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Zelfs onder de landen van Zuid-Afrika, die geen historisch 
verleden hebben, i de Tran vaal heteenige, welks ge chiedenis, 
van de bron af, nog in het geheugen van het tegenwoordige 
geslacht ligt; maar in menig oud rijk hebben gedurende zijn 
gebeele bestaan niet zooveel omwentelingen plaat gehad als 
daar in dat korte tijdperk, waaronder vier bijna totale verande
rmgen van volken, die er geregeerd hebben: de Bechuanen, 
de Zoeloes, de Hollanders en de Engelschen. 

Menigeen onder onze tijdgenooten kan zich herinneren dat de 
Transvaal grootendeel bevolkt was door Bechuanen , een volk 
dat zijne broeders van den grooten Bantu-stam , de Kaffers en 
Zoeloe , ver vooruit was in beschaving. Vijftig jaar geleden 
waren de Bechuanen door vijandelijke invallen van de Zoeloes 

zoo gekweld geworden, inzonderheid door den grooten inval van 
Moselekatze, dat allen, die aan den moord ontkomen waren, 
door de Kalahari-woestijn naar het land van ecocoeni en het 
Basutoland waren gevlucht. Engelsche jagers zagen , in 1836, 
olifanten, rhinocerossen en giraffen in de vruchtbare dalen tus
schen de pas verwoeste dorpen van de Bechuanen, waar nu 
Pretoria en Potchefstroom taan. Zij bezochten het kamp van Mose
lekatze, het Zoeloe-opperhoofd, "de Attila van Znid-Afrika", 
zooals hij genoemd werd , de oorzaak der aangerichte verwoes
ting, even voordat hij slaagR raakte met de "Voo~·trekkers" , de 
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aanvoerders ran de groote emigratie der Boeren , die , na veel 
wederwaardigheden en zwaren strijd, hem eindelijk naar het 
noordoosten terugdreven , waar hij zicH met zijn volk , de Mata
belen (Zoeloes) voor goed nederzette in het land , dat zij nu nog 
bewonen, 600 mijlen ten noorden van Zoeloeland. Daar stierf 
hij , een zoon naijltende , die hem in de regeering opvolgde. 

De neiging van de Hollandscha Boeren in de Kaap-kolonie 
om het land uit te trekken schijnt reeds van .de eerste jaren 
der Hollandscha volksplanting te dagteekenen. In het wetboek 
der Hollandscha gouverneurs kwamen ver cheidene bepalingen 
voor om die neiging tegen te gaan. Onder de kolonisten waren 
er , die , na jarenlang op de toenmalige grens gewoond te heb
ben, in de destijds nog onbekende streken buiten de kolonie een 

land gingen zoeken, waar zij vrijer konden omzwerven. Krachtige 
maatregelen werden daartegen genomen , door boeten als anders
zins; maar niettemin bleef die zucht tot landverhuizing onder 
de meer ondernemende bewoners der kolonie onverminderd be
staan, totdat de emancipatie van de slaven in de oude kolonie er een 
nieuwen stoot aan gaf. In de ten uitvoerlegging van de Engelscha 
Emancipatiewet werden de gevoelens of belangen der Holland
scha meesters weinig ontzien. In de meeste gevallen waren de 
slaven van den Hollandsehen boer aan de Kaap beter behandeld 
geworden dan in andere koloniën , waardoor vooral onder de rijkere 
en deftiger families een sterk gevoel van onbillijkheid en onnoo
dige hardheid jegens de meesters ontstond , daargelaten nog het 
onvermijdelijk geldelijk verlies , tengevolge v-an de beperkingen 
in de regeling van den arbeid. Vandaar dat, toen onder de Hol
landscha boeren de kreet oprees dat "zij eene woonplaats moesten 
zoeken buiten de Engelsche grenzen, waar zij niet te lijden 
hadden van de humaniteitsbeginselen van het Engelscha Gouver
nement", het aantal "Trekkers" of emigranten vermeerderd 
werd door verscheidene betrekkelijk rijke en deftige hoofden van 
gezinnen , die jarenlang in de beste gedeelten van de oude Kaap
kolonie gewoond hadden en aan gene zijde van de Oranje-Rivier 



van die lastige tusschenkomst verlost hoopten te zijn. Zij waren 
van afkomst Hollanders en Fransche Hugenooten , in wie nog 
de trotsche en moedige aard hunner voorvaderen lag , die liever 
hun vaderland in Europa verlaten hadden dan zich aan gewetens
dwang te onderwerpen. Zij hadden in den lateren tijd onder 
Engelscha heerschappij gestaan , en dikwijls werkte hun god. -
dienstijver samen met de onvermijdelijke ergerui over die ge
dwongen onderwerping, als een prikkel om een nieuw en vrijer 
gebied buiten de Engelscha grenslinie te ~oeken. Eenigen bega
ven zich, in 1835-38, rechtstreeks naar de Transvaal; maar 
anderen trokken tot voorbij den oorsprong van de Oranje-Rivier, 
en zetten zich eindelijk in Na tal neer , dat, na de koude en 
openliggende hooge . treken aan de andere zijde van het gebergte, 
hun een waar land van belofte toescheen. 

Natal wa door herhaalde invallen der Zoeloes bijna ontvolkt. 
In vele gedeelten waren de ver trooide inboorlingen in hunne 
ellenqe tot Kannibalisme vervallen, en oude lieden in Na tal , 
zoowel als in Basutoland, weten nog akelige geschiecleni sen te 
vertellen hoe zij , Of zelf er bijna het slachtoffer van zijn ge
worden, Of in sommige gevallen er aan hebben meêgedaan. 
Hier, evenals overal in Zuid-Afrika, werd de ontvolking nel 
gevolgd door eene vermeerdering van woudgedierte , en de meeste 
bewoners van Natal kunnen spreken v.an kudden olifanten, die 
zij zeiven gezien hebben: een der zckerste bewij1.en van de 
algeroeene ontvolking eener land treek. 

Dingaan, het Zoeloe-opperhoofd, scheen aanvankelijk, evenals 
zijn voorganger Chaka, den blanken, die hem kwamen bezoeken, 
niet ongenegen, en te roeenen dat hunne vuurwapenen hem wel 
van nut konden zijn. Tot antwoord op een verzoek van Piet Retief 
en andere aanvoerders der Boeren om hun land af te staan, 
stelde hij hun ten taak hem eenig vee terug te bezorgen, dat 
door een naburig opperhoofd zijn volk ontroofd was. Die taak 
werd behoorlijk volbracht, en tot belooning stond hij den Boeren 
een groot grondgebied af, meerendeels onbewoond, en dat tegen-
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woordig een der beste streken van de kolonie Natal is. Maar de 
vaardigheid, waarmede zij eene moeilijke taak volbracht hadden , 
cheen Dingaan's achterdochtige vrees g~wekt te hebben; en de inkt 

van het bewijs van afstand was letterlijk nauwelijks droog, of hij noo
digde rle deputatie der Boereu op een af: cheid maal en liet hen allen 
op staanden voet vermoorden, terwijl hij .impis" in verschillende 
richtingen rondzond om hunne geûnnen , waar zlj die gekampeerd 
vonden, te overvallen en om te brengen. Die moord van Piet Retief 
en zijne moedige volgelingen, en de daarop volgende lachting 
onder de Boerengezinnen aangericht op çlen .Bloedigen Zondag" 
in 1838, zal altijd h t uitgangspunt van de ge chiedenis der 
Boeren zijn, en, in hunne schatting , de grond van hunne aan-

praken op elk land, dat zij later op de Zoeloes en andere stammen 
der inboorlingen veroverd hebben. 

Maar de Boeren in Na tal vonden een nog geduchter hinderpaal 
dan Dingaan in de con titutioneele aan praken van het Engelsche 
gouvernement aan de Kaap. Dat gouvernement be chouwde de 
Boeren als weggeloopen onderdanen, die de koloniale wetten 
geschonden hadden door de kolonie te verlaten en een daarmede 
wedijverenden staat in Natal te tichten, waar eenige Engelsche 
kolonisten vroeger van de Zoeloe-opperhoofden Chaka en zijn 
opvolger Dingaan vergunning hadden verkregen zich te ve tigen. 
Hieruit ontstonden vijandelijkheden tusschen de Boeren en het 
Engel che gouvernement', die , zooal. de meeste gevallen van 
dien aard, uit tweederlei gezichtspunten verhaald kunnen worden, 

al naarmate de verhaler Holland eh of Engelsch gezind i . Maar 
het gevolg was dat het gebied van Na tal door het Britscha gou
vernement overgenomen en in 1844 tot eene afzonderlijke kolonie 

gemaakt werd, tenvijl de Boeren, die niet tevreden waren met 
de nieuwe heerschappij, wegtrokken om eene nieuwe woonplaats 
in de Transvaal en den Oranje Vrijstaat te zoeken. 

In de eerste reizen van Livingstone wordt be. cbreven hoe 
wederrechtelijk de Boeren, toen zij zich in de Tran vaal vestigden , 

jegens hunne zw!l-kkere naburen 1 de inboorlingen, te werk gingen. 



Men zii indachtig dat dit alles in den tijd van het thans levende 
geslacht gebeurd is. Eenigen, die nu de ontevreden Boeren aan
voeren, kunnen zich hunne oorspronkelijke woonplaats in de Kaap
kolonie nog herinneren. Veel meer nog hebben hunne ouders er 
van ho01·en spreken, en de meesten weten te vertellen vm1 hunne 
moeielijke omzwervingen , duizende mijlen ver, van hunne neder
zetting in de vruchtbare dalen van Natal, van hunne door de 
Zoeloes vermoorde vrienden en familie, van de strenge werking 
der Engelscha wet , en van hunne eindelijke vestiging in landen , 
waar de dieren des velds in vrijheid leefden en die zij , zooals zij 

verroeenen, tot hun eigendom maakten door er woningen te bouwen 
en de olifanten en antilopen door kudden vee te vervangen. 

Dit alles moet men in aanmerking nemen bij het beoordeelen 
van de tegenwoordige gevoelens der Boeren jegens ons zoowel 
als jegens de inboorlingen, en tevens moet men er b~j bedenken 
dat de Boeren roeenen dat zij de Tran vaal met hetzelfde recht 
beza~en als wij Canada, Indië en vele andere landen bezitten -
namelijk, het recht van verovering. 

