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GESCHIEDENIS VAN HET GRONDGEBIED 

DER 

ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK 

DOOR 

H. HETTEMA Jr. 
( Jlfet kaart N°. XII). 

Het land, thans door de Afrikaansche Nederlanders tegen 

de hebzucht van Brittanje verdedigd, is niet minder door 

hen op de natuur veroverd dan dat, bewoond door hunne 
Europeesche stamgenooten, die zich drie eeuwen geleden 
van de Spaansche tirannie hebben bevrijd. Zij trotseerden 
den leeuw, de koorts en de tetse-vlieg, die de kudden 
hoornvee met den ondergang bedreigde. Bovendien hadden 
zij zich staande te houden tegen de aanvallen der talrijke 
inboorlingen, met name tegen die der Zoeloes. 

In het begin dezer eeuw was de veldoverste Moselekatse 
in ongenade gevallen bij den grooten koning Tshaka, en 
vluchtte daarom met zijn leger naar de .:.\1arico-rivier, waar 
hij ver genoeg verwijderd was van zijn wraakgierigen mo
narch. Hij regeerde daar over de omliggende streken op 
echte Zoeloe-manier, d. w. z. elke stam, die op den weg 
woonde van zijn plunderende legerscharen werd zoo goed 
als uitgemoord. Toen dus de Boeren in I 836 over de Oranje
rivier gingen, om zich aan het Engelsche bestuur te ont
trekken, vonden zij een woestenij, waarin slechts hier en 
daar nog inboorlingen werden aangetroffen, die in voort
durenden angst leefden, dat te a vond of te morgen de 



gevreesde Zoeloe-speer ook een einde aan hun leven zou 

maken. Geen wonder, dat deze Boeren met vreugde ont

vangen werden en men gaarne het voorstel aannam om 

hun het land tusschen Vet- en Vaalrivier te verkoopen. 

Al spoedig kwamen zij in botsing met Moselekatse die 

echter na een drietal expedities over de Limpopo gedreven 

werd, waarop Potgieter, hun aanvoerder, verklaarde, dat 

al het land, eertijds door Moselekatse's rooftochten ge

teisterd, aan dê emigranten behoorde ( J._ ovember r 8 3 7 ). 

De overgebleven resten der vroegere stammen en ook vluch
telingen uit het land ten noorden der Limpopo, dat nu 

door de Zoeloes werd afgeloopen , kwamen bij zwermen 

zich stellen onder de bescherming der vaste hand van de 

overwmnaars. 
Die vaste hand bleek echter beter in het gevecht dan 

in het bestuur i want de ouderlinge nijd en jaloezie kweek

ten onder de weinige kolonisten partijtwisten welke zoo 

haag liepen, dat voortdurend gevaar voor burgeroorlog 

bestond, die ook een enkele maal losbarstte. Hoewel het 

gevoel van onderlinge familie-verwantschap hen met een 

hecht cement verbond, bleef deze toestand toch lang be

staan i eigenlijk heeft eerst de loutering van den vrijheids

oorlog in I 881 en het beleid van Kruger die partijwoede 

getemperd en het volk als natie tot meerdere eenheid ge

bracht! 

Reeds in I 8 3 8 waren de twisten tusschen de voornaamste 
leiders op hun eerste verblijfplaats, te Thaba N tshu, n. 1. 
Potgieter, Retief, l\Iaritz en U ijs, zóó heftig, dat besloten 
werd uiteen te gaan. De eerste zou gaan wonen te \Vin

burg, op den gekochten grond (zie boven) i de laatsten 
waren van plan naar Na tal te trekken, waar zij land kon· 

den krijgen van Dingaan, den opvolger van bo\·engenoem
den vorst Tshaka. Op verraderlijke wijze vermoordde deze 
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echter een gedeelte der Lueren, waaronder Retief. Groot 

was de nood der overblijvenden, ook nadat Potgieter hen 

te hulp was gesneld. Eerst toen de bekwame Andries Pre
torius als aanvoerder optrad, kwam er verbetering in hun 

lot. Daar echter de twisten herleefden tusschen Potgieter 
en de anderen , ging deze weer over de bergen , en ves
tigde zich te Potchefstroom, de eerste vaste Europeesche ne

derzetting in de tegenwoordige Zuid-Afrikaansche Republiek. 
Het gelukte Pretorius Dingaan te verslaan en diens broe

der Panda, de bondgenoot van Pretorius, als koning te 
doen erkennen. Bij het, reeds vroeger, door Dingaan af

gestane gebied tusschen de T oegela in het noorden en de 

Oemzoemvoeboe in het zuiden, werd nu ook het overige 

Zoeloeland gevoegd, dat echter als een vazalstaat aan Panda 
werd toegewezen 1). 

De emigranten hadden dus hier een eigen staat gesticht: 
de republiek r atal. Zij, die zich met Potgieter op de wes

telijke hoogdakten gevestigd hadden beschouwden zich 
als zelfstandig tot er in September 1840 een losse band tot 

stand kwam tusschen deze Boeren eenerzijds en de repu
bliek ~ra tal anderzijds. In ~ a tal, verdeeld in drie districten, 

Pieter-l\Iaritzburg, \Veenen en Port Natal, was de hoofd
vestiging onder Andries Pretorius; aan de andere zijde van 

het Drakengebergte behartigde een Adjunct-Raad, zete

lende te Potchefstroom, de eigen zaken 'Jan de districten 

Potchefstroom en \Vinburg 2
). Ten zuiden van de Vet-rivier 

1) De grenzen van den vazalstaat waren de Toegein 1 de zwarte Oemvolosi en 

bet Drakengebergte. 

2) liet district Winburg werd gevormd door al het land gelegen tusschen de 

\'a.·ü- en Vet-rivier tot aan bet Drakengebcrgte; bet district Potchefstroom lag ten 

noorden van de Vaal; de grenzen waren niet bepaald 1 maar in de overeenkomst 

tusschen Pretorius en Potgieter lee t men, dat het land, opengesteld voor nederzet

tingen, begrensd wordt door de woestijn in het we>ten, Rheno·ter-poort (een zij

rivier der Olifantsrivier en met haar boven!otJp bijna evenwijdig loopende) in het 
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vond men verschillende afzonderlijke kleine gemeenebesten, 

die niet erkenden de autoriteit der Raden te Pieter-Maritz
burg of Potchefstroom, en geheel vrij waren. Een tijdlang 
werd echter ook dit Zuiden beschouwd als te behaoren bij 

"de Zuid-Afrikaansche Iaatschappij" 1), nl. door de partij 
onder Moeke en Koek, tegenover welke de Engelschge
zinden onder Oberholster stonden. De eersten weken echter 

meest gaandeweg uit naar het Noorden. 

Zoo hadden de Boeren in Port ~atal een eigen haven, 
waarover in het vervolg de handel met het binnenland scheen 
te zullen gaan. Maar daardoor liepen de handelsbelangen 

der Britten gevaar, en hunne regeering bleef voor het jam

mergeschrei der kooplui niet lang doof. 
Hoewel het Engelsche gouvernement dikwijls verklaard 

had, haar gebied in Zuid-Afrika niet te willen uitbreiden, 
was nu toch slechts een nietige aanleiding voldoende om 

haar tot annexatie der nieuwe republiek te doen besluiten. 

Een tuchtiging van een inlandsehen stam tusschen de Kaap

kolonie en Natal door de Boeren, was een gemakkelijk 
voorwendsel om de uitgeweken Hollanders weder onder 

haar gezag te plaatsen. Na eenige tegenkanting gelukte 
het in I 843 door overmacht hen te bedwingen en werd 
Katal tot aan de bergketen in het westen ingelijfd. 

oosten 1 den zoutpan bij Lithako (bij de samenvloeiing van Vaal- en Hart-rivier) 

in het zuiden, en Zoutpausberg in het noorden. 

Evenab te \Veenen en Port Tatal waren in de dorpen \Vinburg en Potchefst..room 

landdrosten; in elk district werd een kommandant benoemd, die in oorlogstijd de 

Burger· aanvoerde. Potgieter had den titel Chef-kommandant; Pretorius, de hoogste 

in militaire zaken in Natal 1 dien van Kommandant-generaal. 

De Adjunct-Raad was geheel onafhankelijk in zaken van minder gewicht, en had 

het recht om zitting te nemen in den \'olksraad te :11aritzburg als er belangrijke 

zaken behandeld werden. (Theal's Ristory of S.-Africa, dL IV, bladz. 322). 

1) Zoo werd de geheele emigranten-staat genoemd: men vindt echter in officieele 

stukken de Republiek Natal ook reeds zoo gen emd vóór de vereeniging in 1840. 



De meesten, ook Pretorius, onttrokken zich voor en na 
weder aan de, door hen zoo gehate, Engelsche heerschappij, 

vooral toen de luttele bescherming tegen de menigte in
gedrongen zwarten, eigendom en leven der blanken in ge
vaar brachten. Deze Natallers namen de plaatsen in van 
hen, die met Potgieter uit Potchefstroom naar het noord

oosten getrokken waren, ten einde over de Delagoa-baai 

verbinding te krijgen met het buitenland. Potgieter had 

daar in I 845 Ohrigstad gesticht, dat als hoofdplaats der 
geheele republiek werd beschouwd en genoemd was naar 

den Amst rdamschen koopman Ohrig, di' zich ze r voor 
de Afrikaan~che stamgenouten geïnter · ~seerd had 1). 

De toestand was dus toen: Één republiek met de hoofd

stad Ohrigstad, en te Potchefstroom een Adjunct-Raad 

voor de districten Potchefstroom en Winburg. 

Van dit gebied ging Winburg in I 848 verloren door de 

proclamatie van Sir Harry Smith, waarbij hij het land tus
schen V aal en Oranje-rivier tot een Engelsche bezitting ver

klaarde onder den naam Oranje-rivier-souvereiniteit. De En
gelsche regeering beschouwde de Boeren nog altijd als hare 

onderdanen en had daarom eenige jaren vroeger getracht, 
door het stelsel der zoogenaamdeVerdragstaten, hen te dwin

gen terug te keeren. Dat stelsel bestond hierin, dat rondom 
de Kaapkolonie een aantál staten onder gesubsidieerde in

landsche hoofden werd gevormd, waardoor men hoopte het 

verkeer met de uitgewekenen te beletten. Daar echter geen 
Boer zich aan de inboorlingen stoorde, mislukte dit plan 

geheel. Bij de eerste de beste gelegenheid, dat een der 

r) Daar deze plaats zeer ongezond bleek te zijn 1 ging spoedig een gedeelte der 

Boeren onder Potgieter naar het noorden 1 naar Zoutpausberg; een ander deel 

grondde Lijdenburg, dat als hoofdstad Ohrigstad opvolgde. Eigenlijk heette de 

laatste plaats Andries Ohrigstad; Andries was een der twee voornamen van Potgieter. 
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inlandsche monarchjes gebruik wilde maken van ZIJn pas 
verkregen rechten, traden de Boeren zoo dreigend op, dat 

hij hulp zocht bij de Engelsehen en deze een gewapende 
macht in het land moesten zenden. De aanhangers der re

publikeinsche partij onder Koek en Moeke werden verslagen 
bij Zwartkopjes ( 1 845), waarop zij naar het noorden vlucht

ten. Maar de Engelschgezinden wilden zich evenmin door 
kleurlingen als OJ;lderdanen laten behandelen, en de eneenig
heden bleven dus voortbestaan. 

