig artikel toonden we duidelijk 
1an het standpunt door ons ingenomen en 
hoever we ~niet meegingen, maar voO?·op
gingen in de veroordeeling van bet Jameson 
komplot met zijne aanleggers en uitvoerders. 
Doch in zulk een tijd van opf.(ewondenheid 
zijn er altoos gevaarlijke uitersten waarTan 
men zich onthouden PD waartegen men 
waarschuwen moet. Ook dit laatste deden 
we getrouw, Reeds in Di Patriot van 13 

Febr. 1896 hadden we een uitvoering arti
kel wae.rin we, onder bovenstaanden titel, 
aantoonden hoever we gaan, maar niet ver
der. We herdrukten alstoen het Paaresche 
beEluit, dat we in ons vorig artikel geven, 
met de volgende ontleding der positie :-

Let wel, di besluit is in di eerste verwarring 
geneem en ge tog so duidelijk di regte gedra.gs
lyn an, dat daar net een man in di Koloni, ja in 
Suid Afrika, tot nog toe was wat by l11ter na
denk daar iits tot verbeY-ring kon bijvoeg, dis 
namelik ons Jan. Di Per!Pe besluit het be
vat: 

]) Yeroordeeling van Jameson syn gruwel
daad, 

2) Goedkeuring van di Hoge Komsaris syn 
houding 

3) OproE-ping ça,n Rhodts tot verantwoording, 
en 

4) Verwagting dat Transvaal regmatige 
griwe sal herstel. 

Daarby bet Ons Jan nog gevoeg in syn ka
bel an Cbamberluin : 

5) 'n Onpartydige en grondige ondersoek 
deur di Ryksregeering, en 

6) Waarborg dat so iits ni we~r kan gebeur 
. " 2}.1. 

Nu is de vraag: of wQ ver genoeg gingen. 
volgE:ns de elschen van ware Taderlands-
liefde gepaard met een gezonde politiek. 

En dan houden we vol dat we wel degelijk 
gingen zoover noodig was. Wat was meer 
noodig? De Rijksregeering heeft harer
zijds prompt gedaan wat van haar geëisch 

werd. 
Zij heeft per proclamatie dadelijk alle 

Britscha onderdanen belet aan den inval 
deel te nemi:m. 

Zij heeft door den Hoogen Commissaris 
alles in het werk gesteld om het gedane 
kwaad zooveel mogelijk te berstellen en 
verdere schadelijke gevolgen te voorkomen. 

Zij he ft Jameson en zijne officieren aan 
het gerecht overRegeven om volgens wet ge-
straft te worden, en hun rang en titel ont- 

nomen. 
Zij beeft dadelijk alle vuurwapms en am--

mnitie du1· Gecharterde MaatschappiJ in 
beslag genomen, en haar verder alle militaire

maebt ontnomen. 
Zij beeft zelfs twee Ka:fferkapiteins, welke 

onder controle van gezegde Maalschappij 
waren weerteroggenomen oudereigen bt:stuur, 

Zij heeft bovendien, op den eisch van den 
leider onzer partij, een do0rtastend onder
zoek T aar heel het komplot en de werking 
der Gecharterde Maatschappij bevoltn. 

Zij b(eft zich borg gesteld dat behoorlijke· 
BChadevergoediog aan Tr11t1Bvaal zal worden. 

betaald • 
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Harerzijds beeft zij dus a'les gedaan wab 
verlangd werd om het kwaad te herstellen en 
te voorkomen dat zulk een gruweldea.d her

haa1d wordt. 

Wat den heer Rhodes betrefL, hij heeft 
b.ldankt als premie:.. dezer Kolonie en als be
stierend direkteur der Gecharterde Maat
schappij. Bovendien heeft onze partij be" 
sloten hem niet langer te volgen. 

Doch over hem later meer in een afzonderlijk 

artikel. Dit zij slechts aangehaald om te 
doen zien dat voorloopig alles gedaan was en 
men verder berusten kon totdat het onder-
zoek was afgeloopen, gelijk wij deden. 

"\Vaaraan we dan niet meedoden ? In 
een woord : aan het voorbarig en buitenspo
rig oordealen en veroordealen vóór den tijd, 
gedurende den duur der opgewondenheid, 
g&dachtig an.n het woord van den wijzen 
koning dat het antwoorden, of uitspreken 
van een oordeel vóór de zaak aan een be
hoorlijk verhoor onderworpen was, dengene 
die zich daartoe begeeft "tot dwaasbeid en 
schande strekt." We gingen dus niet mee 
met de beoordeeling van personen en zaken 
zoolang zij nog sub Judioe (onder rechterlijk 

verhoor) waren. 

En ook in dezen heeft de tijdons gerecbt
VMrdigd. Denk maar eens aan al die zeep
bellen welke de tijd deed bersten. Om maar 
eenigeu te noemen:-

De Volksstern mythe, in een brochure van 
dat kantoor gelucht, dat mên te Pretoria 
den sleutel ontdekte voor de cijfertelegram
men der samenzweerders en dat een zeker 
hooggeplaatst persoon daarop per telegram 
J'ameson de Transvaal binnenlokte ; 

de beschuldiging, zelfs door e3ne officieale 
deputatie nit Pretoria gebracht en in den 
Vrijstaatsehen Volksraad Uttgesproken, als 
bewezen door dokurnenten in bezit der 

Transvaalsche regeering, dat de samen• 
zwoerders de Kaffe~ z()uden opgestookt 
hebben tegen de TransvaaL 

De verdenking dat heel het komplot ziJD 
ontstaan te danken had enkel aan Charter 
grijpzucht, die de rijke goudmijnen in handen 
wilde hebben, of slechts een tienrsspeculatie 

was, 
de beweering dat do rijksregeering eigen~ 

lijk achter de zaak zat en aldus he~ komplot 

in Engeland zijn oorspronJ had; 
dednsinnatic dat Rhodcti ecu speciaal ge~ 

zant per express-trein naar Jameson zond in 
naam om hem terug te houden van zijn voor
nemen om Transvaal in te trekken, maar in-
derdaad om hem daartoe aan te zetten ... 

