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Het is nauwlijks drie en een half jaar sedert wij vrede met
Engeland sloten, en reeds dreigt op nieuw het oorlogsgevaar.
Althans geruchten van oorlog zweven in de lucht, en verwek-
ken een staat van spanning, zooals wanneer de wolken elec-
trisch geladen elk oogenblik en bijna aan alle kanten een bran-
dende bliksemstraal uitschieten.

Het is plicht om die uitbarstingen te voorkomen en langs
geleidelijken weg de opgehoopte brand tof te verwijderen en,
onschadelijk te maken.

Of moet dan, wat VOor drie en een half jaar eeu vreeselijko
werkelijkheid scheen te zullen worden, maar dat met groote
moeite en-durf ik zeggen-met groote zelfbeheersching door
sommigen onzer werd voorkomen, nu door de roekeloaze en
ligtzinnige dartelheid van een paar ellendige eerzuchtigen toch
nog gebeuren? Zal het programma, van den heer predikant
S. Du Toit, om door stroomen van bloed het voreenigd Zuid-
Afrika te vestigen, nu worden uitgevoerd?

Wam-lijk, als zulke vragen gedaan kunnen worden, wordt
men met wrevel vcrvuld ! Onwillekeurig denkt men terug aan
de ernstige dagen die van December 1880 af na heeteu strijd
in Maart 1881 ons den vrede gaven, 0, het was ook toen ge-
makkelijk genoeg om den [inrtstocht gaande te houden; inder-
daad het was veel gemakkelijker van vechten en oorlogen advo-
kaat te wezcs, dan niet -ernst en boslistheid op vrede aan te
dringen. Maar destijds wa' luidruchtig straatrumoer, het dron-
ken rondzwaaien van oorlog .vlaggon, en het lafhartig bcleedigcn
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of bedriegen van een machtigen vijand niet ele drijfkracht der
leiders van het volk. Toen streden wij werkelijk, met ons leven
op het spel, en als eerlijke mannen alles wagende, maar ook
alles wachtende. De ongehoorde, nooit verwachte zegepralen
maakten ons klein, en overtuigden ons dat wij het recht aan
onze zijde hadden, en daarom sterk waren. Stoutmoedigheid en
voorzichtige bescheidenheid, beide deugden bezielden ons. Er was
niets uittartends in die houding; met het geweer in de hand
gereed om ons land te verdedigen, maar ook aanstonds bereid
het weg te zetten, zoodra een uitzicht op vrede werd geopend,
steeds op wacht, opdat men niet verrast zou worden; steeds bij
de hand om te beletten dat list noch bedrog de vruchten van
den bangen strijd van drie maanden zouden wegdragen.

Ik heb lust een enkele bladzijde uit de nog ongeschreven
geschiedenis van die dagen met mijne herinneringen in te vul-
len. Zij bevatten, naar ik meen, eerie nuttige les van moedige,
voorzichtige en eerlijke politiek: die beloond is geworden door
de uitkomst: eene les die men wél zal doen te leer en en na Le
volgen. Toen is door de bezadigdheid van de leiders des volks een
algemeeue oorlog voorkomen. Zonder het te weten heeft Zuid-
Afrika gedurende twee, drie dagen aan den rand gestaan van
den krijg tegen Engeland, of van een burgeroorlog tusschen de
Staten of Colonies. De brandstof lag opgehoopt, één enkele vonk
en zij ware ontvlamd. In die dagen, nl. van 15 tot 23 Maart
1881, is op de koppen van het Drakengebergte, onder afwisse-
lende kansen het pleit bevochten, hardnekkig bestreden maar
eindelijk beslist: dat pleit of in Zuid-Afrika het zwaard zou ge-
trokken worden om Engeland uit te drijven. De beslissing

was: neen, niet langer bloedstorting, maar vrede en verzoening.
Of die beslissing een maatregel is geweest door lafhartigheid
ingegeven, of wel een ernstig besluit van mannen die even goed
weten hun leven te wagen in den strijd als de hand der verzoe-

ning uit te reiken, leero mijn verhaal.



Amajuba was voorbij, en de herinnering daaraan werd alreeds
verdrongen door geruchten van schikking. De regeering die in
Heidelberg haar zetel had behouden, zocht lang' alle geoorloofde
middelen de belangstelling van den O. Vrijstaat op te wekken,
en had met het grootste genoegen kennis genomen van een zeer
duidelijke verandering daar te lande der politieke opinie. Niet
van de opinie des volks spreek ik, want die was van den eersten
dag des oorlogs en met steed toenemende openhartigheid geheel
op onzen kant: maar van de officieele, die der regeering. Het
was haar in December nog niet geraden geweest om partij te
kiezen; men liet zich uit dat de eenige regeering met wie men
kon onderhandelen de engelscha regeering in Pretoria was, van
de in Heidelberg gevestigde kon men geen notitie nemen. Ja,
zelfs de buitengewone bijeenkomst van den Vrijstaatsehen Volksraad
tegen het begin van Februarij samengeroepen scheen in December
der Vrijstaatsche regeering weinig te beloven voor on' armen! Meu
dacht dat het ill die vergadering niet zou toegelaten worden om
over de Tranevaalscho zaken te spreken: immers zulk ccne bui-
tengewone zitting wa' naar alle parlementaire usantiën aan het
uitsluitend doel dat haar samen riep gebonden-dat doel werd, als
ik mij niet bedrieg, opgegenm te zijn de Basuto-kwcstie. Neen, in
December 10kregen onze half officieelo afgevaardigden in
Bloemfontein het duidelijk te verstaan: onze Volbraad heeft
niets met uwe zaken te maken, Intus .chen, hel kan verkoeren.
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en het verkeerde inderdaad. Bij de opening van de Buitenge-
-wone Volksraadszitting in Bloemfontein lag voor eIken zetel een
extra-uitgaaf, door vriendenhand bezorgd, van "Onze Petitie van
rechten." Gelukkig dat ons recht door de feiten gesteund reeds
een kleine macht was geworden. Dit stuk, rechtstreeks aan
regeering en volk van den Vrijstaat gericht, en om bescherming
smeekend op grond van het volkenrecht, vond een genegen ge-
hoor. De tijding der gewijzigde stemming bereikte Heidelberg
en vervulde ons met vreugde. En eerlang kwam het bericht,
dat de Volksraad met groote meerderheid van stemmen een
besluit genomen had waarbij het de Transvaal weder als zuster-
staat erkende, en krachtig voor ons recht optrad.

De Volksraad verklaarde dat "hij met leedwezen kennis
genomen had van den inhoud van ë 4 der Aanspraak van
ZHEd. den Staatspresident, betreffende den oorlog in de Trans-
vaal; hij betreurt dat reeds zooveel bloedvergieting plaats ge-
vonden heeft, maar vertrouwt dat, nu de weg geopend schijnt
om tot een overeenkomst te geraken, de beklagenswaardige
mooielijkheden in den Zusterstaat tot zulk een einde gebragt
mogen worden, dat aan de wensehen der Transvaalsche bevol-
king voldaan wordt en de opgewektheid, welke zoowel in den
Oranje Vrijstaat als in overige doelen van Zuid-Afrika hccrscht,

ten volle moge bedaren en de hartelijk gewenechte vriendschap-
pelijke betrekkingen allenvege hersteld en niet verder in gevaar
gebragt worden.

I

"De Raad is verder van oordeel dat de oorlog thans ge-
voerd door de Britsche strijdmagt tegen de inwoners van de
Transvaal, zedelijk een oorlog tegen de geheele blanke bevol-
king van Zuid-Afrika is, om reden van de nauwe banden van
bloedverwantschap die de verschillende staten, koloniën en pro-
vinciën aan elkander verbinden, en drukt daarom den wensch
uit dat Hare Britsche Majestelts Gouvernement bereid mage
zijn de billijke eisehen der Transvaalschc burgers in te willigen.

"De Raad brengt ten volle zijn dank toe aan Zijn Hoog
Edele den Staatspresident voor Zijn Hoog Edel's pogingen om
tusschen de oorlogvoerende partijen den vrede hersteld te krij-
gen, en hoopt dat die pogingen met den besten uitslag zullen
bekroond worden."
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Hier was alzoo de eerste duidelijke vrucht van ons werk,
de tijden van rebellie waren voorbij, de schanddaad in April
1877 die een einde aan een souvereinen staat had gemaakt, in
principe vernietigd.

Ongeveer terzelfder tijd drongen er berichten door dat het
Engelsch bewind bevelen had gegeven om de "Boeren" als
"oorlogvocrende partij" te behandelen.

Ook andere stemmen naderden ons in Heidelberg, Het
naaste station der telegraaf, behalve het in vijandelijke handen
Newcastle, was Bloemfontein. Met buitengewonen ijver bezorgden
de Vrijstaatscho vrienden de opzending der gewichtige bood-
schappen van vrede, die gewisseld werden tusschen den Staats-
president van den Oranje Vrijstaat en de Engelscho ministers,
Positieve verklaringen kwamen ons zoo ter hand, dat indien de
Boeren eerst ophielden met hun gewapend verzet, de leiders
amnestie konden krijgen en goede schikkingen mogelijk waren.
Anderen weder rioden ons aan, de militaire positie aan het
Drakensgebergte door ons ingenomen te verlaten en rustig huis-
waarts te gaan, dan zou eene Koninklijke Commissie weldra
ons volmaakt recht doen.

De briefwisseling in die dagen door ons gevoerd draagt een
dubbel karakter: afweerend en verzoenend te gelijk. Wij wezen
alle gratie en amnestie af; geen rebellen, maar strijders voor
ons wettig recht, behoofden wij geen genade. Ook konde cr
niet getreden worden in dien ongehoorden eisch om ons te ont-
wapenen, voordat wij volledig onze eisehen hadden verkregen.
Maar wij waren tevens zeer geneigd om alles te vermijden wat
naar uittarting geleek. Liet men het voorkomen dat de eerste
pogingen tot stuiting der vijandelijkheden van de sijdo der
Transvaal waren uitgegaan, welnu, men zou zich dit laten
welgevallen ell. de minste zijn. Eenmaal uitgenoodigd mn te
onderhandelen, zouden wij bereid gevonden worden om veel toe
te geven.

Terwijlover en weder in dien geest gecorrespondeerd werd,
on de zware regons van dit najaar het verkeer op hinderlijke
wegen belemmerden, viol ir op het oorlogstoonccl norgen iet'
bijzonder voor. Pretoria's autoriteiten hadden het op-
gegeven in noodelooae uitvullen afleiding en krijgslnuwercn 10
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zoeken. Colonel W. Bellairs gaf onomwonden als reden op-
zooals later uit een opgevangen rapport van hem bleek-dat de
krijgsmacht in Pretoria te zwak was, dat de stadsbevolking met
te veel banden aan de rebellen verbonden, bij den minsten of
geringsten tegenspoed de Rijkstroepen in den steek en Pretoria
onverdedigd zouden laten. Alzoo geen strijd meer daar, alleen
insluiting; de burgers hielden scherp de waeht rondom die plek,
om alle verkeer te beletten, niet langer aangevallen noch aan-
vallende.

Het bloed daar gevloeid was roekeloos en nutteloos geplengd.
Alle man die men daar maar ccnigzins kon
order naar de Nntulsche grenzen te trekken.
eenigermate van de oostelijke distrieten. Het

missen ontving
Hetzelfde geldt
kleine moedige

garnizoen te Lijdenburg verschanst maakte het noodig een be-
trekkelijk groot aantal burgers daar te houden. In het Rusten-
bnrgsche stond het nog erger. Het was aan de Engelsche
<wtoriteiten te Pretoria gelukt gemeenschap te oefenen met het
kleine Britsche garnizoen onder bevel van kapt. Auchinlick,
en verder met Kaffers, vooral met Magata en anderen. Hier-
door was dit district voortdurend in groote onrust, en was een
nauwlettend toezicht op de Kaffers noodig, In Potchefstroom
gaf het Engelscho fort dag en nacht angst en zorg. Terecht
of te onrecht klaagde men in Heidelberg over den slappen gang
"an zaken daar; de toon der briefwisseling tueschon de Regeering
en het tijdelijk bestuur in Potchefstroom werd enkele malen
bitter, de duidelijke bevelen van den Oommandant-Genoraal
werden niet altijd gehoorzaamd; zijne ernstige aanmaningen om
meel' burgers op te zenden naar den Nek eens zelfs beantwoord
met een directe weigering, omdat men in Potehefstroom meende
een soort van opporbestuur te moeten voeren, en tegen de En-
gelscho troepen te waken, die, zooals men naar het hoofdkwar-
tier schreef, door den Oranje Vrijstaat op Potehefstroom aan-
trokken. Toen intusschcn een paar der leden van het pluntsc-
lijk bewind uit Potchefstroom in Heidelberg waren geweest,
hadden zij hun fout ingezien, beloofden cone ernstige samen-
werking en stipte gehoorzaamheid aan de bevelen der rogeering.
Inderdaad zonden zij een klein aantal burgers af naar de
Natalsche grenzen, maar volhardden overigens in de zeer zwakke
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wijze van insluiting des engelschon kamps. Die burgers welke
optrokken naar het hoofdlegor, reisden overigens zoo langzaam
en werden ook door de regens 1100 opgehouden, dat )lij onder
aanvoering van den heer H. Lemmer juist op den ~ ek aankwamen,
toen de vrede geteckend was,

Wij waren alzoo in Heidelberg afwachtende: dag en nacht
werkzaam om naar alle zijden of versterking van mnnschnppcn,
Of levensmiddelen Of krijgsammunitie te zenden. Voortdurend
kwamen er bezendingen van de zoo onmisbare paarden uit den
Vrijstaat, somruigen ten geschenke. Gcrczcld werd dae aan dael) b u

gewerkt aan de vcrvaardiging van patronen, waarin de burgers
zulk een vaardigheid verwierven, dnt zij er tot 2300 per dag
afleverden.

Het was Woensdng U ~hart. De gewone ochtendwerkzaam-
heden waren afgeloopen, de heer Kruger naar zijn tent gereden
om te' middagmalen. lIet zalongevoer half een geweest zijn,
toen mij een der adjudanten van den vice-President kwam roepen
met het bericht, dat er e'en hoogst belangt-ijk bericht wa' ge-
komen. Inderdaad van het hoogste gewicht was het nieuws;
niets meer of minder dan de tijding mn den wapenstilstand op
Zondag den Gden Muart, tusschen den Commandant-Generaal
P. J. Joubert en den Generaal Sir Evelyn Wood gosloten. Ik
vond den heer Kruger in het Landdrostkantoor, ons toenmalig
Gouvorncmcntsburenu. Hij was vcrslagen en verpletterd. .•Dat
is de nekslag," was zijn-uitroep. En inderdaad de eerste indruk
kon niet gunstig zijn. Reeds oenmaal had de Ellgebchc militaire
macht ons verschalkt, althans het is mij destijds zoo voorgekomen,
en nu nog heb ik geen reden run van gevoelen té veranderen.
Korten tijd na het gevecht op Schuinshoogte waren er zoo
wat onderhandelingen geopend, en door Generaal Colleyeen
~ehor"ing nm vijandolijkhcdon aungebodon, ten einde den vice-
President Kruger tijd te geven Olll van Heidelberg naar dell Xek
te komen, om vorder te onderhundelen. De buitengewoon slechte
staat der wegen had de opzending van dien brief naar Heidelberg
zeer vertraagd, en toen hij daar kwam was de heer Kruger, ten-
gevolge nm de straks y~llleld(' onru t, naar Ru tenburg gegaan
om :\Iagat:L te bedwingen. l\Iet dell nieest lllogelijkeu pood
hadden wij van die afwezigheid nau den Comm3.mlant-Gcn raai
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kennis gegeven, hem verzoekende daarvan den Britsehen bevel-
hebber te onderrichten, en dezen de noodzakelijkheid van langer
uitstel onder het oog te brengen. Niettegenstaande, en ofschoon
er van de zijde van onze burgers niet de minste vijandelijke be-
weging plaats greep, en integendeel bij hen de algcmoono over-
tuiging heorschte, dat voorloopig en tot de aankomst van den
vice-President geen verdere aanvallen zoudon geschieden, had
Generaal Colley op '27 Februnrij zijn stoutmoedige maal' onbe-
zonnen slag gewaagd en op Amajuba een plotseling eind van den
oorlog gezocht. Dat hij er het einde van zijn leven had gevonden
en voor de Boeren een onvergankelijke ccrekroon lag buiten zijn
berekening. Algemeen was bij ons de indruk, dat die annval
een soort van breuk was der onderling overeengekomen schorsing
der vijandelijkheden. De Commandunt-Genoraal P. J. Joubert
dacht er destijds niet anders over. In zijn telegram aan Presi-
dent Brand, van den datum des geveehts op Amajuba, of daags
daarna, vangt hij aldus aan: "Uwe brieven over vredesonder-
handelingen wiegden mij hijnn in een slaap van zeer onwijze
argeloosheid, en Generaal Colley viel ons Zondag in den ochtend
aan, terwijl ik bezig was aan u en aan hem te schrijven." In
den nu gesloten wapenstilstand vreesden wij een herhaling van
hetzelfde spel te zien. De voordcelen waren alle aan de zijde vun
den vijand. Tijd was voor hem alles, verlenging nm den onge-
lijken strijd voor ons rechtstreeksche verzwakking. De van alle
zijden ontboden Britscho troepen kwamen elkcn dag de Afri-
kaansche kust nader, de reeds ontscheepten dagelijks een twin-
tigtal mijlen digter bij ")Iount Prospect," gereed de afgematte
en verzwakte troepen daal' te versterken en te vervangen. De
eng ingesloten garnizoenen, die op het punt stonden van zich
over te geven, op nieuw van leeftocht voorzien, en al7.OOont-
trokken aan het over hen hangend noodlot; terwijl de burgers
die hen ingesloten hielden, in al hun ellende ell ontbeering het
zouden moeten aanzien dat hun vijand werd versterkt.

Zoo waren de eerste indrukken, en met heftigheid gaf men
aan het gevoel van teleurstelling lucht. Intusschcn sloten wij
ons oor niet voor andere overwegingen. De Genemaj Joubert
schreef in zijn begeleidonden vertrouwelijken brief, dat cl' veel



9

bezwaren waren aan het voortzetten der vijandelijkheden, dat bij
het naderen van den winter het bijeenhouden der burgers zwaar
zou vallen, dat nu reeds niettegenstaande zijn herhaalde klachten
de burgers zoo slecht opkwamen. Gebood de noodzakelijkheid
alzoo vrede te hebben met het onvermijdelijke, de zaak zelve had
ook wat haar aanbeval. Het was duidelijk dat de overeenkom t
ecn soort van erkenning was van ons Gouvernement. En uit de
bewoordingen sprak onwederlegbaar het wcdcrkeerig streven om
vrede te sluiten. Wanneer wij terug dachten, hoe juist drie
maanden van te voren door ons den schijnbaar hopeloozen strijd
was aangevangen, dan waren wij sedert Paardenkraal veel ge-
vorderd. Beide bevelvoerende oversten, de heeren Sir Evelyn
Wood en P. J. Joubert als gelijken-in zoover ieder hunner de
verschillende belangen van zijn vaderland of vorst vertegenwoor-
digde, omgeven door hun staf-verbonden zich en hun land bij
plechtige overeenkomst; daarna was er alzoo geen mogelijkheid
meer, dan met oneerlijke ontkenning van eigen handteekening,
om terug te gaan tot op het standpunt in den aanvang des
oorlogs opgenomen, en in de gewapende burgers "rebellen" te zien,
Eenmaal het Gouvernement erkend zijnde, dat wij in weerwil van
de annexatie door Engeland, op nieuw gevestigd hadden in het
land, was deze annexatie in begin el teruggetrokken. Niets kan
zoo goed de stemming die ons in Heidelberg bezielde teruggeven,
als de brief door ons ter begeleiding van de acto des wapenstil-
stands naar Potchefstroom 'geschreven,

Heidelberg, 10 Maart 1881.
Aa.n·dell WelEd. Gestr. Heel'

P. A. CRONJÉ,

Waarn. Commandant-Generaal,
Potchefstroom.

WelEd. Gestr. Heer,

Hiernevens een hoogst belangrijk tuk dat ons tot dank-
baarheid aan den Heer stemmen moet. Aangezien ik op het
punt sta te vertrekken naar de Drakemoergen moet ik kort de
hoofdpunten aanroeren.

1. In dit contract worden wij erkend als Boeren Gouver-
nement, als vertegenwoordiger van het Boeren Gouvernement
teekent de Generaal Joubert het stuk,
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derhalve wanneer men weigert ons als Boeren Gouvernement
te erkennen is het contract vervallen, en kunnen wij later maat-
regelen nemen, en des noods de op te zenden provisies stoppen.

2. Het is uw pligt aan den Majoor Win sloe kennis te geven
van de overeenkomst, tusschen Wood en Joubert, maar de wapen-
stilstand begint bij u in Mooirivier niet voordat de provisie aan-
komt en in uwe handen is overgegeven ter bezorging. Vóór
dien tijd zijt gij vrij de krijgsoperatiën voort te zetten.

3. De provisie is alleen voor 8 dagen, derhalve moet gij
naauwkeurig opgaaf ontvangen van den Majoor hoeveel personen
in het kamp zijn, om daarnaar te berekenen, hoeveel provisie
gij kunt veroorlooven. Ik zal laten nazien in Wolseley's Pocket-
book for Soldiers wat de gewone rantsoenen per dag zijn, en u
onmiddelijk in kennis stellen.

4. 'Wanneer de provisie aankomt en overgeleverd is, dan
vangt de wapenstilstand aan, maar, zooals u uit Generaal Joubert
zijn brief ziet, beteekent de wapenstilstand alleen, stilstand van
strijd en gelegenheid voor de troepen om te eten. Zij mogen
niet uit hun kamp, niet uit hunne positie, en niemand mag bij
hen komen.

5. Ik vestig uw meest ernstige aandacht op den brief van
Generaal Joubert. Hij heeft gelijk. Nu komt het er voor ons
op nun vol te houden, alle man op te commandeeren, en als, wat
God verhoede! de Engelschman geen behoorlijken vrede wil slui-
ten, dadelijk meer dan ooit klaar te staan, en onze vrijheid te
verdedigen, tot den dood toe. Ik draag u op aan Generaal Jou-
herb's orders te voldoen.

6. Het zal uwe aandacht niet ontgaan zijn, dat niemand der
mannen, die provisie brengen, in het kamp mag komen, noch
gemeenschap hebben, wees dus op uwe hoede tegen verraad!

7. Bied Winsloe aan, als er gewonden zijn in zijn kamp, die
nit te brengen en te doen vervoeren, zooals in de acte van
overeenkomst staat.

8. Laat mij hier nog bijvoegen, ten einde de mensehen
tevreden te stellen, wanneer zij misschien tegen hebben op die
voorziening van 8 dagen provisie aan de kampen, dat wij ver-
plicht waren dit toe te staan, omdat het een algemeene regel is
onder de beschaafde volken, wij konden dus niet anders. En
zooals wij vurig hopen, de vrede is misschien gesloten voordat
die 8 dagen voorbij zijn.

9. Nog een verblijdend bericht. De Volksraad van den O.
Yrijstuat, heeft met bijna algemeene sternmen een besluit geno-
nieu, waarbij hij onze rechten als vrij volk en ons als Zusterstaat
erkent en aan Engeland verzoekt een einde te maken aan zijn
oorlog tegen ons. De President Brand zal 15 Maart ook op de
Drakensbergen wezen, om zijn invloed voor vrede te gebruiken.
Ik draag u op bericht van deze geheeIe zaak en copijen der
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stukken naar Rustenburg te sturen met copij van dezen brief
aan u.

Ik heb de eer, enz.
(Get.) S. J. P. KRUGER.

In Generaal zijn brief wordt gesproken van slagtvee, ik
draag u op daaraan te voldoen.

Bij Mountprospect, 6 Maart 1881.

TERMEN EN VOORWAARDEN van een wapenstilstand welke
voorgesteld wordt om te treffen tusschen de Britsche en
Boerenlegers.

Tegenwoordig bij de vergadering:

ENGELSCHEN. BOEREN.

Sir Evelyn Wood.
Majoor Fraser R. E.
Capt. Maude.
Mr. Thornburgh Cropper.

"

P. J. Joubert.
D. C. Uys.
C. J. Joubert.
G. H. Fouché.
A. J. Vorster (tolk).

Mr.

»

"
"

Zij het duidelijk dat het doel van dezen voorge telden wapen-
stilstand is om den heer Kruger tijd te geven om te overwegen
over en te antwoorden op de voorstellen van den overleden Sir
G. Colley en alle verdere voorstellen die tusschen de respectieve
partijen mogen worden gedaan, met de bedoeling om eene vreed-
zame oplossing te verschaffen over de punten in geschil.

Ik, Evelyn Wood, in naam van H. 1\1. Britsche Gouverne-
ment, kom tot het besluit en ik Piet Joubert, in naam van het
Transvaalsche Boeren Gouvernement, kom tot het besluit om de
vijandelijkheden te staken van af 'smiddags op den Gden :\laart
1881 tot middernacht van Maandag den Hden Maart 1 1.

De volgende zijn de voorwaarden:
Art. 1. Gedurende dien tijd belooft elke partij OIU geen

voorwaartscho beweging te maken buiten zijne tegenwoordige
positia, noch door gewapende patrouille, noch door spionnen,
ieder behoudt de vrijheid van zich te bewegen binnen zijne
eigene grenzen.

Art. 2. Sir Evelyn Wood of zijn opvolger is vrij om provisie
en brandhout te zenden voor 8 dagen, maar geen ammunitie,
dool' de Boeren lijnen, voor al zijne gurnizoens in de Transvaal,
als hij dit noodig oordeelt. De Boeren ambtenaren nemen
up zich, om dat door te zenden naar zulke gurnizoens, ell even
al de Britsche gamizoens alle vijandelijkheden te taken voor
acht (8) dagen volgende op de aankomst van de provisie, en
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alle personen die met die wagens gezonden worden, zullen met
die wagens terug komen, zonder evenwel binnen te gaan in die
plaatsen waar zij naar toe gezonden zijn, en niet te blijven om
de garnizoens te vermeerderen waar zij provisie naar toe brengen.