Daarom besloot Sir Harry Smith , vertrouwende op de 

sympathi ·, die m ' 11 h m pers on lij! · to uro g, h t land tot 
een werkelijk Drit~cll<.; lJ ·zitting t<.; mak ·n. llij dccu Jat 

ondanks de tegenwerpingen van Pretorius en den terren

zin van de meerderheid der bewoners, en moest dan ook 

spoedig vernemen, dat men zich gewapenderhand wilde 
verzetten. Nauwelijks was Smith in de Kaapstad of hij 

hoorde, clat cle emigranten Pretorius als kommandant-gene

raal hadden verkozen en dat het Engelsche garnizoen te 
Bloemfontein zich had moeten overgeven. Terstond rukte 

hij op en versloeg de Boeren bij Boomplaats ( r 848), waarna 
zij over de Vaal terugtrokken . 

Vier jaren bleef Pretorius, op wiens hoofd een prijs ge
steld was, ten noorden der V aal. Toen echter de weinige 

achtergebleven anti-Engelschgezinden in de Oranje-rivier-sou
vereiniteit het hoofd wederom opstaken, aangemoedigd door 
de nederlaag der Britten tegen de Basoetoes bij Viervoet, 
kwam hij hen te hulp. Zóó zwak was toen het Engelsche 
Gouvernement, bezig gehouden door een nieuwen kafferoor
log in de Kaapkolonie, dat het geen troepen kon zenden, zoo
dat het er ten slotte in moest bewilligen met den banneling 
in onderhandeling te treden. Als plaats van samenkomst 
werd aangewezen de hoeve van den heer Venter gelegen 
aan de Zandrivier, waaraan de gesloten overeenkomst den 



naam \'an Zandriviertractaat ontleent. De Boeren van de 
Souvereiniteit poogden wel in het verdrag te worden op
genomen, maar dat mislukte ; tegen opoffering van die 
landstreek, erkende Engeland de onafhankelijkheid van 
hare onderdanen , die noordelijker woonden , en beloofde 
plechtig zich nooit te mengen in de zaken der emigranten 
of der inboorlingen ten noorden van de Vaal 1

). 

De Vaal was dus als de zuidgrens van den emigranten
staat aangenomen. laar daarmee was toch deze zuidgrens 

slechts voor een gedeelte bepaald, want de Boeren maak
ten ook aanspraak, volgens de proclamatie van Potgieter, 
op de streken tot de Groote \i\'atervallen in de Oranje
rivier, dus ver ten westen van de samenvloeiing van Vaal 
en Oranje-rivier. De vraag, door Pretorius gedaan aan den 
Engelsehen afgevaardigde Owen: Hoe de zuidgrens verder 
moest loopen na de samenkomst van die beide rivieren?, 

was dan ook zeer gemotiveerd. Owen antwoordde, dat Pre
torius als grens de geheele Oranje-rivier tot aan de zee 
toe, wel kon krijgen! Dat was dus meer dan de Boeren 
vroegen, maar Pretorius had wel ooren naar zoo'n uit
gangsweg naar zee. Van dit onderhoud werd een schrifte
lijk stuk opgemaakt, dat wel geen wettelijke kracht ver-

1) Art. I. Harer ~fajesteits Adsistent·Commissari5sen waarborgen in den volsten 

zin, namens het Britsche Gouvernement, aan de Emigranten·Boeren over de Vaal

rivier het recht om hunne eigene zaken te besturen, en hun eigen Regeering te 

hebben, volgens hunne eigene wetten zonder een i ge bemoeienis van den kant van 

Harer :lfajesteits Gouvernement; en dat het grondgebied ten noorden van de Vaal

rivier door het Britsche Gouvernement niet zal worden overschreden; met de ver

dere verzekering, dat het de vurigste wensch is van het Britse he Gouvernement 

om vrede, vrijen handel en vriendelijke verstandhouding te bevorderen met de Emi

granten-Boeren, nu wonende of die later zullen wonen in die landstreek; met dien 

verstande, dat dit stelsel, om elkander niet te bemoeielijken, verbindend is voor 

beide partijen. 

Art. III. Harer ~lajesteits Adsistent-Commissarissen ontkennen bij deze alle ver

bintenissen: van welken aard en met wie ook van de gekleurde natiën, ten noor

den van de \"aal-rivier. 



kreeg, doch waartegen ook geen bezwaren door den Hoogen 
Commissaris ingebracht werden, zoodat men mag aanne

men, dat de regeering in deze regeling toestemde, dat dus 
de Boeren hun westelijke grens konden trekken, waar zij 
zelf wilden. Dit was trouwens geheel in overeenstemming 
met de toen gevolgde Engelsche politiek om zich zoo min 
mogelijk te bemoeien met de zaken ten noorden van de 
V aal. Men wist toen nog niet, dat daar diamant en goud 
gevonden werd! 

Het zuidelijk deel van de oude emigranten-republiek, 
het district Winburg, was dus voor de Transvaalsche lan
den verloren. Toen de Oranje-rivier-souvereiniteit in r 854 
door de Engelsehen verlaten was werden er wel pogin
gen gedaan het district weer te verwerven , wat zelfs 

in I857 tot een oorlogje met den Oranje-Vrijstaat aanlei
ding gaf, doch die pogingen waren vruchteloos Ook het 

) 

streven om den geheelen Vrijstaat met de Zuid-Afrikaansche 

Republiek 1) te vereenigen bleef zonder gevolg of door 
partijtwisten, Of door het dreigen van Engeland dat het 

dan de Conventies van 1852 en '54, waarbij de Republiek 
en de V rijstaat onafhankelijk waren verklaard, als onge
daan zou beschouwen. \\'el gelukte het om l\1. \V. Pre
torius, zoon van Andries Pretorius, tot president van beide 
republieken te doen verkiezen (I 86o- I 86 3), wat als de 
inleiding werd beschouwd tot eene samensmelting; maar 
van die vereemgmg kwam toch niets. 

1) Als naam werd aangenomen: de Zuid-Afrikannscht Rtp., 19 .ept. 1853: de 

Zuid-Afrik. Rep. bmqqrJm de Vaalrivitr, 21 .·ov. 1853· (Jeppe-Kotzé, Locale 

Staatswetten der Z. A. R.). 
In de grondwet van 1858 vindt men den naam Zuid-Afrikaansdu Republitk 

(Art. 1); hij de inlijving noemden de Engelsehen het land: Tra!lS~'aal Tcrritory: 

van J88J-1884 heette het Trtm!1'aal Staat, daarna weer Zuio!-.lfrikaamche Re

publiek. 



Eensgezind zoo lang het hun afkeer van de Britsche 
heerschappij gold, waren de Boeren in andere zaken, zoo
als reeds vermeld is, door de heftigste partijtwisten ver
deeld, zoodat gehoorzaamheid aan de bevelen der regee
ring een partijkwestie was. Bovengenoemd Zandriviertractaat 
b.v. was geteekend door afgevaardigden van slechts een 
deel der emigranten, nl. door de volgelingen van Pretorius, 
want de anderen waren veel te vijandig om aan iets mee 
te doen of iets goed te keuren, dat door dien aanvoerder 
werd voorgesteld. 

Direct na de vestiging van Pretorius aan de Mooirivier 
was de jaloezie tusschen hem en Potgieter herleefd, en dit 
liep zoo hoog, dat niet alleen hulp geweigerd werd, toen 
de eer tgenoemde in I 848 de Engelsehen uit de ouve
reiniteit wild v rjag n, maar ook in h t volgende jaar 
door de aanhangers van Potgieter in den Volksraad te 
Ohrigstad werd doorgedreven, dat deze kommandant-ge
neraal voor zijn leven zou zijn en meer bepalingen, die 
onaangenaam waren voor de Pretorius-partij. Haar tegen
stand noodzaakte echter den Volksraad reeds in I 8 5 I deze 
besluiten te herroepen en, om de onrust weg te nemen, 
kwam men overeen, vier kommandanten-generaal 1) te be
noemen, een voor elke partij, nl.: Hendrik A ndries 
Potgieter voor diens aanhangers in de districten') Pot
chefstroom en Rustenburg en voor geheel Zoutpansberg; 
Andries Pretorius voor diens partijg nooten in Potch f. 
stroom en Rustenburg; W. F. J oubert, die zich aansloot 
bij Pr torius , voor Lijd nburg; n • n 1i n, di po dig 

stierf en wiens plaats niet weder vervuld werd, voor de 
westelijke grens. 

1) EeD presidmt bad mn eerst later. 
2) Er warm toen vier districten: Potchefstroom, Rustenburg, Zoutpansberg eD 

LijdeDbiJII• 
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De eneenigheden bleven echter voortduren tot het, op 

de volksvergadering te Rustenburg, waar gestemd zou wor
den over de aanneming van het Zandriviertractaat, gelukte 

om de beide hoofdmannen met elkander te verzoenen. 

Jammer, dat spoedig na die verzoening beiden stierven 

(r8s3)· 
Men benoemde hunne zoons tot opvolgers, zoodat toen 

M. W. Pretorius, kommandant-generaal werd voor Rusten
burg en Potchefstroom, en Pi eter Potgieter voornamelijk 

voor Zoutpansberg, want zijn volgelingen in de beide eerste 
districten waren daaruit meest vertrokken. Potgieter sneu

velde kort daarna en w rd opgevolgd door . choeman 1 terwijl 
W. F. J oubcrt, kommandant-generaal van Lijden burg bi f. 

Maar de twisten namen na Jen Jood van Andt i >s Pr ·
torius een hoc lan rcr ho schcr·pcr h11·nl · ter aan. De aan

hang van Pretorius wilde een sterke centrale macht en een 

onafhankelijke eigen kerk, vrij van buitenlandsche inmen

ging; de andere partij daarentegen bepleitte een staten
bond 1 alleen vereenigd voor defensie-zaken, en een kerk 

staande onder de Kaapsche Synode 1). Het ging ten slotte zóó 

ver 1 dat het grondgebied in drie republieken werd verdeeld! 

Aanleiding daartoe gaf in r8 5 6 de aanneming door het 
Zuidwesten van een nieuwe grondwet, waarbij Pretorius als 

president en Schoeman als kommandant-generaal werden 
verkozen. Door deze laatste bepaling hoopte men de Zout· 

pansbergers tol inst •mming- te beweg n. .i\Ien wilde r daar 

en in Lijdenburg echter niets van weten en scheidde zich 
af van hel Z uiclw '!>len, Jat den naam Zuid- fr·il ·nnnsch c 

Republiek behield. Zoo ontstonden twee nieuwe staten: 

Zoutpansberg (I 8 5 7- I 8 5 8) en Lfjdmburg ( r 8 5 7-I 86o ). 
Het eerste werd gevormd door de landstreken , die de 

t) Theal, llistory of S. A. 1854-ISp, bladz. 33· 



inlandsche h_oofden Of vrijwillig, Of door geweld aan H. A. 
Potgieter hadden afgestaan. Het tweede bestond grooten
deels uit het land ten oosten der Olifantsrivier, dat van 
de Swazies, een machtige stam nabij de Oostkust ver

kregen was in I 846 en I 8 5 5. De houding dezer Swazies 
ten opzichte der emigranten was zeer welwillend, daar zy 
zich gaarne de overwinnaars van Dingaan tot vrienden 
wilden maken. In I 846 kocht J oubert de streek tusschen 

Olifantsrivier in het noorden, KrokoJilrivier in het zuiden, 
Elancisrivier in 't westen, en de Portugeesche grens in 't 

oosten, dat wel niet door Swazi es bewoond werd, maar 
dat door hen veroverd was op de Bapcdies en andere 

stammen, die zij bijna hadden uitgeroeid. In 18 5 5 stonden 
zij een smalle strook lands ten noorden der Pongolorivier 
af aan Lijdenburg, met het doel Europeanen te plaatsen 
tusschen zich en de Zoeloes, die hen in 1 84 7 hadden aan

gevallen 1). 