Werpen wij nu een blik op de verschillende lotgevallen der 
beide Hollandsche republieken, die door de uitgeweken Boer n 
aan gene zijde van de Oranje Rivier gesticht werden. 

De onafhankelijkheid der Transvaal che Boeren werd hun 
oorspronkelijk gewaarborgd door het zoogenaamd Verdrag van 
de Zand Rivier (in 1852), waarbij z~j als zelfstandig erkend werden 
op voorwaarden , die voornamelijk ten doel hadden hun te beletten 
de inboorlingen in hunne omgeving tot laven te maken. Maar 
de Oranje Vr~j taat bleef eerst Britsch grondgebied en werd een 
paar jaren later (in 1 54) door de Britsche Regeering, zeertegen 
den zin van een groot aantal zijner bewoners, vrij verklaard en 
tot eene afzonderlijke republiek gemaakt. 

Ten zuiden begrensd door N atal, het Basutoland en de oude 
Kaap Kolonie , ten noorden en ten oosten door de Transvaalscha 
republiek, had de Oranje Vrijstaat een scherp afgebakend gebied, 
hetgeen tot zijne tegenwoordige ontwikkeling veel heeft bijgedragen, 
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De waarde van die enge grenzen werd aanvankelijk niet door den 
Oranje Vrijstaat erkend, en de bewoner,s hebben nog hunne grief 
tegen het Engelschc gouvernement niet vergeten, dat dit de 
onderwerping van de Basuto's aannam en het Ba utoland tot 
Britsch grondgebied verklaarde, juist toen het opperhoofd op het 
punt was zich aan den Vrijstaat over te geven. 

Van nu aan was er slechts in éene richting uitbreiding mogelijk, 
namelijk, naar het westen, en daar bracht de ontdekking van de 
diamantvelden, op een gebied, waarop de Oranje Vrijstaat geen 
onbetwist recht had, de republiek weder in botsing met het 
Engelsche gouvernement. 

De diamantvelden werden als Britsch gebiea geannexeerd , onder 
omstandigheden , die, ho wel z1i te verdedigen waren, bii de regee · 
ring en het volk van den V rij taat groote ontevredenheid verwekten , 
en de aanzienlijke som gclds , als ·chadevergoeding toege taan, kon 
de gemoederen niet geheel bevredigen. Ongetwijfeld heeft de 
Engel che Koloniën veel bijgedragen tot de ontwikkeling van den 
Oranje Vrij taat, maar de ge tadige vooruitgang van die repu
bliek i meer in het bijzonder het werk van den taatsman, die 
er sedert vele jaren het ambt van Pre ident vervult. De heer 
Brand wa de zoon van een der aanzienlijkste burger van Kaap
stad, ir Christafel Brand, die als pre ident der Wetgevende 
Vergadering, door al zijne medekolani ten geacht en geëerd werd. 
Rij wa bij de Engel che balie aangesteld en maakte als rechts
g leerde v el opgang in zijn geboorteland, toen hij voor 't eerst 
tot Pre.ident van den Oranje Vrij taat grkozen werd. edert is 

hij tweemaal herkozen , en zijne wij heid en va tberadenheid, 
zijn politiek doorzicht en echte vaderland liefde zullen nooit ver
geten worden zoolang de naam van den Oranje Vrii ·taat eene 
plaats in de geschiedenis beslaat. 

Geheel anders is het lot geweest van de Zuid-Afrikaanscha 
Republiek in de TransvaaL Het duurde eenigen tijd eer er iets 
werd gevestigd , dat naar een centraal be tuur geleek. De uitge
weken boeren hadden , terwijl zij nog voorttrokken , in ieder groot 
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kamp, als de gelegenheid het vereischte, afzonderlijke "V olksraden" 
gehouden, en hoewel bij gewichtige gelegenheden al de Boeren 
tot eene vergadering werden opgeroepen , waren er , in den eersten 
tijd nadat zij zich geve tigd hadden, feitelijk drie republieken, 
die allen min of meer aanspraak maakten op een zelfstandig en 
onafhankelijk bestaan en eene eigene wetgevende macht. Wakker
shom en later Leydenberg schenen eerst de aangewezen zetels voor 
de regeering van eene republiek te zijn; maar Rustenberg, aan 
de tegenovergestelde westelijke grens , was eene beter gelegen 
en geschikter hoofdstad voor hen die zich in dat gedeelte van 
het land vestigden. Eindelijk werd Potchef: trom, dat gunstig 
voor den handel gelegen was , de hoofdstad , totdat de regeering 
haar zetel verlegde naar Pretoria. 

Maar de keus van eene hoofd tad nam de moeilijkheden niet 
weg, aan het bestuur over een zoo uitgestrekt en schaars bevolkt 
gebied al. de Transvaal verbonden. Door naburige staten scherp 
afgeb~kende grenzen, waarvan de Oranje Vrijstaat de voordeelige 
uitwerking ondervond , had de Transvaal niet. 

Aan aUe zijden, behalve ten zuiden door Natal en de Oranje 
V rijstaat , was het begrensd door het gebied van wilde volks ·tam
men, dat de boeren tot uitbreiding van hunne grenzen uitlokte. 
De zonen van de "Voortrekkers" in de Transvaal waren niet, 
zooals hunne broeders in den Oranje Vrij taat, verplicht zich aan 
het bestuur van eene centrale regeering te onderwerpen ; zij kon
den verder in de wildernis doordringen als de regeering het niet 
naar hun zin maakte. Daardoor ontstond eene verdeeldheid en eene 
afkeerigheid om aan eenige overheid te gehoorzamen, waarin de 
ware oorzaak van de latere moeilUkheden in de Transvaal is 
te zoeken. 

Met de noodige formaliteiten werden er Volk raden gehouden 
en tal van wetten gemaakt , maar in werkelijkheid was het on
mogelijk de wet te doen eerbiedigen, of gehoorzaamheid aan de 
wet moest met de persoonlijke inzichten der Boeren overeenko
men. Naar men mij verzekerd heeft, was het niets ongewoons 



]0 

dat groote troepen gewapende Boeren de wetgevende vergadering 
met een bezoek dreigden om haar te ~ wingen, wetten, die hun 
niet aanstonden , in te trekken ; en zelfs als de wet werd uitgevoerd , 
was er dikwijls verzet tegen van gewapende benden , die sterk 
genoeg waren om het de wetgevende macht onmogelijk te maken 
zich te doen gehoorzamen. Ontevredenen , die niet wilden blij
ven en zich verzetten , hadden het alt!jd in hunne kous door een 
nieuw en "trek" landen te gaan opzoeken, waar het niet noodig 
was zich aan eenige wet te onderwerpen. 

Die geest leidde, twaalf jaar geleden, tot eene groote land
verhuizing door de Kalahari-Woestijn naar het Damaraland. om

migen der emierrunten waren ontevreden met hunne regeering, 

anderen werden allen door den wensch om een beter land te 
vinden of door ondernemings:;mcht gedreven. Zij reisden in 

troepen van zestig tot honderd wagens ; hun geringe voorraad 
water was weldra op hun tocht uitgeput, hun weg was dikwijl 
slecht gekozen, en bijna elke troep landverhuizers had ontzettend 
veel te lijden van koorts n dorst, verlies van menschenlevens, 
vee en wagens, eer men de gezonde streken ten westen van de 

woestijn bereikte. 
Deze ongelukkige landverhuizing gmg de annexatie van de 

Transvaal door Engeland vooraf. Zij was grootendeels het gevolg 
van de ontevredenheid der Boeren met de toen republikeinscha 
regeering der Transvaal , en de vroegere geschiedenis van hen , 
die de emigratie ondernamen en het leed er van verduurden, geeft 

een voldoend antwoord op veel wat nu tegen de handel wijze van 
het Engelsche Gouvernement in 1877 wordt aangevoerd. Het 

ware te wenschen dat zii, die nu de annexatie streng veroor
doelen , zich beter op de hoogte stelden van de ge. ebiedenis der 
Transvaalscha Boeren , in de acht of tien voorafgaande jaren; 
de ruimte laat echter niet toe hier meer dan de voornaamste 
feiten kortelijk in herinnering te brengen. 

Nadat de Boeren zich ten noorden en ten westen van de Trans

vaal gevesti<td badden , werden zij binnen weinige jaren verontru ·t 
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door de volksstammen der inboorlingen, die, in plaats van te wijken, 
zooah; zij tot dusverre gedaan hadden als blanke volkplanters 
hun land in bezit namen, zich weder van de streken, waaruit zij 
door de Boeren - of vroeger door de Zoeloes- verjaagd waren, 
meester trachtten te maken. Soms werden de Boeren geheel uit 
hunne volkplantingen verdreven; soms werd htm vergund er te 
blijven tegen betaling van schattino- aan een opperhoofd der in
boorlingen; maar langs eene uitgestrektheid lands van den Water
berg tot de grens van Zoeloeland werd de Boerenbevolking ..,.e
stadig teruggedreven en aan de heerschappij der inlandsche 
opperhoofden onderworpen. 

