


Hebben de Eoeren de Zwarten in 
Zuid-Afrika uitgeroeid? 

In een Antwerpsch blad, Le Jiatin, verschePn den 
19 n1aart een artikel, geteekend Marcus, oudPr den 
titel De lessen der Geschiedenis, waarvan de strekking 
is, dat kleine volkeren ztch trgo.novrr groot~ volkeren 
~eer zoetjes moeten houden en hun vooral !leen reden tot 
ongenoegP.n gtmm om nif't in 't lot te d el en van de twee 
Znidafrikaansche RepubliPken. die door En~?flland zullen 
opgPslokt worden. Mel andeu woorden : Wij, B;olgen, 
om lat we een klein volk zijn, mogen geen O'lr mebr 
hPbben voor de stem van de rechtvaardighf'id, wij mogen 
niet meer luisteren naar de tem van on3 blued. Omdat 
Engeland groot en machtig is, moetPn we zwijgen op 
't oogl'nblik:, dat bet een schurkerij voltretd en we 
mogen ,,jet, met het geh~ele b<'scbaaf 1e menschdom van 
oordrel zijn, dat een schurkerij een scbnrket ij is. Vooral 
moetP-n we ons zorgvuldig ontbonden ons mt>delijden te 
laten spreken voor hen dif> op '1 slagveld in de verde
diging van hun ouafbankelijkheii gewond wordm voor 
de talt ijke weduwen Pil weezen, van hen, die hun lPvPn 
op 't altaar van de vrijheid geofferd h~bben. Neen, die 
sympathiebewe~ing oordeelt Le Matin erg belachelijk 
en hij vindt bet bespotteltfk, ~anneer de Antwerpenaren 
iri de Scala hun pPnning op 't koneet w~>rpen, wan1111er 
daar d~ T1ansvaalsche plt>Pgzu t ·rs verschijnPn! Hij 
steekt den draak mPt de opgewondenheid van " hen die 
in Bel~iii sedert vijf maanden de Bol'rPn vHheffen Pll de 
En:elschllll vr.rvloehn zonder al te wel te teeten 
waarom en in ied!!r geval IJleer dan h~t lrookt mo>t de 
plichten van de burgers van een unzij.tigen · at. " 

DPrgelgke lamme, laffe taal vlo~it uit de prn van 
Marcus. 
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Zonder te weten waarom! En 't artikel van Marcus 
levert het bewijs, dat hij niet de eerste letter kent van 
de Zuidafrikaamche geschied~>nis. Zijn artikel is een 
samenwet>fsel van lafhartigP, onwetende boosheid. Men 
kan over de Zuidafrikaanscha quaf'stie van oordeel 
verschillen. Men kan het te goedl'r tr1.uw wenschelijk 
achten, dat Zuid-Afrika kome onder rl.en schepter van 
een groote, machtige, beschaafde natie. Dan berust dat 
oordeel op ootoereik nde kennis van Zuidafrikaansche 
toPstanden. Maar, wanneer men uit anglomanie de 
Boeren op lage wij.:e gaat belasteren, ten einde aldus 
een dam op \e werpen tegen de sympathi• beweging die 
het onmenschelijk lijden wil vmachten, dat de oorlog 
hun berokkPnt, dan verdi~>nt zulke daad geen zachter 
naam, dan aien van schurkerii 

Reeds meermalen hebben enkele Belgische bladen 
het praatje verbreid, dat de Boeren zich tegenover de 
inboorlingen in Zutd·Afrika stPeds onnoemlijk wreed 
hebben gedragen, dat ze die hebben uitgeroeid, uit
gemoord, met geweld VHdreven, o~ zich nePr te laten 
op de plaatsen vroegE>r door h•n bewoootl. En de lezer, 
die niet op de hoogte is van de Zuidafrikaansche 
geschiedenis, maar weet, dat de Boen•n zich van Kaap
stad uit gaandeweg over Znid-Afrika, waar overal zwarte 
rassen wonen, hbbbeu Vf'rspreid, vraagt zich inderdaad 
af, of de BoPren dan niPt wt>rkPlijk ~PwPld hebben 
moeten plegen en dan niet werkelijk schuldig zijn aan 
de moorderijen op groote schaal, waarvan ze beschul
digd worden door men<schen als Marcus. 

" Toen de Boeren de Kaap verlieten om zich aan de 
Engelsche heerschappij te onttrekken, hebben ze met de 
karabijn en het pistool in de hand die gronden van 
inboorlingen gezuiverd, waarop ze belust waren. De 
rivieren van 'rransvaal hebben de lichamen van de 
overwonnelingen weggevoerd en waren rood van hun 
bloed. " 