In het Zuidoosten bevond zich reeds vroeger een afzon
derlijk gemeenebest, nl. Utreclzt, dat zich in 18 5 8 met 
Lijdenburg vereenigde, daar de bewoners het in de ver
schillende vraagpunten met die der zusterrepubliek eens 
waren. Het was in 1854 gevormd op het grondgebied, 
waar Panda in I 848 aan Natalsche Boeren verlof gegeven 
had te gaan wonen, en dat hij later formeel aan hen had 

afgestaan. 

Toen de oorlog met den Oranje-Vrijstaat in r857 (zie 
vroeger) over de oude kwestie van \Vinburg afgeloopen 
was, deed de Zuid-Afr. Rep. voorslagen tot hereeniging 

met Zoutpansberg, die het eindelijk in I 8 5 8 aannam, en 

1) De grens tusschen Zoeloes en Swazies was de Pongolo; de eersten beweerden 
dat de laatsten hunne vazallen waren, maar deze waren nooit onderworpen. Cete

wayo betwistte evenwel hun recht tot afstand van bedoelde strook. 
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waarbij Scheeman tot kommandant-generaal van het ge
heele gebied werd benoemd. EYenzoo gelukte het door 

concessies, vooral in kerkelijke zaken, de Lijdenburgers 
tot aansluiting te brengen (Lijdenburgsche Conventie, 1 86o ). 

Na de vereeniging der landen ten noorden van de Vaal 

werd het grondgebied nog tijdelijk vergroot met een ge
deelte van Zoeloeland, op de kaart door mij gestippeld 

aangegeven. Hoewel de oude vorst Panda, de opvolger 
van Dingaan, nog leefde, trad toch in werkelijkheid zijn 

zoon Cetewayo reeds als heerscher op. Ten einde zich voor 
mogelijke mededingers te vrijwaren moordde hij zooveel 

doenlijk de vorstenfamilie uit, en bevreesd voor den dood 
vluchtte in r861 zijn broeder Urntonga naar Utrecht. Om 

te voorkomen, dat men dien broer zou gebruiken zooals 
men zijn vader Panda tegen diens broeder Dingaan had 

gebruikt, vroeg Cete\\ayo de uitlevering tegen afstand 
van een groot stuk land en de belofte hem geen leed te 

zullen doen . De Boeren stemden hierin toe. Toen evenwel 
een paar jaar later mtonga weer vluchtte en nu naar 

Natal, eischte Cetewayo het afgestane gebied terug. De 
Republiek betoogde hare goede rechten wat wel ten ge

volge had, dat Cetewayo 's vader den afstand erkende, 
maar deze zelf bleef bij zijn eisch. Zeer handig speelde hij 
de Engelsehen tegen de Boeren uit, door het betwiste 
grondgebied aan Engeland op te dragen en het voor te 
stellen alsof de grenzen door de Boeren geschonden wer
den. De gouverneur van ~atal, in de meening dat er oorlog 
dreigde uit te breken, bood in 1869 zijne diensten aan als 
arbiter, welk aanbod door Pretorins wcnl aangenomen. 
Maar door allerlei moeielijkheden, vooral aan de westgrens 
en in het binnenland bleef de zaak sle pende en gaf voort

durend aanleiding tot onaangenaamheden met C tewayo, 
41 



zoodat Shepstone het in I 8 7 7 zelfs kon voorstellen , alsof 

de Zoeloekoning de Republiek met een inval bedreigde. 

Deze tijdelijke vergrooting aan de zuidoostzijde had weer 
de aandacht gevestigd op een oude grenskwestie met den 

Oranje-Vrijstaat. Volgens het Zandriviertractaat was de grens 
de V aalrivier - maar wat was daarvan de bovenloop, 

de Likwa of de Kliprivier? 
De V rijstaat beweerde het eerste en steunde zijn beweren 

op: 1 o dat hij jurisdictie uitgeoefend had tot aan de Likwa; 

2° dat de inboorlingen in de buurt, altijd de Likwa als 

bron der Vaal beschouwden i 3 o dat het zoo was aangegeven 

op de beste kaarten. Hiertegen voerde de Zuid-Afr. Re

publiek aan: 1° dat in Juni 1854 door Bester en \Vessels, 
de commissarissen van den Oranje-Vrijstaat was bepaald, 

dat de Kliprivier de grens zou zijn, en dat dit stilzwijgend 

door den Vrijstaat was aangenomen; 2° dat de ware bron

nen waren de \;Vilge-, Molen-, Cornelis-, Klip- en andere 

Drakenbergsche stroomen i 3 o dat de Likwa niet bedoeld 
kon zijn in het Zandriviertractaat, daar zij niet ontspringt 
in dat deel van den Drakenberg, dáár genoemd. 

Voor de Zuid-Afrikaansche Republiek was deze zaak van 

meer belang dan voor den Oranje-V rijstaat, want, werd 

de Likwa als grens aangenomen, dan gingen \V akker

stroom en Utrecht, en daarmede de toegang tot Na tal 
voor de Republiek verloren. Men kwam overeen den luite

nant-gouverneur van Natal, Keate, tot arbiter te nemen en 

deze deed in I 870 uitspraak ten voordeele van de Z.A.R. 1). 

1) " ..... Zoo is mijne uitspraak 1 order en uitwijzing 1 dat van nu voortaan en 

"voor het vervolg. de grenslijn tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en den 

"Oro.nje-Yrijstao.t op het punt, alwaar het ter arbitratie geiaten was, door de Con

"ventie van den xS Jen van Jan. 1852, zal beginnen: op een punt in de grenslijn 

"van de Kolonie Xatal, onmiddellijk over en naast bij die oorsprong van den 

"stt·oom genaamd Gansvallei, welke haar oor>prong neemt op de kortste af:;tancl 



.. 

Die gunstige beschikking van Keate gaf later aanleiding 
dat de Zuid-Afrikaansche Republiek gaarne hare toestem
ming gaf om hem ook als scheidsrechter te nemen in de 
belangrijke kwestie omtrent de westelijke grenzen. 

De grens aan dien westkant was eigenlijk nooit goed 
bepaald, evenmin als aan de noord- en oostzijde; doch bij 
de bespreking van het Verdrag der ZandriYier, heb ik aan
gewezen, wat. men ongeveer tot het gebied der Republiek 
rekende, en dat de Engelsche regeering in geen geval be
zwaar maakte als de Boeren hun westergrens tot aan de 
Groote JVatervallm in de Oranje-rivier wilden voortschui

ven. Toen er echter in 1867 goud gevonden was in het 
stroomgebied der Tati-rivier, werd de behoefte aan een juis

tere grensregeling meer gevoeld, en zond Pretorius gezan
ten aan de dáár wonende Bawangwato's en l\Iatabeles 1) 

om zich onder de hoogheid der Zuid-Afrikaansche Repu

bliek te stellen. Nog voor deze gezanten van hun wuch
teloozen tocht teruggekeerd waren, vaardigde hij een pro
clamatie uit, waarbij wel het land der Bawangwato's binnen 

de Republiek werd gebracht, maar niet dat der ~Iatabeles. 

"van de noordelijke baken van de gezegde kolonie 1 van daar langs den gezegden 

.stroom tot aan deszelfs zamenvloeijing met de Klipri\·ier en van daar lang den 

.loop van de Kliprivier tot waar zij zich met de Vaalrivier vereenigt.'' (Staatscou

rant der Z. A. R., 31 Mei 1870). 

Als mijne kaarten juist zijn 1 is er hier een kleine, zeer kleine 1 concessie gedaan 

aan den Oranje-Vrijstaat, daar in 1854 te Rustenburg tusschen den Volksraad der 

Z. A. R. en de afgevaardigden van den \" rijstaat, vastgesteld was 1 dat de grens 

zou zijn: "\'an Vaalrivier op tot waar Kliprivier inloopt - en Kliprivier op lot 

.naar de oorsprong: wel le verslaan, de Kliprivier, die door de Zeekoe-vallei 

"loopt" .... (proclamatie van Grobler, fung. pres. der Z. A. R., 25 .\pril 186o). 

Dus werd hel gedeelte tusschen Zeekoevallei en Gansvallei door Keale aan de Vrij

staat toegewezen. 

In alle andere stukken l:ls ik niet Gansvalld, maar Ganwlri: onder een z/ti 

vcrstaat men in Zuid-Afrika een moeras. 

1) De Zoeloes onder den vroeger genoemden :\loselekatse, werden :\[at:tbclc~ ge

noemd. Zij woonden iu een g.:dccltc van het tegenwoordige Khodc:,ia. 



Deze proclamatie luidde aldus: "Proclameer bij dezen dat 

"de grenslijn der Republiek zal zijn als volgt: Gedeeltelijk 
"ten 0. ingevolge de overeenkomst getroffen tusschen de 

"Republiek en de Kafferkoning U mzwaas, dato 2 5 J ulij 
" 1846 en 2 I J ulij r 8 5 5 , van de onderste poort van Co
" ma ti Noordwaarts, al onder den berg langs, tot aan de 

"onderzijde van de poort aan Olifantsrivier. Noord van 
"Olifantsrivier op de Pokioenies-kop 1

), vandaar met een 

"regte lijn N. 0. waarts tot aan de Limpopo- of Krokodil
"rivier alwaar Pafories-rivier inloopt, ten N. met deze rivier 

"op tot waar het gebergte Spelonken naar de Limpopo
" of Krokodil-rivier schiet, met dit gebergte, tot waar het

"zelve N. waarts naar de rivier de Zouga draait, van dat 
"W. punt of die hoek van het gebergte met een regte lijn 
"naar de rivier Kuway tot waar deze rivier in de Zouga
" rivier loopt, en met de Zouga tot in het meer N garni, 

"ten W. van het genoemde meer en een regte lijn tot aan 
"het N. punt van Langeberg, en met dit gebergte tot aan 
"de lijn tusschen de Republiek en de gronden behoorende 
"aan Mahura, Gazibone en Jantje, insluitende de gronden, 

"geproclameerd door de Republiek bij proclamatie van 

" I 8 5 8 2
). 

"Verder wordt geproclameerd, van de onderste poort van 
"Coma ti, al met de lijn van nu wijlen U mzwaas op, tot 
"aan de rivier Umzutie, met inbegrip van de Pongolo-rivier 

r) Bij de afbakening in r8go vond men geen berg van dezen naam! (Petermnnn's 

Mitt. 1892, blz. 130). Bij die afbakening ontstond verschil van meening over den 

loop van het noordelijke deel der oostgrens. In het verdrag van r 869 met Portu

gal lee ·t men: "Van het naaste punt der Serra de Chicundo aan de Umvobo-rivier 

in rechte lijn naar de vereeniging van de PafUI·i-rivier met den Limpopo"; - wat 

moet men nu onder de Serra de Chicundo verstaan ? De Portugeezen zeiden: het 

is het gebergte aan de Pafuri-rivier; de Boeren beweerden, dat het de kop was ten 

noorden der Shingwedsi-ri1·ier. Ik heb dat verschil op mijn kaartje aangewezen. 