Op de grens van Zoeloeland dreigde het gevaar van een ernstigen 
inval der inboorlingen het meest; maar op de we telijke grens 
der Transvaal hadden twi ten met inlandsche volksstammen het 
Transvaalsche bestuur reeds in botsing gebrachtmet de Engel.'chen 
in de streek, tegenwoordig bekend onder den naam van de 

"Keate A ward" . 
Tusschen het district Potchefstrom, waarvan de grens tevel}.s 

de oorspronkelijke grens van de Transvaal was, en het l · 'tsch 
grondgebied in Griqualand West, is eene breede en vruchtbare 
landstreek, die de geheele ruimte tu schen de rivieren de V aal 
en de Hart beslaat. Tot 1838 was dit gebied onbebouwd en bij
na onbewoond, maar sedert dien tijd is het gedeeltelijk bt:lvolkt 
door stammen van de Koranna's, de Bechuanen en de Griqua's 
vermengd met Boeren-kolonisten. Naarmate het getal der bewoners 
vermeerderde , ontstond er tusschen de inboorlingen en het 'rrans
vaalsch bestuur twist over de ware grens van de Transvaal, en 
werd Mr. Keate, de toenmalige Luitenant-Gouverneur van Natal 
als scheidsrechter daarbij ingeroepen. Hij deed uitspraak krachtens 
welke het grootste gedeelte van het betwiste grondgebied aan de 
stammen der inboorlingen werd toegewezen. Martinus Pretorins, 
de zoon van den beroemden "Voortrekker" , was President van 
de Transvaalsche Republiek, en persoonlijk achtte hij zich ver
plicht zich aan de uit praak van den Luitenant-Gouverneur 

, 
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Keate te houden; maar de vergunning daartoe werd hem door den 
Tran vaalschen Volksraad geweigerd, en dit moet de aanleidende 

' oorzaak geweest zijn waarom de heer Pretorins voor het president-
schap bedankte. De daaropvolgende tu schenregeering en de zwakheid 
van het Transvaal che bestuur verhinderden het Engel che Gouver
nement op de geldigheid van de uitspraak aan te dringen en te ei chen 
dat er gevolg aan gegeven zou worden. Na een tijdperk van groote 
verwarring en langdurige kuiper~j , eindigde de tusschenregeering 
daarmede dat de heer Bnrgers het ambt van Pre ident der Tran -
vaal aannam, 't welk hij tot de annexatie in 1877 bekleedde. 

De heer Burger behoorde tot een der oudste en geachtste 
familie in de Kaapkolonie. Hij wa opgeleid tot predikant der 
Nederduitsch Hervormde Kerk, een man die bij veel natuurlijke 
begaafdheden groote geleerdheid en kunde paarde. Maar in den 
loop zijner tudiën aan eene hooge. chool in Europa had hij veel 
van de hedendaag che rationalistische Duitsche begrippen over
genomen, die geheel in strijd waren met de Calvinisti che leer
·tellingen der N ederduitsch Hervormde Kerk. Dit verminderde 
echter geenszins zijn invloed op die kleine maar krachtige partü 
zijner Hollandsche landgenooten, als liberalen in staatkunde en 
godsdienst bekend, terwijl zijne natuurlijke welsprekendheid hem 
eene aroote populariteit verschafte ouder zijne landgenooten, die 
met redenaarstalent veel op hebben. Toen Pretorins het Presi
dentschap nederlegde, was de groote moeielijkheid een ge chikt 
candidaat te vinden , die de goedkeuring van een groot gedeelte 
der Transvaalsche republikeinen kon wegdragen; en de ver tandige 
.liberale~ partij liet het oog vallen op den wel prekenden jongen 
godgeleerde, wiens stoutmoedige verdediging van zijne onrecht
zinnige zien wijze reeds in eiken kerkeraad in de oude kolonie 
opzien had gewekt. Burgers nam de candidateur aan , liet de god
geleerdheid varen en werd President. Hij deed geen tijd verloren 
gaan om zich met ijver aan de zaak van vooruitgang in ver
schillende takken van het bestuur te wijden, maar gebrek aan 
ondervinding deed zijne beste plannen tot verbetering mislukken 
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en bracht eindelijk zijn bestuur en het land, dat bij bestuurde 1 

ten val. Hij had uitmuntende plannen tot volksopvoeding, tot 
herziening van het financie-wezen en tot invoering van een goed 
muntstelsel, tot hervorming van het rechtswezen en de instelling 
van goede gerechtshoven, tot ontwikkeling van de hulpbr~:mnen 

der Transvaal en verbetering van hare betrekkingen met het 
buitenland ; maar zijne plannen waren grootendeels boven de be
vatting zelfs van de verstandigste Boeren en geheel buiten de 
macht der Republiek om ze ten uitvoer te brengen. Burgers be
zocht Europa ; maar dat bracht de Tran vaal weinig praktisch 
voordeel aan. Zelfs het plan van den Delagoa Baai-Spoorweg, dat, 
als het ten uitvoer was gebracht, van onschatbare waarde voor 
de Transvaal geweest zou zijn , kwam niet verder dan tot het 
sluiten van eene leening te Amsterdam, groot genoeg om be
zwarend te z~jn voor de financiën van de Transvaal, maar on
voldoende zelfs voor een gedeelte van den spoorweg. 

Deze uitkomsten waren algemeen bekend, maar bovendien 
liepen' er geruchten dat Burgers stappen had gedaan om met 
meer dan eene Europeesche mogendheid een verbond te sluiten. 
Duit che staatkundigen en handelaar. dachten er ernstig over een 
vasten voet in de Transvaal te verkrijgen, als een krachtig tegenwicht 
tegen de oppermacht der Engelsehen op het gebied van handel 
en politiek in Zuid-Afrika. Deze plannen werden echter niet 
door de Duitsche regeering ondersteund, en Burgers kwam in 
de Transvaal terug zonder veel meer versterking dan sympathie 
eneenige mannen van kunde en beschaving, voornamelijk Duitsehers 
en · Hollanders , die hij overreed had om hem naar het land van 
belofte te vergezellen. 

Maar hoewel die buitenlandscha bondgenooten een groote teun 
voor Burgers hadden kunnen zijn in het bestuur Yan de Trans
vaal, bevorderden zij geenszins zijne populariteit. Zij waren 
dikwijls trotsch en on vriendelijk jegens de ouderwetscha Boeren; 
bovendien waren de meeste van de nieuwaangekomenen .libera
len" , en al. zoodanig eene ergerniil voor de orthodoxe leden der 
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Nederduitsch Hervormde Kerk en meer nog voor de "Dopper
secte" , waartoe vele welgestelde en ondernemende Boeren 
hehoorden. ' 

Eene der grootste moeilijkheden, waarmede Burgers te kampen 
had, was de noodzakelijkheid om het gezag der Zuid-Afrikaansche 
republiek over het Ba uto-opperhoofd Secocoeni krachtig te 
handhaven. Dit opperhoofd had in de streek bij de Goudvelden 
het overschot van de Bechuaansche volksstammen , die door de 
Zoeloe uit de open landstreek van de Tran vaal verdreven 
waren, om zich heen verzameld en eene sterke po itie ingenomen. 
Gedeeltelijk door .de moeilijkheid om hem daar aan te vallen, 
en gedeeltelijk door het gemi. aan volharding en de afvalliaheid 
vs.n de Boeren , liep de 1 expeditie om ecocoenie tot onderwer
ping te brengen lecbt af, en dit bleek de onmiddellijke oorzaak 
te zijn waaraan de val van zijn bestuur i · toe te schrijven. 

Dit brengt ons tot het tijdperk toen Sir Theophi.lu hepstone , 
op lat van het Engel che Gouvernement, in 1877 de Transvaal 
bezocht. 't Is onnoodig de in tructiën , wa::trvan hij voorzien wa , 
of de geschied nis van zijn bezoek hier mede te deelen ; een en 
ander i in de Blue books uitvoerig vermeld. 

Bij het beoordeelen van de annexatie der Transvaal , gelieve 
men in 't oog te houden dat dit e ne daad wa , die volstrekt 
niet van mij uitging, waarover ik niets te ?.eggen , en waarmede 
ik eer t later uoor de omstandigheden te maken had. De annex
atie had plaats op den 11 en April, en er kon toen van mijne 
aankomst aan de Kaap, op den. 31 sten Maart, aan ir Theophi.lu 

hep tone niets bekend zijn, want de telegraaflijn be tond de tijd 
nog niet , en de brieven bleven drie weken van de Kaapstad naar 
Pretoria onderweg. Ik zeg dit niet om mijne eigene verantwoor
delijkheid voor alles wat met de Tran vaal in verband taat te 
verminderen, maar eenvoudig als eene reden waarom mijne mee
ningen dienaangaande als die van een onpartijdig opmerker be
schouwd kunnen worden. 

De groote vraag wa toen, evenal. nu, of de annexatie te 

, 
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tochtvaardigen was. Onderzoeken wij die vraag met het oog op 
de belangen, de wenschen en de verplichtingen der Boeren. Laten 
wij de Boeren in het gunstig te licht beschouwen, als een onaf
hankelijk volk , dat 1.ijne nationale vrijheid , met zooveel moeite 
verworven , wilde behouden. 

Het lijdt geen twijfel of op het tijdstip toen 8ir Theophil us 
~ hepstone de Transvaal bezocht, heer chte daar regeeringloo beid 
en verlamming van alle bestuursmacht. Burgers had geen gezag 
genoeg om de wetten te handhaven, de wettelijke belastingen in 
te vorderen, of leven en eigendom te beschermen. De financiën 
verkeerden in een allerwanhopigsten toestand. Er was geen geld 
in de schatkist om eenig plan van het bestuur ten uitvoer te 
brengen , om salarissen of zelfs achterstallige contracten te betalen. 
liet papierengeld van de republiek wa zoo in waarde verminderd 
dat het nauwelijks meer werd aangenomen, en waar geen Engelsch 
geld te verkrijgen was , moest men zijne toevlucht nemen tot 
1·uilhandel. De leden van den Volksraad waren doof voor de 
dringeHde beden van Burgers om den 'taat te redden, eenvoudig 
door de belastingen te betalen,· die .:ij zeiven hadden opgelegd, 
en aan de wetten te gehoorzamen , die zij zeiven gemaakt hadden. 
Al zijne krachtige en vurige taal was te vergeefs. Toen Pretorins 
zijn ambt nederlegde, was er geen Boer te vinden om het Pre
sidentschap te aanvaarden. De ondernemende jonge Kaapsche 
kolonist, die deze taak beproefd had, was genoodzaakt te beken
nen dat zijne krachten tekort schoten en dat hij de poging moest 
opgeven; en toen Burgers de teugels van het bestuur nederlegue, 
was er onder de aanwezigen niemand, die aanbood ze op te 
nemen dan Sir Theophilus Shepstone, de Engelsche gevolmach
tigde. Deze feiten zijn nooit ontkend, en kunnen ook nu niet 
tegengesproken worden. Al wat de Boeren en hunne vrienden 
zelf: nu nog kunnen zeggen is , dat, als men hen maar aan hun 
lot overgelaten had, zij zich er wel ~ doorgered" zouden hebben 
en hun Staat even goed hadden kunnen imichten als de Oranje
Vrljstaat; maar in 1877 geloofde niemand dat uit mogelijk was 1 
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en geen verstandig mensch, die de feiten kent , gelooft tlat ook 
nu. Laat ieder, die aan de juistheid van deze voor telling twijfelt, 
de kolommen van de "Volksstem", het'Holland che dagblad van 
Pretoria, van Februari en Maart 1877, raadplegen, en zij zullen 
in de verslagen der vergaderingen van den Volk raad , en inzon
derheid in de redevoeringen van Burgers, ruimschoots het bewijs 
vinden hoe noodlottig verlamd de besturende macht was , en hoe 
. tijfhoofdig de Boeren de maatregelen verwierpen waardoor alleen 
een eigen bestuur langer mogelijk kon zijn. 