Zulke personen, wagens en geleiders, moeten als onzijdig wor-
den beschouwd tot dat zij weder binnen de Britsche lijnen zijn.

Art. 3. Piet Joubert neemt op zich om dadelijk kennis te
geven van de voorwaarden van den wapenstilstand aan de respec-
tieve garnizoens, en naar de Boeren Oommandanten aldaar; hij
zal zijn invloed gebruiken om deze Oommandanten ertoe over
te halen om al de gewonden in de genoemde garnizoens te laten
vertrekken binnen de Britsche grenslijnen in Natal.

EVELYN WOOD,
Majoor Generaal.

P. J. JOUBERT,
Commandant Generaal.

Dadelijk werd alzoo de laatste hand geslagen aan de toebe-
reidselen voor onze reis naar de Natalsche grenzen. Ons wachtte
een moeielijke tocht ten gevolge van de bij stroomen nedervallende
regens. Maandags om middernacht, den 14den, eindigde de wapen-
stilstand, en hoe wij ons ook haastten, van Donderdag morgen
af, de late Maandag avond zag. ons toch nog op een uur afstands
van het Boerenlager. Wij hadden ons nog in Heidelberg vertraagd,
ten einde de krijgsgevangenen te ontmoeten die na Amajuba's
gevecht in onze handen waren gevallen; de officieren hadden
hun wensch te kennen gegeven ons te ontmoeten, en wij wilden
ons vergewissen dat niets aan hun comfort ontbrak. Toen
wij hieraan voldaan hadden, ging het vrij sterke gezelschap, onder
bestuur van den braven Veldcornet Andries du Preez, een del'
beste en trouwste leidslieden van zijn burgers-sedert helaas
overleden-met een wijden omweg naar de Natalsche grenzen.
Standerton, in Engelsche handen, moest vermeden worden, en de
staat der rivieren drong er op zoo hoog mogelijk over te gaan.

Eindelijk Maandag 14 Maart kwamen wij in de nabijheid
van het kamp; wij werden verwelkomd met het bericht dat de
wapenstilstand voor "ier dagen verlengd was, en rustig dienten.
gevolge trokken wij Dinsdag 15 Maart op naar den Nek. Rechts
sloot de Amajuba met zijn spitse kruin den bergwand, die zich
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in het zuiden voor ens uitbreidde, en aan de linkerzijde over de.
Buffelrivier zich aansloot aan de bijna even hooge bergtoppen die
naar Wakkerstroom en Utrecht heenwezen. Eene verheffing van den
bodem bedekte nog het lager, hooger komende zagen wij de
wagens en tenten in de volle breedte der lijn aan den voet van
den bergwand, maar in onderscheiden groepen, hel verlicht; en
spoedig waren wij omringd door honderden ruiters die den Vice-
President feestelijk inhaalden. Afgezonderd ter rechterzijde, recht
beneden v66r den Amajuba, maar op een op zichzelf staande
verheffing van het terrein, trok een klein kamp de aandacht: dat
was het Vrijstaatsche commando! zei men.

Er heerschte buitengemeene drukte in het lager, de toegang
was van onze zijde vrij en onverlet, en overal zag men personen
door het kamp dwalen, wier trouwaan de zaak der Republiek
minstens verdacht was. l\fen zag aankomen en vertrekken; be-
zoeken brengen en ontvangen, als ware door een bijzondere
omstandigheid de bevolking op een reusachtig achtmaal. Weinig
of niets gaf den indruk van oorlog. De Amajuba en de lagere,
lange bergrug die van zijn voet naar de Buffelrivier toe den
gezichtseinder afsloot en de gemeenschap met de wereld aan de
andere zijde, deden ons gevoelen dat wij op een punt stonden
van waar wij wel terug, maar niet verder voorwaarts konden,
zonder geweld, d. i. krijg. De eerste aandrift was tot het uiterste
dier grens te gaan, en van den rug of kam den vijand te gaan
zien, die daar tegenover als wij aan deze zijde op waeht stond.
Wij stegen te paard, en sloegen een pad ter rechterzijde op, bogen
bij de uiterste voorpost om, waar wij den braven Commandant
F. Joubert op wacht vonden, met dezelfde trouw gereed zijn
plicht te doen als bij Bronkhorstspruit, en waren spoedig hoog
genoeg om in de verte, ter linkerzijde, in Zuidoostelijke richting,
de langwerpige vierhoek te zien die "de Engelschen" bevatte.
Het was hemelsbreed een afstand van een mijlof drie. Onze
blik dwaalde in het bergdal ; de groote heirweg viel van onze
zijde naar beneden in de diepte, met wijde wendingen de hellingen
van het terrein volgende, met een wijde bocht van onze rechterhand
afdalende tot een punt bijna in rechte lijn VOorons gelegen
waar een paar huizen stonden, naa t een in blauwgroene kleur
getinten boomgaard. Ongeveer in die lijn, maar nog wat verder
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naar achter of dieper naar beneden, hadden de kanonnen gestaan
die den 28sten Januari den eersten aanval van Colleyopenden
en voor een paar uur machteloos hun bommen tegen de breede
bergruggen opzonden. De aanval zelf was naar den hoek
gericht, die aan onze linkerzijde werd gevormd; het schijnt dat
men niet den Nek in de lijn van den grooten weg dacht
te forceeren. maar ter zijde af, waar men verwachtte een ge-
makkelijken kloof om de uiterste bergspits te vinden. Daal'
viel de Kolonel Deane met de revolver in de hand. Zwijgend
reden wij stapvoets bijlangs de helling derwaarts. Hier was ge-
noeg te hooren en te zien. Omringd dool' de mannen zelven
die zes weken vroeger hier hadden pal gestaan en met manne-
lijke kloekheid hun wis mikkend lood den aandringers hadden
tegemoet gezonden, werd ons duidelijk hoe zulk een klein aantal
scherpschutters een vrij belangrijke legerafdeeling hadden kunnen
staande houden. Men had haarvan drie zijden af onder het lood
gehad, en niet nutteloos geschoten voordat de vijand, in den waan
met de kanonnade het terrein schoon geveegd te hebben, hoog
genoeg was om bijna weerloos voor den goed beschermden scherp-
schutter een wis mikpunt te wezen. Overal lagen de sporen van
den strijd, helaas ook de bijna onbegraven lijken der Engelsche
soldaten, gebroken veldflesschen, ledige hulsen van patronen,
kleedingstukken, splinters van gebarsten bommen. De geheele
strijd werd ons van den aanvang af tot het einde toe aanschou-
welijk voorgesteld, en de plekken bijna gewezen waar de bom-
men nedervielen, en de ellendige vuurpijlen die, naar het alge-
meen geloof, een bedwelmendcn, bijna vergiftigden damp achter
zich lieten, waren nedergevallen. Onze gidsen waren fel gebeten
op de Engelsehen wegens het gebruik dezer hel che machines.
Dit daargelaten, was er een bedaarde ernstige geest; waar en wie
men ook sprak, in den warmen toon zijner godsdienstige over-
tuiging bracht hij God zijn dank \'001' de behaalde zegepralen,
maar groot~praak hoorde men niet. Eerst later, eerst vele maan-
den later, en dan nog het eerst uit den mond van lieden die
geen voet op den Nek gezet hadden, of nog erger die in de
oude colonie als trouwe Britscho onderdanen zich rustig op een
afstand hadden gehouden, en toen de heel' geschoten was wuren
op komen dagen om de huid te deelen, heeft men het gesnoef
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van den Afrikaner gehoord dat hij Engeland geslagen had, en

gemakkelijk weder zou slaan.

Toen was cl' bescheidenheid en ernst, ofschoon men hoopte
aan het eind te zijn; niemand wist, wat de toekomst zou haren,
en de dag van morgen, die besli~~en zou, werd met zorg tegemoet

gezien. Immers van onze aankomst was aan Sir Evelyn Wood,
die wijlen Sir G. Pomeroy Colley was opgevolgd, kennis gegeven,
en onophoudelijk reden de estafetten over en weder, om de plaats
dersamenkomst voor den volgenden dag te bepalen. Onze vijand

wenechte de beleefde gastheer te spelen, en drong on' om te
vergaderen op de plaats van )1. O'Xeil, in diens hui' aan den
voet van den Amajuba gelegen. Wij van onze zijde meenden

dat de tijd voor zooveel vertrouwelijkheid nog niet wa' gekomen,
en gaven de voorkeur aan eeu ontmoeting halverwege ongeveer,

op een open plaats in den vrije tassehen de beide legers, waar
ieder onzer het noodige zou laten aanbrengen: tenten, stoelen,

enz., om als het ware op eigen terrein te blijven. Ook kleine

boerenrepublieken, zelfs quasi in opstand, hebben hare waardia-
heid op te ho~den. Voorts werd nauwkeurig bepaald, met hoe-
veel gewapende mannen ieder zich zou laten vergezellen,

Alles was alzoo bchocrlijk voorbereid. Zelfs had de Engel-

schc commandant de beleefdheid ons Dinsdag de twee laatste
telegrammen toe te zenden van Engeland ontvangen en waarin
zijne Regeering het standpunt had bepaald, waarop de onder-
handelingen konden gevoerd worden. In het eerste, van 8 Maart,
werd een volledige en onvoorwaardelijke urnnc-tie verzekerd aan
alle leiders der beweging, en de bereidwilligheid uitgesproken
om met alle personen de onderhandeling te openen. mits zij

werkelijk en wettiglijk de Boeren vertegenwuordigden en behoorlijk
gemachtigd waren om verbindteuisscn aan te gaan. Als de naaste
stap daartoe werd medegedeeld, dat de Engelscho Regeering een
commissic wilde' benoemen om ullos te onderzoeken, met welke
commissie personen door de' Boeren anng(·"tehl zouden vriend-
ISchappelij k kunnen cOllllllllnicl'ereJ1. Het tclecru III vun 1~ Maart
ging verder in hijzonderhed m en noemde de Hamen <lel'drip 1 dell

der koninklijke commissie ; men stelde -lrchts ah voorwaarde
dat de Boeren ufziende van gewapenden tegon tund werkelijk

zouden uiteengaan. Aan die koninklijke comnri ssic, waarbij
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President Brand zou uitgenoodigd worden tegenwoordig te zijn,
wilde men machtiging geven om te overwegen: verleening van
zelfbestuur binnen bepaalde territoriale grenzen onder Britsche
Suzereiniteit en een Britsch Resident te Pretoria, onder voor-
zorgen van bescherming van belanghebbende inboorlingen en
grenszaken-terwijl het toezicht op betrekkingen met vreemde
mogendheden werd voorbehouden. Over het geheel maakten
deze berichten een verblijdenden indruk.

Dankbaar, maar tevens vast bereid om te zorgen dat het groote
doel van onzen strijd bereikt wierd, stegen wijWoensdag tegen 8 uur
te paard, passeerden de eenvoudige maar doelmatige versterkingen
en reden den beroemden Nek over, sedert zooveel weken VOorhet
verkeer gesloten, en volgden den weg in zigzag naar beneden. Wie
waren de vertegenwoordigers der "Boeren"? Vooreerst de drie
burgers die op Paardenkraal als Driemanschap gekozen waren: nl.
S. J. P. Kruger, M. W. Pretorius en P. J. Joubert. Verder drie
leden van den Uitvoerenden Raad: Chr. Joubert, Dr. E. J. P. Jorissen
en J. Maré. Een paar mijlen ver stonden de twee tenten: de
Engelsche en de Republikeinsche vlag wapperden. Met beleefd-
heid ontvingen ons de Engelscha officieren: Generaal Sir Evelyn
Wood, en zijn staf: Kolonel R. Buller, Majoor Clarke en Majoor
Fraser. Levendig, bewegelijk en druk is Wood's persoonlijkheid.
Ik had hem een jaar te voren in Kaapstad gezien toen hij de
Keizerin-Weduwe Eugénie op haar treurigen tocht naar Zululand
begeleidde. En inderdaad Wood heeft iets hoffelijks over zich,
en tevens iets gejaagds, alsof hij een rol speelt. Beleefd en
voorkomend, zoodat hij om zoo te zeggen het hart zijner tegen-
partij steelt, viel hij toch een enkele maal uit zijn rol, en werd
lomp tot ruw toe. Hij zou u alleen in een hoek der kamer
trekken, en als stortte hij zijn geheele hart uit u in vertrouwen
nemen; en daags daaraan met een effen gezicht een brief in-
zenden vol verholen schimp tegen u-en dit over dezelfde zaak.
Met een kwikzilverachtige vlugheid zag men hem in de zaal
onzer zamenkomsten te Pretoria het open raam uit en in springen;
joeg hij in een anderhalven dag heên en weder naar Rustenburg,
en stond strak en stijf, onbewegelijke :figuur, bij het teekenen der
Conventie op 8 A.ugustus, rugwaarts naar de afgevaardigden der
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Transvaal, de eenige die hun geen afscheidsgroet bood. Zijn
vriend Kolonel R. Buller was een geheel andel' persoon, beleefd
als een beschaafd man, maar zonder vertrouwelijkheid en niet de
minste moeite nemende om zijn ongenoegen over den loop van
zaken te verhelen, noch iets van zijn minachting voor den vijand.
Terwijl Wood gekscheerde met Joubert, even als of zij zamen
hun opleiding genoten hadden in de dienst en beiden mannen
van het vak waren-vertelde hij hem dat als de wapenstil-
stand voorbij was hij onmiddellijk den ek zou aanvallen, en
zoo hij niet doodgeschoten werd, "zal ik" zoo vervolgde hij en
wees op zijn borst waar negen lintjes zooveelmedailles aanwezen
"u slaan en de tiende krijgen." Al wat hij er mede won, was
een scherp antwoord van Joubert: "Ziet, Generaal, dit is nu
juist het onderscheid tusschen u en ons: gij vecht voor de eer,
wij voor ons recht." Kolonel Buller zat met een rustig gelaat,
breed en fijn besneden. Eens, het was juist dien eersten dag
onzer ontmoeting, sprak Wood hem in het Fransch aan, hij kon
zijn verrassing niet verbergen, dat wij met stijve vastberadenheid
ons van den aanvang af: als eene der oorlogvoerende partijen
op gelijke lijn trachtten te stellen met hem: vertegenwoordiger
van Engeland! Al wat Kolonel Buller antwoordde was, dat hij
nooit iets anders van ons verwacht had. Ik ben vast overtuigd
dat Kolonel Buller het werk der verzoening en vredestichting
waartoe wij bijeen gekomen waren zou hebben doen mislukken,
opentlijk, eerlijk en brutaal. Generaal Sir Evelyn Wood
speelde een spel, van geheel anderen en gevaarlijker aard.

Van tien uur in den voormiddag tot ongeveer zes uur des
avonds confereerden wij daarop. Dien dag leverde de onder-
werpen van debat niet zeer veel bezwaar op. Het was veel meer
een schermutseling dan een wapengevecht. Alsof alle dingen
hem belangrijk en nieuw waren, vroeg Sir Evelyn Wood ons
met een leuk gezicht, wat wij wel te zeggen hadden, hij had
zeide hij met Joubert al zooveel gesproken, en bijna het woord
alleen gehad, dat het nu onze beurt was. Het standpunt dat
wij zochten in te nemen was dat wij gekomen waren om vrede
te maken, en bereid onzerzijds tot groote opofferingen, reeds bij
een vroeger chrijven aan den Generaal Colley medegedeeld,
meenden dat wij nu vrede moesten sluiten. Van den anderen
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kant hield men vast aan het denkbeeld: dat wij eenmaal zelven
om een koninklijke commissie gevraagd hebbende ons nu moesten
tevreden stellen met het aanbod daarvan door Engeland, en
rustig uiteengaan: alles aan die commissie overlatende.

Er kon natuurlijk hiervan geen sprake zijn. Het is waar,
de heer Kruger had in een brief aan den Generaal Colley van
den 12den Februari aldus gesproken: "Wij zijn zoozeer van ons
goed recht overtuigd dat wij niet zouden vreezen het onderzoek
eener Koninklijke Commissie, welke ons in ons recht zou her-
stellen "-maar toen de genoemde Generaal, bij missive van 21
Februari daarop antwoordde, dat hij gemachtigd was mede te
deelen dat de Regeering een commissie wilde benoemen "met
uitgebreide volmacht," had de Vice-President, inmiddels naar
Heidelberg, teruggekeerd den 28sten Februari (daags na den
Amajuba-strijd!) hem officiëel in naam der Regeering van de
Republiek het volgende voorstel gezonden: "dat van weerszijden
Commissarissen zouden worden benoemd met behoorlijke en
voldoende volmacht, om de grondslagen van een eervollen vrede
te leggen en te teekenen." Wij bleven dus het verlangen vol-
houden, indien het onmogelijk was om nu werkelijk vrede te
sluiten en de Engelsche Regeering het denkbeeld eener commissie
bleef vasthouden, dat dan althans in de commissie van weerszijden
afgevaardigden zouden worden benoemd.

Het uiteengaan der gewapende burgers was voor ons in
onafscheidelijk verband met de aanwezigheid der Engelsche mili-
taire macht in de Republiek. Lang stonden wij op den eisch,
dat de garnizoenen onmiddellijk zouden teruggetrokken worden,
althans voor zooverre, dat er alleen hier en daar eene kleine
bezetting bleef tot na afloop der werkzaamheden van de Ko-
ninklijke Commissie, als vertegenwoordigster der Britsche mo-
gendheid. Ook moest het vaststaan dat wij van onzen kant. OIlS

nooit ten eenenmale van wapening konden onthouden, zoo voor
de handhaving van de rust als bescherming van ons Gouverne-
ment, terwijl de commissie bijeen was, zouden wij altoos een
zekere, hoewel kleine gewapende macht. moeten bijeenhouden.

De Suzereiniteit eischte eone definitie. Wijzer hoofden dan
de onze hebben zich daarmede bemoeid en gek gedacht. Het.
komt mij voor dat wij niet al te slecht beraden waren, toen wij
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met gemeenschappelijk goedvinden, deze bepaling aannamen.
Suzereiniteit beteekent : "dat het land volledig zelfbestuur bezit,
met betrekking tot zijn eigen binnenlandsche aangelegenheden,
maar dat het geen actie kan nemen tegen of met een buiten-
landsche mogendheid zonder verlof van den Suzerein." De En-
gclsche offICieren als bereisde mensehen wisten bovendien er zoo
iets van, dat Egypte in een soort van Suzereiniteits-verband tot
Turkije stond, en wezen op die betrekking als eene duidelijke
illustratie. Ik achtte het onnoodig hiertegen objecties in te
brcngen.

Van twee zaken hadden wij on' spoedig doordrongen, ten
eerste dat er van de zijde van Engeland een oprechte bereid-
willigheid was om vrede te sluiten, maar voorts ook dat men
zich tot zoo min mogelijk wilde verbinden, en alles zooveel
doenlijk openhouden voor de finale beslissing door een te be-
noemen Commissie. Hier was duidelijk een zaak van eer. De
vrede en herstelling van ons volksbestaan moest voor alle din-
gen een vrije beschikking blijven van die groote Mogendheid,
het door ons gepleegde onrecht zag zij door de vingers en am-
nestiëerde ten volle. Het werd als in onze hand gelegd. Toen
toch in den achtermiddag onze samenspraking verflauwde-en
Generaal 'Wood, na vruchteloos in geheim gesprek beproefd te
hebben Kruger en Joubert over te halen om niet te staan op
den eisch van de terugtrekking der troepen uit de Transvaal, er
toe overging de slotsom orizer urenlange discussie in een tele-
gram aan Lord Kimberley-den toenmaligen Seeretaris van het
Ministerie voor Koloniën-op te zenden, waren de Engelsehen
zelven niet voldaan over den uitslag. Wij hadden allen, bij het
vallen van den avond, de tent verlaten en liepen in meer vriend-
schappelijken kout, rookende op en neder, terwijl Majoor
Fnt8er het telegram opstelde. *) Generaal Wood las en over-

*) Dit ontwerp luidde aldus :-De "leiders" maken hun terugtrekken
der militaire posities-zich voorbehoudende een gedeeltelijk bijeenblijven
hunner troepen voldoende tot handhaving hunner regeering -afhankelijk
van vertegenwoordiging hunnerzijd . (als van 2 tot 5) in de Koninklijke
COmmissie, en voorts van onmiddellijk bevel tot terugtrekking aller
troepen uit de Transvaal, roet uitzondering van representatieve gar-
nizoenen.
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woog het met Kolonel Buller, en riep ons op nieuw bijeen.
"Dit is geen vrede, mijne heeren, ik weet het, dat kunnen wij
niet toegeven!" Laat ons dan in plaats van de terugtrekking
~er troepen als een voorwaarde te zetten, onze hoopvolle ver-
wachting uitspreken, dat Engeland zijn garnizoenen zal terug-
trekken." Daartoe gingen wij over-in dien geest werd een
nieuw telegram, dat tevens ook wat uitvoeriger en duidelijker
was, opgesteld *) en verzonden.

Wat hadden wij nu eigentlijk gedaan? Elkander over en
weder gepolsd, maar zonder eenige verbindtenis aan te gaan.
Voorloopige wisseling van gedachten is zeker bij alle onderhan-
delingen tusschen oorlogvoerende partijen noodzakelijk, en in
zoover was er niets verbeurd dat wij den dag besloten en uit-
eengingen zonder een protocolop te trekken van hetgeen er
was voorgevallen. Ieder onzer had het gesprokene doen notu-
leeren. De notulen door ons later gepubliceerd in de Staatscou-
rant zijn rijker, niet alleen van inhoud, maar ook van toon: de
onderscheiden sprekers treden meer op den voorgrond, terwijl in
de Engelsche redactie een neutrale tint regeert, daar hier alleen
als sprekers de heel'en Wood en Kruger voorkomen. Wij hadden
evenwel niets gearresteerd, en zoozeer scheen het telegram naar
Lord Kimberley gezonden, in de oogen onzer tegenpartij niets
meer dan een dienstbericht te zijn-door hem in qualiteit naar
zijn chef gezonden, en waarvoor wij alleen wat de nauwkeurig-

"') Het telegram was als volgt:-Wij hebben van 10 uur in den
ochtend geconfereerd; ui tslag is: dat de Boerenleiders verklaren dat zij
in het algemeen en tot eene groote hoogte uwe voorstelleen in de tele,
grammen van 18 en 22 Maart aannemen, maar zij maken het verlaten van
den Nek en het uiteengaan hunner gewapende macht afhankelijk van de
volgende concessie: dat de Boeren in de Koninklijke commissie vertegen-
woordigd zullen zijn in een evenredigheid van 2 tot 3. Verder om
redelijkerwijze in staat te zijn de orde in het land te bewaren drukken
zij de hoop uit, dat [de Engelscue Regeering] de garnizoenen uit de
Transvaal zal terugtrekken, zonder den uitslag der werkzaamheden van de
commissie af te wachten. Wij zijn overeengekomen dat het woord
"uiteengaan der gewapende burgers" het Boeren Gouvernement niet zal
beletten een voldoende Illacht bijeen te houden om hun eigen Gouver-
nement te beschermen.
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heid betrof aansprakelijk waren, dat toen wij op een afschrift
aandrongen, Generaal Wood dat weigerde. "Ik heb," zeide hij,
"u het telegram voor laten lezen, maar alleen uit beleefdheid;
dat telegram is inderdaad niets anders als een boodschap van
Sir Evelyn Wood aan Lord Kimberley, en gij hebt eigentlijk
geen recht om er om te vragen." Hoewel, hij was beleefder dan
zijn woorden, en zond ons toch later het afschrift.

Tegen acht uur des avonds braken wij alzoo op, overeen-
komende een nieuwe samenkomst te houden, zoodra het antwoord
uit Engeland zou arriveeren. hetgeen vermoedelijk Donderdags, en
zekerlijk vóór Vrijdag avond, als wanneer de wapenstilstand
afliep, zou geschieden. Wij reden bijna tegelijker tijd weg. Meest
zwijgend trokken wij het kronkelend pad naar den Nek op. Over
de innemende persoonlijkheid van Sir Evelyn Wood was maar
één stem, hem scheen het ernst te zijn om vrede te maken.
Maar wij waren overigens van niets zeker. En ieder gevoelde
den ernst van het oogenblik. Aan de andere zijde dacht men er
evenzoo over. Sir Evelyn Wood zei ronduit: "wij zijn niet digter
bij den vrede, dan gisteren of eergisteren, de Boeren eisehen te
veel, zij moeten hun toon matigen, anders breken de onder-
handelingen af." (A narrative of the Boer Wa?·, by Th. F. Carter,
p. 329).