2) ::\iet gepubliceerd. 



"en de Umzutierivier tot waar dezelve zich ontlast aan de 
"0. kust van Afrika, in de zee, insluitende een mijl gronds 
"aan weerszijden der rivier." (Staatscourant der Z. A. R. 
van 1 o Juni 1 868). 

Engeland en Portugal kwamen beide in verzet tegen deze 
grensbepalingen. Met het laatste rijk werd het geschil spoe
dig bijgelegd door in 't algemeen de Lebambo-keten als 
scheidslijn aa? te nemen (Verdrag van I 869 ). Maar hoe
wel, wat Engeland betreft, Pretorius volkomen in zijn recht 
was, èn omdat eigenlijk de proclamatie slechts een hernieu
wing was van die van Potgieter 1

), èn omdat Engeland be
loofd had zich niet met de zaken ten noorden van de Vaal 

te bemoeien (art. I en 3 van het Zandriviertractaat), was 
toch een brief van Montsioa, hoofd van een der afdeelin
gen van den stam der Barolongs, die door de proclama

tie ingesloten was binnen het grondgebied der republiek, 
voldoende om Engeland in krasse termen op intrekking te 

doen aandringen. De Hooge Commissaris Hay schreef den 
President, om niet te raken aan "the possessions of native 
tribes in friendly alliance with Her 1\Iajesty's government"; 

-maar hij bleef in gebreke te verklaren hoe die "alliance" 
te rijmen viel met genoemde artikels, en zelfs hoe ze ont
staan was 2

). 

r) De Commissic in r884 na:J.r Engeland gezonden, zegt er dan ook van, dat 

het niet meer dan een herhaling is van vroegere minder duidelijke of minder samen

hangende proclamaties, en dat het doel niet was om die landen in te lijven ter 

bewoning, maar om de inboorlingen te beschermen tegen de Matabeles, en tegen 

elkaar; - toen de proclamatie ingetrokken was, werden gebeele stammen bij het 

Ngami-meer uitgeroeid. 

2) De Boeren vonden dezen stam in 1836 te Tbaba. ·tshu, waarheen hij gevlucht 

was voor Moselekatse, uit het land aan weerszijden der Harts-rivier, en toen Pot

gieter dien geweldena:J.r verdreven had, stond hij een i ge afdeel in gen toe naar hunne 

vroegere woonplaatsen terug te kecren. De Boeren behandelden deze inboorlingen uit 

oude vriend,chap bijzonder goed: zoo gaven zij aan l\font.ioa de burgerrechten en ... 

-plichten, aan welke laatste hij echter niet voldeed, waarop hij vc1jaagd werd, doch 



Zoo was de zaak met den Barolong-stam nog niet in orde, 

toen de regeling van deze westgrens van nog meer gewicht 
werd, omdat kort vóór r 8 70, ten zuiden van het betwiste 
gebied, diamanten gevonden werden. l\Ien heeft hier dus 
twee kwesties te onderscheiden : 1 o het protest der Baro
longs enz. tegen hunne inlijving bij de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, en 2° de eigendom der diamantvelden aan de 

Beneden-Vaal. 
Velen maakten aanspraak op deze diamantvelden. De 

regeering van den Oranje- Vrijstaat trok zich echter spoedig 
terug 1); evenzoo de inlandsche stam der Koramza's, die 
weinig talrijk zijnde, de suprematie van den blanke wel 
wilde erkennen. Een derde liefhebber was Nikolaas V\7 a

ter boer, hoofd der Griqua's, die zijne rechten grondde: 
1° op den afstand van het hoofd der Batlapings, Mahura, 
wat echter geen waarde had, daar l\Iahura niet kon be
wijzen, dat hijzelf er recht op had; bovendien ontkenden 
de Batlapings dien afstand; 2° op het feit, dat tijdens het 
leven zijns vaders de invloed der Griqua's tot hier reikte; 
3 o op de bewering, dat er Griqua-voorposten van de ka-

later een reservatie kreeg. ~fontsioa beweerde nu, dat zijn stam recht had op het oude 

stamland, waarvan natuurlijk geen sprake kon zijn, daar het geheel door de Boe

ren veroverd was. Hij grondde dat recht echter op een verbrand verdrag, volgens 

hetwelk de Barolongs de landstreek van Potgieter gekregen zouden hebben voor hun 

kraclttige hulp en diensten in de expeditie tegen ~Ioselekatse, iets geheel in strijd 

met de feiten, zooals Theal breedvoerig uiteengezet heeft. 

~fontsioa was hoofd van een gedeelte van den stam, en zich beroepende op dat 

verbrande stuk, beweerde hij onafhankelijk te zijn en maakte hij aanspraak op het 

land ten westen van de Hartsrivier. Pretorins had daar wel ooren naar, omdat hij 

meende zoodoende een recht te krijgen op de diamantvelden, die ten oosten van 

die rivier lagen. Evenwel daarop wilde een ander deel der Barolongs, onder Moroko, 

beslag leggen. 

I) Bij dit alles boude men wel in 't oog , dat het slaat op de landen ten noor

den van de Vaal; immers die rivier vormde de grens der Z. A. R., zooals bepaald 

was in 1852. Over de streken om Kimberley, waarop de Oranje-Vrijstaat rechten 

had, wordt hier dus niet gesproken; de verhoudingen waren daar geheel anders. 



piteins Cornelis Kok en Barend Barenels in de buurt waren, 

en dat die kapiteins onderhoorig aan zijn vader zouden ge
weest zijn i verder was 4o Likatlong, aan de samenvloeiing 
van Vaal en Hartrivier, een post Yan de London Society, 
ondergeschikt aan de missie te Griquastad, zijne residentie. 
Maar dat alles berustte meest op zaken, die in elk geval 
te niet waren gedaan door latere schikkingen , vooral door 

die van Sir . Harry Smith. Veel eerder konden gelden de 
aanspraken der Batlapings, omdat zij niet door Moselekatse 
verdreven, maar gespaard waren 1), en zij dus niet konden 
begrepen zijn in meervermelde proclamatie van Potgieter 
in 18 3 7, waarbij al het land, vroeger door :\Ioselekatse 
verwoest, aan de Boeren werd toegewezen. Evenwel, nadat 
hun groot-opperhoofd Gasibone gesneuveld was in een ver
loren slag tegen Kruger, had zijn onderhoofd ~Iahura in 
I 8 5 8 oorlogschatting moeten betalen en beloven, dat hij 
in het vervolg aan de Zuid-Afrikaansche Republiek zou 

gehoorzamen. 
Verreweg de beste rechten had dus de Republiek zelf. 

Immers zij kon verklaren, dat de inlandsche stammen onder 

hare opperhoogheid stonden, niet alleen door Potgieter's 
proclamatie, maar ook door het verdrag van 1858. 

Hoe was nu de meening der diamantdelvers, dus der 
Europeesche bewoners van de betwiste landstreek? Daar 
de naastbijgelegen plaats Hebron, het gezag der Zuid-Afri
kaansche Republiek erkende, deden zij het ook i evenwel 
de onverstandige daad Yan president Pretorius, die het 
graven der diamanten in monopolie gaf, deed de delYers 
zich tegen de aanspraken der Republiek verzetten. \\ el 
werd zeer spoedig dat besluit ingetrokken en alle mogelijke 
concessies verleend, zoodat de delvers schier zelfstandig 

1) Omdat onch.:r hen de zendeling ;\1ofT al woonde, voor wicn hij eerbied had. 



waren; maar het was te laat. Bijna elk mijngezelschap ging 
een zelfstandig republiekje vormen, waarvan het voornaam

ste dat te Barkley-West, toen Klipdrift 1 was. 
Intusschen deed Hay verdere stappen tegen de Repu

bliek en zond een Engelsehen commissaris naar de dia
mantvelden 1 waarnaast echter spoedig een republikeinsche 

optrad; de een voor de Engelsche 1 de andere voor de 

Transvaalsche onderdanen. 
Daar men het zoodoende over die twee kwesties niet 

eens kon worden 
1 

kwam men overeen alles aan een scheids
gerecht te onderwerpen; - konden de arbiters, die te 
Bloemhof zouden vergaderen 

1 
niet tot een vergelijk komen 1 

dan zou de luitenant-gouverneur van N atal 1 Keate 1 uit
spraak doen in hoogste instantie naar het materiaal te 

Bloemhof voorgebracht. 
Men kent den uitslag. 
Hoewel er te Kaapstad m de archieven genoeg schrif

telijke bewijzen aanwezig waren 1 waaruit blijken kon 1 

dat alleen de Republiek aanspraak had op de diamant
landen en dat Montsioa's beweringen onjuist waren, was 
door de Boeren-regeering niets gedaan om hare rechten in 
beide zaken aan te toonen 1 terwijl de bekwame advocaat 
Arnot en anderen voor de tegenstanders precies wisten 1 

wat zij moesten achterhouden en wat zij op den voorgrond 
moesten brengen. Keate kon dus niet anders dan de Re
publiek in het ongelijk stellen. Hij gaf aan Waterboer de 
noord- en noordoostgrens 1 die Arnot voor hem gevraagd 
had 1 en aan de Barolongs en Batlapings al het land tus
schen die grenslijn en eene loopende van de bron der Mo
lopo om den oorsprong van de Hartrivier heen naar de 
Makwasi-spruit en langs die spruit naar de Vaal 1

). 

r) " .... Xow I do award 1 order 1 and adjudge that henceforth and for the future 

"tbe boundary line of the territory of the Chief Gaseitsoie 1 of tbe Bangoaketsi 



De regeering protesteerde heftig, vooral toen bleek, dat 
V.7 a terboer zijne rechten reeds vóór de uitspraak aan En

geland verkocht had, zoodat de arbiter niet meer geacht 
kon worden onpartijdig te zijn. Een groot stuk land, dat 
van ouds door de emigranten bezet was, werd afgesneden· 
maar er was niets aan te doen, men had het aan zichzelf, 
d.w.z. aan de slechte voorbereiding der regeering te wijten, 

.tribe, shnll comn~ence on the west at Legnning, and proceeding by Lepaklapa

"ling, Pattapatta, Lingoma, Pellayanging (narrow place) 1 Deboganko or Schaap

" kuil, Scpalobie (bare place) 1 and Maclase, terminale at Kamaboelama (broad place), 

"where it a buts u pon the line of territory of the Barolong tri bes. That the boun

ndary line dividing the territory of the llarolon);S and Batlapins from the territory 

.of the South Africau Repnblic shall proceed from Ramaboelama by the old :'\Iis

nsion Station of Mosiega, at the sourees of the Klein Marico River, pas out of the 

.hills of Klein Marico along the waggon road leading from thence towards Lotta

"kana, the chief town of tbc Barolongs, through Malemane 1 as far as the late farm 

.of Jak Buurman 1 on the Molapo RiYer 1 thence easterly up the said :'llolapo Rh·er 

.to its sourees, thenee along a waggon road to Elandsfontein and Grootefontein 1 

"thence to Relsobottle, the souree of the Hart River, thence by Garemomare, 

.Melsuepeltuane, Thabn, and Khiribeuing, u pon the sourees of the Pogola River 

.or Maquassie Spruit 1 down the said Spruit to its junction with the Yaal River; 

.and I do further award 1 order, and adjudge that henceforth and for the future 1 

.from where the Pogola River or Maquassie Spruit enters the Vaal River, the 

.boundary line of the territory of the Batlapins shall follow the source(?) of the \'aal 

"River to a point on the said river, at which a straight line drawn from the moun

ntain called Platberg, situated on the southern bank of tbe said Vaal River pas

.sing north-east of Roelafsfontein to a point on the nortb of Boetsap, which is 

.situated on the north-western side of the Hart River, would cut the said \·aal 

"Ri ver 1 thence following tbe said straight line to the said point north of Boetsap, 

"it shall run westward between Nelsonsfontein and Knoning, tbence passing soutb 

"of Maremane and north of Klipfontein 1 it shall run in a straight line to the nor

"therly point of the Langeberg. 