Doch waartoe meer ? De speldeprik deB 
tijds heeft deze en een menigte dergelijke 
zeepbellen doen bersten, tot schande voor de
genen die zich daarachter verliepen. Daaraan 

deden we d\lS niet mee. Maar laat ons wat 
mef\r in bijzonderheden de o.i. berispelijke 
uitersten aanwijzen Yraarin we niet meegin~ 

gen. 

We gingen niet mee met degenen die do 
opgewondenheid nog grooter maakten door op 
de laa~ste hartstochten des volks te werken, 
en bijv. wraakzucht in plaats van grootmoe
digheid op te wekken, met verloochening 
van alld cl1ristenz.in en staatsmanwijsheid. 
Uit velen slechts een paar voorbeelden. Ons 
is bericht dat te Tulbagh op eene publieke 
vergadering door een kerkeraadslid werd ge
zegd, on6.er toejuiching en zonder tegen
spraak : " Rhodcs moet van vter paarden uit 
malkander gescheurd worden." De edele 
hear Van Rhijn zeide in ons Hoogcrbnis : 
"Jameson met al zijne officieren en man~ 
schap moest doodgeschoten zijn," enz., enz. 
Welnu, met zulk doldriftig impressionisme 
doen wc niet mee. 

We gingen en g11an niet mee met degenen 

ale hun gansche politiek veranderden ten .. 
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men aldaar nt.~ niet klaar was om· bet vnur Engeland als hier, waa.rop we meermalefl 
aan te steken op den bestemden tijd. Zoo- wc.en, Deze verdenling rrondl zich fOOral 
ver nit de getuigedan bleE:k moet 'Yen de op de volgende feiten : 1) eene opmPrkelijke 
20,fJ~O Eonlboden rif1rs Dog slechts rene eerste otLkcedng in de gez:ndheid zoowel van den 
bezending van 4000 aankomen zijn, en aldus heer Chambt>rlain als van Sir William Har. 
waren de meeste kanonnen en ma:r.ims OOk oourt ten gun• te van den beer Rhodee tn de 
nog niet aaogekomen, en de aangakomenen Gecharterde Maatat·bar:pij 1 J) bet ni&t pub. 
Werc!s blijkbaar niet allen opgeceven. lioeereD der bbell van No'ltlllbfr, 1891; 8) 
Vandaar dat de Traoavaal.,be regeeriDg de Ter\larmgen iD de Jr:.beJa "RD Dr. Harril 
htrbaalde nuporiogen liet milken in •er- ea )(:u Shaw aan deu hMr Bhod.., dat 
IIOhilleada mijren, hoewel zouder gevolg. b• komJlot vooraf met den hter Oham..,... 

Nu ia de Trllftll Waar sijn die nur- lain en diera ~ den heer FateeJd. 
WipeBI til ammunitie geble,.en P Waren belprobn was en dat er aoede l'8l1en be-
.&ij alft tijdig celand aan de seebanDB P Road te meeneo, dat hM XoJoniMlK:antoar 
ZijD lij in de De Been mijgen blijwn baD- ni• ai.cltta de Mmenzw..nug oogluibDcl 
pa, nnwaar de eente belendlog geween peclke...., mur ..U. ~dat llllb 
afat10adea werd P En waar sija sij na P boe eer hoe lieftlt m0116 plaMI viDa met 
Nog in dell omw.t der De Been mijnen P he6 oog op cheigende moeielijlr:lltcleta tu,. 

Of MD den Band ft'lllll verbo!'Ken ? Of IIChan Engeland en Amerib ; • n eààdelijlr 
op- aDder plaUa ba de Kdmüe '....-oken P 4) W feit dat de U. Ha..W.,, 101lioitnao 
i>eH vragen lijn tot htda o~&beantwoord 'ftD cJea heer .Bhoclee, die cJe •••....- b
pbleye~~, en met het oog op 8'-tne mogelijke "-'• iD Malt boacJt, openlijk ba c1e pen de 
herhaliDg V&D Îltl cluplijb lijn 1fj ft1l11l81-l bewttlinc YP onwrieclheid ... èfelij6 
btlt~J~ dan laen oppervlakkis sou m .. na, BA ha JtoJOa MI 'Kat.oor belkijcJt. 
WliM'OID het ODI be'faeamdt dM MD dl$ JMIU Gewil, AJb .......... Jata äM: 
W heden DW IDIIf audaoh• la gewijd. ...., _. .. weinig ...-,~n~ü: wlij4t 
TOoh moef.eJlWe erbanea clat er nu welair ~etten. Wat W _. 'bèbeft, a. 
:U. aog beMaat aohter het phtim te derde c.t>siudheid der twee leiiCieiQ 
kllneD. Jlaar WU ht.t Diet uaJr: V&D OIIP.Jl .,... b1a jufà te wijtea lip 
prokutur guenal &oeD de .......... der rtnlWea • ... ,...U.-....,-.._ 
TIUII'Wapen Oltdenvboor WlftD wû a J.'eDIIl' lijk lij ba W pedtm_.. 
OD4trioelr: op dat pDt te lata-i11.WJ. P poätfe .,.~ l)e ~ 

lliar w ..... ,.., dM ... ftllr:o. Dl-. ~ - .. Slat.w. (JÇt 
..... OJisela.lderd trok aDerwtae c1e .... ,., ........ 
Ua1at • wad Tllltuldig na belde Ja ....,... 
bllpiäe, •aelijk " 111*• sijli&ilaillltte 
a. ....... ... .. .,.,~, ......... ~.._~ 
toor......, ...... ....... ....... "·ld·~ .. kofte op~ea•«ns 
........... WcJe lljdtD Diel 01!gtpllllt. 