Terwijl de telegraaf het Engelsche Kabinet in betrekking
bracht met ons, zagen beide partijen met verlangen de komst
van President Brand te gemoet. Hij toch was sedert weken
ijverig bezig om als bemiddelaar op te treden en had zich
aanstonds na het bericht van den ge loten wapenstilstand op weg
begeven naar Newcastle. De lechte wegen hielden hem op, en
belette hem het ontbrekende gewicht in de sohaal te werpen.
Dat gewicht was inderdaad groot: zoowel om zijn persoon als
door zijn politiek. Jan Brand heeft een uitnemend en bijna
ongestoord geluk met buitengewonen takt al de jaren van zijn
bestuur des Vrijstaats weten vast te houden, en daardoor zijn
Staat en zich zelven een reputatie bezorgd, die in Zuid Afrika.
eenig is. Hij heeft de nobele ambitie gehad om zijn Staat
zooveel mogelijk voor moeilijkheden le bewaren en ru tic een
degelijke ontwikkeling toe te voeren. De ~omstandighedcn hebben
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hem gediend, De ontdokking der diamantvelden, op Vrijstaatsch
grondgebied, bracht hem in de moeilijkheid te kiezen tusschen
de gewisse materieeIe voordeeIen aan de ontwikkeli.ng der mijnen
en den daardoor veroorzaakten toevloed van bevolking verbonden,
óf de onzekere kansen van een strijd met Engeland, dat zich
weinig stoorde aan zijn Souvereiniteitsrechten, on eenvoudig de
diamant-mijn annexeerde. Door zijn invloed liet do Vrijstaat
zich leiden, en gaf de eervolle maar uiterst bezwaarvolle positio
van over eenige duizenden gelukzoekers te regeeren prijs, en
vond zich ruimschoots beloond in de overal verspreide welvaart.
Een dergelijken verstandigen middelweg had mer. gevolgd bij do
Basuto-onlusten, het bezwaar van bestuur dier kamplustige stammen
gereedelijk aan anderen gunnende. Ten gevolge van een on
ander was de Oranje Vrijstaat een rustig, nauwkourig omschreven
landje geworden, overal door bevriende staton omgeven, en hoe-
wel door dezen ingesloten tevens beschermd tegen het hoofd-
gevaar hetwelk onze zwakke blanke Staten van do zijde der
millioenen zwarten bedreigt. Vooral de Transvaal was zijn
voormuur geweest. In dubbel opzioht. Behalve namelijk tegen
de Kaffers, ook en vooral tegen de EngeIschen. Wij hadden
bijna onafgebroken de spits af te bijten tegen Zulu's, Swazie's,
kafferstammen in het Noorden en het Westen: een breede
voormuur voor onze broeders bezuiden de Vaalrivier. Hoe gunstig
kwam de O. Vrijstaat, die stille goedgeregelde Staat, tegenover
den turbulenten broeder in het Noorden uit. Onze rampen
waren zijne gulde kansen. De afschuwover de annexatie der
Z. A. Republiek was de redding van den O. Vrijstaat; het ver-
lies van onze onafhankelijkheid waarborg voor het behoud van
hunne vrijheid. President Brand zag "saevis tranquillus in
undis" op de opgejaagde zeeën buiten zijn kusten neder, en
daar hij veilig in de haven bleef, werd hem dit als verdienste
toegekend en verwierf zijn stuurmansbeleid hem den grootsten
lof. Intusschen, sedert de laatste drie maanden was do storm
overgeslagen. Het govoel van stamverwantschap was wakkor
geworden, en de Vrijstaatsche bevolking begon deel te nemen
in den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand. Tc samen
uitgegaan van het Engelsch bestuur. in 1834, door toevallige
omstandigheden in twee Staten verdeeld, gevoelden zij, elo voor.
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trekkers en hunne kinderen, één volk te zijn; en roerde eerst
het mededoogen voor den broeder die in doodsnood was, weldra
spraken stouter driften, en men begon om te zien of er dan
niet meer wapenen en mannen waren in den Vrijstaat 0111 den
strijdenden broeder te hulp te komen.

En wapenen waren er; ook mannen.
Op den Nek stond reeds een klein" commando," uitslui-

tend Vrijstaatsch, en ook hadden ze reeds deelgenomen in den
strijd.

Daarom, de komst van President Brand was noodzakelijk.
Van de zijde der Engelsche Regering had men de aanstaande
tegenwoordigheid van den President ons voorgehouden als een
goedgunstigheid van haar zijde, om ons tot inwilliging te stem-
men. Generaal Colley was vrij goed op de hoogte met het ge-
vaar dat hem van Vrijstaatsche zijde dreigde, maar schijnt van
den heer Brand minder gevaar te wachten. Ook zijn opvolger,
Sir Evelyn Wood, toonde duidelijk dat hij Brand gebrniken
wilde als een bemiddelaar die ons moest zoeken te bewegen tot
toegeeflijkheid. De positie verei chte al de aangeboren vriende-
lijkheid van Jan Brand, om houdbaar te blijven. Colley schreef
in het laatst van December de merkwaardige woorden, nog
altoos van toepassing: "ik vrees ten zeerste voor een uitbarsting
tusschen de beide witte rassen in Zuid-Afrika, er bestaat in
Natal en de Kaapkolonie een onloochenbare en zeer sterke
sympathie met de Boeten, maar in den Vrijstaat wordt het
gezegd dat het reeds tot feitelijke ondersteuning is gekomen.
Of het waar is kan ik niet uitmaken. Maar zooveel weet ik
zeker, dat de oprechte, kundige en ervaren man die aan het
hoofd van het Vrijetaatscho Gouvernement staat al zijn gezag
en invloed zal doen gelden om te beletten dat er dingen ge-
beuren zoo nadeelig voor de ware belangen van Zuid-Afrika.
Maar men zeh>1;ook, dat er een sterke partij in den Oranje
Vrijstaat is, die cr openlijk voor uitkomt, dat zij deel denkt te
nemen aan den strijd." In zijn onzekerheid en vrees riep hij
de telegraaf te hulp, en seinde aan President Braud : "Men
rapporteert van verschillende zijden, dat inwoners van den
o. Vrij8taat naar het Boerenleger trekken en deel nemen in
aanvallen op H. 1\1's. troepen. Het ontbrak mij aan gelegenheid
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om de waarheid daarvan te onderzoeken;" - wij veroorloven
ons in het voorbijgaan de vraag: hoe zou de Generaal het
hebben aangelegd in zijn onderzoek, had hij een dienstbrief
willen zenden naar Heidelberg?-" wij laten die berichten voor
hetgeen zij zijn; maar spreken met vertrouwen den lof uit, dat
UHoogEd. een stipte onzijdigheid zult in acht nemen en uw
volk waarschuwen voor de ernstige gevolgen als zij werkelijk
deel nemen aan den strijd." Na de twee eerste gevechten op
de Natalsche grenzen groeide de onrust, en de Consul van den
Oranje Vrijstaat in Londen werd rechtstreeks door den Minister
over de houding van zijn land geïnterpelleerd. "Is het waar,"
zoo vroeg dientengevolge de heer Blyth aan zijn president,
"dat Vrijstaters een kamp opgeslagen hebben in Natal, met
tegen de Engelsehen vijandige bedoelingen? En welke stappen
heeft de Vrijstaatsche Regeering tot handhaving der onzijdigheid
genomen?" De heer Brand liet hem antwoorden, dat hij dit officieel
moest tegenspreken, dit gerucht was weder een van die kwaadwillige
verzinsels, door euvele mensehen bedacht, om ongeluk te stich-
ten' *). Verder somt hij al de maatregelen op door hem geno-
men om de onzijdigheid te handhaven, met de zeer beteekenis-
volle opmerking, dat hij aan de bevolking had gezegd: dat
juist door bewaring van onzijdigheid misschien de tijd zou komen
dat de Vrijstaat werkelijk van dienst zou kunnen zijn, om de
zegeningen des vredes te helpen bevorderen. "De Vrijstaat is
zelf in vrede met al zijn naburen, en hoopt van harte, dat het-
zelfde weldra van geheel Afrika moge 'gezegd kunnen worden."
Met die verklaring moest de Minister het voor lief nemen, en
hij deed zijn best daartoe. Op zijn verzoek seinde de Consul
weêr terug aan zijn President: "Lord Kimberley wenscht dat ik
u hartelijk zal bedanken voor uw vriendschappelijk telegram, en
u verzekeren dat de Regeering van Hare Majesteit alle pogingen
zal aanwenden ter bevordering van hetgeen gij zoo ernstig
en nadrukkelijk wenscht." Generaal Colley bleef den toestand op
dezelfde wijs beoordeelen. Schrijvende aan het koloniaal depar-
tement bericht hij: (12 Febr. 1881) "de houding van den Vrij-

*) Het Engelsch luidt: "This is only one of the many malicious
inventions circulated by evil-designed persons to work mischief."
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staat onveranderd. De President doet loijaal alles wat in zijn
vermogen is om de Vrijstaatsche Boeren te beletten ondersteu-
ning aan de oproerlingen te schenken, en wordt daarin, althans
zoo geloof ik, door zijn Uitvoerenden Raad ondersteund. Men
zegt mij, dat er wachten naar de bergpassen zijn gezonden, om die
te bewaken. Maar de sympathie in den Vrijstaat met de Trans-
vaalecho Boeren is warm, en de laatsten komen er rond voor
uit, dat, zij vrij wat versterking in manschappen daarvan hebben
ontvangen en meer te gemoet zien; ik twij fel dan ook niet, of
een groot aantal Vrijstnatscho boeren vechten op eigen verant-
woordelijkheId mede, maar van een algemeeue beweging kan ik
nog niets bemerken." .~)

Hij sprak aldus vóór den grooten dag op Amajuba. Dat wa-
penfeit. had een verpletterenden indruk, en de vonk die voordien
smeulde sloeg daarna in hooge, ligte vlam uit. Hoe ver zou zij om
zich grijpen? Niemand wist het, maar zooveel was zeker dat de
afdeeling Vrijstaatsche burgers, die aan een der noordelijke voetpun-
ten van den Amajuba te midden onzer burgers' hun eigen kamp
hadden opgeslagen, een stand van zaken aantoonde, geheel wat
anders dan een maand vroeger, toen President Brand zulke
geruststellende telegrammen aan zijn Consul in Londen zond.

Wij waren vast besloten den Vrijstaat niet weer los te laten
uit den doodelijken dans met den overmachtigen vijand. 'Waande
misschien onze tegenpartij in President Brand een hoogst ver-
kieslijken bondgenoot te zullen vinden, die om duizend redenen
en één de Boeren tot reden 7.0U kunnen brengen: wij hadden
ons voorgenomen den persoon en positie beiden van den VOorhet
oogenblik eenigen vertegenwoordiger der Hollandscho Afrikanen
VOorons te laten optreden, en wanneer de beker der minne door
hem aan te bieden niet mocht worden aangenomen, dan te
zorgen, dat het zwaard werd gezien, dat hij in de hand zou
dragen.

Doch, vatten wij dell historischen draad weder op. Een
dag in een kamp van gewapende burgers, die evenwel geen

*) Voor al deze feiten zie men No. 2 GG der Zuid-Afrikaansche
<, Bluebooks," en daar ter bladzijden: lG, 23, 7G, 100, 177.
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militairen zijn, vooral wanneer een ernstige beslissing binnen
weinige uren zal genomen moeten worden, is voor de hoofden
of leiders niet zonder kwelling. Een militair bevelhebber houdt
zijn troepen bezig en beveiligt hun daardoor tegen verveling.
Waar allen burgers zijn, en zonder zeer sterk in het oog springend
onderscheid volmaakt aan elkander gelijk, stapt ieder rechtstreeks
op den leidsman toe, zet zich in zijn tent neder en legt hem
zijne vragen voor. De een wisselt den andel' af. Zoo gaat het
van's morgens vroeg tot's avonds laat. Reeds een paar uur
vóór zonsondergang hoort men het psalmgezang, in de nog stille
en donkere uren van den nanacht, het sein geven voor de her-
vatting van den arbeid, en des avonds is hetzelfde gezang nog
zeer laat het teeken dat niet alles sluimert. Tusschen beide tijds-
punten is het af en aan, in nooit stilstaanden stroom, zonder
ontzag voor rust of uren van maaltijd, den vice-President, den
Commandant-Generaal opzoeken, of wel naar mijnheer Pretorius
of naar Dr. Jorissen. Arme Paul Kruger, duur betaalt hij voor
zijn populariteit, hij is letterlijk nooit alleen, en altijd ondervraagd
en .uitgehoord. Generaal Joubert kan nog eens bezigheid voor-
schuiven of te paard stijgen. Er is voor hem altijd wat te
inspecteeren. Pretorius heeft nog het meest den tact indringers
van zich af te houden, zoo het niet anders wil bevriest hij hen
door een bijna noodlottig stilzwijgen. Gelukkig was er dien
Donderdag, na onze eerste samenspraak met Generaal Wood, eenige
afleiding in de aankomst van twee geneesheeren, door belang-
stellende vrienden gezonden en door eigen aandrift. Dit bracht
er mij toe een bezoek te geven aan het tijdelijk hospitaal in het
huis van Meek, op een mijlof zes van onze legerplaats. Hier
had de Generaal Joubert de gewonden onder de verpleging gesteld
van den zendeling Merensky, die zoo als zoovele zijner ambtge-
nooten ook eenige chirurgicale en medische kennis bezit, en zelfs
als ik mij niet bedrieg als geneeskundige was toegelaten. Het is
bijna niet mogelijk anders als met verontwaardiging te spreken
over den toestand van dit zoogenaamde hospitaal. Ofschoon de
geldelijke middelen ruimschoots voorhanden waren, om het den
braven offers voor de vrijheid aan niets te laten ontbreken, al-
hoewel reinheid en frissche goede ligging een eerste vereischte
zijn, ofschoon de Generaal Joubert om zoo te zeggen volkomen
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volmacht had gegeven aan clen directeur om zoo voor levens-
middelen, als voor verkwikkende dranken, versterkend voedsel en
verpleging niets te ontzien, kwam u een walm van goorheid uit
de verlaten, holle vertrekken tegen, waar de arme gewonden op
den blocten grond hun rust konden zoeken, en alles ontbrak.
Gelukkig had het wondersterke gestel der patienten menigeen
geholpen, en in weerwil der geneeskundige hulp voor den dood
bewaard. Na mijn bezoek heb ik mijn bevindingen schriftelijk
medegedeeld aan den Commandant-Generaal. De spoedig daarop
gesloten vrede heeft van zelf een einde gemaakt aan dien jam-
merlijken staat.

"\Vijwachtten het verder gedeelte van den dag op het antwoord
der Rijksregeering en de komst van President Brand. Maar er
kwam niets. De dofheid die ons overviel werd nog vermeerderd
door een natten mist, welke tegen den avond zoo toenam dat
alles, wagens, tenten, heuvel en dal, tot de hoogste bergtoppen in
een vochtigen bijna verstikkenden sluier was gehuld, zoo dik dat
wij van uit den wagen de onmiddelijk daaraangrenzende tent
niet konden zien. Toen Vrijdags morgens geen berichten kwamen
was goede raad duur. Er was geen denken aan om een samen-
komst te houden, die volmaakt nutteloos zou zijn. Na eenig
wikken en wegen besloot men aan Sir Evelyn Wood te laten
weten, dat de heer P. Joubert gereed was om hem te ontmoeten,
maar dat ongesteldheid de andere heeren belette. En werkelijk
de staat van het weder alleen was hinderpaal genoeg, of bood
althans een goede reden van veront chuldiging. Ook aan de
andere zijde gevoelde men de guurheid des weders : en drong er
op aan elkander te ontmoeten in het huis van O'Neil aan den
voet van den Amajuba. Het was zekerlijk op dien bitterkouden
dag, waar de regen het bloed in de aderen deed verstijven, zelfs
in het verlaten huis, nog kil en bar genoeg.

De beide bevelvoerende kommandanten ontmoetten elkander
alzoo in den namiddag, en bepaalden zich voornamelijk tot ver-
lenging van den wapenstilstand voor drie dagen. In het de -
betrefI'ende protocol werd bet gezegd, dat zulk op" verzoek der
Boeren" was. Voorts overhandigde Generaal Wood het antwoord
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van Lord Kimberley, dat van den 17den gedateerd, evenwel
eerst's Vrijdags in den voormiddag was aangekomen. Met dit
stuk kwam onze Generaal verkleumd en verstijfd terug. De
verlenging van den wapenstilstand was natuurlijk en good, maar
hoe stond het met de verklaring van den Engelsehen Minister?

Bij het nederschrijven van deze vraag komt mij op nieuw
weder alles z66 levendig voor den geest, dat de jaren die tus-
schen nu en toen liggen verdwijnen, en ik treed weder de groote
lange tent in van Nicolaas Smit, die digt bij de plaats waar de
heer Kruger en ik waren uitgespannen genoegzame ruimte op-
leverde voor een samenkomst van meerderen. De tent van den
heer Joubert was voortdu.end het bureel der krijgszakon, waar
zijn wakkere adjudanten en een enkele klerk onophoudelijk
bezig waren. Op een hooge kist werden de papieren uitgespreid
en het telegram nauwkeurig vertaald. In de tent waren,
behalve de Commandant Generaal, de loden der Regering met
de voornaamste Commandanten ; vóór de tent, om de tent, ge-
drukt tegen de linnen wand, beneden onder doorglurendo, hon-
derden belangstellenden. Hier waren geen Staatsgeheimen, ieder
bad hetzelfde belang, aller lot stond beslist te worden, wat zou
het zijn? Een vrijbrief of een doodsvonnis? Wij hadden im-
mers ronduit aan allen die het hooren wilden verteld, dat wij
den vorigen 'Weensdag niets hadden tot stand gebracht, en dat
alles ter beslissing van Hare Majesteit stond. Hier was nu
hare beslissing, en wat hield zij in? Een diepe teleurstelling be-
trok het gelaat van allen; man voor man, ouderen en jongeren
zagen ernstig voor zich, en een zucht van ingehouden smart
was alles wat gehoord werd. Of begreep men het soms niet?
Welnu, weder lezen, en nog eens, en nog eens. Toen men het
begreep, beurden de naar beneden gebogen hoofden zich op,
een roode kleur betrok de wangen, en een enkele zijn woede
niet langer meester, vroeg aan den Generaal: waarom hij bij zulk
een bericht in de verlenging van den wapenstilstand had toege-
stemd? Beter dadelijk dan maar zich dood gevochten, dan
langer te onderhandelen.

Zoo moet het gevoel van schipbreukelingen zijn, die de
branding voorbij gereed staan de haven in te gaan en terug
geslagen worden, weder do zee in. Intusschcn zoo lang de
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ning gewillig, en het schip vaardig aan den greep des meesters
gehoorzaamt, is er nog kans, althans de plicht gebiedt, het op
nieuw te wagen. Zoo ging het ook dien avond. Eenmaal het
kwaad goed in de oogen gezien hebbende, begon men aan de
middelen te denken het meester te worden. Indien een eervolle
vrede ons niet werd gegund, dan zouden wij zien of wij niet
eervol zouden blijven vechten. Ik heb geen één enkele stem
gehoord die van ingeven sprak. Wel viol het gesprek op punten
van krijg, over de wegen naar het Engelscho kamp, de nood-
zakelijkheid om Utrecht te verlaten, de plicht 0111 dat dorp in
brand te steken, de vermeerdering van de versterkingen bij lang'
den Nek. Ja, wij waren weder geheel in oorlog. Ru tig en
zonder de minste of gering~te gejaagdheid werden de plannen
besproken, ook zonder den dwang van een geregelde vergadering;
ieder gaf waardig, als hij het goetl\'ond, zijn gevoelen. Hoe wei-
nig koortsachtige of ziekelijke overdrijving er heerschte, herinner
ik mij nog aan de volgende bijzonderheid: '

Een der sprekers, zwaar en forseli gebouwd man, ik meen
dat het Koos Uijs was, sprak met een zekere uit den algemeenen
toon vallende heftigheid over X'1tal, hij wilde het dieper intrek-
ken, Maritzburg tot aan de Punt toe, en den gohaten indringer
uit het erf onzer vaderen jagen. Chr. Joubert wees hem terecht,
en zei dat hij het niet kon eens zijn, om van den heiligen oor-
log dien wij voerden, voor ons eigen land en ons eigen recht,
een onrechtvaardigen voor buit of wraak te maken. Zoo te
spreken kon geen zegen gC\'en.

Eéne zaak stond bij allen vast, op deze voorwuarder; geen
vrede, en zoo het ourlug moest blijven, dan met alle kracht,
zonder ommezien en zonder ver-ehooning dien verder gevoerd!
Daarom moest -nu de Yrijstaat mcdcgnun. \Vij wisten dat het
volk bereid stond, en alleen uit eerbied voor den "erstandigen
invloed en mad van den President zich van openbare eu
besliste deelneming had onthoudou. Het was onze plicht nu, de
laatste hinderpaal uit deu weg te slnun, diedrIl stroom had
gekeerd. \Vij moesten reken chap geven mn onzen toestand
en opentlijk en onbe~chroollld alle zonen van één ge.:lacht oyer



30

geheel Zuid-Afrika oproepen, tot bescherming tegen den gemeen-
schappelijken vijand.

De volgende Zaterdag brak met een helderen zonneschijn
aan, de nevel was opgetrokken, ook do dofheid uit onze zielen
verbannen: ornstig maar niet angstig, wetonde wat ons te doen
stond zagen wij de toekomst tegen.

Wij zonden alsnu eene officieelo uitnoodiging om op te ko-
men naar onzo vergaderzaal-dezelfde groote tent van den "vecht-
generaal " N. Smit-aan twee achtbare mannen uit den Vrijstaat,
vertegenwoordigers niet slechts van het kleine commando hun-
ner landslieden in ons lager, maar door hun naam en personen
van hun yolk en hun land. Het waren de heercri C. J. de Vil-
liers, Sr., oud-commandant van Harrysmith. en J. Rath, lid van
den Volksraad. Als onzer één nam elk hunner deel in de ern-
stige beraadslaging en overweging van den stand der zaken. Wij
bleven, ook met hun raad ondersteund, even ver als den avond
te VOTen; hot volle licht des daags deed nog duidolijker de
onmogelijkheid uitkomen om door die enge poort te gaan, dien
de Engelecho grootmoedigheid voor ons als den eenigen uitwog
aanwees. Terwijl de ernstige beraadslagingen voortgingen, nam
ik den stand der zaken in de pen, en ontwierp de schets eener
derde Proclamatie, welke wij in geval van nood zouden uitvaar-
digen. Het denkbeeld droeg de algomeene goedkeuring weg.
Beneden zal ik haal' eon plaats geven in dit geschrift, daar waar
zij als do som van al onze overwegingen, letterlijk aan don voor-
avond van den beslissendon dag, hot slotwoord was van ons aller
voornomen. Toen scheidden wij. Do heer De Villiers ging terug
naar den Vrijstaat. Met welk voornemen? Het kan nu geopen-
baard worden. Wij kwamen met hem tot het volgende besluit:
Al" elovredesonderhandelingen, den volgenden Maandag 21l\Iaart
to voeren, mislukten, zoudon wij hom op een aangewezen plaats
daarvan onmiddellijk bericht zenden, on hij gaf ons mot oen
vasten handdruk do verzekering, dat hot dan niet lang zou du-
ren, of een sterk Vrijstaatsch commando, talrijk genoeg om een
paar Engelscho regementen den weg af te snijdon, zou zich 111

Natal werpen, achter den rug van do Engelsche bezetting in
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Newcastle, en in het front van de in Durban landende troepen.
Dool' de dagelijks aangroeiende versterking van onze eigen bur-
gers waren wij althans vooreerst wel bij machte den vijand te
keeren, en misschien, wat tot nog toe door ons vermeden was,
een aanvullende houding aan te nemen.

Overigens werd de geheele Zaterdag besteed om den kritie-
ken staat van zaken, onomwonden aan de burgers mede te dee-
leu, Op vier, vijf plaatsen, in even zoovele groepen, bij de
verschillende onderafdeelingen ran het lager, werd het laatste
telegra.m van Lord Kimberley voorgelezen, en men behoefde al
zeer weinig zeggingskracht om de volmaakte onmogelijkheid van
zulke voorwaarden aan te wijzen. Om herhalingen te vermij-
den treed ik niet in de bijzonderheden, noch wat het telegram
betreft, noch van onze bezwaren. Wanneer de lezer genaderd
is aan de zoogenaamde Derde Proelamatie zal hij een en andel'
geleidelijk kunnen overzien, bovendien in de kleur en in den
toon van onze stemming en gevoelens, niet nu na afkoeling en
teleurstelling op drie jaren afstands, maar zooals ze ons toen
bezielden en onze handelingen bestuurden. *)

Het was dien zelfden avond of Zondags morgens vroeg dat
eindelijk het bericht kwam dat de President Brand nn dertien
dagen reis van Bloemfontein, Newcastle gepasseerd en na een
kort bezoek bij Sir Evelyn Wood, Zondags achtermiddag in ons
lager kon verwacht worden.

Groot en algemeen was de geestdrift toen Zondags middags
ten 3 ure zijn wagen uit den hollen weg over den Nek opreed

:!o) Ik onthoud mij van polemiek roet andere schrijvers; de Engelsche
auteurs bezien natuurlijk alles uit hun eigen nationaal standpunt. Ik
maak mij misschien arm dezelfde fout schuldig. Wij zullen alzoo oyer
en weder inschikkelijk moeten wezen. Maar ik mag daarom toch niet
de groote onjuistheid van den heer Carter voorbijgaan, die ons beschuldigt
van het volk onkundig gelaten te hebben van de voorwaarden waarnp
de vrede geteekend is (zie p. 336 en 337). Het tcgenoverge telde is
waar. Indien hij in de afscheids-speeches van P. Joubert en anderen
niets gehoord heeft over den beloofden afstand van grond beoosten den
30sten lengtegraad, dan mag dat waar zijn. Maar alles was reeds Zatur-
dags en Dinsdags van te voren behandeld.
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en in het gezicht kwam. Met eerbied wachtten de "oudsten
des volks" hem af, bij de voor hem bestemde plaats, onmiddel-
lijk bij de groote tent onzer samenkomsten. Het was een groot
en onvergetelijk oogenblik in de geschiedenis van Zuid-Afrika.
Hier in het lager der oproermakers tegen de Engelsche autori-
teit, op verzoek dier Engelsche Regeering zelve de vertegen-
woordiger der eenige niet-Engelscho macht, als bemiddelaar. De
bemanning der eene " Hollandsche " Republiek, stuk gevaren
door de oorlogskorvet van Hare Majesteit de Koningin van En-
geland, ter herstelling overgegeven aan den leider der andere
" Hollandsche " Republiek.