"And I do further award, order 1 and adjudge that henceforth and for the future 

"the said line of boundary running from where tbe said line drawn from the Plat

nberg Mountain cuts the Vaal River to the northern point of Langberg, shall be 

"the dividing line of the territory of the said Baliapin tribes, and the territory 

"of tbe Chief Nicholas Waterboer, Paran10uut Chief of the country known as Gri

"qualand West." (Blauwboek C 508, bladz. z6). 
liet is dus onjuist als Theal schrijft op bladzijde 339 van zijn: .south-Africa" 

in "The Story of the nations": "Governor Keate's award gave to the tribes the 

.independence and the territory that they claimed." Want Moroko had ook ge

vraagd den driehoek: Makwasi-spruit--Schoonspruit-Vaal. (Zie bladz. 644). 



en Pretorius en andere ambtenaren moesten dan ook af
treden 1). 

Als opvolger van Pretm·ius werd de predikant Burgers 
gekozen, nadat Brandt, president van den Oranje-Vrijstaat, 
geweigerd had, omdat de aanneming in Engeland misnoegd
heid zou opwekken. 

Men wilde Burgers, ondanks zijn modernisme, omdat 
hij blijken gegeven had een handig diplomaat te zijn, en 
men meende zoo iemand in de eerste plaats noodig te 
hebben. Toch is op den duur het verschil tusschen den 
modernen president en de orthodoxe onderdanen een der 

oorzaken geweest van het tijdelijk verlies der onafhanke

lUkheid in I 877. 
Nadat de expeditie tegen het oproerige inlandsche hoofd 

Sekoekoeni zoo ongelukkig afgeloopen, het land door geld
gebrek en oneenigheid in een uiterst beklagenswaardigen 
toestand geraakt was, maakte Brittanje daarvan gebruik 
om tusschenbeiden te komen, en, ondanks de protesten van 
Volksraad en President, annexeerde het de Republiek, onder 
voorwendsel de Boeren tegen de Zoeloes te beschermen. 

Het land kreeg den naam van Tramvaal Territory, en 
behield vooreerst de oude grenzen 2), die in het westen toen 

reeds aanleiding gaven tot moeielijkheden. 

Zooals bekend is, waren de Boeren niet tevreden met 
het verlies hunner vrijheid en nadat twee deputaties naar 
de Engelsche koningin, evenmin als het aan het bewind 

x) In werkelijkheid werd de uitspraak ten opzichte van Montsioa nooit uitge

voerd 1 want er was maar één weg om dat van de Boeren gedaan te krijgen 1 n. 1. 

door ge11·eld, en daartoe ging Engeland niet over. Alles bleef dáár dus bij het 

oude, b.v. te Bloemhof behield een landdrost der Z. A. R. zijn zetel. 

z) In t88o werd Swazieland afgescheiden, waarover later meer. 



komen van Gladstene, die, toen hij nog in de oppositie 

was, de inlijving als onrechtmatig bestreden had, hun wensch 
hadden kunnen bevredigen, besloten zij te Paardekraal ge
wapenderhand hunne onafhankelijkheid te herwinnen. Dat 
gelukte in r 881 : bij de Pretoria-Conventie werd hun een 

zekere mate van onafhankelijkheid toebedeeld 1). 
Wat de grenzen betreft - daarin kwamen bij deze Con

ventie twee yeranderingen: I
0 Volgens art. XII werd Swa

zieland onafhankelijk verklaard i 2° voor de westgrens werd 
wel het beginsel der Keate-uitspraak behouden, nl. de on
afhankelijkheid van .:\lontsioa enz., doch niet de Keate-

r) Bij de onderhandelingen tot vaststelling der vredesvoorwaarden op Langnek

pas (waarvan geen directe notulen gehouden zijn) 1 trachtte Engeland door een 

breede strook gronds het Boerengebied te scheiden van Lorenço Marquez. 

"En wat aangaat de nieuwe regeling van grenzen, wij hebben er nooit aan ge

" dacht om grondgebied benoorden de Vaal, of ten Westen der Olifantsrivier 1 van 

"de Transvaal af te scheiden. De Commissie moet overwegen hoeveel 1 indien iets 1 

"van het grondgebied ten oosten een er lijn 1 die wij feitelijk bij den 30'ten lengte

" graad trekken, zal behouden worden (door Engeland). Jouhert schijnt gunstig ge

"stemd te zijn (voor afscheiding), zoover het den grond bezuiden de Vaalrivier be

"treft 1 en wij denken dat eene scheiding tusschen de Transvaal en zulke kaffer

" stammen als Swazies en Zulus zal blijken wel zoozeer in het voordeel der Boeren 

.als in het onze te zijn." (Uit het antwoord van Lord Kimberley aan Wood, Londen 

r 7 :\faart). 

Daarop antwoordde de .Derde Proklamatie" van het Driemanschap: 

"Dit beteekent: Van de Transvaal zal worden afgesneden bij den 3ostcn parallel 

.oosterlengte 1 zoodat Zoutpausberg, de houtbosschen, Marahastad, Sekoekoeni'sland, 

.Comati, Lijdenburg en ::s'ieuw chotland worden afgescheurd. Bovendien vindt Lord 

.Kimbcrley het wenschelijk voor ons, dat Utrecht en Wakkerstroom van de Tmns-

" vaal zal worden afgescheiden" ....... . 

"liet zal onnoodig zijn te verklaren dat de Commandant-generaal P. J. Jouhert, 

"wiens verwanten allen 1 gelijk hijzelf, met al hun have en goed in de bedoelde 

.streken wonen 1 even weinig aan de afstand daarvan dacht als aan de overgave van 

.Pretoria, zeg maar aan Sekoekoeni ... ". 

(Jorissen, Transvaalsche Herinneringen bladz. 25 vlg. van de Aanteekeningen). 

Waarom Engeland zoo gaarne de Transvaal van Lorenço Marquez wilde afsnijden, 

is duidelijk; - had toch het Delagoa-baai-spoorwegplan van Burgers ook reeds een 

rol gespeeld bij de annexatie (Jorissen 1 t.a.p. bladz. 25). 

Ook voor de Koninklijke Commissie is over die afsnijding gehandeld, doch dat 

was 1 volgens Jorissen , slechts komedie. 



grens. De onhoudbaarheid daarvan toch was tijdens den 
korten duur der Britsche bezetting al gebleken. 

In I 878 b.v. betoogde Shepstone, gouverneur van de 
Transvaal, dat de Keate-uitspraak de naturellen zeer had 
benadeeld, daar blanke fortuinzoekers de vrije hand ge
kregen hadden en de twisten tusschen de stammen onder

ling zeer waren toegenomen. Hij sprak het onverholen uit, 
dat er slechts één middel was, om aan de inboorlingen 
recht te laten wedervaren en vrede en veiligheid in het 
land te herstellen, nl. door terug te keeren tot de oude 

grenzen der Zuid-Afrikaansche Republiek en tot de politiek 
door haar gevoerd, waarbij de rechtmatige grootopperhoof

den werden erkend. Hij stelde voor om het gezag van het 
Transvaalsche Gouvernement uit te breiden "over the whole 
of the old limits of the Transvaal" 1). 

Er werd daarom bij de Pretoria-Conventie een midden

weg ingeslagen ; zij herstelde nóch de oude grens, nóch 
de Keatelijn, maar nam een nieuwe, zeer willekeurige aan, 
voorgesteld door kolonel Moysey 2). 

Als men gedacht had door die regeling de vijandelijk
heden tusschen de inboorlingen te doen eindigen, vergiste 
men zich sterk, zooals door de Transvalers reeds was voor
speld. Die vijandelijkheden waren gedeeltelijk reeds vóór, 
gedeeltelijk tijdens den vrijheidsoorlog begonnen. Bij het 
begin van den opstand in de Transvaal hielden de drie 
hoofden der Barolongs, Moshette, Machabi en Montsioa, 
een bijeenkomst om te beraadslagen welke gedragslijn zij 
zouden volgen ten opzichte der strijdende partijen. De twee 
eersten wilden zich onzijdig houden, doch de laatste de 

1) Blauwboek C 2220 1 bladz. 109. 

2) Onjuist is het in Theal's 0South Africa" (in 0 The Story of the nations"): 

"The territory occupied by the Swazis was cut out, mzd on tlze otlzer side the Keate 

award tim was made the boundary". (bladz. 349). 



Engelsehen helpen, daar hU zeer goed begreep, dat ztJn 
geusm·peerde onafhankelijkheid bij een overwinning der 

Boeren, gevaar zou loopen. Ontevreden over het genomen 
besluit valt hij Machabi aan en bedrijft allerlei wreedheden, 

doch met hulp van zijn grootopperhoofd Moshette kan 11a
chabi zich staande houden. Intusschen was de wapenstil

stand tusschen Boeren en Engelsehen gesloten en werden 
generaal J mrbert en majoor Bulier gezonden om aan de 
geweldenarijen van deze inboorlingen een einde te maken. 
Dat gelukte. Zij wilden wel de uitspraak afwachten van de 

KoninklUke Commissie, die de vredesbepalingen tusschen 
Transvaal en Engeland zou opstellen. 

Toen nu echter door de Conventie Machabi, door hem 
onder de Transvaal te brengen, wel van Montsioa, die er 
buiten bleef gescheiden, maar Moshette niet tevreden ge

steld werd in zijne verhouding tot den vroegeren onderka
pitein Montsioa, wilde hij eigen rechter zijn en ging dien 
te lijf. Beide partijen namen, evenals bij de twisten tus
schen den zuidelijker wonenden Mankoroane, hoofd van de 
Batlapings, en Massouw van de Koranna's, blanken in dienst, 
die het overwicht brachten hier aan Massouw, dáár aan 

Moshette. Die hulp werd echter niet gratis verleend. Bij 
den vrede tusschen Massouw en ?11ankoroane (26 Juli 1882), 
waarbij zij elkaar's onafhankelijkheid erkenden, moesten zij 
een landstreek afstaan, waar de vrijwilligers op 6 Augus
tus I 882 de republiek Stellaland proclameerden; evenzoo 
waren Moshette en Montsioa genoodzaakt een gedeelte van 
hun gebied te geven, dat de republiek Gosen genoemd 

werd (24 October '82). 
Maar de rust keerde daarmee niet terug. Zulk een toe

stand bij hare grenzen was voor de Transvaal onverdrage
lijk. Want ontzag b. v. :Mankoroane zich niet om met ge
wapende benden over de grens te gaan, het ergste was 



dat scharen vluchtelingen veiligheid zochten binnen de Re
publiek, zoodat haar grondgebied, omeene uitdrukking van 

Joubert te gebruiken, "overstokt" geraakte met zwarten, die 
men maar aan "kost" en locaties moest helpen. Dat ver
oorzaakte veel onkosten voor den Transvaal-Staat, terwijl 
ook de gepleegde wreedheden door een beschaafd land 
niet aan de grenzen toegelaten konden worden. 