Dergelijken, dommen laster sch1ijft Marcus, die wel 
weet, toaarom hij een anglomaan is. Wanneer men 
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zich met de BoerPn inlaat, 'tzij om goed of kwaad van 
hen te zeggen, dan moest men zich ten minste de 
moPitl' geven om iets van hun geschiedenis te lezen en 
dan liefst in onpartijdige ... Ene-elsche schrijvers als 
Mac Call ThPal "n James Anthony FroudP, die van hen 
zegt : " Zij hadden van de streek (de Kaap-Kolonie) 
gE'maakt, wat Z!l was, hadden daar hunne huizen ge
bouwd, badden niemand ki\Taad gedaan, en hadden de 
stret>k gt>durende zeven geslachten bPzeten, " toen ze 
onder hPt Engelsche juk kwamen en hun lijdensge
schiPdPnb bPgon. Ze onttrokken zich aan de Engelsche 
hPerschapJ)ij, zpgt Marcus, maar hij laat 70r~vuUig na 
er d!-1 oorzakrn bij te voPgen van dit wegt r~kken; hij 
VPrLwijgt, dat zij het alleen deden, na jarenlan!{ lij ·1en, 
toE'n hE't Eng~>lschP juk en de Engel che v~rdrukking 
volstrekt ondraagliik gHworden waren en dat een van de 
ontelbare grieven tPgen het Engelsch bestuur, de weer
looshPid was, waarin ze gelaten werden, tegenover de 
roof en moordzi~>ke inboorlingenstammen in 't Oosten 
van de Kolonie. Oe inval van de Xosas in de Kolonie 
in DecembPr 1834 en hetgeen er opgevolgd is, is ('Pn 
van de hoofloorzakt>n gewPPSt van den Grooten Trek. 
D('n 21 Decemb!'r van ditjaar stormden 20,000 moord
zieke X•)$aS de Kolonie binnen. voerdPn al het vee weg, 
verbranddPn de huizen en vermoordden eiken blanke 
die niet tillt.snappen kon; -1.56 huizen werden aldus 
afgebranJ, 5715 paarden, 114,930 stuks hoornvee, 
161,930 schapen en bokkPn werden door de wildPn 
meegevoPrd; aldus werd eigendom voor een som van 
7,510,025 fr. vernield of gestolen. En to1m het EngE>lsch 
bestuur nu eindelijk optrad om de Kaffers te tuchtigen 
en Kolonel Harry Smith daartoe met 800 man gezonden 
werd, maar met die macht te zwak zijnde, de hulp der 
BoerPn had ingeroepen, werd deze geestdriftig geboden. 
De Kaffers werden getuchtigd; duizenden geroofde 
dieren weer buitgemaakt E>n ... terugge chonken meent 
go aan de beroofden? Neen, onder hun oogen verkocht 
om de kosten van den oorlog te dekken! Dat was 
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een van de talrijke zegeningen voor onze stamgenooten 
van het Engelsch bestuur, waar Marcus zoo hoog mee 
loopt en de laatste droppel, die den beker der smarte 
deed overloopen en de Boeren deel besluiten andere 
oorden in Zuid-Afrika op te zoeken, waar ze zouden 
bevrijd zijn van den zegen der Engelscha hoogere be
schaving. Die Xosas waren een van de moordzieke stam
m,n, waarmede de Bo!lren zouden te doen krijgen en 
die Marcus wel zou willen doen doorgaan voor onschuldig 
geslachte lammeren. En deze tuchtiging was de zesde 
Kafferoorlog, dien het Engelsch Bestuur genoodzaakt 
was te ondernemen tengevolge van zijn verkeerde p1li 
tiek met de inboorlingen. En deze zwarte, blOPdrlorstige 
roofdieren, wou Marcus tot de gelijken verheffen van 
de blanken, ja, waarom niet, hun, zooals Engeland het 
later in den Vrijstaat gedaan heeft, hun den staf over 
de blanken in handen geven. 

Doch deze inval is maar een iocid~>nt geweest in de 
lange lijdensgeschiedenis van onze stamgenooten, voor 
ze er toe besloten te trekken. Jarenlang, hadden de 
Boeren, weerloos blootgesban aan dergelijk!~ invallen, 
brandstichting, roof en moord . We verm~lden hem dan 
ook alleen als uitgangspunt van den Grooten Trek en 
als document voor diJ kennis van de wilde stammen, 
waarmee de .Boeren te strijden hebben gehad en die zoo 
gez!.'gd, door hen wHden uitgeroeid, wat een grove, 
domme leugen is. Want ieder, die de Zuidafrikaanscha 
geschiedelis kent, weet, dat indirn de inboorlingen
stammen thans zoo talrijk zijn in Zu '.d-Afrika, zij dit 
alleen aan de Boeren te danken hebben overal, waar de 
Boeren E>en geregeld bestuur hebben iogevo~rd en dat 
eonder de Boeren vele inboorlingenstammen eenvou lig 
niet meer zouden bestaan . 
. Marcus heeft er niet de minste· voorstelling van onder 

welke omstandighedPn de Boeren de Kaap-Kolonie ver
laten en zich g vestigd hebben ia de landstreken nu 
door hen bewoond : Oranje-Vrijstaat, TransvaaL Natal. 
In onze geschiedenis van het Afrikaanscha volk hebben 
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dien den Zoutpansberg, doch met het voornr.men om 
terug te keeren en zich daar vcor goed te vestigen. Doch 
het gezelschap werd door de koorts aangetast; velen 
stierven ; de tsetsevlieg doodde bijna al het vee. In el· 
lendigen toestand kwamen zij in 1838 te Delagao-Baai
vanwaar ze ePn jaar nadien naar Na.tal werden gebracht 
26 personen geheel verarmd, waren van !18 (behalve 
de 2 kinderen onder de zwarten) overgebleven. Zoo 
hebben BoPrPn m<>t karabijn f'n pistool dti zwartPn uit· 
geroeid to~n ze de Kaap verlieten! 't Is waar, er zijn 
nog andere Trrkken geweest. Ook de~er geschiPdenis 
zullm we verhalen. Doch Pers e•n uitweiding. Hoe is 
't rrogelijk, zal men 1.ich afvragen, dat een klompje van 
98 personPn dwars door de wilden heen een Wfg heeft 
kunnen aflel!'gen van vel' I meer dan J .000 kilometers, 
terwijl ze dan ongetwijfell op dien enormen af ·tand hun 
weg moestPn schoonv~>gen? l>11 zaak is f'envoudig : ze 
hadden geen wilden moete11 uitroeien; voor onderlinge 
uitroeiing hadden wilden zelf wel gezorgd en de weg 
was vrij totdat Van Rensbztrg findelijk op den Ban
toestam stiet en daardoor zijn ondergang vond. 
" Vóór hen }dg een uitgestrekt onbewoond land, dat 
van wilde dieren krioelde, " zegt illac Call 'rheal, E>n 
dat land, dat vóör hen orenlag, waren ze ingPtrokken, 
en door d>1t land hadden ze een reis van meer dan l 000 
kilometer gedaan. 

Maar hoe kwam het nu, dat dat uitgestn•kte land 
onbewoond was? Bier is het nu, zaak uiteen te zetten, hoe 
de wildPil voor ondrrlinge uitroeiing gezorgd haddPn, zoo 
dat de Boeren het niet meer horfdl'n te doen met karabijn 
en pistool! Laster is gemakkE>Iijk uitgPsprokPn in een 
paar regels van venijnige ouwet~>nde schrijver.; als 
Marcus, maar om dien te weerlPgg n is er me, r ruimte 
noodig, als mr-n de puntJ':lS op de i's wil stellen (zie Le 
Matin van 19 Maart), wat we ~uilen doen . 