De omstandigheden van den Oranje Vrij taat waren, zooals 
reed is aangetoond, geheel ander dan die van de TransvaaL 

Geen van de voordeelen, die Brand ten dien te si;onden en 
die zijne zware taak in den Oranje Vrij taat mogelijk maakten, 
waren in de Tran vaal te vinden. Door het Brit che en het 
Transvaalsche gebied in ge loten , had de Oranje V rijstaat geen 
vijandelijkheden met de inboorlingen. Maar in de Transvaal had 
het al verder "trekken" van de Boeren zijne gren bereikt, en 
edert eenige jaren waren zij in bot ing gekomen met wilde 

volks tammen , die hunne afzonderlijke benden niet bij machte 
waren terug te drijven. Ten noorden , ten oosten en ten zuiden 
hadden de Boeren bepaald voor de inboorlingen moeten wijken. 
Verstandige en vaderlandslievende Boeren zagen in dat zij den 
strijd tegen de inlandsche volksstammen niet langer konden vol
houden. Het was geheel iet anders, de vereenigde macht van de 
geharde en in den krijg geoefende emigranten der "Voortrekkers" 
aan te voeren , dan dat de regeering te Pretoria burgers , die 
op 400 mijlen afstands hunne woonplaats hadden, opriep om met 
behulp van eenige gehuurde bondgenooten tegen ecocoeni oorlog 
te voeren , terwijl de Zoeloes , de Ba utos en de Matabelen toe
zagen , bereid om aan den strijd tegen de blanken deel te nemen 
zoodra zich eene geschikte gelegenheid opdeed. 

Sir Theophilus Shep tone wi t met zekerheid welke plan
nen het opperhoofd van den machtigsten volk stam, de Zoeloes , 
ten opzichte van de Transvaal had. Herhaaldelijk had Cetywayo 
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zelf, en bij monde van zijne vertrouwdste boden, hem dringend. 
verzocht of het Engelsche gouvernement zich er niet tegen zou 
verzetten als hij "zijne speren wiesch" in het bloed zijner naburen; 
of het hem zou vergunnen de Boeren van het betwiste grondge
bied , dat Cetywayo zelf hun had toegewezen , te verjagen, en 
hen allen terug te drijven tot drie honderd mijlen boven Pretoria, 
waarop hij aanspraak maakte krachtens het recht van Chaka's 

en Moselekatze's veroveringen. 
Wat wij ook mogen denken dat hij ten opzichte van Na tal in 

't schild voerde, zeker is het dat het hem noch aan den wil noch 
aan èle macht ontbrak om de Boeren uit 'te roeien, als hij maar 
had kunnen rekenen op onze neutraliteit. Daar ir Theophilus 

hepstone dit stellig wi t, achtte hij zich verplicht er de voornaamste 
personen in de Tran. vaal kenni. van te geven. Later . vond men 
daarin eene grief tegen hem. Als hij echter verzwegen had wat 
hij wi t, zou er wraak over geschreeuwd zijn. 

Maar hoe groot het gevaar ook was , de Boeren riepen onze 
beschei·ming niet in , en wij moesten wachten totdat zij het 
deden. • 

Wat de Boeren ieder voor zich wenschten was onafhan
kelijkheid van wetten en bestuur in het algemeen, niet van 
dit .of dat vreemd bestuur, maar van ieder gezag hoegenaamd; 
zich door niemand te laten dwingen , zooals zij het uitdrnkken , 
"een andermans rook niet te zien" ; vrij en ongehinderd te zijn 
in al hun doen en laten. Dit wa het doel van hun streven. 
Zij hadden een sterk gevoel van nationaal bestaan en nationale 
onafhankelijkheid ; maar aan nationale vrijheid hunne persoonlijke 
teugelloosheid en weerspannigheid om aan \Vetten te gehoor
zamen ten offer te brengen, daar wilden zij niet van ho01·en. 
De grenzen, waarbinnen zulk eene vrijheid mogelijk was, 
waren bereikt voordat Burgers de taak van hen te besturen 
op zich nam. Alleen doordat de Boereu zeiven van deze 
waarheden· overtuigd geweest moeten zijn, laat het zich verkla
ren dat zij zoo lijdelijk in de annexatie berust hebben. 
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Maar, heeft men aangevoerd, de maatregel is onder protest 
door de Boeren aangenomen ; en op dat protest , waarvan in der 
tijd door Burger aanteekening is gehouden , heeft men zich 
beroepen om kleur te geven aan de bewering dat het eene daad 
van geweld van het Britscha Gouvernement was. Die stellino
kan echter den toets niet doorstaan in het licht van onwederlegbare 
feiten. Eenige weken vroeger had Burgers eene vergadering van 
den Volk raad gehouden ; hij had, zooals gezegd i , al zijne wel
sprekendheid uitgeput om zijne toehoorders te bewegen hun land 
te redden, niet door daden van heldhaftige zelfopoffering , maar 
eenvoudig door aan de wet te gehoorzamen en hunne ver. chuldigd 
belasting te betalen; maar 't was alles voor doove ooren gepreekt. 
De republiek is eigenlijk aan verval van krachten gestorven , en 
haar dood werd voorzeker geenszins verhaa t door eenige daad 
van ir Theophilus hepstone , wat ook zijn per oonlijk gevoelen 
aangaande den tijd en de wijze van annexatie gewee t moge zijn. 

Wat bedoelde Burg rs dan met zijn formeel pro te t? vraagt 
men wellicht. 't Is , vrees ik, niet te ontkennen dat het protest 
niet anders was dan een dramati eh slot "van zijne poging om te 
regeeren, hem ingegeven door een natuurlijk verlangen om be
rnsting in tlen maatregel in overeen temming te brengen met den 
theoretischen plicht van gehoonmambeid aan de constitutie. Maar 
wat ook de drijfveer tot dat protest geweest moge zijn, het 
moet toen toch klaarblijkelijk geweest zijn dat een mondeling 
prote t, hoe krachtig ook gesteld, het middel niet was om de 
annexatie te beletten. Als de groote meerderheid der Boeren zich er 
werkelijk tegen had verklaard, zou niets gemakkelijker gewee t 
zijn dan gehoorzaamheid aan de afkondiging te weigeren; de 
Britsche vlag, die Sir Theophilus Shep tone gehe chen bad, 
naar omlaag te halen, hem zijn pa. poort te geven en hem naar 
de grenzen te brengen. Er waren onder de Boeren genoeg man
nen , naar wier raad zij lui terden , die wel wi ten dat dit alle 
had kunnen geschieden op eene wijze , waardoor het Engel
sche Gouvernment zich feitelijk niet beleedigd kon achten. 
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Hadden zij zich de minste opoffering willen getroosten om hunne 
onafhankelijkheid te waarborgen, dan zou er verder niets noodig 
geweest zijn dan in de plaat van Burgers een President te 
kiezen, die het be tuur op zich wilde nemen , en door hunne 
belasting te betalen hem de middE-len te verschaffen · om te 
regeeren. Maar zulk een man was toen niet te vinden, n de 
Boeren beru tten als één man in de annexatie al::; eene onver
mijdelijke noodzakelijkheid. 

Zooveel is zeker, dat , wat men ook op andere gronden tegen 
de annexatie moge aanvoeren, de toestand der inboorlingen, 
zoowel in de Transvaal zelve als aan d grenzen, veel verbeterd 

i · , en dat er onder de Brit ·che vlag nog meer verbetering te 
verwachten i . 

Maar de vraag blijft: !lebben wij , het Engelsche volk, niet 
eenig recht om ons te beklagen over de nieuwe la ten, die on 
zijn opgelegd? 

Ik. geloof het niet. liet was in 't oogvallend onbe taanbaar 
niet de veiligheid der Engclsche Koloniën, en . taat van reg e
ringloosheid en wetteloosheid in een zoo naburig land te gedoo
gen. Wij weten nu welke plannen de Zoeloe en andere iuland
sche stammen met de_ Transvaal hadden, en wat zij konden, en 
1.eiden dat zij wilden doen, als het Engelsche Gouvernement het 
hen maar met de Boeren liet afmaken zonder zich er mede te 

bemoeien. Als men leest wat de Zoeloes zonder vuurwapenen 

deden toen de Boeren vereenigd waren, en wat zij later getoond 

hebben te kunnen doen toen zij onder etywayo georganiseerd 
en gewapend waren , kan men nagaan wat de gevolgen voor Na tal 
en de Europee che heerschappij in Zuid-Afrika in 't algemeen, 
geweest zouden zijn al de Zoeloes verzekerd waren gewee t dat 
wij het rustig zouden aanzien wanneer zij de Boeren aanvielen, 
waartoe zij maar al te veel lust hadden. 

Maar er wa een ander gevaar, dat ieder , die tot den maat
regel medewerkte, duidelijk voor oogen tond , hoewel er in de 

officieale rechtvaardiging van d annexatie betrekkelijk weinig 
2• 
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"an gezegd is. Burgers en de meesten zijner ambtgenooten wisten 
zeer goed dat er behalve Engeland nog wel andere Europeesche 
mogendheden waren , die , als Engeland niet wilde, te bewegen 
zouden zijn om de Transvaal te helpen haar bestaan te handha
ven. Burgers had, wel is waar, op zijne reis in Europa, zonder 
goed gevolg getracht zulke bondgenoot chappen te sluiten, maar 
er was geen reden om te vooronderstellen dat de bezwaren, die 

er toen tegen bestonden , volgehouden zouden worden al de 
groote Mogendheden van Europa zeker waren dat Engeland de 
verantwoordelijkheid niet op zich wilde J?.emen en onverschillig 
zou aanzien dat eene andere mogendheid de onafhankelijkheid 
van de Tran vaal be chermde. • 

De Tmn vaal tot eene bond-kolonie te maken wa , en i nog, 
een geliefkoosd plan in de Duit. che handelswereld, en in Hol-

(] land onder hen , die verwachten dat Holland eenmaal door 
Duitachland geannexeerd zal worden. 't Is onnoodig zich in gis
singen te vereliepen wat het gevolg geweest zou zijn als de 
Duitsche regeering zulke plannen had aangemoedigd ; maar vei·
zekerd, zooals bet Engelsche Gouvernement geweest moet zijn, 
dat zulk een gevolg mogelijk wa , zou het eene zelfmoordende 
politiek ten opzichte van onze koloniën in Zuid-Afrika geweest 
zijn , te aarzelen om de Transvaal, in den een of anderen vorm, 

d'e hulp te verleenen , die zij noodig had om baar bestaan te 
handhaven, toen het Tran vaal che bestuur in zulk een volslagen 

staat van machteloosheid was. 