De deputatie, bestaande uit de heeren Kruger, Du Toit 

en Smit, in 1883 naar Londen gezonden om over een 
nieuwe conventie in de plaats van die van Pretoria te on
derhandelen, gaf dan ook de volgende punten, waarom 

zij een andere grensregeling wenschelijk achtte: "1°. De 
"wettige territoriale hoofden der inboorlingen hebben ge

" weigerd deze grensregeling te erkennen, ja hebben daar
" tegen uitdrukkelijk en bij herhaling geprotesteerd, omdat 
"zij van de bescherming der Republiek niet wilden zijn 

"uitgesloten. 
"2o Deze grensregeling heeft de stammen der inboorlin

"gen uiteengescheurd in dier voege, dat van denzelfden 

"stam een deel onder het gezag der Transvaalsche Regee
"ring werd gesteld en een ander deel, in strijd met zijn 

"eigen verlangen, buiten het Transvaalsch territoir werd 

"gesloten 1
). 

"3° De volledige afbakening dezer grensregeling heeft 
"niet behoorlijk kunnen plaats hebben, wegens de vijan

" delijke gezindheid der stammen, die zich tegen deze af

" bakening hebben verzet. 
"4° Een toestand van regeeringsloosheid, gepaard met 

"roof, doodslag en tallooze ongeregeldheden, is van deze 
"grensregeling het gevolg geweest en is dit nog" 2

). 

1) B.v. resp. Machabi en Mosbette van den Barolong-stam. 

2) Officieele Bescheiden, gewisseld met de Engelscbe Regeering, in zake de Con

ventie van Londen, bladz. 13. 



De stand van zaken was zoodanig, dat Engeland wel 
de juistheid der argumenten van de Transvaal moest toe

geven , en in een verandering der grenzen berusten, ten 
einde de orde te herstellen. Daar het echter geen oogen

blik wil hooren van een terugkeer tot de bepalingen van 
het Zandriviertractaat, waarvan Kruger alleen een bevre

diging van alle grieven verwachtte, moest een andere op
lossing gezocht worden. 

Beide partijen waren het er over eens 
1 

dat er rekeninCT 

gehouden diende te worden met de rechten en wenschen 
der naturellen-hoofden. 11aar beschouwde de Transvaal dat 

als hoofdzaak, en wilde zij vooral gelet hebben op de wen
schen van de oorspronkelijk wettige grootopperhoofden, -
Engeland wilde v66r alles den Betsjoeaanschen handelsweg 
vrij houden 1) en eerst daarna de verlangens der inlanders 

overwegen. 
Bovendien gaf het dan de voorkeur aan de Engelseh

gezinde Mankoroane en Montsioa , hoewel die eerst wettig 
door de Keate-uitspraak in hun onafhankelijke positie waren 

gekomen. Het was trouwens moeielijk voor de Britsche 
regeering om den eisch van de Transvaal, aangaande dien 
weg in te willigen, én om het belang voor den Kaapsehen 
handel, én omdat haar prestige in de oogen der inboor
lingen zeker zoude lijden als het Hollandsche gebied zoo 
uitgebreid werd. Daarom stelde zij een lijn voor, die liep 
ten oosten langs den handelsweg. Zij bleef hardnekkig op 
dat standpunt staan, al wezen de Transvaalsche afgevaar
digden er ook op, dat de troebelen zoodoende niet zou
den verminderen , dat men Machabi onrecht deed door hem 

I) Die handelsweg loopt van de Kaapkolonie over Kimberley 1 Vrijburg en .!a

feking naar M atabelc-land, toen nog niet Engelsch gebied. Het handelscijfer beliep 

in dien tijd ongeveer so ooo J!,. Het was dl! eenige bruikbare verbinding ten westen 

van de Transvaalsche grens. 



de kraal Likatlong te ontnemen, enz.; al die bezwaren wer
den teruggewezen op grond van een rapport van kolonel 
Moysey. Eindelijk stemde daarom de Transvaal in de voor

gestelde regeling toe, behalve in het gemeenschappelijke 
protectoraat over dat deel van Betsjoeanaland, hetwelk bui
ten de Transvaal zou blijven 1). 

Slechts ten opzichte van de hoofdkraal van Moshette , 

Kunana, had Engeland aan den wensch der Deputatie ge
hoor gegeven; het wees die kraal aan de Republiek toe. 

De grens werd dus veranderd door als scheidingslijn aan 
te nemen den bovenbedoelden weg, zóó, dat hij buiten de 
Transvaal bleef, behalve bij Kunana, waar echter om het 

dorp heen een nieuw pad aangelegd zou worden. 
Werden dus bij deze Londensche Conventie (14 Fe

bruari r 884) ook niet al de verwachtingen der Boeren 
vervuld, toch bracht zij een aardige gebiedsvergrooting. 
Trouwens in meer opzichten werd Kruger's voorspelling be
waarheid, dat, als hij terugkwam, een ieder tevreden onder 
zijn vijgeboom zou zitten. 

Vreemd zal men het zeker vinden, dat nauwelijks de 
Conventie gesloten was, of de Boeren schonden haar. Dat 

r) De Deputatie sloeg dit af: "rO omdat zoodanig Protectoraat alweder niet in 

.overeenstemming schijnt te zijn met het boven neergelegd beginsel van vrije keuze 

.(n. 1. de vrije keuze der hoofden, of zij bij de Transvaal-Staat ingelijfd wilden 

"worden of niet), daar het de Deputatie niet is gebleken, dat zoodanig vereenigd 

"Protectoraat door de betrokken partijen gewenscht wordt. 

"zO. Omdat zij vastelijk overtuigd is, dat zoodanig Protectoraat over eene uitge

"strektheid land, waarvan de west- en noord-grenslijn nog zelfs bij benadering niet 

"bepaald is, en dat wel eene groote mate van kosten en verantwoordelijkheid op 

"de Zuid-Afrikaansche Republiek legt 1 zonder haar eenig nut aan te brengen 1 en 

"in zoover buiten haar beheer valt, dat zij daardoor zelfs niet vrede en orde ver

"zekerd vindt, het door de Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek nooit zal 

"worden aanvaard' ' . (Officieele Bescheiden 1 gewisseld met de Engebche regeering 

in zake de Con ventie van Pretoria 1 bl. 42 ). 



6ss 
ts zoo geheel in strijd met hun gewone goede trouw, dat 
ik het eigenaardige geval wil geven met de eigenaardige 
woorden van Du Piessis in diens werk: Uz't de Geschiedenis 

van de Z. A. R. w vaJt de Afrikaanders: "Destijds was 
Ds. Du Toit Superintendant van Onderwijs. De regeering 
nam een overhaast besluit en zond Ds Du Toit, als ware 
hij een groot held , hierheen met instructies om het land 

van Monsia. (in de groenboeken Montsioa) te annexeeren 
en de Transvaalsche vlag te hijschen. V\7 onderlijk was dit, 
want de regeering was reeds in het bezit van de nieuwe 
Conventie, door den President van Londen meegebracht. 

Alles lag nog versch in ieders geheugen, ook dat artikel 
4 1

), duidelijk zeggende dat niets kon gedaan worden en 
toch gebeurde zoo iets, dat niet geoorloofd was. \V aar
schijnlijk heeft Ds. Du T oit zijn best gedaan om de regee

ring tot dien stap te doen overgaan, wetende dat daar
door de Conventie gebroken zou worden, wat voor dien 
mijnheer heel mooi geweest zou zijn. Evenals hij zich in 
mijne oogen heeft doen kennen als een echt Britsch ge

zinde, ging hij dan ook tegen den wil en de toestemming 
van den Generaal ~), annexeerde het land en plantte er de 

vierkleur. De Generaal was woedend, keerde huiswaarts 
en legde zijn Generaalschap neer met de woorden aan de 

regeenng, dat de Conventie nu verbroken was en Groot-

r) Art. 4· nDe Zuid-Afrikaansche Republiek zal geen verdrag of verbintenis aan

ngaan met eenigen Staat of Natie 1 behalve met den Oranje-Vrijstaat 1 noch met 

neenigen Inboorlingen-stam ten oosten of ten we ten van de Republiek 1 voordat 

"het zal zijn goedgekeurd door Hare Majesteit de Koningin. Deze goedkeuring zal 

"geacht worden verleend te zijn, als Harer Majesteits Regeering niet binnen zes 

"maanden na de ontvangst van een afschrift van zoodanig verdrag (dat haar zal 

"moeten overhandigd worden terstond na de voltooiing er van) zal hebben te ken

"nen gegeven 1 dat de sluiting van zoodanig verdrag strijdig i met de belar.gen 

"van Groot-Brittannië of van een van Harer l\1::tjesteits bezittingen in Zuid-Afrika." 

2) P. J. Joubert. 
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Brittanje nu ZIJn zm verkregen had om de Republiek te 
krijgen zonder de boerenkogels. Terstond begonnen ook 
de Engelsehen daarover te razen en te tieren i natuurlijk 
kreeg de regeering een brief over de misdaad, en de hemel 
weet wat al niet meer. Daar zat de regeering met haar 
geleerden Dominé met de handen in het haar. Dadelijk 
moest ze haar eigen werk weer afbreken, de vlag wegne
men en van den grond afzien". 

Deze, volgens Dr. Jorissen, waanzinnige daad geschiedde 
I 6 September I 884 i maar de Volksraad herriep de an
nexatie een maand later ( r I October) 1

). Korten tijd 
daarna werden deze landen door Engeland onder beheer 
genomen~). 

I) Volksraadsbesluit 16 September 1884 : 

nDe Volksraad, kennis genomen hebbende van de proclamatie door Z. I-I. Ed . 

• in de buitengewone Staatscourant van heden, waarbij de opperhoofdenMoshet t c 

.en M on t si o a onder bescherming en bestuur der Z. A. Republiek worden geno

nmen 1 met hunne onderdanen en regten, besluit gemelden stap der H. Ed. Regee

nring goed te keuren, gelijk hij bij dezen doet, aangezien gemelden stap slechts 

n voorloopig en onder termen van art. 4 der Londen che Conventie gedaan is, ten 

.einde een einde te maken aan bloedvergieten en rustverstoring op onze grenzen". 

Dit besluit is teruggetrokken in geheime zitting op 11 October I884 (Jeppe-Kotzé, 

Locale Staatswetten, bladz. I265). 

2) De verdere geschiedenis der heide kleine staten is kort genoeg. De rust was 

er na de sluiting van de Londensche Conventie niet teruggekeerd: in Stella-land 

liepen de twisten in hoofdzaak over de vraag of men zich zou aansluiten bij de 

Zuid-Afrikaansche Republiek dan wel bij Engeland. De Engelschgezinden hadden 

in Augustus 1884 aan den heer r.Iackenzie opgedragen het land aan Engeland over 

te geven als kroonkolonie, maar de dreigende houding der tegenpartij noodzaakte 

kolonel Rhodes de Britsche vlag weder neder te halen. 

~a de afsnijding van een gedeelte door de nieuwe grensregeling van de Trans

vaal, werd Gosen zeer vergroot door den gelukkigen uitslag van den oorlog met 

Montsioa, die verraderlijk de hoofdplaats Vrijwilligersrust aangevallen had. Men 

ontnam hem zijn geheele gebied, slechts een kleine reservatie voor zijn volk over

latende (28 Augustus I 884). 