Op 't tinde van de voorgaande eeuw werd uit ePn van 
de vrouwen van het opperhoofd van e n kl~>in~>n Bantoe· 
stam aan de oevers van de Umvolosiriv1er (vloeit in de 
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St. Luciabaai) in Zoeloeland eAn zoon geboren, Tshaka, 
die 11en van de moordzuchtigste opperboofdPn zou wor· 
den, die ooit bestaan hPbbPn. Als jongeling ~?ing Tsjaka 
naar Dingiswayo, het hoofd van Pen machti~en stam, die 
op de een of da andere wijze iets gehoord had van het 
EuropePscha krijgstelseL Hij liPt zijn volg(llingPn ge· 
regPld excerceenm en had za in regimPnten verdeeld. 
Tshaka liet zich in een dezer regimenten opnemen en 
ond<'rscheidde zicb. door zijn dapperhPid zoo. dat hij na 
den dood van Dingiswayo door bPt lPger tot oppPrbBvel
hebbflr gekozen werd. Toen begon Tshaka dP grondslagPn 
te leggen van een onoverwinbare macht. Hij verschPrpte 
de tucht in het lt>ger en VOPrde in plaats van de lichte 
assPgaai, die vroeger door de ZoPlOP gebrui;rt WPrd, de 
korte speer in met ren lange kling, waarmPP men 
zooveel snijden als stPken kon, die in dP hand van de 
Zoeloes een vrPe Plijk wapPn werd. Tshaka had zich 
ten doAl gesteld ni~>t a!le!'n de ondPrwnpin~ maar ook 
de uitroeiing van alle stammen, diP. hij bereiko~11 kon en 
de t"fëigening van al hun bPzittingen. Met een !Pger 
van veertig- of vijf1ig duizend man oodPr zulk een 
strPDgl' hiigstuP.bt bt>gon Tshaka tene reeks van de 
v1·eeselijkste oorlogen, die Olfit op de oppervlakte der 
aarde zijn beleefd (Theal.) De eene stam na den 
anderen '!erdwecn van de aarde onder dP ZoPioesperen; 
gePn lid bl~>l'f f'T van ovt>r. uirg~>nomeu ePn gP van de 
scho•uste mPisjPs 110 ePoige jonj!"fll die gespaard werden 
om lasten tP dragen "ll diP nadiPn opgenomrn WPrden 
in het legpr PO zich daar pordi!! owl,.rschei,l·h·n als de 
wrf:'edstP-n ondPr allPtl. VoorT haka was de t"g!'nwoor
dige koloni~> Natal dicht bevolkt. Hij VI'PgdP ze gansch 
schoon v•rjage11de al!P. inwonrr., diP hij niPt doo<len 
kon. Oe vluchtdingAn moPsten dan op hunnA bPurt de 
tammen op bun weg bP~tormPn, zoodat de 1\""~"Ple be· 

volking van hPt land tot aan de umlimvuburiviPr (in 
Pondoland) in bervt>rng kwam. slaebtende Pil geslacht 
wordl'nde. In 1824 waren er van de bevolking tusschen 
de Tugela en de Umzimvubu niet m€'<•r dan t.lltJU ellen· 
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dE>liPgPn over die zich in de bosschen verborgPon en 
menscheneters werden omdat Z" geen ander middel 
van bPstaan m(l(lr haddPn. 

Vóór Tshaka was h<>t noordelijk gedeelte van het 
tPgPnwoordige Basoetoland en bet noordoostelijk ge
deelte van dPn Vrijstaat ~n d'l gansch" oppPrvlaktP van 
de t.eg• nwoordige Zuidafrikaansche Rl:'pnblielr ~eer dicht 
met BautoPstamrn~>n bevolkt. 

In I 22 moest een stam voor de ZoPlO(IS vlucht~>n en 
trok de flrakensbPrgE'n ovH Pn vi~l het Bantoevolk aan, 
aan de bronnen van de Caledo11rivier; dat volk op tijn 
beurt viP! het naburige aan totdat al de inwoners 
van het lan'i tot aan de Vaal deze rivier ovPrtrokken en 
het land in Transvaal bPgonnen tP VPrwoesten. Het 
gevluchtE' Hantoevolk warpn de Mao1atio>, die zich naar 
het Noord-WPstE'n wPnddPn en een vrePsPiijke slachting 
aanrichttl'n ond<>r de stammen op hnn WP!!; 28 vl'r
schill~nde stamr.oen werden op dez'l wijze volkomen uit
grn•Pid, zoo dat er nit.>ts meer van overbleef, totdat de 
Nantatis op bun beurt door Makaba, bet boof•1 van de 
Baugwaketsi (zie de kaart tH hoogte van Derdepoort, 
ten Noorden van Mafe!ing in BPchuanala11d) verslagen 
Wt:lrden, terwijl htt ovPrblijvPndP. gPdPPlt~> dat Zuid
waarts getrokken was, nog Pl'ns in 1835 door Griquas 
vl'rslag~n I'D uiteengl'jaagd werd. EPn gedeelü•, de 
lllakalolo, trokken Noonlwaart> Pn roeiden op bun weg 
alle stamm~n uit. Lange jarw1 nadiPn WPrden ze door 
Livingstone op de boorden van een zijrivier van de 
ZambPsi (!) tPrnggevonden. Een ander gedeelte trok 
't~>rug naar de oude woonplaats en verwoeste onderweg 
het land langs de Caledonrivier. Kleine benden zwierven 
rond, moordden onopboudend, totdat 1e zelf uitg(lmoord 
werd(ln. 