Wij hebben dien dag uren lang samengepraat. Soms was
het een ongedwongen, vrij gesprek, waarin deel nam wie lust
had. De President Brand, reeds sedert 1864 aan het verkeer
met de burgers gewend, is geduldig, vriendelijk, heeft meest een
lachenden trek op het gelaat, en praat zelf gaarne, veel en
onophoudelijk. Velen van onze oudere mannen kende hij per-
soonlijk, of kende althans hunne verwanten in den Vrijstaat
levende. Hij herinnerde zich zelven en zijne hoorders dan gaarne
vroegere gebeurtenissen, en wist met groote tact altijd de deugden
van gematigdheid en bescheidenheid in het licht te stellen; wekte
tot geduld en toegeeflijkheid op. Hoe was het niet met den
Vrijstaat gegaan, met de Basuto's en Philip Wodehouse, en later
met de diamantmijnen? Was het niet duidelijk da!. zachtmoedig-
heid en vredelievendheid de zege wegdroegen?

Het was ons spoedig duidelijk dat onze geëerde gast vol-
strekt niet bode van nadere schikkingen was. IIij had slechts
een uur bij Sir Evelyn Wood doorgebracht, en kon ons niets
zeggen van eenige onderhandelingen door hem met don Britsehen
Generaal gevoerd.

Ik kan mij na drie jaren en meer niet alles herinneren
van hetgeen in dien langen Zondag achtermiddag al niet
besproken is. Uren achtereen, en altoos weder van voren af
aan, uit hetzelfde gezicht~punt, met eentoonige vasthoudenheid.
De avond viel en wij konden elkander, ik zal niet zeggen niet
overtuigen, neen: niet vinden. \Vij wilden beiden vrede, maar
de President van den Vrijstaat was om daartoe te komen toe-
geeflijker dan wij. Hoe nauwook verwant, daarin stonden wij
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toch niet gelijk, wij hadden eenmaalonze schepen achter ons
verbrand, wij moesten overwinnen of sterven j hij was wel met
de landingsboot aan de kust, maar kon zich nog buiten den
strijd houden. Moest hij het niet? Ik heb er nooit den Pre-
sident van den Vrijstaat een grief van gemaakt dat hij, het
hoofd van een onaf'hankelijken Staat, alles heeft gedaan om zijn
land voor oorlog te bewaren. Dat was zijn recht, zijn plicht.
Maar wat ik ook nooit heb kunnen toegcven? dat wij ons zonder
waarborg zouden overgeven aan de genade van een oppermach-
tigen vijand, die er schaamteloos voor uitkwam, dat hij de helft
van ons land wilde afsnijden.

Het werd laat, en het werd stiller in het lager. De meesten
gingen ter rust, of eindigden den Zondag met godsdienstoefe-
ningen, en zonden ons de toonen van hun gezang van alle zijdcn
toe. Ook dit verstierf. De maan doopte ons, tenten en wagens,
in groepen over de hoogvlakte verspreid, in een bijna gulden
licht j de koele avondlucht verfrischte de zware atmosfeer in de
tent: waar nu alleen de hoofdleiders bijeen, ren en President
Brand. Het zal negen uur des avonds geweest zijn. 'Wij wan-
hoopten onzen geëerden gast te overtuigen van ons ernstig voor-
nemen om den strijd vol te houden. Het was een dier zeldzame
oogenblikken, waarin het moet uitgesproken worden, dat toegeven
niet baat, dat men z66 en niet anders wi I, omdat men niet
anders kan.

Toen las ik op verzo k van den heer Kruger, het navolgende
stuk voor. De President zat links van mij, bij een dier hooge
kisten, waarop het licht was nedergezet, om en rondom ons, dc
mannen die grootendeels allen in den strijd hun leven gewaagd
hadden, wij allen sedert drie maanden met daden getoond heb-
bende, dat wij onze woorden konden waar maken. Ik geloof niet
dat daar iemand was, die niet begreep dat wij over de toekomst
niet alleen van ons zelven, maar van Zuid-Afrika beraadslaagdon.
Ik las met ecn zachte en diepe stem, ik wilde elk woord doen
doordringen, was het niet als met ons hartebloed geschrevcn?
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DERDE PROCLAMATIE.

IN NAAM VAN HET VOLK DER ZUID-AFRIKAÁ\.NSCHE
REPUBLIEK, ONDER BIDDEND OPZIEN TOT GOD,
DOEN WIJ S. J. P. KRUGER, VICE-PRESIDENT, 1\1. W.
PRETORIUS EN P. J. JOUBERT, DOOR DEN VOLKS-
R.\.AD IN ZIJNE ZITTING VAN DEN 13DE~ DECEM-
BER 1880 AANGESTELD ALS HET DRIEMANSCHAP,
DAT VOORLOOPIG HET OPPERBESTUUR VOERT DER
REPUBLIEK, TE WETEN ALS VOLGT;-

1. Drie maanden zijn sedert de herstelling der Z. A. Repu-
bliek voorbijgegaan, en nog altoos zijn wij genoodzaakt onze
rechten en vrijheden en de heiligheid van traetaten met H. M,
de Koningin van Engeland gesloten, met ons leven te verdedi-
gen. Al onze weerbare mannen staan in het veld, en overal
hebben wij ons tegen de aanvallen der Britscho troepen te ver-
dedigen.

Het geheele land heeft in den korten tijd van 10 of 12 du-
gen onze Republiek hersteld, met uitzondering van die kampen
bij of in vier dorpen welke voortdurend het gewapend verzet
tegen onze Regeering volhouden.

2. Aan de Natalscho grenzen staat een groote Britsche macht,
die voortdurend uit Engeland versterking ontvangt en dreigt OlH;
land binnen te trekken. Driemaal it; het ons door God's won-
derbaren zegen gelukt hunne aanvallen af te slaan, en zegevie-
rend den vijand terug te werpen, op 28 Januari bij Langenek,
OD 8 Februari bij Schuinshoogte, en op 27 Februari bij Amajuba.

3. Hoe meer de Heer ons zegent, hoe meer wij naar den
vrede wenschen, maar een cerlijken vrede, die onze rechten
erkent.

4. Van den aanvang van onzen strijd af zijn ons uit gebcel
Zuid-Afrika ontelbare bewijzen "an sympathie getoond, en vooral
ook krachtige raadgevingen om van onzen kant alles te doen en
niets te verzuimen wat tot een vreedzame oplossing der moei-
lijkheden kan leiden.

5. Behalve de roerend, hartelijke sympathie van onze land-
zcnooten in de Kaapkolonie, is bovenal de Volksraad van den
Vrijstaat ons broederlijk te hulp gekomen door het nemen van
het bekend Raadsbesluit, waarbij ons recht, ons heilig recht,
als onafhankelijk yolk is erkend.

6. De Roog Edele President van den Oranje Vrijstaat is
onvermoeid gcW\!\)~~ !11 OnS Qc!p.ng, talloos zijn do tolcgruuuncn
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12. Hoewel zulk een wijze van onderhandeling in ons nadeel
was, en ook in tegenspraak met den feitelijken toestand, aan-
gezien wij zeker niet de overwormenen waren, hebben wij ons
met die ondergeschikte rol tevreden gesteld, omdat wij naar de
rede van onze vrienden luisteren, en dus den schijn vermij-
den wilden, alsof wij de termen van vrede op hooghartige wijze
voorschreven.

13. Maar hoe dit zij, wij kunnen wat in die bijeenkomst
was besloten het best aldus samenvatten:

Van onze zijde namen wij aan:
1. De Suzereiniteit der Koningin van Engeland, volgens de

definitie door Sir Evelyn Wood daarvan gegeven.
2. De controle door H. M. over betrekking met buitenland-

sche aangelegenheden, blijvende vrijheid voor ons voor
het ontvangen en uitzenden van consuls.

3. Terugtrekken van de positie op Langenek.
4. De aanstelling eener Koninklijke Commissie, samengesteld

buiten den President uit een gelijk aantal leden van
Engelsche en onze zijde voor de regeling van onderge-
schikte punten.

Van den kant van Engeland werd toegestemd:
1. Volkomen zelfbestuur voor het volk der Transvaal, be-

houdens de Suzereiniteit;
2. om geen militair voordeel te zullen nemen van de

terugtrekking der Burgers van den Nek;
3. aan de militairen zoolang 7ij als een representative macht

nog in de garnizoenen blijven te zullen bevelen niets te
doen ten nadeele van het be taande Gouvernement;

4. dat het uiteengaan der Burgers niet bedoelt het niet
bijeenhouden van een genoegzaam aantal Burgers tot
handhaving van orde en wet en bescherming van het
Gouvernement.

14. Het is duidelijk dat wij veel, belangrijk veel toegaven,
en als er nog iets ncodig is om onze vredesgezindheid te toonen
(bn is zeker die onderhandeling wel het bewijs daarvan. Wij
wenschten eenen wezenlijken vrede, die tot verzoening leidt voor
altoos, en boden Sir Evelyn Wood aan, indien hij behoorlijk
volmacht had, dadelijk den vrede te teekenen ; hetgeen hij
weigerde.

15. Sir Evelyn Wood seinde den uitslag der onderhande-
lingen naar Londen. De Engelsche Regeering antwoordde eerst
Donderdagavond, des avonds te 8 uur. Dit en ook de verwachte
aankomst van President Brand deed ons op nieuw den wapen-
stilstand voor 3 dagen verlengen.
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16. Laat ons nu zien wat de Engelsche Regeering op ons
aanbod antwoordt.

Lord KIMBERLEyaan \VOOD,Natal.

Londen, 17 Maart, des avonds 8 uur.

Het voorstel eener Koninklijke Commissie is van de zijde
der Boeren gekomen, en wij hebben er in toegestemd, geloo-
vends dat het de geleidelijkste weg was om de dingen te onder-
zoeken en bijzonderheden te overwegen. Zulk een commissie
kan alle voorstellingen beoordeelen, en eene beslissing voordra-
gen, maar finale beslissing staat niet aan haar. Eene gemengde
commissie kunnen wij niet toestaan, commiasarissen zullen de
afgevaardigden der Boeren ontmoeten en de zaken met hen be-
spreken. Gij bericht dat van de punten in mijn telegram van
den 12den dezer de Suzereiniteit en de Resident zijn aangeno-
men, en wij leiden daaruit af, dat het toezicht op de buiten-
landsche betrekkingen en grenszaken ook is aangenomen. \Vat
de inboorlingen binnenslands aangaat, dient het een punt van
overweging te zijn, wat waarborgen er zullen gegeven moeten
worden voor de behandeling der inboorlingen in de toekomst.
En wat aangaat de nieuwe regeling der grenzen, wij hebben er
nooit aan gedacht om grondgebied benoorden de Vaal of ten
westen der Olifantsrivier van de Transvaal af te scheidon. De
commissie moet overwegen hoeveel-indien iets-van het grond-
gebied ten oosten eener lijn die wij feitelijk bij den 30sten lengte-
graad trekken, zal behonden worden [door Engeland].

Joubert schijnt gunstig gestemd te zijn [voor afscheiding]
ZOoverhet den grond bezuiden de Vaalrivier betreft, en wij den-
ken dat eene scheiding tusschen de Transvaal en zulke kaffer-
stammen als Swazies en Zulu's, zal blijken wel zoozeer in het
voordeel der Boeren als in het onze te zijn.

En wat uiteengaan der gewapenden betreft, begrijpen wij
dat de Boeren in het algemeen gewillig zijn om onze termen,
zooals in uw telegram is uitgelegd, aan te nemen, maar onze
troepen moeten in de Transvaal blijven tot na afloop der finale
schikking, en het zal hun plicht zijn te zorgen dat geen partij
den toestand gebruikt, ten nadeele der Boeren.

17. Dit beteekent :
1. De Koninklijke Commissie zal geen leden van ons heb-

ben. Zij zal alleen een commissie van onderzoek zijn
zonder eenige volmacht.

2. Lord Kimberley behoudt aan zich het recht uiteindelijk
te beslissen. Over den tijd binnen welken hij zulks
zooal, gehouden zal zijn te doen, geen woord. '

3. Van de Transvaal zal worden afgesneden bij den 30 'ten
paralleloosterlengte, zoodat Zoutpan berg, de Hout-



38

bosschen, Marabastad, Sekukuni's land, Comatie, Lijden-
burg en Nieuw Schotland wordt afgescheurd.

Bovendien vindt Lord Kimberley het wenschelijk voor
ons, dat Utrecht en 'Wakkerstroom van de Transvaal
zal worden afgescheiden,

4. Van een Gouvernement onzerzijds is geen sprake. Lord
Kimberley brengt, als wij uiteengegaan zijn, in plaats
van het autokratisch civiel bestuur dat tot in December
ons land regeerde, een puur militair bewind, tot tijd en
wijle eener uiteindelijke schikking.

5. Voor de naleving dezer overeenkomsten, of laat ons lie-
ver zeggen, want nergens in dit telegram is er van eenige
autoriteit of Gouvernement onzerzijds sprake, voor de
volvoering dezer beloften is absoluut geen waarborg.

18. Er zijn nog een paar zaken die onze aandacht verdie-
nen. Vooreerst de aanhef: "dat het denkbeeld cener Konink-
lijke Commissie van den kant der Boeren kwam."

Zoover wij weten is het een denkbeeld uit de Kaapkolonie
afkomstig, maar nooit door ons gevraagd. In ons onderhoud
van 15 Maart meende Sir Evelyn Wood den Vice-President
Kruger voor den voorsteller van dit denkbeeld te moeten ver-
klaren en verweet hem inconsequentie alsof hij later van g<'-
dachten veranderd was.

De heer Kruger wees op zijn brief van den l2den Febr.
aan Sir George Pomeroy Colley.

Wel had de heer Kruger recht om in dien brief te schrijven:
" Eecelleniie, wii weter> het, dat al onze bedoelingen, brieoen. of wat
ook, nog steeds liet ware doel missen, omdat zij 'Voorgesteld en verkeerd
begrepen worden door de Regeering en het volk van Engeland. Hei is
om die ?'eden dat wij zelfs vreezen UEd. deze regelen te doen toe-
komen." Die vrees is gerechtvaardigd. Van een brief waarin
ZHEd. duidelijk verklaart: "niet te kunnen ophouden den een-
maal ingeslagen weg van zelfverdediging te vervolgen," en "den
laatsten droppel bloed te geven voor ons goed recht" en "wan-
neer de annexatie vernietigd wordt aan H. M's. troepen verlof
te zullen geven met volle eer uit het land te gaan, maar wan-
neer de annexatie wordt volgehouden en het bloedvergieten
door Sir Pomeroy Colley voortgezet, zich onder zijnen God aan
zijn lot te zullen onderwerpen en tot den laatsten man te zullen
strijden tegen het aangedane onrecht en geweld," wordt niets
gelezen en niets opgemerkt! Alleen wordt met een list, een
kleinen advokaat waardig, gebruik gemaakt van één zinsnede.
en die nog verkeerdelijk voorgesteld en van zijn ware beteeko-
nis ontdaan.

De heer Kruger schreef: "wij zijn zoo sterk in deze over-
tuiging, dat wij niet zouden schromen het onderzoek ecner Ko-
ninklijke Commissie, die, wij weten het, ons in ons goed recht
zal stellen, en daarom zijn wij bereid": . . . . waartoe 1
Om een Koninklijke Oommissio te vragen ? Wol noen, mn
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"wanneer de troepen weggaan onze ingenomen positie te ver-
laton."

Do hool' Kruger zeido eenvoudig, eene Koninklijke Commis-
sic zalon::; ons recht govon! Hot recht n,l. van do horstelling
onzer weggoroofdo onafhankelijkheid! En nu laat men hot
voorkomen, dat do hoor Krugor gevraagd hoeft voor eene com-
missio, zooals nu tor elfdor ure door Lord Kimberley wordt aan-
geboden, cone commissic zondor eenige macht, ccne commi ssic
waarvoor wij te verschijnen zoudon hebben, zooals getuigen YOOr
eon jury verschijnen, een commissic wier oenig work zal zijn,
om to oordcclcn, wij weten niet eens waarover. Lord Kimber-
ley is wel zoo goed om haal' werk hoogst gemakkelijk te ma-
ken. lIij knipt de helft van on land af, brengt drie vijfdeu
van de burgers welke sedert maandon hun leven offeren voor
do onafhankelijkheid van het land, onder Britscho macht terug,
en zal te oeniger tijd gereed zijn het rapport te lezen door zijne
commissarissen op te maken.

En dat zou de commissie zijn, door de Boeren gevraagd!
Die commissie zal naar het geloof van Lord Kimberley de beste
weg zijn om alles te onderzoeken!

President Brand ried ons in zijn' brief van 22 Febr. j.l.
aan in de benoeming van eene Koninklijke Commissie te be-
rusten, maar hij sprak van eeno "commi ie met uitgebreide vol-
macht." Ook uit do Kaapkolonie gaf men ons denzelfden raad
(zie een telegram van J. H Hoffmeijr, l\LL.A., aan den Gene-
rual Joubert, dd. 8 Maart 1881), maar voegde men er bij: zulk
een commissie moet volleomen volmacht hebben.

De Koninklijke Commissie werkelijk door den Vice-President
Kruger gevraagd, is eone commi sie zooals die omschreven is
in ZHEd'::; brief dd. 12 Februari, aan wijlen Sir G. Pomeroy
Colley, nl. cone commissie van afgevaardigden van weêrszijden,
om de grondslagen voor vrede te leggen.

Voor zulk oene commissie hebben wij Woensdag 16 Maart
onze toestemming gegeven. \Vat Lord Kimberley on daarvoor
aanbiedt kan nu ieder zien.

Hl. In het laatste deel van zijn telegram maakt Lord
Kimberley den heer Joubert (waarschijnlijk den Generaal P. J.
Joubert) aansprakelijk ell gunstig gezind voor een afstand
van grond bezuiden de Vaal, d. i. waurschijnlijk Utrecht
en Wukkerstroom. Het gaat alle palen van geoorloofde slim-
heid in polilick le buiten een der loden \ all het Driemanschap
de verantwoordelijkheid te willen laten dragen voor iets wat
\\'('illi~ anders kan genoemd worden dan verraad aan het volk
der Zuid Afrikaansche Republiek. lIet zal onnoodig zijn te
vcrklaren (litt do Commandant Generaal P. J. Joubert, die zelf
en al zijne verwanten, met al hun havo en goed, in die be-
doelde streken wonen, even weinig aan den ali tand daarvan
heeft gedacht .ils aan de overgave van Pretoria zegge aan
Sckukuni,
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20. Wij hebben een getrouw verslag van de gevoerde on-
derhandelingen gegeven. Overgaande tot de samenvatting van
al het gebeurde, komen wij tot een diep treurig slot, tot eene
smartelijke gevolgtrekking. Van onzen kant a l l es, van de andere
zijde nie t s. Van onzen kant een eerlijke, oprechte toestemming;
van de andere zijde ontwijking, uitstel en misschien-bedrog.

Sir Evelyn Wood zonder eenige volmacht, zelfs de Konink-
lijke Commissie zonder eenige bevoegdheid.

Geen erkenning van ons Gouvernement, geen erkenning van
onze rechten. Het land gesmaldeeld, de burgers verzocht naar
hunne huizen te gaan, de leiders als begenadigde rebellen vrij
om een goed woord te doen, een militair gezag van Engelsche
troepen in ons land, en Downing Street oppermachtig en wille-
keurig ons behandelende naar zijn welgevallen. Nergens een
waarborg!

21. Hebben wij daarvoor in den wapenstilstand toegestemd?
Hebben wij daarom al de voordeeien aan den vijand gegeven,
en niets voor ons zelven behouden? Is het onnatuurlijk dat wij
lettonde op dat alles wat men ons ontneemt en onthoudt tot de
bittere gevolgtrekking komen: het is Engeland niet om vrede
te doen, maar om uitstel ten einde zijn troepen bijeen te ver-
garen en ons te vermorselen met zijn bommen en vuurpijlen?
Is het onnatuurlijk als wij verklaren, de wapenstilstand is onder
valsche voorstellingen opgedrongen, de erkenning van ons als
Boeren-Gouvernement en de uitgedrukte bedoeling om vrede te
maken-daarin opgenomen-en die ons bewogen hebben om in
den wapenstilstand toe te stemmen, waren lokazen uitgeworpen
om ons te verschalken, ten einde ons te beter te kunnen ver-
strikken? '

22. Het is ons hard, na al ons lijden van vier jaren, na de
bloedige worsteling van drie maanden, na den zegen van God
zoo kennelijk op onze wapenen ondervonden te hebben, tot de
slotsom te moeten komen: er is geen oor voor recht en billijk-
heid in Engeland. De Right Honourable W. E. Gladstone sprak
van de eer de?'kroon; indien Lord Kimberley de zuivere tolk is van
de laatste en onveranderlijke gevoelens der Engelsche Regeering
daarover, dan is het van nu aan duidelijk, dat de eer der Engel-
sche kroon onbestaanbaar is met de eel' van andere volken, dat
die cel' een Afgod is, waaraan goed recht, goede trouw, kracht
van heilige traetaten, geloof aan eenmaal gegeven beloften, zonder
aarzeling moet worden opgeofferd. Dan is het duidelijk dat wij
ons bedrogen hebben, dat wij, die nergens voor strijden dan voor
ons goed recht, hetwelk de geheele wereld over erkend wordt,
dat wij, burgers der Zuid-Afrikaansche Republiek, vertrapt, ver-
nederd, beroofd en vermoord moeten worden, om te voldoen aan
de Eer dm' Bnqelseho Kroon.

23. Ver moo I' d, zeggen wij, want indien de oorlog wordt
voortgezet, is het van den Engelsehen kant, niet langer een
eerlijk~ oorlog, maar een verachtelijk werk van onderdrukking
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waarin de officieren en soldaten de rol van gehuurde moordenaars
vervullen.

Er is niet de minste verontschuldiging voor Engeland van
nu af aan. Wij willen den vrede en bieden dien aan. Wij wil-
len de minsten zijn, ofschoon wij tot nog toe overwinnaars zijn.
Wij nemen de Suzereiniteit van H. ~L de Koningin aan. Wij
zullen onze positie bij Langenek verlaten. Maar dit is voor En-
geland niet genoeg, en het wijst den vrede af!

24. Wij zullen alzoo den krijg voortzetten. Onze God, die
ons tot nog toe geholpen heeft, zal on niet verlaten! De Heer
zal het voorzien!

25. Manr wij doen twee ernstige verklaringen:
Aangezien het nu blijkt, dat de wapenstilstand, onder val-

sche voorstellingen en met bedriegelijke redenen on is afge-
dwongen, verklaren wij ons in geen opzicht daardoor gebonden
en wij zullen de levensmiddelen de belegerde kampen niet laten
ingaan, maar die goederen verbeurd verklaren.

Ten tweede, de geschiedenis leert ons hoe een volk zich
tegen een tyran verdedigt, wat Willem III van Oranje, die Ko-
ning welke Engeland verlost heeft van de tyrannij, zeide in 1672:
"liever een bedorven land dan geen land," toen hij order gaf
om de dijken van Holland door te steken en het land onder
water te zetten; wat Rusland deed toen het in 1812 bevel gaf
Moskou in brand te steken, zalons leeren wat wij te doen heb-
ben. Wij zeggen. indien gij ons land hebben wilt: neemt h:et,
maar over onze lijken en de puinhoopen van have en goed.

26. En eindelijk, Broeders in Zuid-Afrika, strijdt met ons.
Wij roepen u nu allen met vrijmoedigheid op om nevens ons
te strijden. Onze strijd is van nu af aan een strijd voor recht
en waarheid tegen een gemeenschappelijken tyran, die heden
ons en morgen u zal vertreden. Het i. aan u om te zeggen:
wie zal in Afrika regeeren : de Afrikaner of eenige dwingelan-
den in Downingstreet! Of wilt gij met gevouwen handen blij-
ven toezien, hoe wij vermoord worden? On geloof is het uwe:
die zijn leven wil verliezen voor de vrijheid zal het behouden,
maar die het behouden wil zal het verliezen.

Men kon een speld hocren v<\lle;l. Bij het einde beurde
Brand het naar beneden.gezonken hoofd op; de anders hem zoo
eigen gejaagdheid was weg. Stil sprak hij, meer voor zich zelf
heen, dan tot on. het woord richtende: "daar beware ons God
voor! "

Het lag 111 de hand van den President van den Oranje
Vrijstaat dien wensch te doen vervullen. Onze positie was dui-
delijk: wij konden niet uit elkander gaan en de wapen neder-
leggen dan onder deze voorwaarden: le. dat er in plaat van
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door hem met de Engelsche autoriteiten gewisseld, Om hen te
smeeken een vreedzame schikking te bewerken.

Even nadrukkelijk heeft hij ons en zonder ophouden ver-
maand om toegeeflijk te zijn, en liever met gedeeltelijke op-
offering onzer rechten de hand der toenadering aan te nemen.
"Kunt gij," zoo schrijft ZHEd. ons nog den 255ten Februari,
"geen middel beramen om onder zekere waarborgen en bepa-
lingen het gewapend verzet te staken ?"

7. Wij hebben naar dien raad geluisterd, gewillig om te
toonen aan vriend en vijand dat wij voor een heilige zaak
strijdende, gematigd en toegeeflijk konden zijn. Er wa een
telegram uit Londen van den 22sten Febr. dat ons moed gaf
een stap van toenadering te doen. Dit telegram berichtte, de
Premier had gezegd dat stappen gelwmen werden DIn de Trans-
»aolsche aanqeleqenhedeii te echikke« en eerder bloedvergieten te
»oorlcomen; behoudens de eer der lcroon. Dit woord van den Right
Henblo. vV. E. Gladstone. gaf ons moed; in zijn mond kon net
woord; de eer der kroon, nooit beteckenen de ulteer van de bur-
gers der Zuid Af,·ikaansche Republiek.

8. Op den Gdcn .Maart heeft er dus eene samenkomst
plaats gehad tusschen de Generaals Sir Evelyn Wood en P. J.
Joubert, en werd door hen een wapenstilstand gesloten op de
bekende termen.