Men heeft aangevoerd dat het bezit van de Transvaal onze natio
nale verantwoordelijkheid heeft vermeerderd. Die bewering is, geloof 

ik, meer dan twijfelachtig. Maar zelfs al was die vermeerdering van 
verantwoordelijkheid te bewijzen, is de tijd om haar te beperken, door 
de vestiging van nieuwe koloniën niet toe te laten, reeds lang voorbij. 
Die tegenwerping zou drie eeuwen geleden misschien van kracht 
zijn geweest, toen w~j nog geen koloniën bezaten; maar zij is 
uit den tijd , na eene koloniale geschiedenis, die, van de vesti
ging van A merikaansche en We t-In di che koloniën tot die op 
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de Fidsji-eilanden, bewij t dat de vermeerdering van koloniale 

verantwoordelijkheid niet onbestaanbaar i met vermeerdering 

van macht om ze te behouden , te regeeren en te verdedi

gen. 

Daarom , uit welk gezichtspunt men de zaak ook be chouwt , 

hetzij met het oog op de belangen der Boeren en hunne toen

malige wenschen, of het belang der inboorlingen, of op onze 

positie in Afrika, ik zie niet in wat er , met plichtmatige zorg 

voor onze eigene veiligheid en de ware belangen onzer naburen 

in die treken, anders gedaan kon worden dan de Tran vaal 

bij het Brit eh grondgebied te trekken. Of dit niet op eene 

betere wijze of op een anderen tijd had kunnen ge ebieden , 

blijft eene vraag, die wij aan de beslis ing overlaten van wie er 

iets beters op weten. De vraag is nu maar: W a het mogelijk 

de Transvaal aan regeeringloosheid prU te geven of haar eenc 

prooi van de naburige inlandsche volk tammen te laten worden? 

Zoo niet, op welke andere wijze kon de volstrekt noodzakt>l!jke 

vestiging van een Europee eh bestuur verkregen worden? 

De vergadering van den Volk. ra~td wa na de afkondiging 

van de annexatie nauwelijks uiteengegaan , of men ontdekte dat 

het nieuwe régime belemmerend zou zijn voor velt>n, voornamelijk 

vreemdelingen, die met den staat van regeeringloo heid hun 

voordeel hadden gedaan ; en het ko. tte hun weinig moeite op de 

gemoederen der Boeren te werken en hun te beduiden , dat de 

annexatie onnoodig en nadeelig voor hunne belangen was. 

Eene volks-meeting, met uitvoerige besprekingen van politieke 

vraagstukken, valt bijzonder in den maak van de Boe1·en; en 

toen zij vergaderd waren , wa het niet moeilijk hen in de meening 

te brengen dat zij door hunne bestuurders verraden waren, en 

door de Engelscha ambtenaren, wien zij toch reed geen goed 
hart toedroegen, verdrukt zouden worden. 

De heeren Kruger, Jorissen en Jouhert werden door de ver

gadering afgevaardigd om naar Europa te gaan met een protest 

tegen de annexatie. Sommigen zagen in die de~utatie een formeel 
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protest , en anderen niets meer dan een wassen neus , die den 
grootsten schreeuwers onder de ontevredenen werd aangedraaid, 
om hun te doen gelooven dat men alles gedaan had wat men 
kon , en dat zij , zonder hun geweten te bezwaren , in de annexatie 
konden berusten. De deputatie kwam in Europa, werd met 
behoorlijke beleefdheid ontvangen, maar moest ongetroost weêr 
heengaan met de verzekering dat het onmogelijk was den maat.regel 
te herroepen. Bij geene der mogendheden op het vasteland vond 
zij sympathie, en zij kwam terug zonder. eenigen bevredigenden 
uitslag voor de protesteerende partijen. Ee~e tweede volks-meeting 
werd gehouden, en eene tweede deputatie werd afgezonden , 
waarbij de hee1·en Kruger en Jouhert waren, maar zonûer beter 
gevolg, en de leden, kwamen uit Engeland in Zuid-Afrika terug 
juist toen de oorlog met de Zoeloes was uitgebroken en het 
gevecht bij Isandhlwana zoo noodlottig voor de eer onzer wapenen 
was geweest. 

Als men op de achttien maanden , die toen sedert de annexatie 
verlocpen waren, terugziet en de aanmerking maakt dat de 
regeering in dien h1sschentijd weinig gedaan had , orn de noodige 
hervormingen tot stand te brengen en de heffing van de belas
tingen onder de oude wetten met kracht door te zetten, moet 
men in 't oog houden dat Lord Carnarvon, die zoo goed als een 
Engelschman slechts kon de behoeften van de Tran. vaal kende , 
zijn post had nedergelegd. Zijn gemis was een groot verlies voor 
de TransvaaL Maar bovenal had Sir Theophilus Shepstone den 

meest onverwacbten tegenstand ontmoet bij het regelen van de 
geschillen tusschen het Transvaalsche bestuur en de Zoeloes. 

't Is onmogelijk hier in bijzonderheden te treden van het 
geschil tusscben de Zoeloes en het bestuur der Transvaalscha 
republiek, dat een der aanleidende oorzaken van den oorlog met 
de Zoeloes was. Tijdens het leven van zijn vader Panda, had 
Cetywayo van de Boeren twee zijner voortvluchtige broe
ders gekocht, mededingers naar het koningschap, die in de 

Transvaal eene wijkplaat.s gezocht hadden. Als den prijs voor de 
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uitlevering , was den Boeren eene breede strook lands beloofd. 
Zij mochten het grondgebied in bezit nemen, waar zij huizen 
bouwden, hoornen plantten en het land in boerderijen verdeelden. 
Maar die overeenkomst werd door Panda, den regeerenden koning, 
en door den grooten raad van Zoeloe-opperhoofden en raad lieden, 
niet goedgekeurd , en op dien grond werd de bekrachtiging van 
de vergunning door Cetywayo ontweken , toen hij aan de regeering 
kwam en zich machtig genoeg gevoelde om meer dan tegen de 

Boeren opgewassen te zijn. 
Als Secretaris van Inland. eh Bestuur in Natal, was ir Theo

philus Shep tone persoonlUk meer op de hand van de Zoeloes , 
die het betwiste grondgebied terugvorderden , dan van de Boeren, 

die het wilden behouden , maar toen hij de zaak van de andere 
zijde be chouwde , in het licht van de bewij stukken door de 
Transvaalscha autoriteiten geleverd , wa. hij van de billijkheid 
der Transvaal che aanspraken overtuigd. Hij had altijd veel 
invloed op de Zoeloe en hun opperhoofden gehad. Ta de 

annexátie ging hij zoo spoedig mogelijk naar dat g deelte 
van de grens , dat het tooneel van den twist was , meenende dat 
hij wel in staat zou zijn eene schikking met de Zoeloe te tref
fen, die aan de billijke eischen van beide partijen zon voldoen. 
Op verzoek van ir Theophilus bep. tone, zond Cetywayo eene 
talrijke deputatie van zijne voornaamste opperhoofden en raads
lieden om aan de grens eene amenkomst met hem te hebben , 
en groot was de verbazing van den Engelsehen bestuurder en van 
den mee ten, die hem vergezelden, toen zij, in plaat van vriend
schappelijk begroet te worden , met alle blijken van toorn, zelf: 
met eene zekere verachting, ontvangen werden. Zoeloe-oppel·hoof
den , die zijne onderdanige vrienden waren geweest toen hij e
cretaris van Inland eh Bestuur in Na tal was , spraken hem nu met 
onverholen minachting toe, en in plaats van geneigdheid tot 
schikken en onderhandelen , vond hij niets dan een uitdagend 
volhouden dat de Zoeloes recht hadden op het geheele land. 

De reden hiervan was dat het Zoeloe-opperhoofd altijd gewoon 
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was geweest de Regeering der Transvaalscha Boer n en het 
EngeL<>che Gouvernement van Na tal als mededingende , zoo niet 
vijandige, machten te be chouwen en n'iet kon begr~jpen of dulden 
dat zijn oude vriend en raad man als bestuurder van de Trans
vaal tot hem kwam om Tran vaalsche aanspraken te bepleiten. 

Eerst scheen het alsof de oorlog onvermijdelijk was, en menigeen, 
die den aard van de Zoeloe kende, voorspelde dat de Zoeloe-impi 
terstond met geweld bezit zouden nemen van het geheele gebied , 

met inbegrip van een deel van twee districten , die ontegenzegge
lijk van rechtswege aan de Tran ' vaal toebehoorden. Door tu -
schenkomst van het Bestuur van Natal, · kwam het echter niet 

tot dadelijke vijandelijkheden. De Luitenant-Gouverrreur , Sir 
Henry Bul wer , bood Cetywayo zijne bemiddeling aan en telde 

hem voor, eene commissie van scheidsrechters te benoemen. Dit 
voorstel werd aangenomen. De ·cheid rechters, allen Natal che 
ambtenaren, door den Luitenant-Gouverneur gekozen, telden 
een onderzoek omtrent de aanhangige kwestie in, OJP daarvan 
later ver lag uit te brengen. De Boeren legden hunne bewijs
stukken over, waaruit bleek dat Cetywayo, namen de Zoeloes, 

die toen door zijn vader geregeerd werden, voor bet grootste 
gedeelte af tand had gedaan van het gebied, waarop de Boeren 
aanspraak maakten; maar zij waren niet in staat eenig geldig 
bewijs bij te brengen, dat die af: tand door Panda of den grooten 

raad der Zoeloe-opperhoofden bekrachtigd wa . . De Zoeloes wilden 
wilden geen enkel bewijs overleggen of over de kwe tie van af
stand redetwisten . Zij ontkenden dat er ooit eenige af ·tand gedaan 
was en kwamen met aanspraken op een veel grooter gebied dan 
de landstreek in kwe tie vqor den dag. Zij beperkten hunne 
eischen echterr tot het betwiste terrein en verklaarden eenvoudig 
dat hun kon:llig dit wilde hebben. 