In 1828 werden de Pondo's door Tshaka van al hun 
bezittingl'n beroofd. In dat jaar wilde Kolonel Somerset 
de ZoelOPS tuchtig• n en stiet op een lPger van 20000 
Bantoe~, die bij meende de Z0eloes te zijn, terwijl het 
de Amangwane waren, die uit Zoeloeland over den 



-9-

Drakeusberg waren moeten vluchten, het land langsheen 
de Caledonrivier hadden verwoest en zoo in Tembuland 
waren gevallen, alles op hun weg vernielende. Kolonel 
Somerset slol'g de Amangwane op de vlucht. Toen werd 
die stam door de Tembus en de Xosas volkoml'n ver
delgd. Dat is zoo gedurende jaren één geschiedenis van 
moord en verdelging, waarin Tsbaka het grootste 
andeel had : bijna een millioen menschenlevens heeft 
deze beul opgeofferd. 

Dat onmensch regeerde zijn volk met een wreedheid 
waarvan Europeanen zich nauwelijks een begrip kunnen 
TOrmen. Ieder die hem op eenigerlei wijze mishaagde 
werd ter dood gebracht. Allen die hem naderden moesten 
dat ongewapend en kruipend doen. Wat een denkbeeld 
geeft van zijne onnoemlijke wreedheid is, dat hij om 
wedijver onder leden van ziJn eigen huisgezin te 
beletten geen van zijn eonen in 't leven liet blijven 
en .... hij had maar 1;:!00 vrouwen, die op zijn verschil
lende woonplaatsen onderhouden werden. Zulke zachte 
lammeren, zooals de Bantoes zijn aan zich zelf over
gelaten en niet gebreidPld door wet en tucht, wil 
Marcus door de Boeren tot de gelijken van de blanken 
zien verheffen I 

Dat onmensch vond zijn straf. Hij werd vermoorJ in 
September 1828 door zijn twee broeders, waarvan de 
een, Dingaan, hem als opperhoofd opvolgde. Dingaan 
was niet minder wreed dan Tsbaka, doch vond geen 
stammen meer uit te moorden in 't omliggend land. 
Alleen de Swazis (Zuidoostelijk gedeelte van Transvaal) 
waren in zijn bereik en met hem voerde hij een onaf. 
gebroken oorlog; doch zij vonden in hun land natuurlijke 
sterkt<>n en konJen hem aldus trotseeren. 

Verschillende legers van Tshaka waren voor dezes 
dood uitgezonden en drongen steeds voorwaarts soms 
op zeer grooten afstand van hun uitgangspunt. Een van 
hen vindt men thans terug als stam gevestigd onder 
den naam van .A.ngoni op de oevers van het Nyassameer. 
Dit leger baande zich alweer een weg door moord en 
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verdelging. Een andere bende, onder den beruchten 
Manikusa, verwoestte gansch bet Portugeesch gebied 
ten Zuiden van de Zambesi en bet Noordoostelijk ge
deelte van TransvaaL Zijn volk de Abagasa, dat de 
Angoni in bloedige oorlogen verdreef, is thans gevestigd 
in Gazaland. Een derde verwoestende Zoeloebeni1P, uit
gezonden door Tshaka, was die onder Moselekatse, die 
niet minder bloed heeft vergoten dan Tsjaka zelf. Mose
lekatse was een gunsteling van Tsjaka geweest. Doch 
na een geslaagden aanval op een stam, had hij ver
zuimd al den buit aan zijn meester te zenden. Tshaka 
zond een groot leger tegen hPm, maar Moselekatse, in 
tijds verwittigd, trok over de bergen en begon het 
middelste gedeelte van Transvaal uit te moorden. Allen 
die niet vluchten konden, werden gedood, met uitzonde
ring weer, volgens het stelsel van Tshaka, van de aan· 
valligste meisjes en van sommige jonge mannen, die als 
lastdragers gebezigd en na getrouwen dienst als solaaten 
opgenomen werden. " Het land, waardoor }Ioselekatse 
trok was overdekt met geraamten, en letterlijk geen 
menschelijke wezens werden er in overgelaten, want zijn 
doel was een woestijn tusschen zich en Tshaka te 
hebben. Na de stammen van Midden-Transvaal werden 
door hem de Bechuana aangevallen. Het volk van l\lose
lekatse, de Matabelen, vervolgde deze arme schepsels 
ook wanneer er geen buit te behalen was, en vele dui
zenden van hen werden gedood uit louter moedwil, 
waarbij de moordenaars " precies in dezelfde stemming 
verkeerden en met even weinig gewetensbezwaar als een 
jager, die snippen schiet " (Theal). In 1830 teisterde 
Moselekatse de Bakwena, Bangwaketsi, Bahurutsi, 
Barolongstammen ten Westen van TransvaaL Daarna 
bouwde hij zijn militaire kralAn op de oevers van de 
Maricori vier. 

Zoo kwam het nu, dat het land ten Oosten en ten 
Noorden van de Kaap-Kolonie, het land in den tegen· 
woordigen Oranje-Vrijstaat, in de Zuidafrikaanscha 
Republiek, openlag en onbewoond was, alsmede Natal 
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bezuiden de Tugela: tusschen deze rivier de de Umzim
vubu, waren, zooals we zag~>n, geen 5000 inwon~>rs 
ovPr~ebleven. Zoo kon bet dan gebeurPn, dat Pen klom
pje Boeren van 98 p'lrsonen een landreis konden doen 
van meer dan 1000 kilomPters, zonder een schepsel op 
hun weg met karabijn of pistool t<~ hPbben moeten 
afmaken, terwijl de helft onder hen zelf als slachtoffers 
gevallen zijn van den bloeddorst der Kafft!rs. 

Doch er ~tjn nog andere Trekken geweest. Gedurende 
de jaren 1836 tot 1840 schat men op 10,000 de Boeren 
die de Kaap·Kolonie hebben Vl'r!aten. Zijn het die 
andere Trekken, die de zwarten hebben uitgeroeid? 
Dat zullPn we thans zien. 