.s • 

IV. GEOPENBAARDE GEHEIMEN • .......................... 
11 EB ia niets verborgen dat niet zal geopAn
baard worden." Indien dit woord ooit op 
treftonde wijze is bewaarh· td, dan is het in de 

openbaarwording dt-r Jamgaon samenzwee
rlog la de drievoudige vnurprotf waaraan 
dit komplot werd onderworpen. Hier wc·rd 

op de daken verkondigd wat in de binnenka
meren gesproken was. Hoe weiDig da.cbton 
de ontwerpers dat de sleutel tot hunne ge
heime telegrammen ontcijferd en gepnbli
oeerd 110nden wordeu. Wie had het kannen 
vermoeden dat die verborieD beraa ~alagin
gingen aan be• lioàt zouden komQQ ? E• 
boe ander• viel allea uit dan de aanleggers 
verm~;edden 1 

Welk een les der historie I 
Onze roeping en taak is nu, nadat de 

har Uitochten gL kalm.eerd, de opgewondenheid 

bedaard, en het ramoer verstond is de feiten 

dez1r geheurtenissen ka.lm en bedaard op •e 

10mmen sooals de latt-re historieschrijver ze 

zal te te~ekstellen al• llell hoofd11tnk in do 

geecàiedenia van Zuid Afrika. 

Let wel, we gaan niet • n geschiedeDis van 
den Jameaon inval beschrijven. Dat zou 

een boekdeel vullen. Neen, ze gaan slechts 
de feiten kortt'lijks reaomeeren sooals zij nu 
doar voor ons staan, en bij het drievondijl 
onderzoek aan het licht kwamen en bewez"n 
werden, 

We bedienen ons bij deze optomming der 
feiten van de rataltaten van 't drievoudig 
onderzo..k zonder juis' Îll elk genl de broD· 
nen te rermelden, 

Va.n 1892 tot 1895 openbaarde zich te 
Johannesburg een toenemende geest van 

ontevredeaheid over de bekende "grieven 
der nitlanders" tegen de TrllnsvaalsclaeRe
geering, welke opgetornd zija in een mani
fes~ ui~gegeven door den heer Leonard, 

Voo.rzitter der U oie alda.a.r tegen het eiade 

van 1895. 

Gedurende dien tijd trachten de "U•t.
a.nders" deze grieven heratehl te krijgen 

doer conw'itutioneele middelen, nrga.derin
gen, depuiatits na.a.r de regecring, memories 
aan den V olksraad, en dergelijke, doch te 

vel'ieefl. 

Deze pOjlÏRgen ~t het wegro.imen dezer 
grinen langs constitut1oneelen weg had de 
aympa.thie van de groote meerderheid der 
•Ia.nk:e bevollcing van Zuid Afrika, zoowel 
Engehche als Hollandsobe Afrikaners. 

De kapitalisten 11tonden ecuter ter zijde 

en bemoedigden of ondrnteunden deze 

pog!ngen •iet. 
Bij de Volk:eraadszittiag van 1895 wetd 

er eene memorie ingediend, onderteektod 
door ongeveer 70,000 "nillanders," opnieuw 
het nrzoek herhalende om wegruiming 

hunner grieven, doch weder van de hand 

i'ewezen. 
In Juni 1895 vormden de heeren Rh odes 

ea Beit het plan de ontevredenLeid t 8 
Johannesburg te organiseeren tot eene 
revolutie, de ontevreder:en van wapenen 

en geld daartoe te voorzien, en Dr. Jame-
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Hon met een gewapende macht op de wes

tergt·ens van Transvaal te plaatsen, ten 

i "lde TransvA.al binnen te r11 '-ken w l nneer 

de resolutie · uitbrak. 

Daartoe werd een strook land• verkroJen 

:loor de gecharterde 1Ia'l.liechappij van de 

Rijkaregearing in Bechnana.la.nd aa.n de 

westergrens van Transvaal, onder TOOr

wendsel van zulks te behoeven voor een 
spoorweg, en do policiamacht mede overge
nomen van de r1jksregeering n~ de aoneu
t~e van Bechuanaland aan de Kaaplrolo

nie. 

Eerst tegen het einde Tan October 1895, 

WL'rd een bepaalde ove.xeenkomst getroffen 
tusschen den heer Rhodes en d~ leidere der 

Ter voorbereiding der revolutie te J<~han
nesbnrg gaf de heer Rhodes een onbeperkt 
orediet aan zijn broeder, Oolonel Rhodcs, 

en den heer Beit aan den heer L. Phillips, 
terwijl Dr. Jameson zijn troepenmacht 
lntusschen organis~erde, en de vuurwapenen 

do r de De BeerR :Abatechappij Transvaal 
bmnenemokkeld werden. De bijzonder· 

heden werden uitgewerkt en geregeld tos· 
ecben Dr. Jemeson, te Pitsani of Mafekiug, 

en CJlouel Rhodes, te Joha.noesburg, hoewel 
Dr. Jameson in voortdurende com:nanicatio 

bltef met den heer Rhodee aan de K1upstad, 
persoonlijk als anderszins, en de belangrijk 

ste communicaties tueschon Colanel Rhodes 

en Dr. Jameson passeerden door het kantoor 

der Gecharterde Maat!chappij aan de Kaap

en bekend wareu aan den heer Rhodes, die 

de verantwoord~lijkheid da!U'van aan-
vaa.rdde. 