De commissie bracht een ver lag uit, dat, met eenige nadere 
toelichting, door den Luitenant-Gouverneur van Natal aangeno
men en aan mij ter goedkeuring gebracht werd. De commissie 
van scheid rechters verwierp al de bewijzen , zoo mondeling al 
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schriftelijk , die voor de Transvaal aangevoerd werden. Zij nam 
niet in aanmerking dat de afstand van grondgebied aan de Boeren , 
hun door Cetywayo voor de uitlevering van zijne broeders b -
loofd, tot nu onlangs nooit door de Zoeloes outkcnd wa ; dat 
een der voornaamste punten van Panda's beklag bij het bestuur 
van N atal over het aanmatigend gedrag van zijn zoon en erfge
naam was geweest, dat Cetywayo den afstand had gedaan zonder 
zijne machtiging, en zich maar zoo goed mogelijk moest zien te 
redden uit de moeilijkheden , waarin hij zich gebracht had, want 
dat hij - Panda - den af: tand niet zou bekrachtigen. In de 

uitspraak werd volstrekt geen acht geslagen op bijzondere aan-
praken , uit een langdurig en onge toord bezit ont proten , zoo

min als op Cetywayo's verplichting om niet als oppermachtig 
gebieder terug te nemen wat hij al regent had afgestaan; en 
zonder uiteenzetting van de redenen waarom , werd het geheele 
betwiste gebied aan de Zoeloes toegewezen. 

Na een nauw keurig onderzoek van de geheele zaak , · was ik 
van oÓrdeel dat de Engelsche Regeering, die de leden der Com

mi sie gekozen had , zich aan hunne be li sing houden moest, die 
het betwiste gebied niet aan het Brit che Bestuur in de Transvaal 

maar aan den Zoeloekoning toekende. Het was echter duidelijk 
dat de particuhere rechten, die men te goedertrouw daarop 
verkregen had terwijl het land in het bezit der Transvaalscha 
regeering was , in 't geheel niet onderzocht waren, en ik maakte 
in de uitspraak over het bezit van het betwiste gebied de be

paling, dat de particuliere rechten van hen, die er zich tijdens het 
Tran vaal che be tuur gevestigd hadden , ongeschonden zouden 
blijven. Wat nu volgt behoort meer tot de geschiedenis van den 
Zoeloe-oorlog. Wij hebben hier alleen den invloed op te merken, 

dien het op de gemoederen in de Transvaal had. Men moet niet 
vergeten dat de eigenlijke oorzaak van den Zoeloe-oorlog een 
TransYaalsch geschil wa . Tot nu toe heeft men dien oorlog 
altijd geheel uit een N atalsch oogpunt beschouwd ; en onze betrek
kingen met de Zoeloes waren ongetwijfeld van meer rechtstreeksch 
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gewicht voor het bestaan van N atal dan voor de TransvaaL Maar 
het uitgangspunt was de twist over het grondgebied · tusschen de 
Boeren en de Zoeloes ; en boewel N atal door den afi tand van 
het betwiste gebied voor een verwoestenden inval behoed bleef, 
waren de Boeren van alle standen en overal in de Tran vaal 
uiterst verontwaardigd over de uitspraak van het scheid gerecht , 
en slechts weinigen erkenden eene verzachtintY van hunne grieven 
in het behoud van de particuliere rechten , die tijdens het Trans
vaalsch bezit op den grond verkregen waren. 

Gedurende de laatste werkzaamheden der Commi ie en de 
daaropvolgende beraad Jagingen der Engelsche ambtenaren. was 
Kolonel (nu Sir Evelyn) Wood aangekomen met de kolonne, die 

in den Kafferoorlog tegen Kreli onder hem gediend had. Hii was 
door het Kafferland getrokken en had op Transvaal eh gebied, 
niet ver van de betwiste grens , stand gehouden. De Zoeloes 
hadden in het land van Luneburg, eene welvarende Transvaalsche 
kolonie van ruim twintig Duit. che gezinnen, twee expedities 
gezonden, welke al de inboorling n, die zich niet hadden kunnen 
redden , ombrachten , hun vee en kinderen roofden , en het dorp, 
waarin de kolonisten zich hadden teruggetrokken, dreigden aan 
te vallen. De aankomst der kolonne van kolonel Wood redde Lu
neburg van de uitvoering dezer bedreigingen. Maar Kolonel Wood 
maakte zich nog verdienstelijker door het vertrouwen van eenige 
der be te Transvaalsche boeren aan de grenzen te winnen. De 
naam van Piet Uijs zal altijd in één adem genoemd worden met 
de dappere daden van zijn bevelhebber. De vader van Piet Uijs 

was een der moedigste V oortrekkers, die , met velen van zijne 
familie en vrienden, het leven had verloren in den vroegeren 
Zoeloe-oorlog met Dingaan. Zijn zoon Piet was , met verscheidene 
kloeke zonen en neven, een onzer krachtig te bondgenooten, en 
stierf den heldendood , met een aantal Britsche officieren, te 
Hlobane, twee dagen vóór Wood's groote overwinning te Kam
bula. Zulke voorbeelden van trouw en heldhaftige zelfopoffering 
als W ood's depêches vermelden, mogen niet vergeten worden in 
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een tijd nu wij zoo licht in verr.oeking komen over al de Trans
vaalsche Boeren hard te oordeelen. 

In 1878 wenschte Harer Majesteits Regeering dat ik als 

haar gevolmachtigde Natal en de Transvaal r.ou bezoeken. Ik 
had den Secretaris van Staat er op gewezen dat een gevol
machtigde onmogelijk met goed gevolg eenig oppertoezicht 
over de zaken aldaar kon houden, tenzij de briefwisseling van 

den Luitenant-Gouverneur van Natal en den Bestuurder van 

Transvaal met den Secretaris van Staat hem werd medegedeeld, 
zoodat hij tenminste evengoed als de Secretaris van Staat op 

de hoogte was van alles wat er in Natal en de Transvaal was 

voorgevallen en van de zienswijze der ambtenaren, die het 

bestuur over die koloniën voeren. Aan mijn wenk werd gevolg 
gegeven, en eerst van dien tijd af heb ik rechtstreeks te doen 

gehad met den loop van zaken in Na tal of de TransvaaL 

Een der eerste punten, waarvan eene oplettende lezing van de 

briefwisseling mij overtuigde , was dat vijandelijkheden noch met 

de Zoéloes noch met de Boeren lang vermeden konden worden. 

De vraag was maar met wie van beiden bet daar het eerst toe 

zou komen , en het was mogelijk dat eene overwinning , op den 
eer te die den vrede verbrak behaald , den an~ere van eene 

vredebreuk r.ou terughouden. Met deze zienswijze konden de Na

talsche ambtenaren zich echter niet ~ereenigen. Zij hielden zich vast 

overtuigd dat de Zoeloes nooit tot vijandelijkheden tegen Na tal 

r.ouden overgaan. Zij beweerden dat de eenige reden voor de 

vijandschap van de Zoeloes in onze betrekking met het bestuur 

der Transvaal te zoeken was ; en wat de Transvaal betrof, daar 

.:wisten-zij wisten zij weinig van en zij bekommerden er :zich ook 
niet veel om. 

' ir Theophile Shepstone was nu op het punt van de Transvaal 
te verlaten en naar Engeland~ te vertrekken , waar zijne tegen

woordigheid vereisebt werd om de Regeering de inlichting te geven, 
die zij noodig had om eene grondwet voor de Transvaal te 

maken. Hij werd 0pgevolgd door kolonel (nu Sir Owen) Lanyon, 
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die het vertrouwen der Regeering gewonnen had door den ijver 
en de bekwaamheid, waarmede hli onder groote moeilijkheden de 
zaken in de kolonie Griqualand West •bestuurd had. De Boeren 
zouden in het begin van 1879 eene groote volksvergadering 
houden , waarin hunne afgevaardigden, de heeren Kruger en 
Jouhert, verslag zouden uitbrengen betreffende hunne tweede 
zending naar Engeland. 

Zij hadden kolonel Lanyon en mij uitgenoodigd hunne verga
dering bij te wonen , en toen wij hun op het ongepaste daarvan 
wezen, verlangden zli dat wij hun kamp ~ouden bezoeken voordat 
het uiteenging , om te ho01·en wat het ·comité te zeggen had, 
en ons te overtuigen van de eenstemmigheid der groote meer
derheid van de Boeren in hun prote t tegen de akte van 
annexatie. Ik had beloofd in dit opzicht aan hun verlangen te 
voldoen, maar de nederlaag der Engelsehen bij Isandhlwana en 
de daaropvolgende wapenschorsing en gevaarlijke stand van zaken 
in Na tal en Zoeloeland voordat de versteJ>kingen uit Engeland 
konden aankomen, hielden mli langer op dan ik verwacht had, 
en het was reeds ver in Maart eer ik uit Natal naar de Trans
vaal kon gaan. 