De twl'ede Trek, onJer r..ommandant Aniries Hendrik 
Potgieter, trok uit van Tarka (een district tan Noorden 
van Alhany en ten Zuiden van Stormberg, zoo beroemd 
geworden in dezen oorlog) en bij die groep sloten zich 
onderweg een aantal burgers nit den omtrek van het 
dorp Colesberg aan onder Karel Ciliers. Ook de huis
gezinnen, die aan dezen Trek deelnamen, zijn volkomen 
goed bekend. Deze tweede Trek stak dfl OranjeriVIer 
over en reisde voort tot aan de Vetrivier (linker zijrivier 
van de Vaal in den Vrijstaat). Hier vond deze groep een 
kafferkapitein Makwana van den Batanng-stam, die 
toen in een ellendigen toestand verkeerde. Daar hij zeer 
bevreesd was voor dPn geduchten Moselekatse, was hij 
uiterst verheugd door de komst van de blanken, vooral 
toen Potgieter hem het zeer gunstig aanbod deed, van 
hem het land te koopen, waarop hij aanspraak maakte, 
doch dat nu, door de uitmoordingen leeg was, met 
uitzondering van een groot stuk grond voor hem en zijn 
volgelingen. In mil daarvan zou hij de bescherming 
van de blanken genieten en een kleinen troep vee 
krijgen. Makwana stemde terstond daarin toe en 
daarop namen de emigrante,~ bezit van het land 
tusschen de Vetrivier en de Vaal. Eenigen van hen 
trokken zelfs over de Vaal. Zoo luwben de Boeren de 
.zwarten uitgeroeid om .zich op hunne plaats neer te 
laten. 
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Na eenigen tijd trokken Potgitter en 11 man het 
land noordwaarts in om het te bezichtigen en kwamen 
ook tot aan den Zoutpansberg. Zij waren zeer iuge
nomPn met de vruchtbaarheid van den grond en hot 
prachtig weiveld. Doch toen ze nu bij hun terugkeer op 
de plaats kwamen, waar ze hun laatste wagens hadden 
gelaten, zagen ze met ontzetting dat een vreeselijke 
slachting had plaats gehad. De heer Stephanue Erasmos 
was met een jachtgezelschap, op jacht naar olifanten, 
ten Noorden van de Vaal gereisd waar hij op zekeren 
mor<{en de wagens en het vee onder toezicht van de 
gekleurde dienstboden bad achtergelaten. In drie ver
schillende gezelschappen was men in verschillende 
richtingen getrokken. Doch bij den terugkeer 's avonds 
vond men de wagens omringd door 500 Matabelen, door 
Moselekatse uitgezonden om het land choon te vegen. 
Twee zonen van Erasmus en Carel Krnger waren 
vermoord geworden. Erasmos en de zoon die bij hem 
was reden zoo hard ze konden naar de naaste emigranten, 
die slechts vijf uur te paard van daar gelagerd waren. 
Met de hulp van 11 man zon hij terugkeeren toen 
de Matabelen op hem afkwamen. De voorste gezinntm 
hadden nauwelijks den tijd om de wagens in een 
kring te trekken. Van 10 uren 's morg~>ns tot 4 uren 
's namidjags trachtten de Matabelen te vergeefs in 
het lager te dringen en trokken allpen terug toen 
Pen derde onder hen gedood waren. In het lager was 
~en man, Adolf Bronkhorst, gedood. Gt>durende den
zelfden tijd had een ander bende Matabelen verderop 
het kamp der Liebenbergs overulleu, den ouden Barend 
Liebenbarg, zijn twee zoons, zijn schoonzoon, Pen 
schoolmeester Mac Donald, twee vrouwen, vier kindPren 
en twaalf kleurlingen vermoord en· drie kinderen weg· 
gevoerd. Nadien waren de twee afd~elingen van de 
Matabelen naar de kraal van Mo elekatse terugge
trokken met groote troeprn van het vee der emigranten. 

Na hun vertrek trokken de Boeren terug over de 
Vaal en vormden tnsschen de Rhenoster en de Wilge-
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rmer een lager op de plaats die nu Vechtkop beet. 
TPgen het em Ie van October kwam een gr·oot Mata
belPleg~'r. Dadelijk stP~en de Boeren te paard; na een 
kort gebed door Kar~>l Cilliers, reden ZA mt met kom
mandant Potgieter aan hun hoofd en ontmot>tten een 
afdeeling van Mosl'l katses leger, 5000 man sterk. 
Dicht tegen de Matabelen gekomen vuurden zij Pr op, 
reden dan tl'rug om hun geweren Wo>er te laden, schoten 
dAn weer, roden telkens WPI'r terug zoodat ze telkl'ns 
achtPruit wijkende, het JagPr bereikten, dat ze bir.nen 
trokken Dan waren ze mHt 40 man. Ue Matabelen 
stormdPn op het lager maar werden op een moor lend 
vuur onthaald Tuon ze door stormen niet in h<>t Jager 
kondPn dringen wierpen dP voorstPn bun zware asse
gaaien in het JagPr; UI 13 assegaail'n werden in het 
kamp gevoudeu. Op deze wijze werden 2 B oerl'n, 
Nicolaas Pot~ietPr !'n Pieter Botha gedood, 12 andere 
werden g11wond. De overi~Pn vuurden zoo geducht op rle 
aanvall~>rs dat dpze het eindP]~jk moesten Opleven en 
zich terugtrokken, doch al ht3t vre meenamen. Buiten 
het lager Wt'rdf'n l55lijken g~vonden. Op deze manier, 
in een verdediging die zeer zPker eal gewettigd (!! !) 
geacht worden hebben de Boeren Kaffers gedood. 

Maar nu zag het er ellen(lig uit met de trekkers Door 
het WPgvoeren van hun osson waren zg zonder middelen 
om te reizt'n ~>n bleven met zeer weinig voeds!.'l in een 
eenzamP wild!!rni'.!. Gelukkig dat een andere groep 
tr!.'kkers onder Gerrit Mtmtz, juist te Thaba Ntshu 
aang('komen, vernam wat er gebeurd was. Dadel~ik zond 
Maritz os 'en om de ongelukkigen en hun goederen W('g 
te halen 

Maar nu zou blijkPn, welk~> mannen de Voortrekkers 
waren. In plaats van zich te laten ontmoedigen door de 
ong('lukken, die ht'n get!!isterd hadden, bPslote'l ze 
l\loselPkatse en zijn duizt'udt'n krijgers in zijn l!igen 
kraal tP gaan aantasten en hem duchtig te straffen. 
Was dat mis chien niet hun recht? Maritz en Potgieter 
verzamelden daartoe een lE>ger van 107 (!) Boeren. 
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" Zoo ontvolkt was het land, dat zij niemand 
tegenkwamen tusschen Thaba Ntshu en ]fosega (ten 
Oosten van Jacobsdal en Zeerust op de wPstelijke grens 
van Transvaal), waar Moselekatse lag. " (Theal.) 