Om een einde aan die woelingen te maken, zond de Engelsche regeering ten 

slotte kolonel Warren met een kleine afdeeling troepen. Daar de bewoners van 

Stellaland zich zonder weerstand te bicden onderwierpen en die van Gosen zich 



Hadden de Boeren dus tevergeefs getracht aan de \Vest
zijde naar de zee voort te schuiven, ook aan den ande
ren kant der Republiek poogden zij dat te doen, niet door 
directe uitzetting der grenzen van het kernland maar door 
de stichting van een afzonderlijk gemeenebest. Als 't ware 
wijzende op hun streven, werd er een schip in het wapen 
geplaatst. Ook hier vonden zij een gunstige gelegenheid 
door de hulp., die zij aan de inlandsche hoofden konden 
verleen en. 

Na de gevangenneming m Augustus I 879 van Cete
wayo, koning der Zoeloes, verdeelde generaal \\ olseley 
zijn land in dertien staatjes onder onafhankelijke hoof

den, om zoodoende te verhinderen, dat er weer zulk een 
machtig rijk ontstond aan de noordzijde van 1 ra tal. \\'el 

werd dat doel bereikt, maar de gevolgen waren zeer nood
lottig voor de omliggende landen , omdat de onderlinge 

veeten de opleving van den handel verhinderden , en de 
gruwelijke wijze, waarop de Kaffers oorlog voeren een 

menigte arme vluchtelingen over de grenzen dreef. Daar 
Transvaal en Natal toch reeds een groote zwarte bevol

king bezaten, deed die toevloed van naturellen een groot 

gevaar ontstaan voor de blanke bevolking. 
Na drie jaren moesten dan ook de maatregelen van 

Wolseley ongedaan gemaakt worden, en werd de oude 
koning Cetewayo hersteld (29 Januari I 883). Evenwel ont
nam men hem het land tusschen T oegela en Oemlatoosi, 
dat onder den naam Zoeloe Reserve Territory tot een Britsche 

vcrspreidden 1 gelukte het de streek zonder bloedvergieten te bezetten. Het land 

werd vervolgens in den loop van '84 en '85 ingelijfd als Britsch Beetsjoeanaland 

(Blauwboek C 4643 1 bladz. 93). De oppervlakte van Stellaland wordt opgegeven 

als te zijn geweest 15 490 K. ?.12 met 3000 blanken en 12 500 inboorlingen (volgens 

de mededeeling van F. ]eppe in Peterm:mn's 1\Iitteilungen 1 jaarg. 1884 1 bladz. 433: 

I7 500 inboorlingen, waarvan 12 500 onder Mankoroane en 5000 onder :\Ia souw); 

- van Gosen: 10 400 K. :\12 met 2000 blanken en I 5 ooo inboorlingen . 



bezitting verklaard werd, en waar de voornaamste tegen
standers van Cetewayo van woonplaatsen konden voorzien 

worden; - ook het gebied van den hoofdman Oesibeboe, 

het noordoosten van het voormalig Zoeloe-rijk, bleef on

afhankelijk. 

Deze maatregel bracht echter evenmin het land tot rust: 

integendeel. Lang niet alle hoofden wilden zich weer schik

ken in die ontwende afhankelijkheid, en Oesibeboe, vree

zeode voor zijne positie als Cetewayo zoo machtig werd, 

besloot hem te voorkomen en verjoeg hem, zoodat de 

koning in de "Reserve" moest vluchten, waar hij spoedig 

overleed (4 Februari '84). 

De Engelsehen hadden geen beloften gedaan aan zijn 

zoon Dinizoeloe, en waren , naar het scheen , ook niet van 

plan om zich verder met de zaak te bemoeien , daar die 
onderlinge twisten zeer geschikt waren, om de Zoeloe-natie 

te verzwakken, terwijl hun eigen gebied Natal nu toch, 

door de schepping van de "Reserve", geen last meer had 
van vluchtelingen. Maar de Transvaal was evenmin veilig 

als vroeger, waardoor de Boeren wel genoodzaakt waren 

tusschenbeide te komen, en zij deden het gaarne, omdat 

het hun gelegenheid gaf hoeven te verkrijgen. Op voor
waarde van een belooning in land, steunden vierhonderd 

Boeren dan ook Dinizoeloe, kroonden hem en verdreven 

Oesibeboe naar de "Reserve". Zoo had Dinizoeloe, be

halve die "Reserve" het oude Zoeloe-rijk terug. Maar nu 

moesten de helpers tevreden gesteld worden. Zij eischten 

het noordwesten van het land, waar de "Nieuwe Repu
bliek" geproclameerd werd 1), terwijl zij bovendien over het 

geheele rijk de beschermheerschappij uitoefenden. 

r) Hoofdstad was Vrij luid; tot president verkoos men Lucas Meyer, nu bekend 

door den slag bij Dundee (Tal:ma-heuvel). 
, 



Spoedig waren de Boeren hiermee niet meer teneden. 
De voortdurende toevloed van vriendjes uit de Zuid-Afri
kaansche Republiek, Natal en de Kaapkolonie deed hen 

besluiten in Januari r88 5 een strook lands langs de "Re
serve" tot aan de zee ter breedte van I 6 K. M. in bezit 
te nemen. Zoodoende behield Dinizoeloe slechts het noord
oosten! 

Door die uitbreiding waren zij genaderd tot de St. Lucia
baai, welke reeds tot diplomatieke vertoagen aanleiding 
had gegeven. Immers in .~.Tovember I884 had de Duitsche 
reiziger Einwald die baai door koop van Dinizoeloe ver
kregen voor het bekende huis Lüderitz; in Mei '85 ver

klaarde echter de Duitsche regeering, dat zij de bezwaren 
tegen de Engelsche bezetting (in December '84) introk en 
beloofde zij geen gebied te zullen verwerven aan de kust 

tusschen Natal en de Delagoa-baai. In Juli r885 volgde 
daarop de officieele bekendmaking van de Britsche occu
patie der St. Lucia-baai. 

De Boeren beweerden, zich steunende op de getuigenis 
van verscheidene Zoeloe-hoofden, dat Panda nooit de St. 
Lucia-baai aan Engeland afgestaan had, waarop de En
gelsche annexatie berustte. Van meer gewicht was misschien 
dat zij oudere rechten hadden ; want in I 840 had Panda 
aan Pretorius al het land afgestaan ten zuiden der Z"·arte 
Oemvolosi, "de t. Luciasbaai ingerekend". Die afstand werd 
echter door de Britsche regeering niet erkend, daar toen 
immers de Emigranten door haar nog als opstandelingen 
werden beschouwd ! 

\Vilde Engelaud dus de haYen niet aan de Boeren over
laten, ook in het binnenland liet het hen niet ongemoeid. 
Daar gaven zij zelve de aanleiding tot inten·entie door 

een gevaarlijken stap, tegelijk met de uitbreiding bov n
vermeld. Zij verklaarden n. 1. de bezittingen der verschillende 
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zendingsgenootschappen als onrechtmatig verkregen te zul
len beschouwen. Deze riepen de hulp in van het Natal
sche gouvernement, waar ook reeds de beroofde Zoeloe

koning was komen klagen. Het gevolg was, dat Enge
land, na lange onderhandelingen, wel de Nieuwe Repu
bliek erkende, maar binnen een enger gebied (22 October 

I 886) 1
). 

Na de voorloopige regeling werd er spoedig een ont

werp van een definitief verdrag opgemaakt; maar tijdens 
de langdurige onderhandelingen daarover gevoerd, bleek 

het, dat het jonge gemeenebest zich wilde aansluiten bij 
de Zuid-Arikaansche Republiek. Deze laatste stelde daarvan 

de Britsche regeering in kennis, en omdat er geen bezwa
ren tegen de samensmelting waren 2), bleef er nog slechts 
over de goedkeuring te erlangen op het vereenigingstrak
taat, waarbij het nieuwe gebied den naam kreeg Vrijheid, 
terwijl het geheel beschouwd zou worden als een district 

der Republiek (14 September r88ï) 3
). 

De goedkeuring werd door Engeland verleend bU het 

1) Zij was toen groot ± 7392 K. l\12; in haar grootsten omvang ± I 3 ooo K. M2. 

2) Integendeel! Engeland wilde liever een sterkere dan de zwakke regeering der 

Nieuwe Republiek, die ondanks haar goeden wil, niet in staat was te beletten, 

dat de Zoeloes, die binnen hare grenzen woonden, zich bij Dinizoeloe's leger voeg

den. En juist die vom1den het grootste deel van de macht, waarmee Dinizoeloe 

in den, toen gevoerden, oorlog het Engelsche gouvernement tartte (Blauwboek C 

5892, bladz. 2). Voor de regeering van hel republiekje was dit tevens een reden 

om de aansluiting te wenschen, want die schendmg der neutraliteit kon licht on

aangenaamheden geven met Engel::tnd. 

3) Art. III. The territory of the New Repoblie is contained within the boun

daries which are fixed by joint regulations of the Gaverument of the United King

dom of Great Britain and lreland, and that of the New Repoblie as the boundaries 

of the New Republic. 

Art. IV. This territory shall be incorporated as a district (in all respects like 

the other districts) of the South African Repoblie under the name of Vrijheid until 

hereafter this territory may be divided into two or more districts, or may wholly or in 

part be joined to other districts, or may bc disposed of in one or another manner by 

the lawful powers of the South African Repoblie (Blauwboek C 5331, blz. 37, 38). 

I 
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verdrag van zo Juni r 888, maar de Zuid-Afrikaansche Re
publiek moest daarbij afstand doen van alle aanspraken, 

die zij of de Nieuwe Republiek op het overblijvende Zoe
loeland had, dat reeds 14 Mei '87 tot een Engelsche be

zitting verklaard was 1). In de volgende maand Juli werd 
de inlijving een feit (Blauwboek C 5 5 22 ). 

Was deze .poging om een zeehaven te winnen, mislukt, 

- iets noordelijker scheen het, dat Engeland eindelijk aan 
het streven der Boeren zou toegeven. 

Het ten oosten der Republiek gelegen Swazieland, voor 
de veehouders vooral van belang als winterweide, werd bij 

de proclamatie van Pretorius in 1868 geheel geannexeerd, 
maar het volgende jaar gedeeltelijk weer vrij gegeven; 
want, zooals vroeger vermeld is, werd bij het tractaat met 
Portugal de Lebombo·keten als grens aangewezen. Tot r88r, 
toen bij de Pretoria-Conventie geheel Swazieland buiten de 

Republiek was gesloten 2), beweerden de Boeren dan ook 
altijd, dat de Swazies aan hen onderhoerig waren. Reeds 

in het voorgaande jaar hadden de Engelsehen echter het 
land van de Transvaal afgescheiden. als beloorring voor 

de hulp door den stam der Swazies tegen Sekoekoeni be
wezen. Het grondgebied aan den Swazievorst toebedeeld 
was echter· minder groot dan vroeger. In het koopcontract 
van r 846 (zie bladz. 6 38 hiervoor), waarbij J oubert de streek 
tusschen Olifantsrivier, Elandrivier, Portugeesche grens en 

1) Art. UI. The Government of the South African Republic on its own behalf 

and also on behalf of the community styled in the Treaty of l'nion aforesaid "the 

New Republic", hereby for ever renounces all claim heretof01·e advanced by the 

Government of thc said community to cxercise a Protectorale over the whole or 

any portion of territory known as Zululand, and now annexed to aud formiug por

tion of her Majesty's Dominions. (Blauwboek C 5892, bladz. 73)· 

2) Art. 24: "De onafhankelijkheid der Zwasi, binnen de gren:Jijn van Zwasi

"lnnd, als aangewezen in art. 1 dezer Com·entic zal ten \'Olie worden erkend." 
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Krokodilrivier kocht, was dus meteen de Krokodilrivier als 

noordgrens van Swazieland aangewezen. Het nieuwe gebied 
reikte echter niet zoover noordelijk 1). 