Een van de bijzor:dere voorzorgsmaat· 

regelan was dat Dr. Jame·on ze:f van eenige 

leid&Jieden te Tohannee~nrg een brief liet 
onderte.kenen als aaa hem gericht, hem 
meedeelende van do revolutie en hem smee
kende met zijn krijsmacht het land in te 
rukken ter be!cherming van vrouwen en 
kinderen, wier l~ven in gevaar waren le 
Joh1nntsbnra-. 

Op 28 December Eon do reTolutie uit
breken en onmiddellijk daarna ~oe11t Dr. 
Jnmeson binnenrukk--en; maa.r tweeërlei 

bezwaar kwam in den weg. Eenerzijds had 

men wel de ma• acha.ppcn te Johannesburg 

ingeschre"Veo, maa.r van de .20,000 rifles 

revoluti!l te Jobannesbur~, de hoofdpunten 
wa.arva'l waren dat de revolutie tegen het 
t'inde des j 1ara zon uitbr<!kcn te Johannes
burg alwaar· men een 20,000 man zol wa
penen ; dat Dr. Jameson alsdan met een 
geforc()erden m\•sch. met ben staf van uit

ge'ezen office·ren en een keur van wa.penen 
Tran11vaal zou binnenrukken, en ver~~tez kt 

met een O:,.ontingent Tan Johat~nesburg 

Pretoria. onverhl)eds zou oTervallen, d.e 
pnbïek kantoren alsmede· alle "apen
en en ammunitie in beslag zou nemen; en. 

d~deli;k zou dan eene proclamatie uitge

va~~~ruigd worden (welke reeds geilrnk*, 
mo.ar weder vrrnietigd was), de beTolking 
de11lmds bevelende zich rustig te gedra

gen tot dat de volwassen mtmspersonen 
bij meerderhe:d nn !!temmen zou heb
ben beslist welke de toekomstige r (gecr
ing~ orm des lands zou zijn. Een deel der l'faren er nog slechts 4,000 aangekomell, en 

on1c: neming aun de Zijde van den he~r audl'rzijilil "'as er een kwestie gerezen aan• 

Rhcdes schijnt geweest te zijn dat &iJ alsda11 gaa.nde den toekomatigen regeering~vorm in 

met den Hoogere Oommi~M~aris en met den Tra.nnaal na de reTolntie : Johannesburj 

heer H(,fmeyr zon overkomen nn de Kaap wilde de Tierkleur behouden, Rhodea wilne 

cm de geschillen weg te ruimen en den j' de Eugelsche y}ag. De heer Leonar.l kwam, 
toekom~tige rt>goet·ingnorm to re1eleu haastig op naar de X:aap en de vlagkwestie 
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• I werd geregeld doordten de heer Rhodes toe-
stemde zich te onderwerpen aan de kenze 
der meerderheid bij de volksstemming. 
Maar het niet tijdig aankomen der wapenen 
bleef een onoverkomelijk bezwa.a.r tegen het 

uitbreken der re'folutie op den bepaalden 

tijd. En aan de andere dreigde het gevaar 
dat het komplot liOU ontdekt worden, en 

gewis waren de authoriteiten te Pretoria 

niet geheel onbekend daarmee. 

On Ier deze omst&ndigheden zeide men in 
cijfertelegrammen aa.a Dr .• Ta meson om oiet 
in te rukken op den bep&alden tijd, omd&t 
zij niet gereed waren te Joha.anesburg. 
Hij, daarentegen, volkomen toegerust, drong 

aan op doorzettin~ daar anders he' komplot 
openbaar zon worden en alles-lau verloren zou 
zijo. Toen hetmis\'eratand op laatst vererger
ie door d,.~~ telt>grammen li~t de !leer 
BhoJes Kapitein Heaney per exprestrein 
nn Johannesburg na.•r M.afekiog zenden 
ten einde ·aan Dr. Jameaon den atand van 
sak.t.n bloot te leggen en hem zoo mogelijk 
nog van zijn terklaard voornemen terug te 
honden. Doob alles wa.s te v.-~•efa. De stijf
hoogdig" Dr J•m~·son trok in en liet de 
telegraafdraden af~Suijden. Da personen 
daartoe afge1onden voerden echter hunDP, 
inatructil'l! oH behoorlijk nit. Zij eneden 
de draad af naar de Kaap, en die tnsschen 
:MBhDilni (wau de krijgs:nPcbt dcortrok) en 
Zeeruat, maar niet die tosschen Z'3erast en 

Preeoria, zoodat de Regeering den Tolgen
den morgen nadat zij ingetrokken war n be
richt daarvan bad ; reden waarom de boeren
macht Dr. Jl\meson ontmoette voor bij 
Johannesburg bereikte, tegen de berekening 
der invallers. 