Ht~t kommando oveniel op een mor~en, bü het 
aanbreken van den dag, de zuidelijkstA kraal van de 
Matabelen, versloeg dezE>n, joeg ze op de vlucht en 
zette ze achterna; 400 oodPr hen werden gedood; de 
kraal werd in brand gPstoken en 7000 stuks vee werden 
naar Thaba Ntshu teruggebracht. Na deze tuchtiging 
sloeg Potgieter zijn kamp op, op een plaats waaraan hij 
den naam gaf van Winbur~, naar aanlPiding van de 
laatstil ovE>rwinning. (Winburg ligt tE>n OostPn van den 
spoorwpg van Bloemfonteiu naar Pretoria ) 

De Bo~ren WPrdPn gaandewl'g verst~rkt door uieuwe 
gezinnPn, die uit de Kolonie kwamen. In April kwam 
een niPuw gPZ'llscbap in den omtr!'k van Thaba Ntsbu, 
onder PiPter Retief. ZoozPor waren de BoerPn er op uit 
om de zwarten uit te roei~>n, dat RPti~f MosheslJ, het 
hoofj van dA Basoeto's Pn andere Bantoe-opperhoofdPn 
bezocht Pn met hen verdragen sloot vnn onderlinge 
vriendschap 

Gedurig kwamen nieuwe gPzelschappAn. Het grootste, 
ond,.r Jacobus Uijs, Pen eerbü·dwaardige patTiarch van 
70 jaar, teldA meer dan 100 ziPJen Pn b~>stond uitslui
tend uit lPden van dA familie U\js, zonen AD dochters 
van Jacobu~, hunne ecbtgenootPn, kind~ren Pn klAin
kinderPn. Toen dat, gezPISl:hap te Grahamstown in de 
Kaap-Kolonie aangoPkOmPn was, werd door een publieke 
deputatie van de bevolking, die uit Engelsche emi
granten bestond, aan den ouden Uijs een grooten en 
zeer prachtigen bijbel aangeboden als blijk van sym
pathie en waardeerinq Want onze stamger,ootPn 
stondPn in de bPstP bPtrekkingl1n tot dA Er,gelsche 
me IPbf'woners van dP. Kolonie. AlleeP het E gdsch 
Bestuur, dat hen stPPds had V<'rongelijkt en verdrukt, 
hadden ze leeren verfoeien. En zulke w"ardige mannen 
moeten door domme Maren sen belasterd worden. 
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Thans waren meer dan 1000 wagens tusschrn de 
Caledon- en Vaalrivieren aangElkomen en epn l11gPrtje 
van 500 man kon bijeAugebracht worden. Doch, voo1·
aleer Moselekatse te lijf te gaan, liet Retief hem 
weten, dat als alles wat de emigranten ontnomen 
,qeworden was, teruggegeven werd, hi; in vrede met 
hem leven zou. Dat is wel !'en b<>wijs hoe w<>ini~ de 
Boeren belust waren op bet vPrgLP.t~>n van KaffHbloed. 
Doch Mos~lekatse gaf geen autwo11rd Toen t•ok l!en 
kommando van 135 BoerPn teg~,n Mo. elekat e uit in 
twee afdeelingfn onder Po1gieter PO Pie:er Uijs en 
versloPg hem in November (vijftig mijl~n ten Noorden 
van Mosega). Hem werd zulk zwaar verlies toC'g~brt~cbt, 
dat bij VtJr over de Limpopo vluchtr.e PO nooit terug
keerde. In het nieuwe land waar bij kwam, l!'ing hij met 
de daar wonende Makalaka's en !\[a hona'. te werk 
zooals bij bet vroeger met de Bet buanas gedaan had 
en wPrd alzoo de onbetwiste mee~tcr tos cben Limpopo 
en Zambesi Na de vlucht van JloselPlrat e en di11 van 
zijn volk. verklaarde kommaudant Pvtl!iAtor het geheele 
gebiPd, dat door hem ovennee terd geworden wa en nu 
verlaten, vervallen aan de emigranten. Dat go:.bied sloot 
in : hPt groot ·tp gedeP.lte van dr tegenwoordige Zuid
afrikaanscha Republiek, mr~>r dan èe helft van den 
tesPnwoordigen Oranj() · Vriistaat, gansch zuidelijk 
Betshnanaland, t0t aan de Kalahari woestijn met uit
zondering van de landstreek do Jr <.Ie Batlapins bdwoond. 
Ziedaar, op wt~lke wijze de lloert'n zich gevf'stig i 
hebben, in het land dat ze tbans b9wonen en hoe ze bet 
noodig gehad h~ bben " mPt kuabijn en pi tooi in de 
hanrf n de zwarte bevolking uit tP moorden. u Deze 
onmetelUke landstreek, " ze<"t eens te meer Theal, 
u was toen bijna onbewoond en zou aldus gebleven 
zijn als de Matabelen niet verjaagd w u·en. n Dat de 
zwarte bwolkin'5 zich thans in de beide Staten hePft 
vermenigvuldilld, is geb~urd d-:lnk zij dP Bo rf'n, die 
over deze Janden een i!'A~P ti~ i, beschaafd bestuur 
hebben verbreid en de zwarte uevolking hebb~n oot-
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trokkrn aan de uitmoording door beoJen als Tshaka, 
Dingaan, Moselekatse. Dat is dus juist het tP~enover
gestelde van hetgPen schandelijk domme la tPr beweert. 