9. De Regeering, daarmede in kennis gesteld, b.eeft hare
tevredenheid aan den Commandant-Gcncrnal P. J. Joubert te
kennen gegeven. Er waren toch in dien wapenstilstand twee
bel:tngrijke punten vastgesteld:

1. Door middel van den Generaal Sir Evelyn Wood erkent
het Britsche Gouvernement het Boeren-Gouvernement;

2. De reden van den wapenstilstand is het uitgedrukte doel
om tot een vreedzame schikking van de punten in ge-
schil te komen.

Zonder die twee concessies zou de wapenstilstand voor ons
onaannomelijk zijn geweest, omdat wij er hoegenaamd geen voor-
deel van hadden; het oogcnblikkelijk voordeel was geheel voor
de Britsche macht, die de bevoegdheid verkreeg om hare erg
benarde garnizoenen van voedsel te voorzien.

10. Op den lGden Maart hadden wij een samenkomst met
Sir EvcIyn Wood. Onze Regeering werd vertegenwoordigd door
het Driemanschap en drie leden van den Uitvoerenden Raad.

De uitslag dier samenkomst is begrepen in het gemeen-
schappelijk goedgekeurd telegram.

11. Ten einde een goed begrip der onderhandelingen te
hebben voegen wij hier ook in twee telcgrammon van Lord
Kimberley, d.d , 8 en 12 Maart, welke als het ware de voor-
waarden van Engelscho zijde waren, waarop de vrede zou kunnen
gcsloten worden.

(Zie hoven pngs. Iii en ] (i).
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beloften en verzekeringen, bij wederzijdsche verbindtenis grond-
slagen van vrede werden gelegd, en daarbij het richtsnoer en de
werkkring bepaald voor de later bijeen te komen Koninklijke
Commissie, waardoor deze gebonden zou zijn. In dit geval, om-
dat dan het voornaamste voor ons reeds was gewonnen, konden
wij afzien van onzen eisch om in die commissie vertegenwoor-
digd te zijn; 2e. dat de Transvaal welke Engeland teruggaf
dezelfde Transvaal zou zijn die men in 1877 geannexeerd had.
Zoo niet, dan oorlog; I?aar oorlog zonder verschooning, oorlog
te samen, met allen in Natal, en in den Vrijstaat en de Kaap-
kolonie, die van denzelfden bloede waren: in één woord, de
groote krijg tegen Engeland, waaruit een vrij Afrika oprijzen,
of waarin de Hollandsche Afrikaan te gronde gaan zou.

Het stuk dat wij onze derde proelamatie noemden, was daartoe
de wapenkreet, en de President van den Vrijstaat wist, dat
wanneer wij redelijk in onze eisehen waren, en met gratie wis-
ten toegeeflijk te zijn, het afwijzen van onze eisehen de laatste
weifeling in het hart zijner burgers zou wegnemen; dat ze dan
allen naar de wapens zouden vliegen! Ja hij wist meer, hij wist
dat hij dan zelf aan hun hoofd zou staan.

Er viel niet langer te redekavelen. Wij moesten den vol-
genden dag pal staan. Angstig, maar met beleefde bescheidenheid
zagen wij naar onzen hooggeachten vriend; onze vurige wen-
schen, meer te lezen op ons gelaat dan in woorden gevormd,
waren voor zijne hulp in den diplomatischen strijd van Maan-
dag daaraanvolgende.

Het was tijd ter ruste te gaan, immers tegen 8 uur des
ochtends in het huis van O'Neil was onze bijeenkomst bepaald,
en het was een goed uur te paard daarheen. Wij braken alzoo
op, maar weinigen onzer konden den slaap vatten. Nog lang
liepen wij buiten onze wagens op en neder. President Brand
was diep getroffen, en bezwoer mij die proclamatie, welke hij
hoopte dat nooit noodig zou zijn, toch niet te publiceeren. Ik
heb daaraan tot heden voldaan. Maar het ligt natuurlijk niet
in mijn macht een staatsstuk, dat een schakel in den keten van
gebeurtenissen is geweest, te vernietigen. Het wapen, destijd
zeker een tweesnijdend zwaard, is nu gelukkig door de betere
omstandigheden stomp en verroest.



Ik lag eindelijk ook ter neder, ah; goede krijgskameraden
de heer Jacob Maré en ik, in één wagen naast elkander, toen
door zijn onrust gedreven, de heer Kruger mij weder uit den
dommel riep, en op nieuw zijn hart uitstortte. Zoo ooit dan heb ik
dien nacht de zware verantwoordelijkheid gevoeld, die op leiders van
eene volksbeweging als de onze rust. Om ons heen lagen de
duizenden burgers rustig te slapen. Fouten van onze zijde
konden die armen, wie weet binnen hoc weinig tijd den dood in
de armen voeren, en toeh hoc zwak, hoe machteloos waren
wij niet?

Toen wij den volgenden morgen ons allen vereenigden bij
de tent van den Generaal Joubert, ontbrak de President. Hij
was reeds een uur vroeger weggereden, kennelijk met het doel,
om voordat de onderhandelingen begonnen den Engelsehen bevel-
hebber te ontmoeten. Dit stemde ons goed. En inderdaad, ter
plaatse van O'Neil aangekomen, en naar de veranda langs een
smalle steenen trap opklimmende, zagen wij President Brand en
Sir Evelyn Wood in druk gesprek. Wat er tusschen deze beide
mannen toen verhandeld is bleef ons natuurlijk een geheim.

Van den. gewichtigsten dag der vredesonderhandelingen be-
staan geene notulen. Die door de Engelsche autoriteiten gepu-
bliceerd werden, hoewel uitvoeriger dan het kort verslag van
onze zijde medegedeeld, zijn evel} als de onze korte samentrekking
van de hoofdpunten, later na afloop geschreven, uit het geheugen.
Voor het verzuim hierin door ons begaan kan niemand onzer
aansprakelijk gesteld worden. Vaak en dit soms voor een vol
uur liep het gesprek van den hak op den tak, iets werd op-
genomen en niets afgehandeld. Was het dus moeielijk te
notuleeren, herhaaldelijk werd dit aan den heer J. O. H. Sluiter,
die als griffier dienst deed onmogelijk gemaakt, doordien meer
dan eens en bepaaldelijk geregeld toen de discussies een meer
gespannen houding aanwezen, il' Evelyn 'Wood er op aandrong,
dat allen niet-leden der Regeering van onze zijde het vertrek
zouden verlaten, even al' zijne adjudanten. Voor ons die dan
te samen bleven was het natuurlijk ondoenlijk de di. eURie te
volgen, soms te leiden of af te leiden, en tevens te notuleeren.

Intusschen, voor dell lezer il:)een geregelde en nauwkeurige
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opgaaf van al wat gesproken werd ook minder noodig: daar de
slotsom van alles vast staat en werkelijk de inhoud uitmaakt
van een vredesovereenkomst. Wanneer ik later deze "herinne-
ringen" voortzet en aan de onderhandelingen met de Koninklijke
Commissie genaderd ben, zal ik op vele der nu besproken zaken
moeten terugkomen.

Stap voor stap kwamen wij nader: en langzaam maar zeker
daagde uit de schemering het beeld der regeling op. Uiterlijk bin-
nen zes maanden beloofde de Engelscho Commissaris ons het bestuur
des lands terug te geven, inmiddels zouden de Britsche autori-
teiten weêr de teugels des bestuurs opnemen, maar wij-Regee-
ring der Republiek-bleven in leven en beloofden onze samen-
werking voor verschillende zaken; ons werd vergund eone kleine
gewapende macht op de been te houden, tot bescherming van
ons zelven en handhaving der orde. En aan de quasi-herstelde
Engelsche regeering ontbrak de zenuw des levens: het geld, en
feitelijk werd vrijstelling van belasting toegestaan. Voortaan zou
een Britsch Resident in Pretoria zetelen, zoo tot bescherming der
Britsche intereston als om het orgaan te zijn van gemeenschap
tusschen de Republiek en den Suzerein. Volmaakte zelfstandig-
heid in het binnenlandseli bestuur werd verzekerd, der Konink-
lijke Commissie bleef het overgelaten die maatregelen te nemen
welke noodig zouden geacht w rden, om de belangen der inboor-
lingen te bevorderen. Met beminnelijke openhartigheid bekende
Generaal Wood, dat zijn landgenooten het een of ander gerust-
stellende over de "belangen der inboorlingen" in onze overeen-
komst moesten lezen. Dat was nu eenmaal hun zwak. Maar
hij voor zich twijfelde geen oogenblik, of ons bestuur zou ook
te dien aanzien volmaakt onafhankelijk zijn. Hij bezigde nog
het sterksprekend voorbeeld: "indien gij goedvindt eone hutbe-
lasting van een pond sterling vast te stellen, zal de Suzerein niet
het recht hebben om te bepalen, dat het slechts tien shillings zal
wezen." Werd de terugtrekking der garnizoenen,-door ons zoo
instantelijk geëischt-niet verleend, aan den anderen kant werd
het land gesloten voor de Engelsche troepen nu in atal, zij zouden
de positie op den Nek niet mogen innemen, geen enkele verster-
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king zenden en geen ammunitie invoeren. Dit werd ook anders,
on wel aldus uitgedrukt, dat Wood beloofde volstrekt in geen
enkel opzieht eenig militair voordeel te zullen trekken uit de
ontbinding van ons leger. En met nadruk werd uit het telegram
van 17 Maart, dat ons zooveel onrust had gebaard, het slotwoord
opgenomen: "dat het de taak dor alsnog in het land blijvende
garnizoenen zou zijn om te voorkomen, dat iemand gebruik
maakte van de situatie ten nadeele der Boeren." En de groote
landkwestie, de afscheiding beoo ten den 30liten lengtegraad, werd
zeer stil ter zijde gezet, hoewel met zooveel welvoegelijkheid, dat.
er geen kroet van ongenoegen werd gehoord, voordat het te laat
was, namolijk voor hen die de herstelde republiek wilden ver-
lammen. Wij voreenigden ons om aan de Koninklijke Commis ie
over te laton: niet eerie nieuwe grenslijn; maar de overweging
der vraag, of met het oog op de politiek in het telegram van
17 Maart door de Engelsche Regeering aangegeven, eene afschei-
ding van grond aan den oostkant noodig was, altijd met dien
verstande dat zij geen duim grond meer zouden aanraden dan
voor de uitvoering dier politiek noodzakelijk was.

Het was dien dag buitenmate levendig en gezellig in het
kleine huis van O'Neil, dat in het brandpunt stond der chok-
kende gebeurtenissen van den onvergetelijken Amajuba-dag. \Vij
konden met onze oogen (le lijn volgen, die Colley's troepen dien
morkwaardigen nacht genomen hadden. Aan onze linkerhand. in
zuidoostelijke richting, was het kamp hun uitgangspunt; die
viol', vijf roode strepen, welke recht voor ons glooijend naar
benedon en in do zon straalden, waren de wegen naar de diepe
spruit, juist beneden ons door hen overgetrokken; vandaar zijn
zij toon afgebogen naar hunnen linkerkant af, om rechts, van
waar wij staan, de brcedo voetpunten mn don bergrug te be-
klimmen, die de Westolijk« lijn vormt, waaruit, of waarop of
waarboven stout en eenzaam de kegel zich opheft, welke het
tooneeI van zooveel moed, van zooveel doodsverachting en ver-
schrikking gewee~L ix, als inds de Thermopylae de historie nauw
heugt. \Vat een zwarte, zware massa die" Duiventil," wat diepe
gaten, wa; loodrechte wanden, verraderlijk naar beneden schie-
tende uit een groene rand van struiken. ::\Ioedige onderne-
ming, in den nacht dien berg to beklimmen i arme kerel I die
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den volgenden middag bij die halsbrekende muren naar beneden
moesten. Vier zware uren naar boven, vier minuten naar be-
neden! Van deze zijde was ook te onderscheiden die andere
spits, welke uit de Z. W. zijde des grooten kegels uitschiet en de
kloof vormt waardoor de onverhoedsche aanval der Boeren werd
vergemakkelijkt. De aanschouwelijkheid werd vergroot door de
levendige verhalen der Engelscho nieuwsblad correspondenten, die
vroeger meer op een afstand gehouden, dezen dag met verschil-
lende officieren onze bijeenkomst met hun tegenwoordigheid
vereerden. Twee dier heeren: Cameron en Carter hadden den
nachtelijken tocht medegemaakt, waren daags daaraan gevangen
genomen, maar hoffelijk vrijgelaten: zij vooral vertelden met
aanwijzing der plekken voor ons de hoofdmomenten van den
dag. Het werk der diplomatiek werd zoo af en aan onder-
broken, hetzij dat Generaal Wood, in privaat gesprek met Kruger
en Joubert deze mannen tot toestemming van een en ander zocht te
bewegen, en ons anderen dus beleefdelijk naar buiten zond, hetzij
wij een groep vormden die door den photograaf werd opgenomen,
hetzij wij een lunch gebruikten. '.Pweemalen nam de photograaf
onze figuren, maar wat er van zijn werk geworden is weet ik
niet. Herhaaldelijk hebben wij om de bestelde afdrukken ge-
schreven, maar ze nooit kunnen krijgen. Het schijnt ons dat
de militaire ligtgeraaktheid het denkbeeld onaangenaam vond
van te zamen met rebellen in één raam geplaatst te zijn, en
alzoo middelen heeft weten te vinden de publicatie der platen te
beletten. Met genoegen maakte ik kennis met den teekenaar
der Illustrated London News, den heer Melton Prior, die vlijtig
verschillende onzer koppen in zijn schetsboek opnam. Hij was
zoo als natuurlijk zijne collega's eerrespondenten ook een zeer
bereisd man, maar meer kunstenaar dan dezen gebleven. De
beide andere reporters waren, zeker door de besmetting van den
omgang, geconcentreerde militair-diplomaten geworden; eonversatie
met hen was een -hachelijk werk, het was alleen verbazend te
zien dat zooveel jeugd met zooveel wijsheid gepaard ging! Men
voelde het zoo diep, dat ééne vergissing, een woord te veelof te
weinig over den vrede van de wereld besliste.

Zoo nu en dan volgde Generaal Wood zijn taktiek van den
VQorjl.fgalLP<len WQllnsdag, en nam hij Joubert en Kruger tef
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zijde, en zocht hen te verschalken. Bij eene dier gelegenheden
liep hij er in. Met de meest mogelijke eenvoudigheid des
harten en in een soort van opgewondenheid klaagde Joubert
over de hardheid en onbillijkheid van de vervolgingen voor de
belasting, zoo als hij en anderen van Lanyon hadden moeten
doorstaan. "Welzeker, " zei Wood, "in de aanstaande tusschen-
regeering zullen wij zoo iets niet toelaten." Uitstekend!! Dien-
tengevolge schreven wij in de zoo aan tonds te vermelden Vredes-
overeenkomst: "inmiddels zal er geen prosecutie voor belasting
zijn!" "Zie," zei Wood, "ik heb dit Joubert beloofd." \Vij
waren volmaakt tevreden, en indien men van de andere zijde
zulks ook was, dan mag deze bepaling een zeer gelukkige ge-
noemd worden. Haar praktisch nut is zeer groot geweest.

Wij waren inmiddels aan het einde onzer onderhandelingen
gekomen. Alle hoofdpunten waren afgehandeld, en het eenige
wat ons te doen overbleef was het opnemen van een en ander
in een protocol dat daarna door ons geteekend kon worden. Dit
was echter aan Generaal Wood's dooven mans deur geklopt.
De geachte Britsche legeraanvoerder was zeker iet of wat hard-
hoorend, maar deze natuurlijke zwakheid stond onder een merk-
waardigen invloed van zijn wil. Kant heeft een allerbelang-
rijkst werkje geschreven over de kracht van het gemoed in de
beheersching van ziekelijke aandoeningen. Wood leverde het
praktisch bewijs dat de menschelijke wil verre van alleen kleine
kwalen te beheerschen, zooals Kant gemeend had, ook in staat
is die kwalen te vergrooten of te verkleinen, al naar gelang
van zijn eigen keus: juist zoo als de groote wijze het gesteld
had: "enkel en alleen door het va te voornemen." Met het
ernstigste gezicht, en de inspanning van het denken op het
gelaat, de hand aan het oor, luisterde hij, en gaf een antwoord
d.u op mijlen afstande van de zaak bleef. Dan de oogen van
tevredenheid stralende omdat hij alles zoo goed verstaan had,
keerde hij zich tot Joubert-die altijd aan zijn zijde moest zitten-
en vroeg hoe het nu stond met de kwestie van de opzending
der levensmiddelen voor de ingesloten garnizoenen, en begon met
President Brand het punt te behandelen dat Vrijdags van te
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voren voor diens beslissing was overgelaten, of tot het garnizoen
alleen de militairen of ook wel de burgerlijke bevolking behooren.
Alzoo weder op nieuw! "Wel zeker, Dr. Jorissen, ik luister."
En luisterde hij niet? Bedaard en kalm werd gevraagd dat men
eindelijk zou overgaan tot het optrekken van het protocol. Wat
werd de Generaal verdrietig, hij kon maar niet hooren, hij kon
niet verstaan, of wel klanken alleon maar geen meening ! "I
can't catch Dr. J.'s. meaning." Dan was het zooveel gemakke-

lijker met de heeren Kruger en Joubert! "Ziet," zei hij,
"Joubert, heb ik u niet beloofd een papier te geven waarop
ik de verklaring onderteeken dat noch ik, noch mijn opvolger
Den Nek met troepen zaloverkomen; dit is in geval van over-
lijden altijd goed, ik verbind mijn opvolger ook; leg het Dr.
Jorissen toch uit, dat gij volmaakt tevreden zijt, of vertrouwt
gij mij niet, is dit u niet genoeg?" Het was voor den heer
Joubert volmaakt genoeg, en hij zeide daarom met luider stem
tot Dr. Jorissen dat wat deze vroeg onnoodig was.

President Brand fluisterde mij moed in, en ried tot volhouden
aan. Inmiddels had Wood weêr een afspraak over de verlenging
van den wapenstilstand gemaakt, in het privaat met zijn krijgs-
makker Joubert! De andere heeren begrepen van de redewis-
seling weinig of niet, en waren volstrekt niet op de hoogte.
Zoo was een vol uur voorbij gegaan, wij wonnen geen stap,
integendeel verloren voet voor voet. Schoone beloften te over,
maar geen zekerheid.

Ik maakte daarom aan het noodeloos gesprek een einde, er
was een radikaal middelom den Generaal van zijn kwaal te
genezen. Ik stond op, en zeide aan de heeren Kruger en Jou-
bert dat ik hen alleen moest spreken, en dat zij diensvolgens
met mij naar buiten moesten komen, en aan Generaal Wood
dat wij een schorsing der bijeenkomst wenschten.

Onder de veranda gekomen legde ik den heeren uit, wat
de stand van zaken was: en gaf hun zeer duidelijk mijn mee-
ning, dat zij zelven door mij zoo slecht te ondersteunen, en lie-
ver naar "Yood dan naar mij te luisteren alles in de waag chaal
stelden. Wanneer wij niet eene Acte van overeenkomst, een
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vredestractaat of hoe het ding ook genoemd mocht worden, op-
trokken en gezamentlijk teekenden, hadden wij niets gewonnen!
"Om dat papier," zei ik tot Generaal Joubert, "vroeg ik al
sedert een uur, toen gij mij zeidet dat het niet noodig was."
Zij stonden verstomd,-maar toen het gevaar goed doorzien was,
verdween ook elke onzekerheid en weifeling. Terwijl wij met
gesmoorde stem spraken (wij vertrouwden een paar der rond-
loopende bedienden niet, die er als Afrikaners uitzagen en ligt
Hollandsch konden verstaan), werden een paar paarden opgeza-
deld, en een ordonnans stapte naar buiten. Het wa de bood-
schapper naar het Engelsche kamp van de verlenging van den
wapenstilstand. Nu of nooit! "\-Vat beteekent die ordonnans?"
vroeg Kruger aan Majoor Fraser, die buiten kwam. "Wel, die
man gaat de verlenging van den wapenstilstand berichten aan
ons leger!" Donker stond het gelaat van Paul Kruger: "stop
that man!" was alles wat hij zeide, en ook voor de eerste en
bijna eenige maal dat ik hem Engelsch heb hooren preken.

De ordonnans reed niet weg, en nu begreep men binnen
dat er iets ernstigs aan de hand was. Teruggekomen binncnshui.
zei Kruger, in zijn dagelijksche taal, tot den tolk zich richtende:
"Zeg voor hem, dat ik mij niet begrijpen kan, dat een eerlijk
man eerst overeenkomt om iets te doen, en dan weigert zijn naam
te zetten op papier onder die belofte." De heer W. Rood, die
als tolk dienst deed, aarzelde-~n niet onnatuurlijk-om deze
manhafte boodschap over te brengen. "Neen, mijnhoor Rood,
letterlijk wat ik gezegd heb!" "General, Mr. Kruger, says,"
enz. De Generaal was genezen! Hij verstond alle' en goed.
Een hooge kleur en het fonkelen zijner oogen deden een uitbar-
sting verwachten, maar hij bleef zich zelven meester, en gedoogde
dat men kalm uiteenzette wat men verlangde. Nu mengde de
President van den Vrijs~aat zich ook in het gesprek, en betoogde
eenvoudig, kort maar met klem, dat al ons werk voor niet zou
zijn, als wij de slotsom als het ware niet samentrokken in een
van weer kanten onderteekend stuk. :Met niet al te veel gratie
gaf Wood eindelijk toe: "Majoor Fraser moest dan maar zoo'n
ding opstellen, en Dr. Joris en kon hem maar helpen, maar hij
wilde geen andere onderteekenaars hebben dan de heeren Kru-
ger, :Pretorius en Joubert."
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Nu was er geen bezwaar meer III het verlengen van den
wapenstilstand; een pak was van het hart, en terwijl de militaire
seeretarissen hun brein spitsten om een verdrag op te stellen,
dat Engeland tot zoo weinig en ons tot zooveel mogelijk ver-
plichten zou, drukten wij elkander zwijgend de hand over de
behaalde zegepraal. Toch liep de vaststelling van het in negen
artikelen verdeelde protocol nog niet zoo glad van stapel; het
was vooral de redactie van Art. 6, waarin over de afscheiding
van grondgebied gesproken werd, dat aanleiding gaf tot veel
wikken en wegen, en eindelijk in dien vorm werd vastgesteld,
als boven reeds is vermeld. Het stuk in het Engelsch gesteld
werd wel bij de voorlezing door President Brand en mij vertolkt,
maar in het Engelsch origineel geteekend. Toen, zooals later
ook bij de Koninklijke Commissie, had men niet de beleefd-
heid dat respect voor de taal der tegenpartij te betoonen, het-
welk in dit jaar de Engelsche Minister van Koloniën, Lord Derby,
getoond heeft te bezitten.

Zoo werd de vrede geteekend, tusschen ons, vertegenwoor-
digers der oorlogvoerende partijen. De Koninklijke Commissie,
die later zou opdagen, kon hier niet meer bij- of afdoen. Zoodra
de ratificatie van de door Generaal Wood aangegane verbindtenis
door het Engelsche Gouvernement, uit Londen per telegram aan
te vragen, aankwam was ons werk voorloopig ten einde, en
de Republiek in 1877 lafhartig vermoord, v66r drie maanden
door ons in zwakheid weder opgericht, in eere hersteld!

De gebeurtenissen der eerstvolgende dagen zijn van weinig
beteeksnis meer. 'Vel was het werk nog niet volmaakt, immers
Generaal Wood had, zoo hij zich al binnen zijn bevoegdheid had
gehouden, toch nog de officiëele volmacht niet, om zijn Regee-
ring te verbinden. Hij moest die per telegraaf uit Londen ont-
vangen. Maar hij erkende openhartig, dat hij niet twijfelde of
die zou komen. In afwachting besteedden wij den Dinsdag aan
vergaderingen met het publiek, en brachten dit op de hoogte
van het gebeurde. Vele sprekers lieten zich hooren, en het was
hartverheffend hoe vast en warm het vertrouwen des volks op
hunne leider was, Het kan niemand verwonderen dp.thet vreemde
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woord: Suzereiniteit aanstoot gaf, maar de zaak zelve minder;
de ingeboren Afrikaansche slimheid doorzag spoedig genoeg dat
dit gevaarte minder van een berg dan van een molshoop had.
De netelige grenskwestie bleef daarentegen angstige bekommering
wekken. Zeer eenparig kwam men tot dit besluit, dat indien
wij de diplomaten als het ware ons in onze verwachting te leur
gesteld zagen, en de Koninklijke Commissie het waagde eenigen
grond van beteekenis af te snijden, dan zouden de soldaten on
werk weder opnemen. En wij allen stemden daar van harte mede
in. President Brand, die met ons mede teruggekeerd was als
onze gast, woonde met aandacht een enkele dier bijeenkomsten
bij, en overtuigde zich met eigen oogen van hetgeen er in den
geest des volks omging. Ver bewoog hij zich evenwel niet van
het middelpunt, en ook geloof ik niet dat hij tijd heeft gevonden
het kamp zijner eigen burgers op te zoeken.

Wij voldeden aanstonds aan onze afspraak van Zaterdag te
voren, en van den gunstigen uitslag onzer samenkomst werd aan
den heer C. De Villiers bericht gezonden. Maar niemand der op
den Nek staande Vrijstaters wilde ons verlaten, voordat de finale
beslissing was gevallen. Het was aan President Brand voorbe-
houden de eerste bode te zijn van het heugelijk bericht op den
Nek. Met ons 's Woensdags morgens uitgereden, weder naar
het huis van O'Neil, nam hij op nieuw deel aan de discussiën
van dien dag. Voor het doel van dit geschrift behoef ik zeer
weinig mede te deelen van de toen gevoerde onderhandelingen.
Bij onze aankomst deelde men ons mede, dat de Engelsche Re-
geering machtiging aan Sir Evelyn Wood gaf om de overeen-
komst van Maandag bevorens te ratificeeren. Dat was genoeg;
de enkele onderwerpen die wij dien dag met elkander behandel-
den, waren alleen van tijdelijk belang, en hebben nu al hun
gewicht verloren. Ik wil een uitzondering maken voor een wensch
van Lord Kimberley, dat er nog een bepaling zou gesteld wor-
den, waarbij werd aangenomen, dat van weerszijden niet de
minste vervolging, hinder of overlast zou worden aangedaan aan
eenig persoon in den laatsten oorlog betrokken en om die reden.
Met ingenomenheid werd van onze zijde aan dien wensch toe-
gegeven. Niemand onzer begeerde iets anders dan een vrede te
hebben, niet in naam, maar in der daad, een vrede die ons
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vergunnen zoude aan de onzalige tweedracht der laatste jaren
een einde te maken.