Zondag avon<i trok J ameson de grens 
over. Woensdag raekt.en z:i slaags nabij 
Krngersdorp, en Donderdag viel hij met zijn 
ganache macht in handen de1 bocren te 
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Ooornkop, waarbij eenige telegramm~>n en 

:looomenten, welke een belangrijk licht 

wierpen op het komplot bij bet verhoor te 

Pretoria. 

Toen het bericht ven den inval de kolonie 

bereikte werd die daad niet slechts door de 

Afrikaner bevolking algemeen veroordeeld 

g8lijk we vroeger zagen, maar de Hooge 

Commissarie zond dadelijk een expresse aclt

tcrna om Dr. Jamcson met zijn krijgsmacht 
terug te roepen, welke hem ook achterhaald~, 
doch waaraan hij zich niet stoorde. Boven
dien nardigde ZExc. dadelijk een proclamatie 
uit, welke meteen naar Pretoria geseind werd, 

den innl repndi~~rende en alle Britsche on. 
derdanen belettende daaraan deel te nemen. 

Deze was een van de hooftlre:Ienen, bene
vene bet gebrek aan vuurwapens, waarvan de 
Johannesburgers niet uittrokleen om Dr. 
Jameson in den strijd te hel1•en. De Britscha 
resident in Transvaal ging zelf, op instructie, 
naar J oha1mesbnrg om de opstandelingen te 
everreden aan den eisch der · Transvaalscha 
Regeering te voldoen en binnen 24: uren de 
wapens neer te leggen en zich over te geven. 
Het kom i te der " hervormers" werd daarop 
gereohtelijkverhoorden de schuldigen gestraft• 
ZExe. de Hooge Commissaris was intusschen 
zelf naar Transvaal gesneld om de zaak verde, 

vedelievend te reg Jen. 

Volgens 'ferklaring van den heer Schrei
oer, toen Prokureur GeneraaJ, ging biJ da· 
delijk ·nadat het bericht van Jamesons in· 
t1ekken over de Tra.nsvaalsche grens he· 
lcend werJ naar den heer Rhodes, vóór nog 
een sohr t gel"all•·n was, fn vond dezen in 
·een versla.gen gemoedstoestand. Op aan
drang nn hem en andere Mini-ters be
dankte de heer Rhodes als pr~miel'. Later 
bedankte hij ook a.la Bestierend lJirekteur 

dl'r Gecharterde Maatschappij. 
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Toen lW bede\t 'ft1l den invcll in Ênge- 1\ er ~ titraft, hoewel de st.ral in beide getal-
laad per kabel bekend werd wu geeo enke- : .... niet heel •waar wu. 

• Jliniat.a.o in Londen aa.nwesig. De heer Deze sljn dl! hoofdfeiten. Na in kort de 
Ohamberla.in werd dadelijk ontboden van réSalta.teu. 
Dirmingham en toen hij in Londen kwam SoAulàig aan het komplot zijn bevonden 
heeft hij dadelijk per kabel den inl'a.l gere- ia de eerste plaats de heer Bhodes als de 
ptiAlilerd tD den Hoogen CoiDIIlÏIIaris ge hoofdaanlegger (over wien meer ln een vol
lalt te hanllelen gelijk hij deed. gan4 mik~l) ; ftll de direkteuren der Ge-

De heer Hofmeyr had mede aan den heer ohvterde llaatachtppij waren iDgewijd ln 
Ohambel'lain gekabeld eiachende een gron· hts komplot de heeren Beit en Kapire, de 
ctig onderzoek der geheele JIUok en imnid- andtten bleken er niet van geweten te heb
cle1a de noodige stappen te nemen ter voor- ben. Verdtr bleken ingewijd te •in Dr. 
kombic ftll herhaling van zoodanise daden, Harria, de Secretaris der Kaatacllappijf Slt 
......,.. de heer Ohamberlain voldeed, door Graham Bower, de Imperiale Seoret..ri1 en 
de kriit'l naoht met alle nurwapmea en de 'b.eer Newton, Beaiaeat ~ ia. 
IOlHetped uit de handen der Gechar!erde bet Bechuaalancl Protektoraa&, be6eftlll c1e 
Jlaateoha.ppij ov .. te nemen en em Oomit.S hervormera te .Toballllllbui'J• 
c1001' het Parlelnent te laten tiD8tellen. OucAuldig werd bevonden Lord&sm.a, 

Dat Komite W voor zioh bbelpamDJeD de Hooge Oomnüuaria, terwijl het ~ 
• ~ welke he' KaapiOhe parlemea- in Bagèl&lid oo't dm heer 0-ber:W.. a 
taire komUe- Die6 htd ; het DUD ia 1aoofd.. heel het Kolouiaal K~toor ouiCb.uldig .,.... 
aak c1e beYiDdinpn na bet Kaaptohi ko- kluide oDcJer omat.Mdigheden aiJ m öaa 
.U. cwer, maar PB In sommige opsiobten vorig .rin:et vcmeldt wftllrt rubate- W. 
Delftl'dfr. Wf~Dige ..-.dlllkiug. 

luWJcJeli WUtD Dr. JUieiOD era •ij?" .A.tcJ.- ia h_. VOJlDiader hiatBrie•r dele 
olleielell door Trauvul a'Ul Engelaad m~- politien misdead en a. ~ .._ 
~ •• "fflpna wa s-traft, terwiJl ~ vo1aeN de •• w bella •• 't liaft,t 
... !ma rug in he' leger hun oatD.ome.n gdoalell, a ar 'belfUil 'tlt"ebbi&' c1al 
..a. BftllteDI nrdea ook cJe ia.aokke- daarin liP3 fte1 v8ratad riDcr zal bmea 
- clemaarnJ~eD~ iD de Kolaaie vó1aea• verden o1ltha.Uiapa. 





leiders d·· hn-.:tst ocbten des volks gingen op

zweepen om geen behoorlijk onderzoek of 

verhoor af te '1\n.chten, mn.ar ongeduld;g 

wraak to (•ischen g ing wen nn.nr een vereerd1 

!'lt g"vaarlijk nitl'l'. te,on \hartegcn is het uat 

\\" C \\Wll',• l'!J U'IVllen. 