Blijft nu nog Natal. HierhePn zijn de Bo•ren gekomen 
on lPr PiPtPr Retief en GPrrit Maritz, tPngevolge van 
onet>nighPdPn van de hoofden met Potgieter, waarover 
we niet uitweiden kunnen. Weer zijn ze op dezelfde 
WPttige wijze in ·~ bezit gPkoroPn van hPt door hen 
bPz tte dPel van Nat'\1. Toen Retiof hPt lan·i was komPn 
" bP.Û"n n, zooals de Bof>ren dat noemPn, had hij hl't 
tl'n Zuiden van de Togela groot.>nde!'ls 'lnbevolkt 
gevonden, door de oorzaken die we nu kfnnen : Tshalra 
had h~>t l&nd schoon gevePgd en zijn opvolger, Dingaan, 
hield het schoon ToPn Retief bij Dingaan kwam. om 
mft hem over ct~n afstand van land te ouderhandelen, 
antwoordde Dingaan, dat h\i het land in h zit kon 
nemPn, maar hij moest eerst, als bPwijs \an vriendschap 
700 stolrs vpe tPrugnernen, die iconyPila, een ander 
KaffPrhoofd, onlangs van een buiten-Zo"loPpo t gestolen 
bad. Da~ dePd Retief. Bij zijn !PrugkePT te Winburg liet 
hij SiconyPJla roepen, die tP Luparani woonde ten 
:8oord~>n van de CalPdon en gelastte hem Dingaans 
o sen uit te levPren. Zonder bloedvergieting werdPn de 
bePsten uitgelrvPTd en to~n daalden bijna duizend 
wagtn den Drakeusbergpas af in het schoone ~ atal. 
R~tief leverde de beestl•n uit aan Dingaan in zijn 
hoofdstad Vmkungunhlovu (g legen in Zoeloeland ten 
NoordPn van dP. UvolnriYier, een linker zijriviPT van de 
Umhlatoosi). Hij werd met nog meer vriendschap door 
Dingaan ontvangPn dan de eer te maal en nu werd door 
den zendPling Owen, in 't Engelscb, een akte opge
trokken, waarbij Dingaan regelmatig h~>t gt'Wt>nschte 
land af ton:! aan de emtgranten. Wij hebbeu clen tekst 
van deze akte reeds gegevPn in onze geschiedenis van 
het Afrikaanscha Volk. We drukken ze, ten behoeve van 
Mn.rcu~, noa eens over, opdat er onomstootelijk zon uit 
blijken, dat de Boeren steed op volkomen wettige wijze 
en :aonder uitmooding in 't bezit gekomen :Lijn van de 
door hen bezette streken. 

J 
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" Gmkungings Sloav11, 4 Febr. 1838 
" Allen zij het mits dezen k~>nnelijk : flat aangezien 

Pieter Retief, gouverneur d11r Hollandsche uitgewekene 
Zuid-Afrikaners, mijn vPe beeft hernomen, dat yko
nyella gestolen had, welk ne gezegde Rotief nu aan mij 
atgePft: Ik, Din~raan, koning der ZoeloPs, mits dezen 
certifieer en verklaar, dat ik goed gedacht b~b aan hem, 
Retief en 1.ijne landgenooten (als loon voor de zaak 
bovengemeld) af te ~;taan de plaats genaamd ~ Port 
Na tal .. met a~ het land daaraan gelPgen, d:lt wil z~>ggen 
van Dogtla tot de OmsoboPlo-rivi!'r, wes1waart en van 
de ZPe tot hot Noorden, zoo ver als bet land bruikbaar 
en in mijn b••zit is 

" Hetwelk ik mits d"zen d'le, en bun cbenk tot een 
eeu wigdurendo b<zitting. " 

(HPt merk x van koning Ding an.) 
.. Al Gt>tuigen : 

NWARA, f 
JuLIWANE, Groote Raad hl'eren. 
MANONDO, 

M. Oo TumzEx, 
A.c. GHEYLL' G, 

B. J. LIEDENBERG. " 

Dat stuk werd door Clo!'te, rechter in de Kolonie, in 
1843 van dPn Volksraad ontvangen en bevindt zich 
naar zijn zPggm in bet koloniaal arcbief van Natal. 

Aan dit traktaat bad Dingaan niet dP minste gedachte 
getrouw te zijn, want we zull"n v!'rdPr zi.,n, <lat hij bet 
gebcel aangel .. gd had om de YoortrtJkker totaal uit te 
rot>ien . 

De zaak was nu, naar llPtief meende, in het reine, 
en men besloot den vol~rendPn dag to vNtre\ken. Men 
zou den volgAndt>n dag e~>n af cheid bezo k brengen 
aan den Zoelo ·vor t. 

Doch op den ochtPnd van Din dag 6 Febr., b speurde 
de EngPlschman \\'ood, de tolk van Ilingaan, dat deze 
laatste lechte inzkhten had ten opzichte der Boeren. 
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Dit maakte hem ongerust, en hij zocht gelegenheid om 
de Boeren te waarschuwl'n. Hij verwittigde er eenigen 
en raadde hPn aan voorzichtig te zijn, maar zóo veilig 
dachten zich de BoerPn, dat zij niet eens aan iet~ valsch 
dachtP, toen Dingaan hen deed kennen, dat bij ver· 
langdP dat z\j hunne g~>wPrPn niPt zoudPn mPdebrengen. 
Dat zij geen loont rokPn, i t~> wijtPn aan hunne ed~le 
natuur en aan bun vertrouwPn in dil oprPchtheid van 
Dingaan. 

De BOPrl'n kwamPn naar de KaliPrkraai Pn Retief 
plaatste zich nPvPns Oingaa11, Pn zijne makk· rs niet 
ver van hem. 

Dingaan beval nu aan twee re~imentl'n - keurtroPpen 
- dat 7\i tot vermaak dPr gasten zingen E.>n rlansen 
zondl'n. HPt Pf'f()tP fP,I!'im~l t was de r ihlaogn 1\lhlope 
(witte schildvPllPn). zijne beste oluatl'n, zijllil .. Rmg 
kop n KaffPrs - VPtt•ranen -. Het andPre rt>giment 
was d~ Isihlangu Mnyama (Zwarte schildvellen) dat 
bestonrl uit ZPI'r geoefpndP, Jonge mannPn. 