Er was alzoo niets meer te bepalen. Een laatste stuk werd
opgetrokken, ditmaal behalve door de leden van het Drieman-
schap van onze zijde ook door de leden van den Uitvoerenden
Raad geteekend.

Aan President Brand bracht de Engelsche Regering een
afzonderlijk woord van dank; had Generaal Wood's Maandags
avonds niet naar Londen geseind: "Brands tegenwoordigheid is
onwaardeerbaar geweest." Wij gunden hem de eer en het genot
de heraut van den vrede te zijn in ons eigen lager, en terwijl
wij nog allerlei kleinigheden met Generaal Wood afhandelden,
of wachtten naar de afschriften van de in duplo genomen vredes-
voorwaarden, zagen wij den President den weg naar den Nek
oprijden, van nu af aan weder voor het verkeer geopend, en niet
angel' versperd.

El' bestaat of bestond eene op breede schaal uitgevoerde
teekening van het bezoek van Sir Evelyn Wood en staf op den
Nek daags daarna. De heer MeltonPrior had het oogenblik geko-
zen, dat de Engelsche officieren, opgewacht door den Commandant-
Generaal Joubert, omringd van de leden der Regeering en zijn
staf, met President Brand, als het ware getuigen zijn van de in
paradestijl aftrekkende "paardenruiters ,"-in een halven kring
geschaard op zijde van de groote tent, waar straks het ontbijt
zal worden genomen, door ons Generaal Wood aan te bieden.
Hier was dan nu het einde. Zes, zevenhonderd man sterk had
ik ze zien wegrijden van Heidelberg, bij de 4000 zagen wij ze
nu aftrekken. De greep van den teekenaar was een gelukkige.
Fijn en scherp kwam de ronde veldhoed, de kogeltasch, het in
de rechterhand opgeheven geweer uit tegen de ranke gestal-
ten van de met den witten helm gedekte officieren, de grauwe
kleur der eene tegen de roode tinten der anderen, terwijl de
rustige gestalten van b. v. Pretorius en Brand zeer goed getroffen
waren. De Engelsche Generaal geeft den Boeren Commandant
de hand, en uit duizenden keelen stijgt een "hoerah" op; de
geweren branden af, en weg stuiven ze, in volmaakte orde,
wuivende met de hand, naar huis toe, de zege behaald; nage-
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oogd, niet zonder bewondering, door den ridderlijken vijand,
die het zich zelf bekennen moest, dat hij een vijand zijner
waardig had gezien. Een paar uur bleven wij nog te samen,
terwijl inmiddels het lager opbrak, en den Nek verliet. Er was
geen houden meer aan, de burgers verlangden naar huis, en
zoo ver men noordwaarts zien kon waren de wegen bedekt met
de witte huiven der wagens. Toen wij na afloop van het
eenvoudig doch gezellig ontbijt onze tent verlieten, oogden wij den
Engelsehen Generaal na, die met zijn staf het pad naar den Nek
afreed. Toen hij uit het oog verdwenen was, namen wij het too-
neel rondom ons op. Waar was het lager waar wij tien dagen
van zooveel angst en zorg hadden doorleefd? Het bestond niet
meer. Tenten, wagens, alles weg. Dankbaar stegen wij ook te
paard, en volgden langzaam onze vooruitgegane burgers. Een
uur rijdens bracht ons Natal uit, en weder in ons eigen land,
ter plaatse van Meek.

Voor de laatste maal had de Oommandant-Generaal nog
eene bijeenkomst bepaald, om, zoo als het in den eenvoudigen
stijl van het staatsleven hier genoemd wordt: "het publiek te
bedanken." Eerst als dat is geschied kan het burgerleger zich
voor ontbonden rekenen. Niet lange, maar enkele vurige toe-
spraken werden gehouden,-de leden van het Driemanschap
dankten het volk, en spoorden hen aan om vol vertrouwen
naar huis te gaan, de vrede was geteekend, veel verkregen, wel
niet alles, maar het ontbrekende zou volgen. Een paar sprekers
antwoordden, en brachten een vaak door aandoening afgebroken
woord van erkentelijkheid aan den Generaal Joubert. Een enkel
ongelukkige-natuurlijk een man die eerst dien dag was aange-
komen, toen er niet meer behoefde gevochten te wOl'den-
schreeuwde een woord van afkeuring uit, maar werd spoedig
onder de algomeene verontwaardiging tot zwijgen gebracht.

Des avonds ten 6 ure waren er geen 100 man meer bijeen.



Ik sluit hier voorloopig het boek mijner herinneringen, om
in eenige algemeeue beschouwingen te treden, die voor het oogen-
blik in mijn oog praktische waarde hebben. Hebben wij wel
gedaan in de vredesvoorwaarden toe te stemmen? Ware het niet
beter geweest den oorlog door te zetten en met vereende krachten
de vrijheid der Zuid-Afrikaansche Staten te vestigen?

Er werd destijds zekerlijk door een enkele zoo gesproken.
Vooral in Europa, waar men alleen de bloote letter der Vredes-
overeenkomst las, en niet op de hoogte was van de hoewel niet
geformuleerde toch evenwel van weerszijden afgesproken strek-
king, verweet men ons dat wij te veel toegegeven, en beter hadden
gedaan om den oorlog door te zetten.

Men zag een punt van gewicht over het hoofd. Zuid-Afrika,
hoezeer voor een groot deel door de Hollandsche Afrikanen
bevolkt, ik bedoel daarmede de afstammelingen van de colonisten
der Republiek van de Vereenigde Nederlanden, is toch feitelijk
door een zeer gemengde blanke bevolking bewoond. Zelfs in de
Transvaal is dit het geval. Een zeer aanzienlijk aandeel der
colonisten is van Engelsche herkomst. Er zijn Nederlanders en
een belangrijk aantal Duitschers hier gevestigd. Rustig aan zich
zelf overgelaten en niet gestoord in hunnen arbeid voor het
brood of wel hun streven naar welvaart, verdragen deze ver-
schillende elementen zich vrij wel met elkander, treden in duizend
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verbindingen, in relaties van handel en verkeer, en knoopen
banden van verzwagering aan. De kortstondige oorlog door ons
gevoerd had de banden dezer vereeniging gespannen, tot barstens
toe. Men blijft, hoewelook geëmigreerd, toch kind van het land
zijner geboorte. Het ware bovenmenschelijk geweest voor een
Engelachman zijn vaderland te verloochenen, en niets zeker zou
in staat geweest zijn hem rustig te doen blijven bij de elkander
zoo snelopvolgende nederlagen van de troepen zijner geëerbie-
digde Koningin, ware het niet de geheime bewustheid dat wij
het recht aan onze zijde hadden. De stoutmoedigheid van een
handjevol burgers, dat het ondernam voor zijne wettig hem
verzekerde onafhankelijkheid het zwaard op te nemen, boezemde
eerbied in, en hield de eendracht in Natal, den Vrijstaat en in
de Kaapkolonie tusschen de verschillende bestanddeelen der

bevolking staande.
Maar op het oogenblik dat wij den vrede niet sloten, hoewel

wij voor ons zelven volmaakt verantwoord niets anders zouden
gedaan hebben als onzen ernstigen plicht, indien wij de lont in,het
buskruit wierpen en een algemsenen krijg opriepen: op datzelfde
oogenblik riepen wij ook den burgeroorlog in het leven.

Welnu, ik ben weekhartig genoeg om te bekennen dat ik
d...arvoor terugschrik. En als mij, en met mij de andere leiders
in den onafhankelijkheidsoorlog, niet ook boven en behalve dat
de gedachte aan de groote materieele kracht van onzen toenma-
ligen vijand, had kunnen terughouden van onzinnige pogingen,
zou de voorstelling van den heilloozen oorlog tusschen Oolonistcn
die hetzelfde land bewonen, hetzelfde belang hebben, dikwijls ook
dezelfde taal spreken, en wier kinderen nh hot ware bestemd zijn
het Zuid-Afrikaansche geslacht der tuekomst te vormen, mij
althans genoeg zijn geweest, om alles te beproeven om maar een
eerlijken vrede te bekomen.

Toen wij meenden daarvan zeker te zijn, toen gaven wij toe.
Na drie jaren daarop terugziende komt het mij voor, dat

wij zonder voorbehoud verdienen geprezen te worden. 'Vij ver-
wierven wat wij begeerden, ons recht word gehandhaafd I-het
recht namelij~ van dell Hollandsehen Afrikaan op olitiek
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onafhankelijkheid, om zonder verlof van de Britscha Regeering,
en zelfs tegen haar zin, naar eigen goedvinden Staten te vormen
in Zuid-Afrika, terwijl de verzoenende politiek door ons na de
herstelling onzer onaJhankelijkheid gevoerd kans gaf, om de
nadeelige gevolgen van den kortstondigen oorlog, voor zoover die
zich in haat tusschen de beide blanke rassen openbaarden, weg
te nemen.

Ik blijf bij de tegenwoordige krisis hetzelfde standpunt in-
nemen, en aarzel geen oogenblik alle pogingen die tot een oorlog
tusschen de twee blanke nationaliteiten moeten leiden, welke oorlog
inderdaad bijna niet verschilt van een burgeroorlog, misdadig te
noemen.

De twistappel dien men nu werpt is zoo als men weet het
zoogenoemde Bechuanaland.

Voor ieder die eenigszins op de hoogte der zaken is, kan
het geen twijfel lijden dat aan de Zuid-Afrikaansche Republiek
in deze zaak groot onrecht wordt aangedaan. De lauden, waarover
het geschil loopt, hebben jaren achtereen een deel uitgemaakt
van haar grondgebied, en de Koninklijke Commissie die in 1881 na
den door ons met Generaal Wood gesloten vrede de regeling der
grenzen van onzen Staat onder handen nam, heeft zich veel te
verwijten, dat zij niet met meer moed en onafhankelijkheid van
geest den Gordiaansehen knoop heeft ontward. Maar zij is
bezweken voor den officiêel n aandrang uit Downing Street. In
het Departement van Koloniën zelf luistert men vaak al te veel
naar het geschreeuw van ijverige nietsdoeners, die rustig in Londen
tegen alle invallen van barbaren gedekt, niets liever doen dan de
wereld besturen naar de principes van hunne half-christelijke,
half-mercantiele vereenigingen. In allen gevalle, zij beschikken
over veel politieken invloed en geen Engelsch ministerie durft
het wagen hunne opinies te verwaarlozen. Door den loop van
omstandigheden had zich onder die lieden in Londen een denk-
beeld vastgezet, dat de Kafferstammen in het zoogenaamde Be-
chuanaland aanspraak hadden op de bescherming van het Chris-
telijk Engeland, en dat die bescherming zich niet anders kon
openbaren, dan door tegen de inbreuken der Boeren op het
grondgebied der Kaffers te waken.

Onze waarschuwingen werden in den wind geslagen. De
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Koninklijke Commissie drong ons een regeling van de gren zen
in het Westen op, die wij genoodzaakt waren aan te nemen,
maar waarvan wij ten duidelijkste en openhartigste de verant-
woordelijkheid afwezen en voor rekening van Engeland lieten.

Wij voorspelden onrust en strijd, en de historie is daar om
te bewijzen, dat wij goed gezien hadden, van October 1881 af
tot Augustus 1884 heeft het bloed niet opgehouden te vloeijen.
Herhaaldelijk heeft onze Regeering aangeboden vrede te maken,
maar het is vooral Sir Hercules Robinson die haar tusschen-
komst afwijzende, aansprakelijk moet gesteld worden voor de
verlenging der ongeregeldheden.

Toen zond de Transvaalsche Volksraad eeue deputatie naar
Engeland, met niemand minder dan den President van den
Staat aan het hoofd, om de Conventie van 1881 te herzien.
Het is hier de plaats niet, om in een uitvoerige beoordeeling
van dezen maatregel te treden, maar zooveel wil ik uitspreken, dat
het mij voorkomt, dat deze stap een zeer verkeerde is geweest,
niet slechts omdat de heeren afgevaardigdeu weinig berekend
waren voor hun taak, als niet opgewassen om krachtig en be-
slissend op te treden tegenover de diplornatie in Dowingstreet,
maar vooralomdat de hooge positie van den eersten ambtenaar
van den Staat het bijna ondoenlijk voor hem maakte, om on-
verrichter zake terug te keeren. Hij moest wel om zich zelf te
redden, den schijn zoeken te bewaren van een bevredigende schik-
king getroffen te hebben. Het was echter niet meer dan schijn.
Het Engelsche Ministerie wilde niets toegeven, en handhaafde
behoudens eene onnoozele wijziging de slechte grensregeling van
1881. Het moeten sombere dagen voor de Transvaalsche Ge-
deputeerden zijn geweest, toen zij dit bemerkten. Den 18den
December van het vorige jaar stonden de zaken zoo, dat het
scheen alsof de onderhandelingen moesten afbreken. Lord Derby
schrijft: "Als gij onverhoopter wijs de voorstellen die ik u ge-
maakt heb over de (westelijke) grens cheiding niet kunt aan-
nemen, dan komt het mij voor dat het onmogelijk is om voor
het oogenblik in verdere onderhandelingen te treden." Toen
gaven de afgevaardigden toe. En zoo werd dan een deel der
Bepubliek, met toestemming van de vertegenwoordiger der
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Republiek, buiten hare grenzen geplaatst. Na die overeenkomst
werd de nieuwe Londensche Conventie opgetrokken, waartoe de
Britsche Regeering haartoestemming gaf, omdat de "Conditio
sine qua non" door haar gesteld dezerzijds was aangenomen.

Het was een fout van de Regeering del' Republiek, dat zij
diezelfde gronden welke zij zich verbonden had buiten hanr
terrein te zullen laten, op den 16den September 1884 annexeerde.

Hoogst verstandig heeft de Regeering met goedvinden van
den Volksraad, dien verkeerden stap terug genomen, en alzoo
het gevaar van oorlog daardoor ontstaan verminderd. Intusschen
wij kunnen het niet vergeten, dat eerie lichtzinnige politiek ons
aan den rand van een burgeroorlog heeft gebracht. De opge-
wondenheid van een ligtgeraakt nationaliteitsgovoel is geenszins
nog tot bedaren gekomen, en geruchten van oorlog vliegen nog
langs de telegraafdraden rond, dikwijls met geheimzinnige, doch
zeer kwaadwillige hand in beweging gebracht. Hoewel de terug-
trekking der onverstandige proelamatic het voorwendsel voor
eene vijandelijke beweging van Engeland tegen de Transvanl
heeft weggenomen, hoewel met prijzenswaardige gematigdheid
Lord Derby herhaaldelijk reeds verklaard heeft, dat de vriend-
schappelijke betrekkingen met de Regering del' Republiek niet
verbroken zijn,-hoewel hij zelfs zoo ver gegaan is van verzach-
tende omstandigheden te pleiten voor die ongelukkige annexatie-
proclamatie-toch blijft de eenmaalopgestoken storm van woede
razen, en Engeland zendt werkelijk eene militaire expeditie uit.

Wanneer de zaken niet zoo ernstig waren, zou men zich
vroolijk kunnen maken over de Don Quyotterie van een volk,
dat op twee verschillende plaatsen van Afrika volmaakt doelloos
troepen doet marcheeren. onder leiding van eerzuchtige officieren
die als ridders de La Mancha de nationale eer meenon te moeien
verdedigen in de kale woestenijen door zwarten bewoond, maal'
praktischer dan de onbaatzuchtige minnaar der Dulcinea van
Tobosa hunne degens leenen, niet zonder een goed uitzicht op
belooningen, door een roemzuchtig Parlement gereedclijk te ver-
strekken in den vorm eener flinke subsidie of eencr baronyc,
Engeland schijnt zich te vervelen, en een oorlog is een uitstekend
middel van nationaal amusement. Behalve de ensatie der tolo-
grammendie bijna dag aan dag het land in zenuwachtige span-
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ning houden, is er nog het wekelijkseh genot der illustraties,
waarop het oog te gast gaat en zich vermeit in de wonderbare
kunststukken van den Engelsehen soldaat, te voet, te paard, te
dromedaris, op zee en te land, met het ezelskinnebakken van
Simson zijne duizenden Filistijnen verslaande. Reken daarbij
het onbetaalbaar zelfgenot van de Commissariaat officieren: de
hen die gouden eijeren legt is weer in het hok! Ook het onmetelijk
zelfbehagen van de patriotten die tegelijkertijd in het Parlement
welsprekend opkomen voor de eer der Engel che vlag, en hunne
schepen openzetten voor de kloeke verdedigers van die geschonden
eer: behoudens hun privaat recht om de kostenrekening aan
John Bull voor te leggen. 'Vat een Kerstmis voor Sir Donald
Currie! Als nu eerlang de monotonie van Berber en Sakcum
afgewisseld wordt door Polfontein. Mamusa, Taungs, Vrijburg
en Heliopolis ; Gordon door Warren, de Mahdi door Gey van
Pittius-dan is er werkelijk eenige kans dat Engeland zijn spleen
vergeet en zich amuseert.

'Vat is het toch een zegen om een godsdienstig en humaan
volk te zijn. De andere naties voeren oorlog voor men weet niet
wat: het Engelscho volk is de beschermer van de onderdrukte
inboorlingen, in Soudan en Bcchuanaland ; hij voert het Christen-
dom in. Daarom zijn dan ook de zendelingen zijn krijgsaan-
voerders, of meer naauwkcurig de twaalf verspieders die het
beloofde land voorzichtig en beleidvolopnemen en met de groote
druiventrossen wederkeeren, waardoor zij hun land en volk over-
tuigen dat het Gods wil is om in te trekken.

In Soudan kan men hell veilig laten begaan, maar ook 111

Bcchuanaland ï

Het vraagstuk daar te lande raakt aan de toekomst van
iedercri Staat en van icdcrcn coloni t in Zuid-Afrika, zelfs zonder
oenig ver~chil, van nutionulitcit. Ik beweer dat de meest En-
gebchgezinde settler-van nature ill dell goeden zin van het
woord de Jingo, ik bedoel iemand die zijn loven zou willen laten
voor de suprcnuuic van Engeland-ang~tig moet uitzien naar
hetgeen staat te gebeuren. Het is waar, dikke rookwolken ma-
ken het uitzicht op het oogenblik duister, maar de lucht is nog
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niet zoo daarmede bezet, of men kan werkelijk met eenigen goe-
den wil nog wel zien wat er gebeurt. Laat ons althans trachten
den gezichtseinder te verhelderen.

Namen zijn noodzakelijke en gemakkelijke teekens van za-
ken, ter onderscheiding van een en ander; zonder namen is geen
kennis der dingen mogelijk. Een verkeerde naam is daarom in
alle wetenschappen een grondfout. Zulk een verkeerde naam is
Bechuanaland. In de verte lijkt het op Zululand of Basutoland,
en gelijk daar een politieke eenheid was of is: één volk onder
eigen bestuur en binnen bepaalde lijnen, grenzende aan andere
Staten, zoo wekt het gelijksoortige woord hetzelfde denkbeeld
voor het eerstgenoemde land. Men stelt zich voor: dat hier een
land is met zekere grenzen, door de Bechuana's bewoond, als
hun eigen grondgebied en onder een geregeld bestuur: een Staat
die ofschoon zwart en van zwarte natuur, even veel recht heeft
om te bestaan als blank en door blanken gesticht. Welnu, niets
is onjuister dan dat. Men neme de kaart van Zuid-Afrika ter
hand, en volge eerst de lijn der Vaalrivier: dat zij de zuidelijke
bepaling; daarop de nieuwe grenslijn der Zuid-Afrikaansche Re-
publiek, dat zij de oostelijke bepaling . Wat meer? Niets, of
liever alles. Westwaarts zoover gij wilt, mijnentwege tot aan den
Atlantischen Oceaan. Noordwaarts? Dat weet niemand. Mis-
schien tot aan de Fransche lijn van Senegambie, Algiers, of tot
bij de wakkere redders van Gordon, zoo gij niet ergens tusschcn
in de Portugezen ontmoet.

Een geografische eenheid is hier niet. Inderdaad, hier be-
gint het groote binnenland, "the interior of South Africa,"
stootende aan de meest vooruitspringende staten der blanken.
En even weinig als daar een geografische eenheid bestaat, is er
een politische. Het lust mij niet de namen op te geven der
bijna ontelbare Kafferhoofden. Voor den Europeeschen lezer kan
het probleem aldus het allerduidelijkste voorgesteld worden, en
tevens zoo pq,uwkeurig mogelijk. In een zekeren langwerpigert
vierhoek, ten noorden van de Vaalrivier en ten westen der Trans-
vaalsche grenzen, wieml andere gren~ n denkbeeldig )lijn, won n
0, 1\, drlo veriioll!ll ad ki.\fi'el' tL\mmon; KQ1'annl\' I Darolon en
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Batlapins, en leven met elkander zooals alle natuurvolken ge-
woon zijn, in afwisselende buien van eendracht en oorlog. Doze
aangename wederzijdsehe verhoudingen worden nog ingewikkel,
der doordien, ten gevolge van de Engelsehe intrigues, ieder dezer
scherp gemarqueerde volksstammen weder in twee kampen uit-
eenvalt; tegenover het wettig opperhoofd heeft zich een pre-
tendent gevormd en een aanhang verkregen. Deze pretendenten
heeten Mankoroane, Montsioa. enz., enz .. hunne wettige opper-
hoofden zijn Gasibonc, Moshette, enz., enz. De eersten ge-
nieten de hooge eer van in Engeland loijale kaffers te worden
genoemd, en als bondgenooten van Albion uitbundig te worden
geprezen. Bondgenooten van het soort der roodhuiden in [oord-
Amerika, over wier samenwerking met de Britsehe legers elke
schooljongen in Engeland de uitbar ting van den goddelijken
toorn van Lord Chatham van buiten kent. Niets is echter on-
juister dan van Engelschgezindheid van deze inboorlingen te
spreken Al wat zij verlangen is alleen gelaten te worden.
Wanneer geen partijdigheid de reizigers welke deze str~ken
bezochten in het besturen der pen leidt, dan komen zij rond
voor [deze waarheid uit. Een zekere kapitein Nourse (wij zijn
hier in Afrika al bijna zoo rijk als de Vereenigde taten aan
kapiteins, kolonels, enz.) die in 1881 door den Brit ehen Resident
te Pretoria werd gebruikt, heeft een bezoek medegedeeld door
hem bij Montsia en Mosbette afgelegd, en vertelt met prijzens-
waardige oprechtheid, hoe deze groote heeren hem mededeelden
dat zij gedurende onzen vrijheidsoorlog zich van elke deel-
neming onthouden hadden, omdat zij zien wilden wie de terkste
was: Boer of de Engelschman ! Een onverdacht getuige hier-
omtrent is de heer Parker Gillmore. Heeft hij nog niet onlangs
op eene meeting in 'Westminster Palace zich zelf en zijn gehoor
vergast op de mededeeling. dat de rotsen en dalen in Bechuana-
land rookten van het bloed der inboorlingen door de Boeren
vergoten? Men zal hem dus niet wraken. Een jaar of vijf geleden
geviel het dezen heer een genoeglijk en Q.vontul1rlij~ tochtjo
door on;" rltrQklln t II1l\ken- n dankhaar vaderland bot Illdt>
do onkcl t Il, !n hOOlIll, l h\l voor Ilo nrit.uho troop n, dlo
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in Zululand toen aan het vechten waren, Kaffers zou kunnen
werven onder Montsioa en naburige stammen. In zijn later
gedrukt reisverhaal deelt hij zijne teleurstellende bevindingen
onverholen mede. Hier is een staaltje. Gillmore is bij Sechole.
Natuurlijk wordt hij een paardagen opgehouden, cel' hij tot den
groeten chef toegang verkrijgt. "In het tweede onderhoud," zegt
de schrijver, "verheelde Sechele zijn vijandschap niet tegen mij en
tegen mijn volk. Hij verlaagde zich evenwel niet tot ruwe grof-
heden, maarverbloemde ook niets. Ik deelde hem daarop mede,
dat ik mijn Regeering zou in kennis stellen met hetgeen hij
zeide. Hij had er volstrekt geen bedenking tegen en verklaarde
dat hij even onafhankelijk was als Koningin Victoria! Hij vroeg
mij naar mijn geloofsbrieven, en toen ik hem de instruetic toonde
mij door den Generaal in Natal gegeven, haalde hij zijn schouders
op, hield het voor een grap, en zeide : 'Zoo, dit is aan alle Kaf-
ferkapiteins geadresseerd! Moet ik daaronder gerekend worden?
Wat, ben ik dan os, en zijn mijne Kaffers geiten? Als ge weêr
hierheen komt, dan breng je me een brief van uw Koningin!
Verbeelden zij zich soms, dat mijn land aan den blanke behoort,
en dat gij recht hebt om mij en mijn volk te 'kommandeeren "'?_
En op het gelaat en uit de gebaren van zijn trawanten sprak
zulk een duidelijke vijandelijkheid, dat ik er ronduit voor uit
wil komen, dat ik mij gelukkig rekende, toen ik veilig buiten
het huis was. Was het tot dadelijkheden gekomen dan zou ik
buiten in de open lucht mijne wapens beter hebben kunnen ge-
bruiken." Zijn ontmoeting met den edelen Montsioa (hij spelt
diens naam l\Ionsewah) was hoogst grappig. Eerst liet deze
zwarte majesteit den heer Gillmore een paar dagen op zijn aan-
komst wachten. Hij was in de nabijheid van Lotlokano op een
bruiloft, en een handelaar deelde onzen reiziger in vertrouwen
mede: "de oude kerel is aan de .~pree,en is de laatste drie dagen
zoo dronken als een tol." Daags daaraan kreeg Gillmore een
audientie van 10 minuten. Montsioa ging weêr bruiloft houden.
Eindelijk den vierden dag was er een officiëelesamenkomst. "In
een halven cirkel werden zes stoelen gezet, de oude heer nam

in het midden plaats. Aan mijn voeten zat mijn tolk nederge-
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hurkt, die doodkalm een vuile pijp uit zijn zak haalde en aan-
stak. Ik hield een scherpe predikatie tegen hem, en gebood hem
de pijp weêr weg te stoppen. Monsewah vroeg waarom ik zoo
kwaad was, en wat ik gezegd had. Daarop verhaalde ik hem,
dat in mijn land bedienden niet mochten rooken in de tegen-
woordigheid van zulke voorname luï, als Zijne ~fajesteit, en dat
dit voor een gemis van eerbied doorging. 'Gij EngeIschen zijt
toch een groot volk,' zeide hij, 'ik zou gaarne naar Engeland
gaan om uw Koningin te zien.' Waarop ik antwoordde: 0 gij
zoudt een welkome gast zijn, en een logeerkamer krijgen in
Buckingham palace.' Na zulke en eenige andere gelijksoortige
beleefdheden zocht ik hem bij het punt in kwestie te houden, en
toen hij eindelijk zag dat ik het meende, vertelde hij mij dat
niets in haast kon geschieden, en dat hij ieder lid van zijn stam
zoo lief had als zijn eigen kind, en niet maar zoo los ertoe kou
overgaan om ze zoo ver weg te sturen. Maar als gij eens terug-
komt-en hij knipte met zijn oogen ironisch-dan zal ik alles
doen om mijn waarden vriend te believen." Een andel' kapitein
Matehaping zei: "als ik mijne jonge mannen met u geef, dan
zal Sechele mij opeten." En niet anders wa het met Gopani
en Ikalafijn, ~-) En toch tweemalen heb ik in het vorig jaar
dezen zelfden heer Gillmore aan een lichtgeloovig publiek in
Londen hooren verzekeren, met name van de hierdoor mij ge-
noemde Kaffers, dat zij loijale B!'itsche bondgenooten waren, en
hem in 1879' van alles hadden aangeboden, om Hare Majesteit
te helpen in haar oorlog tegen de Zulu's. De eerste maal was
in April bij eene samenkomst in de Balloon Society, toen de
zendeling MacKenzie zijn batterijen tegen de Boeren begon te
openen; de tweede maal was het in )lansion House, toen de
Lord Mayor van Londen daar zijn beruchte meeting hield.