~bn;· 11 n i,; het Yerhoor voorbij, eu uit

Rprtl.:lk g~daan , na eigen schuluuclijdenis en 

heel Zuid Afrika, heel de beschaafde wereld 

. temt dnnrmcá in, dat de hl'er Rhoues schn1• 

tlig staat ann een van de grootste politieke 

fouten, of liomr politieke misdaden ooit 11i 

Zniu Afrika gepleegd, nn de Tra:• sv;6alseho 

annexatie de grootste en in sommige oprich

ten mogelijk no~ grooter. Doch laat ons 

eerst hom·cn wat do uitspraak van het onder. 

zoek dusver was. Opzettelijk stellen we de 

uitspraak van ons Kaapsch pnrlemcntait 

Komitc naast dat van hP.t Komitc in Enge

land, om duidelijk te Juten uitkomen hocveel 

beslister en verdorreikend laah;tgcnoemde 

is dan eerstgenoQmuc tegenover dcgQncn die 

vooruitholden in hun oordcel dat het Rijks

komite maar de zaak zou bewimpelen, en die 

nu nog daarom verklaren zelfs op publieke 

vergaferingen dat do uitspraak van het 

Kaapsoho Komite beslister wus dun van het 

Londensche. 

Zie hier tot welke slotsom bet Kaa.psche 

Komlte kwam aanganode den heer Rhodes : 
Aangaande den Edelen C. J. Rhodes kan uw 

Comite tot geene andere gevolgtrekking komen, 
dan dat bij degelijk beko11d was met do toebe
reidselen die tot den inval leidden. Dat in 
zijne capaciteit van controleur dor drie groote 
A~ndeel. n Maatschappijen de Bntsch Zuid 
A.frikaanscbe Maatschappij, de De Bcers 
Geconsolideerde Mijnen, en de Goudvelden nu 
Zuid Afrika, l1ij de combinatie bestuurde on 
controloE'rd!l, die zulk eeno daad als de Jama
son's inval mogelijk mankte. 

Er lllijft nog over de positie van den beer 
RhodLs ts overwegen me:t betrekking tot Dr. 
Jamason's ingaan in de Z.A. R. precies op het 
oogenblik dat hij zulks deed. Er bestaat geen 
bewijs dat de hcl'r Rbodes er nooit oYcr gedacht 

heeft, dat de máoht te Pitsani Kamp t& 
oeniger ti;d do TraosYMl ong(·noodigd ?OU 

binnenrukken. :lij sobijnt moer bestemd te 
zijn gewe. at omeene bewE>ging van bir.non af 
to onde1 steunen. 

Volgens deze feiten schijut het, dat de heer 
Hho les h1 t binncntrckk<:n van Dr. Jumrson in 
de Zuid Afrika.-lnscbe Republiek, niet bostnur
do of goedkeurde op bot juiste o"~genblik toen 
zuiks plaats vond. Maar uw Oomite k11.n n;et 
doden dat dit feit den heer Rhod s van ver
antwoordelijkheid ontheft in zake de treurige 
gebeurtt niesen die hebben pln.a.ts ge\"ooden. 
Zelfs ind:eu Dr. Jameson in de eerste plaats 
verautwoordolijk is voor den laatsten 
fatalen stap, kan do h&u Rhorlel'! d13 vorn.nt
W•IOrd•,Jijkheid niet ontgaan van oone daad, 
die bepn.ald was den juisten tijd, W>i"rop zij 
pla:1ts vond, en dat met zijne goedkeuring, 
waren de omstandigheden te Johancosburg 
guna1.ig geweest. 

Ten besluit kan Uw Ooruite sleehls hun 
grooten !!pijt te kennen geven d~<t de het:r 
Rhodos niet tegenwoordig is ieweest om het 
Ooruite zijne eigen le~:ing to geve:1 over de 
zaken wa·1rover het ~Jelaat ia te rapporteercn, 
te men1· .laar zij schr.orvoetend tot de gevoló• 
trekking gedwongen zijn, afgaande Oj) het ge
tuigct•is voor hen, dat het aandeel door hem 
genomen in de organisatie welke aanleiding gd 
tot don inval aau het hoofd waarvan Dr. 
Jameson zich stEildP, niet b<staanbal\r was met 
zijuen plicht als Eersten Minister der Kolonie, 

Maar aarzelend en schoorvoetend als fOOr· 

gaanè!e uitspraak is even beslisL is het 

voonis van het I~ondensche Komite, dat 

begint met te verklaren over 't algemeen de 

'!>evindingen van het KaapPohe Komite over 

te ntmem, doch verder te gaan daar men 

gegevens en getuigen voor zich had welke 

niet ter besohikkin~ waren van bet Kaa.pech 

Komite. Hier hebt ge dan bet zonden

register van den heer Rhodes volgen• he' 
Londenach Komite :-

" In Juni vormde de heer Rh odes mêt 

den heer Bcit een plan om de ontevreden

heid te Johannesburg te orgunizeercn, door 

waper.s en geld te bezorgen met 'i oog op 

een opstand a.] daar, in eene ~ l'ijgsmacht 



onder dr. Jameson aan de Tranvanlsche 
grenzen te plaatsen om den opstand te steu
nen, waaromtrent de heQr Beit uitdrukkelijk 
verklaarde, dat het plan van den heer 
Rhodes uitging. 