' 
Op weg naar de grenzen van Natal ~ door de treek, die het 

tooneel was van de gruwelen , veertig jaar geleden door de Zoe
loes gepleegd , had ik ruimschoots gelegenheid om op te merken 
hoe gegrond de vrees van alle oude inwoner van het land voor 
een inval der Zoeloes· was. 't Was duidelijk dat niets zulk een 
inval kon weêrstaan of voorkomen, dan de vrees van het inval
lende leger om met buit beladen op zijn terugtocht afgesneden 
te worden. De stellingen , die de drie colonnes van Lord Chelm. -
ford in Zoeloelimd hadden ingenomen, voorzagen voor 't oogen
blik in zulk eene verdediging; en het moest iedereen , die het 
land doortrok, in 't oog vallen dat, zonder de aanwezigheid van 
die troepen in Zoeloeland, een Zoeloe- . impi" , die eenmaal over 
de grenzen was , gemakkelijk tot dicht bij den Drakeusberg kon 
doordringen , zonder gevaar van eenigen krachtigen tegenstand te 

• 

• 



ontmoeten buiten de we1mge versterkte .laagers". De verstel'~ 

kingen uit Engeland waren reeds gedeeltelijk aangekomen; en de 
overwinning, door kolonel Wood bij Kambula behaald, die ik 
te N ewcastle vernam toen ik in het laatst van Maart zijn kamp 
voorbijkwam, was een geruststelling voor mij dat het erg tç van 
den Zoeloe-oorlog achter den rug wa ; maar het was nog eenigs
zins gevaarlijk de Zoeloe-grenzen van troepen te ontblooten , en 
daarom besloot ik, hoewel de toon der ontevreden Boeren in bun 
kamp dreigend was geweest, 'zonder geleide daarheen te gaan , 
bouwende op de goede trouw hunner aanvoerders en hunne 
gezindheid om de gebruiken van beschaafde volkeren in acht te 
nemen. 

Op mijn zesdaagsehen tocht van de grenzen naar het Boeren
kamp, bleek het mij telkens dat welke band van eenheid de 
Boeren ook mocht verbinden , zij over de wenschelijkheid van 
het herroepen der Akte van Annexatie althans niet eenstemmig 
dachten. Dikwijls ontmoette ik op mijn weg mannen, meestal 
Boeren; die van mij wilden te weten komen welke boodschap 
ik naar het kamp had over te brengen , en die zeer verlangend 
waren om te vernemen of het herroepen der Akte van Annexatie 
een deel mijner instructiën uitmaakte. Wat het doel van die 
vragen was, kon niet twijfelachtig zijn. Zelden was daarin eenig 
blijk te bespeuren van instemming met de bedoelingen der 
ontevreden Boeren. Het gevoelen , dat het meest te kennen werd 

gegeven , was misschien wel, dat de annexatie niet moest worden 
ingetrokken. V el en zeiden dat zij liever onafhankelijk zouden zijn 

gebleven , maar de meesten erkenden dat het eene verandering 

ten goede was en dat het nu maar zoo blijven moest. In vele 
gevallen kwamen er smeekschriften van vrouwen en gezinnen 
om hunne mannen en zonen, die , zooals zij zeiden , tegen hun 
zin in het kamp der Boeren werden gehouden, terug te zen
den. Eenige mijner berichtgevers voegden er bij dat zij vóór 
de annexatie naar de Transvaal waren gegaan , in de overtui
gmg dat die onvermijdelijk was; anderen waren na de annexatie 

• 
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gekomen en wilden er niet van hooren dat Harer Majesteîts 
Regeering het land weder aan zijn vroeger wanbestuur zou overgeven. 

Op de meeste plaatsen , waar wij , nà ons vertrek uit Pieter
maritzburg, halt hielden , ontmoetten wij welmeenende raadgevers , 
die ons voorhielden dat een bezoek in het kamp met groot ge
vaar gepaard ging, en dat ik veel beter zou doen een der andere 
wegen naar Pretoria in te laan. Waarschijnlijk wist men in het 
Boerenkamp dat ik zulke raadgevingen ontvangen had; want op 

den ochtend van mijn bezoek ontving ik een brief van het comité , 
waarschijnlijk geschreven toen men noa niet wist dat ik in aan
tocht wa , en waarin mij, in niet zeer beleefde bewoordingen , 
verweten werd dat ik , zooals zij meenden , van mijn tellig te 

kennen gegeven voornemen om hen te bezoeken wa afgeweken. 
Mijne aanwezigheid was echter een voldoend antwoord op hun 
gebrek aan vertrouwen, en op eenige mijlen afstands van het 

kamp kwamen het comité en eene deputatie der aanvoerders mij 
te gemoet. 

Ik kan hier geen omstandige be chrijving geven van dit zeer 
belangwekkend en leerrijk bezoek in het Boerenkamp , dat aan
leiding gaf tot verscheidene samen prekingen met het comité en 

de aanvoerders der ontevreden Boeren; evenmin al van alles 
wat wij gedurende eenige dagen van spanning in Pretoria zagen 
of hoorden , terwijl de heftige partij in het Boerenkamp eiken 
nacht met een aanval dreigde om nde Engelsche Regeering" en 
de 200 soldaten, die de barakken bezet hielden , weg te jagen, 

en allen, die vóór de Engelsche heer chappij waren , dood te 
schieten of te verbannen, waaronder het meerendeel van de be
volking der stad begrepen zou zijn. Ik kan alleen kortelijk den 
uitslag mededeelen. 

vV at de sterkte der Boeren betreft, beweerden zij dat zij meer 
dan 4000 mannen in het kamp hadden , allen gewapend , bereden 
en strijdvaardig. Maar eene vergelijking van verscheidene nauw
keurige tellingen, door mijn reisgezelschap gehouden , toen al 

de Boeren bijeen waren, bracht mij tot de overtuiging dat er 
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niet meer dan 1600, of ·hoogstens 2000, konden zijn toen wij 
het kamp bezochten. Deze vermindering van hun aantal maakte 
hunne vereeniging wel niet minder gevaarlijk voor de rust van 
de Transvaal, maar deed hunne bewering dat zij het verlangen 
der geheele bevolking vertegenwoordigden veel van hare kracht 

verliezen. 
Wat de gezindheid en de stemming der vergadering betrof, had 

ik uit alles wat wij onderweg opgemerkt hadden de gevolgtrek
king gemaakt , dat , leehts een zeer klein gedeelte der landelijke 
bevolking en een nog kleiner gedeelb~ der stadsbewoners werkelijk 

instemden met het verlangen der heftigste aanvoerders , om de 
annexatie herroepen te zien of zich er tegen te verzetten. Wij 
konden ons overtuigd houden dat velen alleen door vreesaanja

ging waren overgehaald om zich bij hen aan te sluiten ; anderen 
hadden de annexatie , ofschoon die hun eene grief was, aange

nomen als het onvermijdelijk gevolg van de vroegere regeering
loosheid , - zoodat er slechts eene kleine , hoewel heftige , 
invloedrijke en onverzoenlijke minderheid overbleef, die, als ?.ij 
kon, de republiek zoude willen herstellen. 

Deze gevolgtrekking werd door de aanvoerders der Boeren 

vurig bestreden , maar na alles wat ik zelf gezien en gehoord 
had , konden hunne redeneeringen mij niet tot andere gedachten 
brengen. V oor zooverre ik kon beoordeelen, scheen het dat eene 

groote meerderheid van de mannen met wie ik sprak , zelfs in 
het kamp, wel onder Engelsch bestuur zouden willen blijven, 

mits zij goed en verstandig geregeerd werden , en hun later een 
billijk aandeel in het bestuur der Transvaal gegeven werd. Wat 

mij in die meening nog versterkte was dat zij toch evengoed 
als wij zelven wisten dat onze verdedigingsmiddelen ons niet in 
staat stelden met goed gevolg weêrstand te bieden als de helft 
der strijdmacht, die , naar de laag. te schatting 1 toen in het 
Boerenkamp bijeen was 1 een krachtigen aanval op Pretoria had 

gedaan. Het was de donkerste tijd van den oorlog met de Zoe

loes , en de meeste Boeren kwamen openlijk voor hnnne meening 
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President vu.n den Oranje Vrijstaat, die zeer edelmoedig alle hulp 
verleende waartoe zijne ondervinding hem in staat stelde , aangaande 
de veranderingen, die hem voor de Traoovaal geschikt toeschenen. 

Van dit · alles werd Harer Majesteits Regeering breedvoerig 
mededeeling gedaan , en ik was voornemens om zoodra de regee
ring in het moederland hare zienswijze te kennen had gegeven , 
eene vergadering te beleggen waarbij de oppositie-partij verte
genwoordigd zou worden, ten einde eene constitutie te ontwer
pen, die aan de billijke eischen der Transvalers ten opzichte 
van eene vertegenwoordiging zou voldoen: De heer Pretorins had 
zich bereid verklaard om, bij eventueele benoeming als lid van 
den Uitvoerenden Raad , er met zijne medeleden der c.ommissie 
over te zullen beraadslagen. Men hoopte ook dat de heer Kruger 
bereid zou ziju een gelijk aandeel te nemen in de maatregelen , 
die de vorming van eene vertegenwoordiging moesten voorafgaan. 
Maar eenige dagen na de tijding dat de Boeren uiteengegaan 
waren , kwam er een telegram uit Engeland, dat eene berisping 
van mijn gedrag, den !9en Maart door de Regeering uitgespro
ken , inhield. 

Twee maandenlater werd ik vervangen door Sir Garnet W olseley , 
en van dien tijd af heb ik geen deel meer gehad in het bestuur 
van de TransvaaL 

Wat daar later gedaan is kan ik slechts evenals ieder ander 
uit de Blue-books te weten komen. 

Toen in de laatste zitting van het Kaapsche Parlement het 
voorstel werd gedaan om eene conferentie te houden over het 
sluiten van een verbond, bezochten de beeren Kruger en Jorissen 
de Kaap-kolonie en reisden het land door , terwijl zij de grieven 
van de Boeren in de Transv~al opsomden en hunne broederen 
in de Kaapkolonie aanspoorden zich van elken stap tot een 
bondgenootschap te onthouden, zoolang de Transvaal niet bare 
onafha~kelijkheid terug had verkregen. Hunne welsprekendheid 

· maakte genoeg indruk op de kiezers, om verzet tegen de voor
~tellen der regeering uit te lokken. Op dezen tocht vonden de 
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afgevaardigden der Boeren een krachtigen steun in de oppositie 
tegen de ministers van de Kaapkolonie , en in een klein aantal 
Hollandsche republikeinen. Een vrij gebruik werd gemaakt van 
de sympathie , die groote staatsmannen in Engeland voor de 
Transvaal betuigd hadden, en brieven van hen aan het B?eren
comité en aan de leden der plaatselijke koloniale oppositie 
werden aangehaald als een bewijs dat zij voor de intrekking van 
de annexatie en het herstel der Zuid-Afrikaansche republiek waren. 