De Volksraad der Zuid-Afrikaan che Republiek was zeker
niet slecht beraden, toen hij twee jaren geleden de Engelscho
TIegeering waarschuwde, Olll zich Loch niet ~c11111digte maken
aan den waan, dat' er loyale en illoyale inboorlingen waren. In
een belangrijk rapport over de nu aanhangige kwestie der Zuid-

) Zie Parker Gilmore, On Duty, ct ,.idq throu911 hostile ~f,.ica, London
Chapman and Hall, 1880, p.p. 230, 2 7, 330, 201.
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westelijke grenzen, hetwelk 7.00 ik mij niet vergis III zijn geheel
aan den Britsehen resident is toegezonden, komen deze merk-
waardige en zaakkundige opmerkingen voor: "Een der grootste
oorzaken van het misverstand is de meening, dat de barbaarsche
stammen der Kaffers in zekeren zin politiek verdeeld kunnen
worden in loyale Britseh-gezinden en illoyale Boersch-gezinden,
Ware er eenige schij n voor die meening, dan nog zou een goede
politiek het medebrengen er niet te veel gewicht aan te hechten,
om de onafzienbare heillooze gevolgen, die zulk een politiek voor
de toekomst van Zuid Afrika na zich moet slepen. Of zal, terwijl
men verzoening brengt (dit werd geschreven in Junij 1882) tus-
schen Afrikaner en Engelschman, de twistappel der nationaliteit
tusschen de Kaffers geworpen worden? Men kan sidderen als
men denkt aan de gruwelen, die zulk een hun opgedrongen
geschilpunt onder de millioenen zwarten in geheel Afrika zal Le
weeg brengen."

El' is alzoo geen eigentlijk gezegd Bechuanaland. De streken
zoo genoemd zijn de binnenlanden van Afrika, grenzende aan
beschaafde Staten, en zoo als overalover de wereld gezien
wordt, daardoor juist het tooneel van strooptochten, vrijbuiterijen
en botsingen. Een onderdaan van Koningin Victoria, in een
der drie koninkrijken van H. M. levende, weet bij ondervinding
of eigen ervaring niets van zulke grensgeschillen of "border-
questions "af. Wat hij daaromtrent nog lezen mag in Sir
Walter Scott behoort juist daardoor voor hem tot het terrein
van den roman, en hij kan zich niet begrijpen, waarom men
niet even rustig aan de Malope of Hartsrivier kan wonen, als
men heden ten dage boven en beneden de Tweed leeft.

Toch is het een zeer gewoon verschijnsel wat hier plaats
grijpt. Het lust mij den staat van zaken te laten beschrijven
door een onwraakbaar getuige. Over het geheel wanhoop ik er aan
eene betere en nauwkeuriger voorstelling te kunnen geven. " Er
zijn," zegt mijn deskundige, "in Zuid-Afrika twee stroomen van
.menschelijke wezens, die zich tegen elkander in bewegen. De
eene van Europeanen vloeit met stadigen loop Noordwaarts; de
andere ongelijker, ongeregelder, en niet zoo zichtbaar, maar
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inderdaad even wezenlijk, bestaat uit inboorlingen met zuid.
waartsehen koers naar de landen der blanken. Zwarten van
allerlei en onderling vijandelijke stammen verlaten hun woon.
plaats en zoeken werk onder de blanken, en het leven behaagt
hen daar zoo, dat zij er niet meer aan denken om naar hun
eigen land terug te gaan, maar er zich als veehoeders of arbei-
ders vestigen. Gelijk hij Zuidwaarts, gaat de Europeaan Noord.
waarts, zonder dadelijk overleg of onderlinge overeenkomst,
meest ieder voor zich daarheen waar hij denkt dat het goed voor
hem is. Vooraan de ontdekker, daarop de zendeling, en dan de
handelaar. Daar is de jager die den strui vogel neêr chiet om zijn
veeren, den olifant om zijn tanden, de giraf en den buffel om de
huid. De handelaar huist eerst in een wagen, dan in een ronde
hut, daarop wordt een ruw Europeesch huis opgericht, eindelijk
een stevig gebouw. Dat geschiedt binnen het verloop van wei.
nige jaren. Als het wild is weggejaagd trekken de handelaars
en de jagers dieper in. Maar dan verschijnt in het land een
andere klasse met meer berekening. Het is de boer en de
speculateur. De een zoekt grond om zijn kudde te weiden.
De ander doet zijn best om het bestuur des lands in handen te
krijgen en uit den greep der Kafferkapiteins in den zijnen, ten
einde de gronden aan de markt te brengen. Dan begint men
te spreken van landverkoop, een zaak tot nu toe aan de inboor-
lingen onbekend, hoewel zij zeer goed zich bewust zijn van hun
rechten als eigenaars op het geheele di strict. Papieren worden
geteekend door de kapiteins of andere hoofden-do i. hun naam
wordt met een kruisje daarop gezet-en met die papieren geven
zij een plaats aan een vriend. Soms twee papieren voor één
plaats; twee vijandelijke kapiteins begiftigen zoo met één en
dezelfde fontein twee verschillende per ionen. Dit is een rijke
bron van twist en proces voor het een of ander Landgericht der
toekomst, de beide blanke partijen houden ieder een grondbrief
voor dezelfde plaats. liet is allernoodzakelijk t op dezen dubbelen
stroom van menschelijke beweging nauwkeurig te letten. Het
mage mogelijk zijn daarvoor wetten te stellen en orde: maar
het is onmogelijk dien te beletten."

Toen ik deze getrouwe beschrijving van den zendeling John
MacKenzie las-hij heeft haar te Port Elizabeth den 26 ten No-
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vember jj. voorgedragen-gevoelde ik mij over zooveel onpartij-
digheid en nauwkeurigheid verrast. In mijne gesprekken ten
vorigen jare met den Seeretaris van Staat voor Koloniën gehou-
den, heb ik hetzelfde woord gebruikt, en den edelen Lord mijne
meening gezegd, dat het zelfs voor Engelands groote macht
onmogelijk was dien stroom van beschaving te keeren. Ja, men
moge er de schouders over ophalen, en van de ongelukkige
inboorlingen spreken wier landen weggenomen worden, het is de
groote wet del' beschaving die hier ruwen en onwetenden, roeke-
loozen en enthusiasten voorwaarts drijft, als voortrekkers en
pioniers van een hoogere ontwikkeling, onder en te midden van
lager staande rassen, om de door dezen wel hier en daar geoccu-
peerde, maar nooit en nergens naar behooren gebruikte gronden
te bezetten en in cultuur te brengen. Wat nu aan onze zuid-
westelijke grenzen gebeurt, is, van den dag af dat Joan van
Rietbeeck-den 7den April 1652 aan de Tafelbaai-landde, ge-
daan. Z66 en niet anders is de Kaap de Goede Hoop-nu
als de Kaap-colenie een juweel aan de kroon van Koningin
Victoria I-een beschaafd land geworden. Ook Natal heeft zoo
het licht gezien. De Oranje-Vrijstaat dankt aan hetzelfde gis-
tingproces zijn bestaan. De Zuid-Afrikaansche Republiek heeft

l'en gelijksoortige doopceel.
Waarom dan toch zooveel verbijstering over de twee kleine

embryo-staten: Stellaland en Gosen? Welke daemonische macht
drijft dan toch wel net groote Engeland, om met zooveel ver-
tooning en kosten een militaire expeditie naar deze woeste stre-
ken te zenden, waar men uren kan reizen zonder een levend
wezen te ontmoeten, waar alleen de veeboer of de jager kan
leven, beiden gewend om zelfs de ruwste ongemakken te verdra-
gen, tevreden en gelukkig als ze maar alleen zijn? Welke waan-
zin is dan toch wel in de hoofden van anders rustige en hokvaste
Kapenaars gevaren, om met hun misbaar van wreedheden nooit
gehoord, of schendingen van de eer van hun vlag, de lucht te
vervullen, en dankbaar neder te knielen aan de voeten van de
oldaten uit Donald Currie's chepen nu juist geland, als had-
den ze in deze standaarddragers van de Brit che vlag hun red-
der en beschermers te begroeten?
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Ik kom er rond voor uit, hier zijn geen goede staatkundige
drijfveêren in het spel.

Het vraagstuk in het zoogenaamde Bechuanaland is inder-
daad niet anders als ik het hier heb geteckend. Misschien zelfs
is het recht van de blanke nederzetting, te midden van de
Koranna's, Batlapins en Barolongs, nog wel grooter dan het
meestal het geval is. Stellig althans grooter dan het recht der
Engelsehen om het gedeelte van Zululand, als reserve bekend, te
occupeeren. Men weet hoe onze blanke vrijbuiters aan hun
gronden komen? Zij hebben ze bij wettelijke overeenkomst van
Mankoroane, Montsioa en Moshotte verworven, als prijs voor de
diensten in de onderlinge krijgen dezen edelen majesteiten be-
wezen. Sedert 1881 is de vijandschap der zwarten voortdurend
in grootere en kleinere krijgen uitgebroken. De hoofden hebben
blanke vrijwilligers opgeroepen, en van alle zijden stroomden
avonturiers toe, die niets te verliezen hadden en daarentegen
veel konden winnen. Aan den ongeredderden toestand kwam
van lieverlede een einde, en zachtkens béurde uit de verwarring
de orde het hoofd op, en geregelde besturen werden gevestigd.
Die besturen dragen den naam der beide zoo even genoemde
Republieken. Had men ze aan zich zelven overgelaten, dan
zou samensmelting der beiden het gevolg zijn geweest, en een
nieuwe grensstaat zijn gevormd. Misschien ware vereeniging
met de Transvaal of met de Kaapkolonie het uiteinde geweest.

Ik schrijf de mislukking van dit geleidelijk ontwikkeling--
proces aan de verkeerde inzichten van onkundige staatslie-
den toe, die op sleeptouw zijn genomen, zich zalven des onbe-
wust, door enkele mannen met meer brein en van heftige
opinies.

Onder de laatsten bekleedt de heer John MacKenzie, die
naar ik geloof bijna twintig jaren lang onder de Kaffers den
zendeling heeft gespeeld, 'een voorname rol. Hij heeft dus reeds
een lang verleden achter zich. Men vindt's mans sporen in de
Engelsche Bluebooks reeds zoo ver achteruit als in 1 68. In
dat jaar valt, tengevolge der ontdekkingen van Carl Mauch, de
eerste verschijning der Afrikaansche goudkoorts, die sedert periodiek
heeft gewoed. Aanstonds zonden eenige ingezetenen van Pieter
Maritzburg een verzoekschrift aan hunnen Gouverneur R. W.
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Keate, mu zich ten behoeve van Engeland te verzekeren van de
goudvelden bij Mosilikatse. Van uit het land der Bamangwati's
zendt Koning Macheng, resideerende te Shoshong, een brief aan
Sir P. E. Wodehouse, "als Gouverneur van de Kaapkolonie, die
hij gehoord heeft dat de grootste staat van blanken in Zuid-
Afrika is." Hij vertelt dat er goud is in zijn land, dat niet aan
Mosiiikatse behoort; dat de Transvaal hem aangezocht heeft door
Jan Viljoen, om zijn land over te doen, maar dat hij eerst van
Hare Majesteit wil hooren; dat hij zijn gebied niet zonder com-
pensatie wilovergeven, maar als hij behoorlijke compensatie
krijgt, hij daartoe genegen is, en hij noodigt Sir Philip uit zijn
land te komen besturen in den naam van Koningin Victoria.
Hij hoopt dat spoedig Engelands macht hem zal komen be-
schermen.

Aandoenlijk schrijven van een Kaffer in het binnenland!
Natuurlijk was hier een speculateur aan het werk, die den
Kapitein "een kruisje op een stuk papier" deed zetten. Het is
zoo. En de naam van dezen held is John MacKenzie, zendeling!

Misschien begreep hij zelf wel, dat het toch al te gek was,
althans in een post scriptum leest men: "bovenstaande brief is
niet een letterlijke vertaling van Macheng's woorden, maar hij
bevat een waar verslag van zijne inzichten en wenschen." In-
tusschen de gouverneur Wodehouee schijnt over de informaliteit
heen gezien te hebben, en hoewel zijn antwoord niet gepubli-
ceerd is, kan men uit het wederschrijven van den heer Mac-
Kenzie, in Augustus 1868, opmaken dat Z. Excellentie het plan
van annexeeren niet wegwierp. Als zendeling blakende voor
het Christendom, zendt MacKenzie nu al zulke inlichtingen als
welke dienen kunnen om het ontwerp behoorlijk te doen overwegen.
Het is een lange brief, twee compres gedrukte bladzijden in folio,
en het andere woord is goud! Goud in Mashona land, goud
bij l\Iosilikatse; goud bij Macheng. bij de Tate, bij de Shashe en
Shashane rivieren. Het is jammer dat het zoo ver is. Hij geeft
daarom een afstandswijzer-in ossenwagen dagen berekend, "min-
der nauwkeurig voor Europa," maar goed en nuttig voor Africa.
Zijn trek van Hopetown tot Masbona's goudvelden raamt hij op
55 dagen. Het is een gerustheid dat "hieronder niet begrepen
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zijn de Zondagen"! Na het goud de politieke zijde der kwestie.
"Het zal uwe Excellentie niet bevreemden dat nu hier goud
gevonden is de Transvaal aanspraak op de streken maakt." Die
grens-uitzetting van de Republiek doet hem aan een "lucht-
spiegeling" denken. Hij vertelt verder dat Jan Viljoen in een
brief aan John Lee, een man van Aliwal North, dezen had op-
gestookt de zendelingen en de Engeltichen te vermoorden *).

Wat de man zestien jaren geleden beloofde heeft hij ge-
houden. Haat tegen de Boeren opwekken en de hebzucht zijner
landgenooten prikkelen; domme Kaffers in den maalstroom van
politieke verwikkelingen brengen, en verdichte betuigingen van
hunne loyaliteit aan de Engelsche autoriteiten inzenden, ziedaar
zijn eerste schrede. Een jaar of wat later had hij bijna de be-
looning van zijn streven.

Voor mij ligt een politiek stuk, een schets van een pro-
clamatie, geteekend den 26sten Mei 1879, hetwelk ik te vergeefs
gezocht heb in een der Blauwboeken. Voor de historie is dit
stuk van eenig gewicht. Onder den naam van "Cis-
Malope grondgebied" worden dezelfde treken, nu in de ,~an-
deling Bechuanaland geheeten, door Sir Bartle Frere tot een
nieuwe colonie geproclameerd. De overwegingen tot deze daad
zijn kostelijk, al de zoogenaamde vertelsels over de loyaliteit
der Kaffers-d. i. hun Engelschgezindheid-worden daardoor aan
de kaak gesteld. "Aangezien H.l\!'s. provincie van Griqualand
West door de benden van de Kafferhoofden Botlasistsi, Lukas
zoon van Jantje, l\Iakolokwe en Morwe, hoofden der Batlapiris
en Batlaro stammen is aangevallen, en vreedzame onderdanen
van H. 1\1. zijn vermoord en bestolen: nn ngozicn de adrninistra-
tour van Griqualand West getracht heeft lungs vreedzamen weg
deze gruwelen te beletten, en herhaling daarvan te voorkomen,
maar te vergeefs, en H.l'.!'". troepen tot vervolging dcc moorde-

.) Men vindt dezen brief in een der treurigste blauwboeken ooit door
Engeland in het licht gegeven. Het is No, :!:j '06, van het jaar 1 '69.
Cape of Good. Hope and Natal, Correspondence ·relatin!] to the alle!]er7
kidnapping and enslaving of 1I0u.ng Africans bil the p6Qpl~ (!J the Transv.wt
.Repubtic, p.p.Hen 10
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naren uitgezonden, tegenstand hebben gevonden, worden al de
landen dier hoofden geannexeerd, als ook van Mankoroans, en
evenzoo van de hoofden Montsiwe, Moshette, Makoho, Barrokwans
en Barrhi, welke laatsten hun terrein hebben afgestaan aan het
Engelach Gouvernement, bekennende toen zij dien afstand deden
aan H.M's. Regering, dat zij onbekwaam waren om behoorlijk
het volk onder hun nominaal gezag te beschermen, te verdedi-
gen of te regeeren ! "

Men lette toch aandachtig op: het zijn dezelfde Kaffers die
een maand later door Mr. Parker Gillmore bezocht werden en
hunne loijaliteit toen op zoo schitterende wijs toonden door hem elke
ondersteuning te weigeren. Maar dit in het voorbijgaan. Vol-
gens order moest deze" draft of Notification, relative to the Cis-
l\Ialopo Territory" toegezonden worden aan den Eerw. MacKenzie
ter beoordeeling, verbetering van fouten in de namen en termen,
en ter vertaling. Wanneer dan alles werd goedgevonden door
Col. Warren en den Eerw. MacKenzie, dan stelt Sir Bartle Frere
verder voor, dat deze laatste zal aangesteld worden als Politiek
Commissaris van Cis-Malopo, op een jaarwedde van £1000
sterling.

Hoewel het stelselook finantiëel goed doordacht was-ein-
digt het stuk niet met de leuke .opmerking: "de ambtenaren
moeten wel bedenken dat het een hoofdzaak is om zoo spoedig
mogelijk H. 1\1.'s Regeering gerust te stellen, dat er door de
schatkist geen meerdere uitgaven zullen behoeven gedragen te
worden, dan die door het grondgebied zelf goedgemaakt kunnen
worden; "-kwam er van het plan niets en John MacKenzie miste
zijn één duizend pond 'IS jaars en bleef zendeling! Wij vinden
den ijverigen man vier jaren later in hoogere sferen, namelijk
in Londen, op onderscheidon platforms, in overleg en samen-
werking met de keurbende der Zuid-Afrikaansche specialiteiten,
mannen als Robert Southey, Sir Henry Barkly en last not least
Sir Bartle Frere, het Engelsch publiek opzweepende tot een
politiek, door hem imperialistisch genoemd, maar inderdaad niets
anders bedoelende dan de \'ernietiging dertwee Boeren-republie_
ken, en herstelling van de droomen van Lord Carnarvon. Met
bestudeerde gematigdheid spreekt hij, en zelden zal men hem
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kunnen betrappen op direct ruwe uitvallen. Het komt mij
voor, dat het jarenlange verkeer met Kaffers hem in de kunst
van het publiek debat ingewijd en geleerd heeft, hoe men
met vriendelijkheid en zachtmoedigheid een publiek alles kan
doen gelooven wat men goedvindt. Een proefstuk daarvan heb
ik hem hooren afleggen in de meeting ten vorigen jare door den
heethoofd Fowler, toen Lord Mayor van Londen, belegd. Hij
deed een verhaal hoe in een dier onophoudelijke gevechten tus-
schen de Kaffers, een der zwarte bondgenooten van de Boeren,
onder het geleide van een Boer een vijftiental arme zwarten
omringde. "De ongelukkigen," zoo vertelde hij, "waren in een
kraal. Zij werden opgeëischt, en toen zij weigerden uit te ko-
men met den dood bedreigd. Een hunner trad naar buiten-het
was een inlandsch geestelijke, een gekleurde Christenprediker ! "
Algerueene sensatie en medegevoel voor dezen anderen Uncle
Tom! "De Christen sprak den Boer toe, en verklaarde dat zij
zich vrijwillig zouden overgeven, indien hun leven gespaard werd!
Wat mij spijt," voer hij voort, "dat wa dat de edele rol niet
door den blanke, door den Boer, werd gespeeld, want ik heb de
Boeren lief; innig leed doet het mij dat dien dag de zwarte bo-
ven den blanke stond. Zij werden alzoo op hun belofte van
vrijwillige overgaaf uitgelaten, en .... alle vijftien vermoord!"
Indien ik zeg dat er een kreet van afschuw opging, spreek ik
te zwak; het publiek berstte van woede tegen de Boeren.

En toch wat had MacKenzie gedaan? Geen enkele onwaar-
heid gezegd, maar slechts verzuimd er bij te voegen, dat de
Boeren aan dien moord volmaakt on chuldig waren; dat die vijf-
tien Kaffers omgebracht werden door hun eigen natuurgenooten,
door Moshette's mannen en niet op dien dag, maar dagen later!
Intusschen hij liet de goede liên in den waan, en sprak geen
woord dat het misverstand kon uit den weg ruimen.

Het is een vast feit waar hij spreekt of lichrijft daar legt hij
het er op toe om minachting tegen den Boer te kweeken. Do
edele afstammelingen van de oud-Kaupscho families hebben weinig
reden van dankbaarheid aan den zendeling .l\IacKenzie. Ziet hoc hij
hen beschrijft, ten tijde der eerste verovering van de Kaap door
Engeland: "levend in armelijke hutten en krocht in, g 'kleed in
de vellen van het wild door hell om voed cl geslacht, met dekens
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uit huiden ssmengeflikt, zooals de 'karos' der inboorlingen, hadden
de Kaapscha colonisten niet veel Europeesche beschaving over-
gehouden toen zij onder de Engelsche Regeering kwamen. Toen
de Moravische broeders verlof verzochten, om hunnen arbeid on-
der de Hottentotten uit te breiden, brachten de burgers daar-
tegen hunne bedenking in, en wel vooral deze, dat aangezien
zoo velen van hen zelven lezen noch schrijven konden, het een
verkeerde stap was om Hottentotten meer te leeren dan hun die
van Europeesche afkomst waren." *) In hetzelfde stuk, hieronder
aangehaald, over de Transvaalsche Conventie sprekende, vermeldt
hij een omstandigheid die bij het teekenen daarvan voorviel.
Het behaagde den Voorzitter der Koninklijke Commissie, Sir
Hercules Robinson, bij die gelegenheid de vertegenwoordigers
der herstelde Republiek aldus toe te spreken: "\Vij kunnen niet
verzwijgen dat wij zeer ongerust zijn, niettegenstaande onze besto
wensehen voor den bloei van uw Staat, voor uwe toekomst.
Uwe grootste moeielijkheid ligt in de inboorlingen-kwestie. Wij
leden der Commissie verkeeren onder den indruk, dat hoe zorg-
vuldig de leiders ook mogen zijn om hun volk te bedwingen,
de behandeling der inboorlingen dikwijls hard en wreed is ge-
weest, en omdat wij het goed meenen, mogen wij bij het schei-
den nog wel een woord van raadgeving voegen, namelijk dat gij
uwen zedelijken invloed ten goede zult aanwenden, en alle mid-
delen der wet om voor de inboorlingen die geen stem in de
verandering van zaken gehad hebben, een zachte en toegeeflijke
behandeling te verzekeren." 'Wij, die destijds gereed stonden om
de Conventie te teekenen, waarbij Engeland feitelijk zijn onrecht
erkende-stonden bij die speech verstomd. Arrogant, en niet
anders moet zulk een toespraak genoemd worden in den mond
van een man, die niet tot onderhoorigen maar tot vertegen-
woordigers van een vrij volk sprak, en misbruik maakte van
zijn positie, om ter elfder ure eenige hatelijkheden te zeggen,
(lie de étiquette verbood te beantwoorden. Zoo dachten wij toen,
en denk ik nu nog. Maar hoc geheel anders de heer MacKenzie:

'*) Zie The Nineteenth Century, April 1883, England and South Africa
by the Rev. John MacKenzie, p. 701.
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"Hier," zegt hij, "ziet nu een Transvaalsche Boer het verschil
tusschen het Engelsch Gouvernement en het zijne, als in een
kort bestek. Een der boerenleiders zeide, in antwoord op den
raad en de waarschuwing der Commissie, C dat zij beloofden hun
best te zullen doen." Immers, dat een Boerengouvernement
het wagen zou het vrije spel van den Transvaalschen Boer in
de behandeling zijner dienstbaren te kortwieken, zou wel de
onpopulairste manier van doen zijn dien zij kunnen volgen."