De wapens, welke aan de opsta:radelingen 
te J ohannesbnrg geleverd 'lVerden, werden in 
't geheim in de Transvaal binnengesmokkeld 
met behulp Tau De Beers maatschappij, 
wamvan de heer Rbodes een der voornaam

ste directeuren was. 

De verzekering door de heeren ~hodcs in 
Beit gegeven omtrent de tegenwoordigheid 
van den Roogon Commissaris werd zonden 
zijn medeweten of toestemming gebruikt als 
aanmoetliging om ~ den op~ tand te doen uit
brel<en . 

Het word toegestemd dat er gedurende 
eenigen tijd groote ontev-: edenbeid heerschte 
te Johanr.:esburg, fen gevolge van de grieven 
der uitlanders. Maar welke regtvaardiging 
er ook al moge geweeflt zijn, voor de hande 
wijze van den hoer Rhod~ s, en met bchnip 
vn.n de troepen der Gecharterde Maatschap
pij om opsln.nd te bevorderen tegen do Z. 
A. Rep., Ü1 er gcene regtvaardiging 

"Alhoewel Dr. Jameson de grens overtrok 
zonder authotite1t van den heer Rhodes, 
was het toch altijd een deel van het plan 
dut de tr~epen gebrui~t zouden worden ter 
ondersteuning çan een gewapenden opstand 
in de TransvaaL Dus ruste er een ~ware 
verantwoordelijkheid op den heer Rhodcs, 
ten spijte van het feit dat Dr. Jameson op 
het laatste oogenblik de Transvaal binnCP· 
trok zonder directe saDotie van den heer 
Rh odes. 

De heer Rhodes hield zijne plannen ver
borgen van Lor.} Rosmead, den Hoogen 
Commissaris aan de Kaapstad, van zijne 
eollegas in de Kaapscha Regeering eu van 
do " Donn1 r·f t~1e Dritish S. A. Gom [l~"y.'' 

Edoch, heel natuurlijk komt nn het al~e· 

meen rechtsgevoel zich aldus uitspreken: 

"Goed, deze is nll de misd1~acl van den heer 
Rhodes, maar wat is nu zijn straf? Da 
stmf behoort toch geö;enreligd te zijn aan 
de misdaad." 

Zeer goed. Dat erkent elkeen. Maar 
hierbij be 1enke men (l) dat de straf moet 
uitgesproken worden door het bevoegde hof, 
en (2) dat dü moet rekening houden met 
den r:tand van den misdadiger evenzeer allil 
m<:t de zwaarte van de misdaad, waarbij men 
nog bedenken moet dat de heer Rhodes lang 
niet ongestraft is gebleven. Hij is van de 
hÖogste hoogte door eenig staatsman tot 
hede:a in Zuid Afrika bereikt gedaald tot de 
algemeene veroordeellog van de gansche 
b3volking des landY. Hij heeft zijne betrek
kirgen moeten neerleggen als Premier der 
K~apkolonie en als Bes~ierend Direkteur der 
Gecharterde Maatschappij. Daarbij moest 
hij een vuurproef en openbaarmaking door
staan, zelfs van geheime telegrammen en 
kabelgrammen, gelijk we gaan tweede voor
beeld kennen in de geschiedenis van ons 
land. Bovendien heeft bij een groot deel 
van zijn vermogen evengoed verloren als 
zijn naam en het vertrouwen dat hij vroeger 
bezat. Voorwaar, voor een man van zijn 
positie en 11tand geen geringe staf. 

Toch erkenneu wij dat hier aandoor niet 
de strengste eischen van algemeen rechts· 
gei"'el is volda!ln. Deze is f~itelijk slechts 
de s~raf der publieke cpinie. Maar wil 
men een gerechtelijk vonnis, welaan dan 
zeg ons: l) Welk hvf moet dat vonnis nit
spr~ken, en 2) op welke wet moet zulk een 
vonnis gegrond zijn ? Het is opmerkelijk 
dat degenen die om verdere wraak roepen 
zoowel in Engeland als hier, nog nooit deze 
vragen hebben kunnen baantwoorden, En 
rlat i<~ foei, wel het e(lrste. 
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Het eenige pr.aktiscbe punt tot hrchn nr- moeat 1elf vrijwillÏI daarvoor hebben be

meld, is dat de beer Hbodes niet langer lid datokt ; dat ware o.i. •oor hem en TOOI' 

van Harer K.ajeateits Gebcimlln Raad mag den Britseben naam •eel beter. 

blijven. Dat ia natuurlijk eene kweMie voor 

de Rijksregeeriug te beslissen. We kunnen 

alleen hierbij opmerken, dat deze meer een 

eeretitel dan een functie ia, omcht in deze 
eeuw nog geen voorbeeld voorkwam waarin 

dese titel ontnomen werd. Tooh om ons 
eigen gevoelen uit te aprekeo, moeten wij 
vtrklaren da.t wij meeoen ere beer BhoJes 

Maar nu een vadere rechtspr&ak tegen 
den ht'er RhocJea te verkrijpn, daartoe ia 
tot h.dtn de praktische weg niet aangew .. 
zen. Wat kunnen, wat moe•en wij du au 
doen in dezen 1 Welke it de Tentanclip 
1edra1;slijn "Yoor ons als Afrikanen na dele 
dingen die er gebeorJ zijn P Deze 1'na8 
hopen we in een volgend artikel te 1. 
handelen. 