Terwijl zij nu hun dans uitwl'rkten, o~ringden zij de 
Boeren, zonder' dat dPz~ iPts kwaads vermoedden, en 
maaktPn zij hun krirg al kl,.iner en kleiner. 

Opeens sprong dtJ Zoeloe·koniog op, en riep : 
" Vangt hPn! n 

Dfl woPste hordPn vi11len nu op de Boer<>n aan, en 
dPzen trokkPn hunne zakmPssen. Maar zij werden door 
de overmacht overweldigd. 

Thomas Halstead, de gids, riep uit : " Het is met 
ons gPdaan " en spraak tot de Zoeloe's in hun taal ! 

Laat mij met den Koning spreken. n Dit hoorde Dingaan, 
maar dPze riep : 

" Bulala abatakati n (Doodt de Boosdoeners). Nu 
volgde een wanhopige worsteling. Halstead en de Boer 
doodden drie Zoeloe's, maar allen werden gegrepen, elke 
man door nE.>gen of tien Zoeloe's, naar een kopje ge· 
sleept en daar gedood, met knobkerries (knotsen). 

Dingaan zag dit alles aan, en hield niet op te 
schreeuwen : " Balala abatakati! n 
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R<-tief werd vastgehouden, en moe t aanzienhoe zijne 
mannen gPdood werden. Toen werd ook hij gedood, zijn 
hart en zijn lever werd uit hPt lichaam ge.-..kt en 
begravt>n op het pad dat naar .Natal leidde, als een 
soort van bPscht>rming tPgen ePn aanYal der Roeren. 

Twee uur na den moord van Retief Vl'Tlietpn een 
groot g~>tal Kafft>rs Umkungunhlovu, om de BoerPn· 
kampen aan te vallen, waar d11 wagpns niet in lagPr 
getrokkl'n waren. Op den morgen van 17 Februari 1838 
overromprlden dP Zoeloebende bet voorste kamp Pn 
dooddPn zoowrl blankPn als klPurlingPn 41 mannen, 
56 vrouwen, 185 kindertn PO 253 kleurlingen werden 
vermoord. 

TerPebt is de pl~ts van droefheid Pn ramp Weeoen 
gPuoem·1 leehts éen jongt~ling- L oot napt : Uavid 
Malan. Hij sliPp bij PPne VPekraal, Pn werd wa ker, 
juist to~>n de ZoPloe's hun aanval bf' onnE>n. 

Hij sprong up PPD ongezadl'ld paard, Pn r~Pd pijl nel 
naar dP andere kamp~'n, om 7:P te verwittigen. Men 
spdnde bovenmenschelijke poging~>n in, mannen, vrou
WPD en kinderen werkt•· om bet mE>est, en toen de 
vijand kwam, werd bij terug glldreven. Vele Kaffers 
kwamen in de vlucht iu de waten•n der Bosmansrivier 
om 

Toen men de gesneuvelden ging begraven, telde 
men vast met welke bloPddorstigheid zij waren gedood. 
Zij waren doorboord m11t assegaaien, op alle plaat t>D, 
kinderen werden tegen wagenwielen verpletterd, en van 
de vrouwen waren de borsten afg neden en aan den 
mond van zuigelingen gelegd. Ml'n vond twt!e meisjes 
die nog tE>eken van leven gaven : 

Catharina Prinsloo gewoond op 21 plaatsen. 
Johanna V. de Merwe, gewond op 19 plaatsen. 
Al dat lijden hebben de Boeren geleden door Enge· 

land's ~cbuld en nu worden wij door Marcus nitg~noo
digd onze Rympatbie voor die Stambroeder te temperen 
ter wille van het machtige Albion. ·t Is meer dan 
verachtelij Ir. 
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De Boeren hebben latfr afgerPhnd me~ Dingaan 
rn bloedig rok. Onze lezers weten het uit de geschiedenis 
van het Afrikaanscha Volk (nr Lt> v. Transvaal). Den 
16 November 1838 werd Pretorins m~>t een Boerenkom
mando van 464 man in lag~>r getrokkPn te Bloedrivier 
door 12000 Kaffers aangevallt>n. Viermaal liepen de 
Zo lo~>s tegen het lag~>r st01 m ViPTmaal werd de a!l.nval 
afgesla:.>en met zulk verEchr.kkdijk gevolg dat 3000 
Zoeloelijken buitPn het lager gevondPn werden . In het 
lagPT warPn slt.-chts drie Bot>ren gewond. Een stroom, 
die langs het slagveld vloeide, werd door hPt bloPd 
roodgl'kleur l en deze stroom draagt sedert dien tijd 
den naam van Blot>dri vier. Deze stroou kwelt wellicht 
de hersenen van Mucus, wanne ~r hij zegt, dat " de 
riviPren van Transvaal de lichamen van de overwon
nelingen hebb11n weggevoerd 1'n dat ze rood waren van 
hun bloed. n Ander· i het eenvou lig gekkt>praat. 

Hier brt-ken we hPt verbaal van de lijdensge ebiedenis 
van de Boeren af. We hebbeo imml'rS ons doPl bereikt 
en aan boosaardige schrijvelaars ~ met de puntjes op de 
i's n onomstootelijk bewezen, tlat de Boerl'n, waar ze 
zich gevt>stigd hebben, door aankoop of door t·cgel
matig gesloten tractate~' in 't bezit van det~ grond 
gekomen eijn. En verre er van, dat z~ de iob"orlinJ(en 
zouden uitgrroPid hebb~>n. hebben dezP iich, ond~>r hPt 
krachtig bPstuur van de Boeren, dal aiJP bloeivPrgit>ling
door zwarte Kor•ing n onderdrukt. vrcerlzarun neergezet 
en zich vennenigvuldigd in strPkP.n die vótir de komst 
der Boeren inderdaad van inboorlingen gezuiverd waren. 
Zoodat we gt>l'n reden hebben hun onzP sympathi11 te 
on· houden op den val chen grond van hunne barbaar~ch
h~>id, maar alle reden hebben hun on ~e warmste gPlll'

genhf'id te schenken wegen het onmPIJschelijlr lijden, 
dat hun zucht naar vrijheid hun he~ft doen verduren. 
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