Sedert dien tijd is de ontevredenheid met het bestaand bestuur 
in de Transvaal allengs merkbaar toegenomen, totdat zij onlangs 

tot gewelddadigheden en opstand oversloeg. 
Maar er is reeds genoeg gezegd om de ware oorzaak van de 

jongste uitbarsting vrij duidelijk aan te toonen. Sedert ik in .April 
1879 bij de Boeren was, is er niets gebeurd om de toen bestaande 
1·edenen tot ontevredenheid te doen toenemen. In vele opzichten 
hebben de handelingen der Transvaalsche regeering ondersteuning 
van het volk verdiend en ook verkregen , en de Engelsehen hebben 
de bewoners der Transvaal reeds vele voordealen verschaft, 
waarvan zeker wel niet het minste is , dat zij onder de Britsche 

vlag tegen de invallen der inlandsche volks~;:btmmen beschermd zijn. 

Bovendien zijn er hoognoodige financieele hervormingt=m in
gevoerd. Het verslag over de geldmiddelen, door Mr. Sergeant 
(die opzettelijk daarvoor naar de Transvaal werd ge:wnden) geleverd, 
toonde duidelijk aan in welk een ellendigen staat van verwarring 
zij onder de republiek geraakt waren. Om in de dringendste 
behoeften van het bestuur te voorzien , schreef de Rijksschatkist 
eene leening van &; 100.000 uit. De jaarlijkscha Î11komsten zijn 

van & 70.000 vermeerderd tot & 160.000, niettegenstaande de 
afschaffing van drukkende belastingen;· welke vermeerdering hoofd
zakelijk is toe te schrijven aan een beter bestuur onder Mr. Steele, 
den commissaris van financiën, en aan eene eerlijker inning. 

Ook zijn er reeds eenige hervormingen in de bestuurszaken 
gebracht, hoewel nog niet zooveel als wel te wenschen was, en 
alle s~larissetl worden geregeld uitbetaald. 
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Ten laatste is alle billijke reden tot ontevredenheid over het 
niet gebruiken van de Hollandscha taal in alle publieke stukken 
nu ook weggenomen. 

Wat heeft de Boeren dan bewogen om juist dit tijdstip voor 
een opstand te kiezen, nu zij reeds drie en een halfjaar goed 
ge1·egeerd en krachtig beschermd zijn geworden, nu eenige grieven 
hersteld zijn en zij alle reden hebben om te hopen dat elke 
redelijke en mogelijke hervorming tot stand zal worden gebracht? 

Er valt , geloof ik, niet aan te twijfelen of de tegenwoordige 
opstand is aan raadgevingen van buitenaf toe te schrijven, met 
het oog op de moeilijkheden in het V ereenigd Koningrijk , die 
de Engelscbe Regeering te bestrijden beeft. Toen ik, in April 
1 ~79 , een onderhoud met bet Boeren-comité had, meende ik te 
moeten waarschuwen voor sommige hunner raadgevers - avontu
riers van allerlei natie - mannen, d-ie niets te verlie1.en hebben 
en die in alle landen de bewerkers van opstand en revolutie zijn. 

Sedert dien tijd zijn diezelfde onruststokers ijverig aan den 
gang geweest om de Transvaalsche Boeren en hunne broederen 
in andere gedeelten van Zuid-Afrika tot verzet op te hitsen, en 
hen aan te sporen om alle aanbiedingen van een eigen bestuur 
onder de Britscha vlag van de hand te wijzen, hun verzekerende 
dat zij door te volharden onvoorwaardelijke intrekking van de 
annexatie zouden verkrijgen. 't Is zeer te vreezen dat onvoorzich
tige uitdrukkingen van Engelsche staatslieden de beweging in de 
hand gewerkt hebben. Het vertrek van vele troepen, inzonderheid 

cavalerie, en de moeilijkheden waarin de Britscha Regeering op 
haar eigen grondgebied gewikkeld was, zijn voorgesteld als eene 
zoo gunstige gelegenheid , dat men die kans om alles , wat men 
verlangde, IUet geweld te verkrijgen niet moest laten voorbijgaan. 

Behalve Engelsche vrienden en raadgevers, hebben de boeren 
ook ijverige bondgenooten op het vasteland van Europa. Natuur
lijk zijn er in Nederland velen op hunne hand. In Duitschland 
zullen zij sympathie vinden bij vele handelaars, die uit bandels
belang voor het stichten van Duitsche Kolooien zijn , als een 
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tegenwicht van den overheerschenden invloed van Engelsche be
langen in den kolonialen handel; en bovendien zullen zij krachtig 
ondesteund worden door de ultra republikeinscheen socialistische 
partijen in alle landen waar omverwerping van alle bestaande 

en gevestigde regecringen het hoofddoel is. 
De gewichtigste vraag is echter, wat in 't vervolg gedaan ~oet 

worden? 
Het Engelsche volk meene niet dat wij , door alle verantwoor

delijkheid van ons te werpen , de Transvaal een goed bestuur 
kunnen waarborgen of onze verantwoordelijkheid in de andere 
koloniën van Zuid-Afrika verminderen. Met een Trausvaalsche 

Republiek , die door een openlijke opstand hare onafhankelijkheid 
herkregen en zich misschien onder bescherming van een vreemde 
mogendheid gesteld had, een slecht gestemde Oranje Vrijstaat 
aan de eene zijde , en een talrijke inlanclsche bevolking ten noor
den en ten zuiden , zon Na tal , als dit eene Engelsche kolonie 
moet blijven , alleen behouden kunnen worden door een sterk en 
kostbaa·r Engelsch garnizoen. Door de Transvaal te ontruimen, 
zouden wij geen vrede of mogelijkheid van beschaving knnnen 
waarborgen aan een enkelen der inlandsche volksstammen om 
Natal of de Transvaal, evenmin als aan de oude Kaapkolonie. Wat 
reeds in de Transvaal is voorgevallen heeft wonden , die bijna 
geheeld waren, weêr opengereten, en dreigt de Kaapkolonie mede 

te slepen. Ik stel een vast vertrouwen in de gematigdheid , de 
vaderlandsliefde en getrouwheid van de groote meerderheid der 
kolonisten aan de Kaap, en van degenen, die hen als hunne 

verantwoordelijke ministers besturen ; maar 't is gemakkelijk een 
jonge constitutie in moeilijkheden te brengen, die zelfs voor de 
de kracht van de oudste en hechtste regeering te zwaar zouden 
zijn . Niemand kan zonder eene huivering denken aan een bur
geroorlog tusschen de twee voornaamste volksrassen , die de Eu
ropeesche bevolking uitmaken , en die door eene vereeniging van 
groote hoedanigheden de kolonie tot haar tegenwoordigen staat 
van kracht en welvaart hebben verheven. 't Is onmogelijk het lot 
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van zulke . kleine maatschappijen ieder op zich zelve vooruit te 
zien; maar als de Engelscha Regeering de hand van Zuid-Afrika 
aftrok , zouden, mijns inziens , zich èenige kleine vijandelijke 
republieken vormen, meer of minder beschaafd, maar meerendeels 
naar het model van de republieken, die in Zuid-Amerika op de 
Spaanscha heerschappij gevolgd zijn. 

Het eerste werk van het Engelscha Gouvernement zou moeten 
wezen, de provincie , die in opstand is gekomen, tot gehoorzaam
heid aan de wet te dwingen , een best~ur te vestigen , in staat 
om persoonlijke veiligheid en eigendom . te beschermen en de 
orde, die voor het bestaan van een beschaafden Staat onmisbaar 
is, te handhaven; en zoodoende de eerste en voornattroste der 
beloften, aan de bevolking der Transvaal bij hare annexatie gedaan, 
te vervullen. 

Daarna moest er onmiddellijk overgegaan worden tot verbetering 
van de wetgeving in de Transvaal , om die meer overeenkomstig 
met de behoeften en de wenschen der bevolking te brengen. 

Dit zou zoo moeielijk niet zijn. Ik heb reeds melding gemaakt 
van een plan , dat aan Harer Majesteits Regeering ter overweging 
zou worden overgelegd , en dat vele nuttige wenken van eenige 
der voornaamste staatslieden en rechtsgeleerden in de Kaap-kolonie, 
alsook van den kundigen president van den Oranje Vrijstaat, 
bevat. Ik zou veel goeds verwachten van een Transvaalsche 
Constitutie , die door Mr. Sprigg en zijne ambtgenooten en door 
den heer Brand is goedgekeurd. 

Bij eene andere gelegenbeid hoop ik aan te toonen in welke 
richting, mijns inziens , de voornaamste wijzigingen gemaakt 
zouden moeten worden, ·om eenheid van politiek te brengen in 
zaken van zóóveel belang als de inboorlingenkwestie in alle 
Engelscha koloniën in Zuid-Afrika, en hoe wij, door met de 
Portugeesche regeering samen te werken, perken kunnen stel
len aan elke uitbreiding van Engelscha verantwoordelijkheid 
ten noorden van de Oranje-rivier en de Limpopo-basins, en zoo 
geographische grenzen te stellen, waarbinnen de Anglo-Rollandsche 
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onderdanen der Engelsche Kroon , en de bewoners 1an den 
Oranje Vrijstaat zich kunnen vormen tot volken, die zoowel;r.ich 
zeiven kunnen verdedigen als zich zeiven be turen. 

Wat ik alleen nog maar zeggen wilde is dit : Wachten wij 
ons , kant en klaargemaakte constituties uit Engeland aan een 
volk als dat van de Transvaal te zenden. Van geen volk kari met 

meer waarheid gezegd worden., dat zijne in tellingen zich met het 
volk zelf ontwikkelen en overeenkom tig de eigenaardigheden van 
het volk ·karakter moeten zijn. Het eenige middel om een land, 
dat in zulk een toestand verkeert als de Transvaal , eene goed 
werkende con titutie te geven is er een ervaren be. tuurder de 
vrije hand te laten om eene wetgeving samen te stellen , di 

zoowel de goedkeuring van de be ten onder de Boeren zeiven 
wegdraagt, als van de ver. tand i ge en ervaren staatslieden , die in 
zulke Staten als de Oranje Vrijstaat en de Kaap-kolo~ie het 

bewind voeren. 
H. B. E. FR.ERE . 
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