Vl. (SLOT.)-WAT NU GEDAAN?. 

IN de veroorde. ling van het Jameson kl)m. 

plot, en Inzonderheid van den heer Rho1es 

als den hoofdaanlegger, ziJn we het allen 
eena. Eveneens komen we allen d.~arin over
een-gelijk h.,t Bondaeongres t~ Bargera
dorp v.oorloopig en te Malmesbury definitief 
ealoot-dat · wij als Afrikaner partij den 

heor Rhodes niet langer kunnen volgen na 
hetgeen gebeurd is. We allen drong~u er op 
aan en keurden bet goed dat hij moest af. 
'reden ala premier en als bestierend direk
teur der Gecharterde Maa1.8chappij, alsmede 
dat de Rijksregeering de noodige waarbor
gen ga' tegen herhaling van iets dergelijks, 
de s~k grondig moest o::derzoeken en de 
BChuldigea atraffan. 

llaar wat verschil blijft er dan nu over ? 
Het eeoige dat wij zien itunnen ia : sommi
gen willen dat de heer Rbodea vr·rder moet 
gBBtraft werden. Maar we hebben gezitn: dat 
knnnen wij niet doen. Tegen de Kolonie 
heeh bij geen misdaad gepleegd die straf
baar ia onder de tkrmen der we~ . A's hij 
gesbaft moet en kan worden, moet de rijks
regeering zulks doen. En petities d11artoe te 
richten aaa de overheid werd zelfs dovr he t 
eterkata anti-Rhodes orgaan onpraktisch v,r
klaald. 

Wat moeten, wat kunnen we dan verder 
doen P Laat men het ons aantoonen als 
praktische mannen van vezond verstand en we 
zullen meegaan als het doenlijk is. Maar 
la'lt ons toch niet, in vrl'de!l naam, met 

schimmen vechten, en toen b~reiking van 
peosonlijke en partij doeleinden onze partij 
verscheuren en dus onze gemoenschappelijke 
belangen benadeelen. Of zullen we, nu we 
den heer RhoJes niet kunnen uiteenl!<'heuren, 
onze wraak op elkaar koelen en onze partij 
Terscheuren P 

Nogeens, wat wil hun ? Laat nvm dat 
duidelijk Terklaren en we zullen allen 
daattoe samen werken. We willen al het 
mogelijke doen om het gedaan kwaad zoover 
doenlijk te herstellen. En, goed toegepast 
kan ook uit. dit kwaad een zegen TOOr onze 
nationaliteit geboren worden, zoo het onR, na 
de wakkerschudding, nn tot eensgeziLdheid 
en samenwerking brc~rt- Maar laten we 
toe, als g~volg van het Jameson komplot, dat 
onze partij van een gescheurd wordt cwaa.rtoe 
gevaar bestaat), dan is dit een veel erger 
kwaad dm het komplot zelf. 

Wat wij dan meeoen dat t og gedaan kan 
worden 11: 

1) Waken t ··gen een gemeenschapelijken 
vijand nn welke zijde die ons ook l\a.llvalt 
en daartoe alle onderliRge i'eschillen voor 
zoolang .ter :IJiijde leggen. Laat ons bijv. 
niet toelaten dat zulk een man als Sir Gra
ham Bower ooi(weer aangesteld wordt als 
Imperiale Secretaris aan de Kaap. 

2) Maar laat ons vooral, nn we weldra, 
eene algernaene verkiezing hebben voor 
Hooger-en Lagerhuis, de noodige waarbor
gen eischen Tan onze kandidaten, dat zij 
zich vereeni;en met onze B ndabegü:lsPlen 



en politiek,~ als uifg sproken op onte Bonls 

congressen, en die zullen handhaven. En 

willen de kandidaten ons doz3 verzekering 

niet geven, laat ons hun dan geen enkele 

stem gevon. Wel te verstaan, gelijk op 't 

Bo:Jdscongres te Malmesbury gezegd werd: 

Stelt dt beer Rhodcs iets go~ds voor in het 

We g.~an naar de stembus. Onze tegen· 
partij keert •eraterkt, beter georganiseerd 
dan ooit terug, en gaan wij op met verdeelde 
gelederen, d1\n behoeft men waarlijk geen 

pi·i)feet of profeten-zoon te zijn om te zien
dat we vcrliezen zullen ; ja, alligt, zulk een 

neerlaag kunnen lijden dat onz~ partij :in 

geen jaren, mogelijk nooit weer daarvan 
Parlement, en onze leden stemmPn daarvoor, bekomt. 

dau stemmen zij niet voor don persoon, maar 

voor de zaak. 

Maat· b.at oos niet mannen van ervaring

verdienste en bekwaamheid, die met ons in 

deie punten meeg<~a.,, willen uitwerpen een

voudig omdat zij niet tot die uitersten kon

den meegaan, weike so:nmi"el'.l. ooz(r in lile 

eerste opbinding 7orderden. 

Daarom, bij onze gemeenschappelijlre 
vaderlandsliefde, laat ons toch eenstemmig 

zijn! We zeg~en dit niet u't medelijden 
voor den heer Rbodes, maar uit liefde tot 

ons land en volk. Laat ons elk<tar verstaan 

waar misverst.and beerscbte, en laat ons 

samenwerken als tevoxen, in eendracht en 
liefde, en er zal zegen zijn. 

Ons woord is gesproken. 
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