Bij geen der beide conventies van '8 I en '84 had men 
kunnen voorzien, dat door het vinden van goud in '8 5 en 

'86 zooveel blanken zouden instraomen en het land zich 
zoo spoedig zou ontwikkelen. Oembandine, de koning der 

Swazi es, poogde de moeilijkheid om de blanken te regee
ren, te ontgaan, door de hulp in te roepen van den jon

gen Shepstone 2) en door hen zooveel mogelijk aan zich
zelf over te laten, onder het bestuur van een comité; maar 

op den duur kon er geen orde blijven zonder krachtig in
grijpen der naburen. Het comité, vooral uit handelaars be

staande, deed bijna niets anders dan voor de particuliere 
belangen der leden zorgen, terwijl er toch reeds zooveel op

positie tegen was van de veehouders, uitsluitend Transvaal
sche ingezetenen, onder aanvoering van Gert F erreira. Deze 
Transvalers hadden hun steunpunt in den Kleinen Vrijstaat, 
een miniatuur republiekje, dat niet geheel onafhankelijk, min 

of meer in leenverband stond tot den Swazievorst 3). Het einde 

1) Zoo is het duidelijk, hoe men kan lezen in het Blauwboek C 7611, bladzijde 

52 1 waar Sir Evelijn Wood den koning de bepalingen \•an de Conventie van Pre

toria uitlegt: 

King: "We now know how the boundary line goes. On the north the Boers have 

a part of Swaziland 1 but 1 as the Gaveroment have so decided 1 we accept the 

decision." 

Oembandine vergat hierbij alleen 1 dat hij vroeger wel over een grooter gebied 

heerschle 1 maar als vazal der Boeren. 

z) Zoon van clcn voormaligen gouverneur van Trnn.-·nal Tcnitor)'. 

3) Toen in 1875 de Reptthlickeiuschc grenscommissaris Rudolph den opvolger 

van Oemzwaas 1 Oembandine 1 kroonde 1 sprak de jonge vorst met hem over de mo

gelijkheid om een einde te maken aan de invallen van zijn halfbroeder Ocmbilini 1 

die als balling in Zoeloeland leefde. Hij wilde daartoe een vertrouwbaren blanke 

plaatsen op den weg 1 dien door de vrijbuiters gewoonlijk gevolgd werd. De heer 

Rudolph keurde dat plan goed en meende, dat een zekere Maritz da:1rtoe wel le 

vinden zou zijn. Deze vertelde echter de zaak aan zijn zwagers 1 de Ferreira's 1 die 1 



was, dat Shepstone het comité ontbond, waarmee evenwel de 

rust niet hersteld werd, vooral niet, toen Oembandine voort
ging met hetzelfde stuk land aan verschillende personen te 

verpachten, en ten laatste monopolies begon te geven , 
waardoor de handel bedreigd werd. Die ongeregelde toe

stand aan de grenzen, ook in verband met het invluchten 
van zwarten als bekend gevolg der veeten onder de na

turellen en he} gevaar dat wazieland opleverde als schuil
plaats voor misdadigers uit Transvaal, had Krugcr er reeJs 

in Mei '89 toe gebracht om voorstellen te doen, ten einde 
die zetken door de Republiek en Engeland te laten regelen. 

Eerst in t8go kwam het 'chtcr tol ' nc overeenkomst, 
toen door de geruchten omtrent een trek der Boeren naar 

het noorden en over de onderhandelingen van Lobenguela 
met hen, de Engelsehen vreesden dáár door de Afrikaners 
verdrongen te worden. 

Bij de, toen aangenomen, conventie werd vastgesteld: 
I

0 de inlijving bij de Republiek van den Kleinen Vrijstaat 
op wensch van de bevolking, die te arm was om een eigen 
regeering te bekostigen, en evenzeer op wensch van Oem
bandine die zich gaarne ontdeed van deze onrustige onder
danen, waarover hij toch geen gezag had; 2° dat de Swazies 

zonder Rudolph als grenscommissaris d!lllrin te kennen een wagen bevrachtten 

met goederen 1 die de jonge koning gaarne zou willen hebben en slaagden er in 

op die manier ongeveer I2000 à IS ooo acres (250 acres= I K. :'112.) land te ver

krijgen in de buurt 1 waar Oembandine reeds toegestemd had :'lfaril2 te plaatsen. 

Later verkreeg J. Ferreira ten noorden van het bovenbedoelde, door koop nog 

een stuk gronrL Dit l:tntste , het landgoed .\psley 1 was afkomsti~ uit den boe

del vnn l\Jc 'orkindnle 1 'Cll Schot, die g tracht had hij het Chrissic-meer een 
Schotsche kolonie te stichten. Beide dcelen werden in kleine per..:eclcu :tan arme 

Boeren vcrkocht 1 - zulke arme 1 dat zij geen eigen predikant konden bekosti

gen en daarom ter kerke togen te Piet Retief. Trouwens hun aantal was ook 

zeer klein: de manndijke bevolking tusschen I6 en 70 jaar oud bedroeg niet meer 

dan 70. Het lJe tUllL' lJestunll uil een pre idcn! en ze• of meer oud ten . (lllnuwbock 

C 6zoo). 



zelve onafhankelijk zouden blijven; 3 o dat de blanken zouden 
staan onder het bestuur van een Regeerings-Comité, waar

van de leden benoemd werden door Engeland, Transvaal en 
den Swaziekoning; 4 o dat voor de regeling van concessies enz. 

rechtbanken gevormd zouden worden; 5 o dat de Z.A. Republ. 

alle aanspraken op de landen ten noorden der Limpopo zou 

laten varen. Ook werden bepalingen gemaakt omtrent een 
mogelijke uitbreiding naar het oosten tot aan de zee, en 

in verband daarmee, over het treden in een tolunie met 
de overige Zuid-Afrikaansche landen en over het door
trekken der koloniale spoorlijnen op republikeinsch gebied. 

Maar deze regeling, trouwens door de Boeren opgevat 

als een tijdelijke, voldeed evenmin, want aan den Swazie
koning was nog te veel macht gelaten, en de dubbele re
geering kon niet krachtig genoeg optreden. Daar Engeland 

zelf moeilijk het land kon inlijven, omdat de Z. A. Repu
bliek zoo goed als alle souvereine rechten in concessie ge
kregen had en er dus in dat geval een imperz"um in z"m

perio ontstaan zou zijn, stemt het eindelijk in de annexatie 

toe, maar als een leenstaat onder een eigen koning (Con
ventie van Volksrust, I o December I 894 ). 

Tevens werd bepaald, dat de Republiek alle staatkun
dige rechten der wetgeving, bestuur en rechtspraak over 
de blanken zou uitoefenen; dat de Hollandsche en Engel
sche taal gelijke rechten zouden hebben ; dat Engeland het 
recht heeft tusschenbeide te komen ten gunste der Swa

zies - genoeg, om aan te toonen, dat deze annexatie 
een geheel ander karakter had, dan die in I 884 aan de 
westergrens in I 888 van de Nieuwe Republiek en in I 8go 
van den Kleinen V rij staat. Daar echter Boen oe, de op

volger van den gestorven Oembandine, voortgaat met moor
den, wordt zijn rechtsmacht nog meer beperkt bij een ver
drag van 6 October I 8g8, zoodat sedert geen inboorlin-
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genhoofd de doodstraf mag uitspreken, en zelfs geen recht 
mag doen over een inboorling in bepaalde gevallen, die in 

een Aanhangsel genoemd worden 1
). 

Met deze regeling omtrent Swazieland gmg samen die 
van de oostelijk gelegen landen. Zooals ik boven schreef, 

streefde de Zuid-Afrikaansche Republiek onverdroten naar 
het bezit van. een zeehaven en dat het scheen alsof zij in 

r 890 werkelijk zou slagen. 
V oor den aanleg van een spoorweg en voor de scheep

vaart op de Pangoio-rivier, zou zij verkrijgen eenige reepen 
land, ter breedte van drie mijlen, loopende van de grens 
der Republiek tot aan zee. Een strook liep dwars door 
Swazieland (art. VIII)2) en door het gebied van de ooste
lijk wonende hoofden, naar de Kosi-baai (art. XI en .. /II), 
waar voor havenaanleg een gebied met een middellijn van 

10 mijl (6 K.M.) mocht worden verkregen. Een andere 
strook liep àf Janers de wazieland-grens, of langs de Pon
golo-rivier naar de eerstgenoemde; ook aan deze rivier werd 
een plek gronds voor havenaanleg toegestaan (middellijn 

vier mijl). 
Over de reep in wazieland zou de Republiek geen sou

vereiniteit hebben, die kwam aan het Regeerings-Comité 

van Swazieland, wel over de andere strooken. 
Maar die verwervingen waren gebonden aan: r o moesten 

daartoe natuurlijk verdragen gesloten worden met de hoof
delingen van de streken, waardoor die stukken grond loc
pen, nl. met lambaan, Umbegesa en de koningin van 
Tonga-land; 2 ° aan de goedkeuring van die verdragen 
door de Britsche regeering; 3° aan de toetreding binnen 

1) Blauwbock C 9206 1 bladz. 122. 

2) Swazieland-V crdrag 1890. 
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zes maanden van de Republiek tot een tolunie met de 

Kaapkolonie. 
Hiervan is echter nooit iets gekomen. \Vel heeft de Zuid

Afrikaansche Republiek geen aanspraken laten gelden op 
het tegenwoordige Rhodesia en hield Kruger in I 892 een trek 

daarheen tegen; maar nadat in de conventies van '93 en '94 
reeds de bepalingen omtrent Zambaan's, Umbegesa's en 
Tonga-land veranderd waren in een eenvoudige verklaring, 

dat spoorwegaanleg in die streken geregeld zou moeten 
worden bij een nieuwe overeenkomst met de Britsche re
geering 1), werd aan alle hoop den bodem ingeslagen door 
de annexatie van genoemde landen door Engeland in het 

begin van 1895. 

Geen wonder dat de stemming in de Republiek onvrien
delijk was en zich uitte in verschillende maatregelen, die 

tegen de Engelsche koloniën gericht waren. 

Zoo bleef de Boer~n-republiek een binnenstaat, ondanks 
de uitzetting der grenzen! Kruger en Stein hebben bij het 
begin van den tegenwoordigen oorlog verklaard geen ge
biedsvergrooting te wenschen; mocht echter eindelijk de 
heldenmoed dèr Boeren en Uitlanders met de overwinning 
beloond worden , dan hopen wij , dat de vrede aan het 
Afrikaansche Holland een eigen zeehaven en zulke sterke 
strategische posities verschaft, dat Engeland niet zal wagen 
het weder te benauwen, zelfs niet met een gereorgani

seerd leger ! 

1) Art. XII .• 'o railway beyond the eastern boundary of Swazieland shall be con

structed by tbc Govcrnment uf the South African I' cpublic save undcr thc provi

sions of a further contcmplated Convention between Her ~lajesty the C~ueen and 

tbc South Afric:m Republic 1 or witb tbc consent of lier ~fnjcsty's Government. 

Hetzelfde is reeds uitgedrukt in de Conventie van 1893 1 de voorloopster van 

die van '94 1 als art. IX. 
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