Zoo wordt uit het goedig antwoord van den heer 1\1. W.
Pretorius, die te beleefd was om de beleedigende toespraak van
Sir Hercules Robinson naar behooren te beantwoorden en toch
iets wou zeggen, vergif gezogen *).

Noode verdraagt hij den Boer. "Gelijk Bnsutolnnd tot weêr
is tegen den Oranje Vrijstaat: zoo is het noodzakelijk comple-
ment van de gift van zelfbestuur aan de Transvaal de bescher-
ming en besturing van Beohunnaland door Engeland" t)·

Ten vorigen jare, toen de agitatie in Londen Over de
Bechuanen zoo kunstmatig werd gekweekt, was het een der staande
grieven op de meetings, dat de Boeren zich meester maak~en
van de gronden der Kaffers. Beknopt en bevattelijk werd dit
aldus door wijlen Sir Bartle Frëre gesteld: "de Transvaal vraagt
om Bechualand, niet omdat zij er recht op hebben .... de eenige
reden is dat de Bechuana's sommige dingen bezitten die de
anderen begeeren: landerijen, weilanden, wegen en waterbronnen!"
Meer in bijzonderheden trad de heer W. E. Forster. die o. a.
den 17den Maart 1883 aan het Parlement vertelde, dat de vrij-
buiters 75 percent van Montsioa's grondgebied hadden ingepalmd
en 95 percent van zijn zaailanden, hem zoo weinig overlatende,
dat er niet genoeg is voor het één zevende van zijn stam. Het
is spijtig dat hij geen dergelijke statistieke opgaven gaf over
de rooverijen der Stellalanders. Later, namelijk 27 November
1883, in de luidruchtige meeting van Mansion House, sloeg de
heer Forster op hetzelfde aambeeld, maar met veel forseher
slagen. c, Geef ons het land," zoo voerde hij de Boeren sprekend

*) T. a. p. blz. 720.
t) T, a. p. blz. 721.
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n, u en wij zullen de orde herstellen, als de eigenaars zich verzetten
zullen wij hen als rebellen verpletteren, wij zu lIen hun gronden
nemen, zooals die van Mapoeh en hunne kinderen 'inboeken.'''

Het is duidelijk dat al zulke uitlatingen berusten op de
voorstelling, dat de Boeren die zich in het zoogenaamde Bechuana-
land gevestigd hebben, zich meester maken van de terreinen
door de Kaffers bezet en gebruikt, dezen daarvan verdrijven
en zich zelven nestelende waar de arme inboorlingen vreedzaam
en gelukkig leefden. Wat beteekenen anders die roerende schil-
deringen van der inboorlingen ontwikkeling en ijver? Hoort
bijv. Lord Shaftesbnry: "deze Bechuanen zijn uit de diepten
van verdierlijking verlost en tot de deugden der beschaving ge-
bracht; moet het leven van zulk een kostbaren boom niet
behoed worden?"

Ik twijfel geen oogenblik aan de goede trouw van deze
sprekers. De namen van zulke mannen klinken te goed, toege-
vende een weinig overdrijving moet men eerbied betoonen voor
den kern hunner overtuiging. Eenmaalovertuigd, dat aan hunne
beschermelingen een groot onrecht wordt aangedaan, drukken zij
hun warme verontwaardiging heftig uit, en winden zich zelven
op,-maar voor een goede zaak. Al dien tijd luistert rustig de
Eerw. Mackeuzie toe, en ziet het vuur ontbranden, de vlam lustig
opschieten. Maar het is hem nog niet hoog genoeg. Hij gaat
olie in het vuur brengen. 1\1aar niet driftig; niet gooien, zacht-
kens gieten. "De vooruitgang in beschaving door de Beclmana's
gemaakt is zeer groot. Ieder reiziger in Bechuanaland kan
zich met zijn eigen oogen overtuigen hoeveel zij al nict verricht
hebben voor verbetering van het land. Zij zijn producenten
voor de Afrikaansche markt geworden. Men kan hunne koorn-
velden, hunne tuinen en boomgaarden zien. Is het nu recht
dat, zonder dat zij kwaad gedaan hebben, men hun hunne hoeven
ontneemt?"

Neen, de heer MacKenzie zegt niet, dat de Boeren zulks
doen, maar even als in het geval der vijftien Kaffers door
Moshette omgebracht, verwekt hij door zijn spreken die gedachte,
en het is zeker dat zijn gehoor op grond van zijn mededeeliug
het een onwederlegbare waarheid achten, dat de Boer zich ves-
tigende in de streken door Kaffers bezet dezen van huis en erf
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storting in de uitroeiing van een geheel ras te eindigen, waarbij
onmetelijke stukken grondgebied verworven worden, die men nog
in geen mensehenleven kan bezetten, en die inmiddels door
militair gezag bewaard moeten worden als ongebruikte kroon-
landen." *)

Wat hier ongeraden wordt geacht door een kundig Engelsch
hoofdambtenaar, die naar mij dunkt wel even warm voor de eer
der Engelsche vlag zal geklopt hebben, als zijn tegenwoordige
plaatsvervanger in Kaapstad, vindt zijn direete toepassing in het
geval dat ons bezig houdt. Laat ons het kind bij zijn naam
noemen. Onder leugenachtige voorstellingen wordt de Engelsche
soldaat gewapend, schijnbaar om den inboorling zijn grond te
verzekeren. Niemand denkt er aan om hem dien af te nemen.
Alles wat er gescniedt is dat de Boer zich vestigt, waar vroeger
alleen de Kaffer woonde. Deze laatste wordt aldus beperkt, maar
geenszins beroofd. Neem de schikking ter hand door de Kaapsche
ministers met de "vrijbuiters" van Gosenland voorloopig getroffen.
Aan alle eisehen wordt voldaan, de Kafferkapitein krijgt land in
overvloed en de vrijbuitersche Boeren hun plaatsen. Ruimte is er
voor allen. En nog meer dan dat: er blijven ongebruikte landen
voor de kroon ter beschikking over! De heer Warren, nu weldra aan
het hoofd zijner heldhaftige troepen, wist zulks voordat hij Engeland
verliet, zoo goed als wij het hier weten. In een memorandum
van den 29sten October j.l. tracht hij de bedoeling der Engelsehe
politiek in dezer voege duidelijk te maken. "Deze politiek, die
ook die van den Hoogcri Oommissaris is, is deze dat er ruimte
is voor allen: niemand. is er, die niet bekend is met het feit dat
de blanke Colonisten zieh over het geheele land zullen verspreiden
waar ook inboorlingen zich bevinden, onverschillig welke ver-
hinderingen hun ook in den weg staan. Alle klassen zullen dit
moeten toestemmen zoowel de aanvallende vrijbuiters aan den

*) Extract from a despatch trom Gov. the Hon'ble G. Cathcart to
the Secr. of State for the Colonies, d.d. Grabarnstown. Nov. 14, 1852; zie
Bluebook, Further correspondence relative to the Orange Free State
territory, Evidence taken at Bloemhof. Capetown. Saul Solomon, 1871,
p, 888.
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eenen kunt, als aan den anderen kunt de naturellen zeiven. De
kwestie is evenwel, hoe moet dit feit in de toekomst tot ver-
wezentlijking worden gebracht?

(A) Dit kan geschieden op eone wijze die voor de inboor-
lingen zelven heilzaam is.

(n) Het kan ook geschieden met geweld en bij vernietiging
van het inboorlingenras.

"De eerste politiek is van het Gouvernement die de belan-
gen der inboorlingen ten harte neemt. De tweede is van de
vrijbuiters. Tot de vcrwezentlijking evenwel van een politiek
als bedoeld onder (A) behoort men zeer delicaat te werk te gaan;
het kan alleen in praktijk worden gebracht door Keizerlijke
beambten, die in de verste verte niet behoorcri betrokken te
zijn in de handelsbelangen en speculatien van het land. Daar
is land in Bechuanaland dat zou kunnen worden geoccupeerd
door blanken, en van 1878 tot 1879 zijn rapporten gezonden
hoe dit land zou kunnen worden uitgegeven, maar de inboor-
lingen moeten niet worden beroofd, geen plaatsen moeten van
hen worden afgenomen, en het water moet geheel en als aan
hen gelaten worden. Na behoorlijk onderzoek zouden de nat~l-
rellen moeten verzekerd worden in de hun wettig toekomende
bezittingen; maar daar zijn duizenden akkers droog land (droogo
plaatsen genoemd). die, onder behoorlijke voorzieningen, aan
blanken konden gegeven worden ten einde zich te vestigen, b. v,
onder verplichting Olll op eigen kosten dammen te maken, of
bronnen uit te halen. De naturellen zijn zich ten volle bewust
dat de blanken zich over het land willen verspreiden. Alles
wat zij zoeken en begeeren is een politiek' van geven en nemen,'
-dat wil zeggen, zij zijn volkomen bereid om een deel hunner
draage landen af te geven en in vergoeding .laarvan de protectie
te ontvangen van een krachtig en rechtvaardig bestuur. Men is
geheel van meening. dat wanneer men tot de vaste overtuiging
is gekomen dat het Britscho Gouvernement de uitbreiding van
het blanke ras niet wil te keer gaan maar die uitbreiding onder
behoorlijke controle bevorderen, zonder de naturellen geweld
aan te doen of hunne privileges met voeten te treden, de sym-
pathis van de betere klasse in Transvaal en den Vrijitaat niet
langer voor do vrijbuiters zal blijven voortduren, wier hande.
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lingen zij. dan zullen begrijpen, dat voor hun eigen toekomst
schadelijk zijn. Dit zal te meer het geval zijn wanneer zij tot
de overtuiging zullen komen dat het Engelsch Gouvernement
de zaak ernstig opneemt en besloten is. om, zoo noodig geweld
te gebruiken."

Er is ruim te voor allen! Waar blijven wij nu met
de statistiek van den heer Forster, hem zoo beleefdelijk door den
Eerw. :MacKenzie medegedeeld? Zij is bedrog, en de heer
:MacKenzie is zoo goed als wij daarvan overtuigd. In de boven
reeds aangehaalde redevoering, door hem in Port Elizabeth ge-
houden, somt hij al zijn bedoelingen aldus op: "Men neme de
kaart en in een oogwenk ziet gij den toestand. Waar blijft de
Kaapkolonie, indien zij in het Noorden begrensd wordt? En wat kan
er niet van de Transvaal groeien, als het u insluit? De handelsweg
is belangrijk, maar er is nog een kwestie grooter dan die: namelijk
zal de Kaapkolonie de eerste plaats in Zuid-Afrika blijven in-
nemen? Let op uw eigen voordeel, als uw grondgebied zich in
Bechuanaland uitbreidt. Gij blijft dan de moederkolonie, die den
hoogsten invloed in Zuid-Afrika uitoefent. Gij zult dan het
leeuwenaandeel hebben in het goud van Bechuanaland en Mashona-
land, in het ijzer van Bechuanaland en Mashonaland, in het
katoen van Mashonaland, of wilt gij dit alles overlaten aan de
Transvaal of aan Duitschland, nu het daarentegen de wenseh
van Engeland is dat Bechuanaland ten slotte bij de Kaapkolonie
zal worden ingelijfd? Laat ons nu maar aannemen, dat gij u
zelven al genoeg vernederd hebt door uw eigen kortzichtigheid,
die u door de Transvaal en Duitschland zou hebben laten den
pas afsnijden-wat valt er dan nu te doen? Gij moet u op de
hoogte stellen van de tegenwoordige verlichte beweging in Engeland
ten aanzien van Afrika. Engeland verlangt van u raad. De
Kaapkolonie geeft een onzeker geluid. Verlangt die Kolonie dat
door u niets zal gedaan worden ter bevordering van den vrede in
Bechuanaland? Moet gij dan stil op zijdegaan staan en Engeland
zijn geld laten besteden ten uwen faveure? Is dit uw loyaliteit,
uw manlijkheid, is dat uw algomeene rechtschapenheid? Neen, de
t~4 voor iets hooger eA betera is gekomen. Bedenken wij toch
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wat de redenen zijn waarom bij de Staa.tslieden in Engeland de
naam van Colonisten in slechten reuk is, en Iaat ons de oorzaak
daarvan wegnemen. Indien zooals in Noord-Amerika. de Euro-
peanen in Zuid-Afrika. zich hadden uitgebreid, dan zouden nooit
twee onafhankelijke grensstaten in het leven zijn geroepen."

Gelijk in 1868 zoo nu, de Eerw. IacKenzie houdt zijne
vrienden het lokaas van goud, zilver en ijzer voor, en kittelt
hun nationale driften: om hen te lokken naar het land der
Bechuanen. Er is dus plaats voor hen. Zoo maar niet de Boer!

Het laatste woord van dezen man is vernietiging van de
onafhankelijkheid der twee Boeren-Republieken, annexatie van
Bechuanaland door Engeland.

Welke wegen heeft men niet al in Engeland ingeslagen om
daartoe te komen, dat wil zeggen van stap tot stap de regeerings-
mannen te brengen waar zij aanvankelijk niet heen wilden? Op
nog een dier middelen wil ik wijzen, en wel op de kwestie van
den handelsweg naar het binnenland van Zuid-Afrika. Men
heeft de lieden in Engeland wijs gemaakt, dat deze weg over of
door Bechuanaland loopt, en "dat deze weg voor de Kaapkolonie
moet open blijven om dezelfde reden als de Donau ten behoeve
van Oostenrijk moet open gehouden worden en het Suezkanaal
voor Engeland;" *) en hoe belachelijk en bijna onzinnig het ons
hier in de ooren klinkt, bij de absolute onkunde van de geografie
van Zuid-Afrika in Engeland bestaande heeft dit argument den
EngeIschen koopmansgeest getroffen en de eenige goede schikking
van de Bechuana-kwestie verijdeld. Wij hebben voor dit beweren
het gezag van Sir Hercules Robinson, een der hoofdfiguren in
het politiek drama van den dag. Hij schrijft den 26sten JuJij jj.
aan zijn Ministers: "toen de onderhandelingen tusschen de afge-
vaardigden van de Transvaal, de Rijksregccring en het Kaapscho
Ministerie, vertegenwoordigd door Sir Thomas Scanlen, werden
gevoerd, gevoelde de Rijksregeering dat het eenig direct belang
hetwelk zij bij de zaak hadden in de bescherming der twee Ka-
piteins Mankoroane en Montsiou bestond, wegens dezer mannen
trouwaan de Britsolie belangen. De Transvaalsche afgevaardigden

*) Zie Pall Mall Gazette, 13 Nov. 1883. A South .African. Belgium.
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waren bereid de onafhankelijkheid dier twee hoofden te erkennen,
mits dan maar de rest van Bechuanaland bij de Transvaal
kwame. Volgens die schikking zou Massouw's en l\1oshette's
grondgebied, zoowel als Stellaland en zooveel van Gosenland als
door een commissie aan Moshette en niet aan Montsioa wierd
toegewezen, binnen de Transvaal zijn gekomen. Z u Ik een
regeling zou beide, de Rij k sr egee ring en de Tl' a n s-
vaal, bevredigd hebben en een vrij goede waar-
borg voor vrede geweest zij n."

Laat ons even stil houden. Hier bekent Sir Hercules Ro-
binson dat de beschreven regeling bevredigend zou geweest zijn
en vredestichtend. Welnu, zou men het willen gelooven, dat
gedurende bijna twee jaren lang diezelfde regeling door de Re-
geering der Republiek is voorgesteld, dat zij door Mr. Hudson,
Britsch Resident, herhaaldelijk is aanbevolen, en dat de eenige
man die haar heeft tegengehouden Sir Hercules Robinson is
geweest, de hooge Commissaris van Hare 1\:bjesteit de Koningin?
Het is niet anders. De officiëele correspondentie kan het be-
wijzen.

Maar laat ons hem verder hooren. "Deze voorgeslagen ver-
deeling van Bechuanaland werd bestreden door hetgeen de afge-
treden eerste Minister van de Kaap voordroeg: 'als de belangen
van de Kaapkolonie bij den handelsweg naar het binnenland,'
naardien meer dan. honderd mijlen van dien handelsweg der Ko-
lonie naar het Noorden binnen de Transvaal zou vallen. Sir
Thomas Scanlen drong dus bij Harer Majesteit's Regeering op
zulk een regeling der Bechuanakwestie aan, die de genoemde
handelswegen vrij hield van belemmering en belasting." *)

Arme Sir Thomas Scanlen! De Rijksregeering voorstand-
ster eener bevredigende schikking der Bechuanalandkwestie, de
Transvaalsche delegatie daarvoor, Sir Hercules Robinson ook:
maar gij trouw wachter van het Suez-kanaal tusschen Taungs
en Mamusa, moest op uw post staan en bewerken dat zulke be-
vredigende uitzichten in rook verdwenen!

Het is een gewoon verschijnsel dat een goed staatsman
dikwijls onaangename plichten heeft te vervullen, en misschien

") H. E. the High Commissioner to Ministers; Capetown. 26th July 1884.
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verkeerde de heer Scanlen hier in één dier gevallen, waarin zijn
roeping om voor de belangen des lands aan zijn zorgen toever-
trouwd te waken, hem eenigszins vijandig moest doen optreden
tegen de belangen van een bevrienden staat, dien hij anders
liever van dienst zou zijn geweest. Uit de pertinente verkla.ring
van Sir Hercules Robinson moet men dit wel afleiden. Maar
uit hetgeen wij van elders weten-en het is vreemd dat deze
andere bronnen van kennis even officiëol zijn, als de mededec-
lingen van den Gouverneur van de Kaap aan zijne Ministers-
zou men tot een geheel ander gevoelen komen, en eerder tot de
conclusio, dat die geheele kwestie van den handelsweg door Be-
chuanaland aan Sir Thomas Scanlen volmaakt onverschillig is
geweest, dat hij er volstrekt niet voor in de bres is gesprongen,
dat zij hem eigentlijk is opgedrongen en dat men hem als hot
ware daarover de woordon heeft moeten uit de keel halen, en
dat hij toen nog beleefdelijk geëindigd is met te weigeren zijn
opinie er over te zeggen. Onze bronnen zijn de brieven in het
vorig jaar gewisseld tusschen het koloniaal departement en den
heer T. C. Scanlen, toen in Londen. In den eersten brief wordt
aan den Kaapsehen Minister den staat der onderhandelingen
medegedeeld tusschen de TransyaaIsche Deputatie in Londen aan
gekomen en de Rijksregeering, en hem de vraag gedaan of zijn
Gouvernement niet genegen zou zijn zich met de kwestie van
Bechuanaland in te laten, hetzij door het annexeeren of door
zijn aandeel in de kosten van bestuur te dragen, te samen met
de Rijksregering en de 'I'ransvaal- Uitdrukkelijk wordt de aan-
dacht gevestigd op de verklaring der Deputatie, dat zij geen uit-
breiding van grondgebied verlangen nadoelig voor de handels-
belangen van de andere staten, en men stelt het alzoo den heer
Scanlen als mogelijk voor dat do handelswegen naar het Noorden
buiten de Transvaal zullén blijven. Vier dagen bedenktijd neemt
de Kaapsche Minister ; dan bedankt hij voor de annexatie-
noeh voordeelig, noch practisch! Wanneer alle partijen (Bijka-
regeering, Transvaal en Kaapsch Parlement) het eens worden
over een protectoraat, dan zou zijn Gouvernement ook wel zijn
aandeel in de kosten willen dragen. Het antwoord beviel aan het
Koloniaal Departem ut maar ten halve. IIGij zegt niets over de
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inzichten en wensehen van uw Gouvernement ten aanzien der
handelswegen naar het Noorden." Inderdaad, de opmerking was
gegrond. "Wij hebben," zoo vervolgt de Rijksambtenaar, "zoo
dikwijls ons laten vertellen dat de Kaapkolonie het grootste be-
lang heeft om die wegen open te houden, en omdat Lord Derby
geloofde dat uw kabinet er zoo bijzonder gewicht aanhechtte,
heeft hij er de Transvaalsche Deputatie juist op gewezen, als
op een punt dat het eerst van allen overwogen moest worden."
Begrijpt eens, eerst van allen! en bij 1\1r. Scanlen in het geheel
niet. En terwijl de Kaapscha Minister dit Kaapsche belang
zelfs met den vinger niet aanroert, is Lord Derby zoover gegaan
van het uit zich zelf aan de heercri Kruger c. s. te gaan aan-
dragen; louter uit ijver. Heel natuurlijk gaat de Rijksambte-
naar daarom voort; "ik moet u daarom nu verzoeken om aan
Lord Derby op te geven, wat de Kolonie verlangt voor en bereid
is te doen met die wegen. H. 1\1's. Gouvernement is overtuigd
dat het in het belang van den handel is dat die wegen vrij zijn
van belemmering en belasting, maar het is eene zaak die vooral
en bijna uitsluitend de Kaapkolonie raakt, en tenzij die Kolonie
bereid is ten volle haar aandeel in de verantwoordelijkheid en
de kosten te dragen, kan H. 1\1's. Gouvernement zich niet
langer gerechtvaardigd achten om deze kwestie als noodzakelijk
of gewichtig te beschouwen."

Op grond van deze correspondentie verklaar ik, dat niet
Sir Thomas Scanlen om die laffe handelswegkwestie de bevre-
digende schikking van Bechuanaland heeft tegengehouden, maar
dat men hem haar zelf heeft opgedrongen, en dat achter hem
om Lord Derby zoodanig geïnfluenceerd is geworden, dat hij
een werktuig in andere handen zelf het hout heeft gesneden voor
de spaak die het wiel heeft opgehouden.

Men hoere hoe de Kaapsche Minister zich nu over dien weg
of die wegen naar het Noorden uitlaat. Vooreerst;" als mijn
Gouvernement er toe overgaat om een deel in de kosten van
het protectoraat te dragen, dan is natuurlijk de eenige reden
handelsbelang van het binnenland. Maar het is spijtig dat de
waarde van dien handel zoo onzeker is, dat men ze niet be.
grooten kan. Hoewel men kan aannemen dat de handel, nu
achteruitgegaan door de onrust in die streken, ali er een orde.
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lijk bestuur komt zal herleven. Die handel bestaat echter

grootendeels uit artikelen van Britsehen oorsprong. Ik ben
het daarom niet eens daarmede, dat "deze zaak vooral en bijna
uitsluitend de Kaapkolonie raakt." Ja, zelfs de aanhechting van
Bechuanaland zou daarom de belangen van den handel niet
volledig beschermen, aangezien men hooger op dezelfde bezwaren
had. Wat de grenslijn betreft: dit is een zaak voor H. ~I. 's
Gouvernement tel' beoordeeling. en "het zou mijnerzijds onbe-
scheiden zijn hierover eenige opmerkingen te maken, zelfs indien
ik er ook al de vrijheid toe had." *)

Sir Hercules Robinson moge het met zijnen gewezen eersten
Minister uitmaken, waarom of hij hem zoo geheelonrechtmatig
als een stokebrand heeft voorgesteld, die de eenige goede schikking
in Bechuanaland heeft tegengehouden i-deze eerste ambtenaar van
de Britsche kroon in Zuid-Afrika mogo misschien in de bijzonder-
heden door zijn geheugen zijn verlaten, in de hoofdzaak zelf ga ik
onvoorwaardelijk en blindelings met hem mede: :die handelsweg
naar het Noorden heeft een belangrijke rol in de beslissingen
ten vorigen jare gespeeld. Mannen minder eerlijk dan de
nuchtere Scanlen, die er zich niet koud noch warm over heeft
gemaakt, en ook eerlijk genoeg geweest is om ertegen betel'
weten aan geen hefboom van te maken, hebben Lord Derby en
door hem het Engelsch publiek misleid.

Daarom is dan nu Kolonel Warren op reis om het tweede
Afrikaansche Suez-kanaal voor den Engelsehen handelopen te
houden. Acht duizend man zullen hem daarbij helpen.

Slechts weinige woorden ten slotte.
Ten gevolge van de verkeerde handelingen der Regeering

van de Zuid-Afrikaansche Republiek heeft een aan de Boeren-
republieken vijandige partij een voorwendsel gekregen om
Engeland tot het uitzenden oencr militaire expeditie te be-
wegen. Het is wederom eeue wrange vrucht van het stelsel, dat

*) Further Correspondence, etc., 188·1. C. 381, p. 99, 119, 121, 123.
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in een man als S. J. du Toit zijn vertegenwoordiger en woord-
voerder heeft, en tot heden weinig anders als onrust, tweedracht
en haat heeft gezaaid. De mannen van Stellaland en Gosonland
hebben het aan die richting te danken, indien zij nu van twee
zijden geperst, van twee kanten klappen beloopen.

Intusschen de fouten door onze Regeering gemaakt zijn niet
onherstelbaar, en met een weinig goeden wil aan den anderen
kant is vrede en verzoening zeer goed denkbaar.

Inderdaad, de fouten zijn hersteld. Door de ervaring geleerd
zal de Regeering hier zich voortaan welonthouden, van met het
buitenland zich te bemoeien, en begrijpen dat haar eerste plicht
is te zorgen voor de welvaart van haal' eigen staat; het zijn
geen vrienden van de Republiek, die aan het zwakke bestuur
hier wijs maken, dat het voor de belangen van Zuid-Afrika te
zorgen heeft.

Maar men zij ook aan de andere zijde voorzichtig. Duide-
lijk genoeg heb ik mijn gevoelen ontwikkeld, dat er weinig
goede redenen voor een militaire expeditie bestaan. Maar, indien
Engeland lust heeft om een nieuwe colonie ergens in de wijde
wereld te gaan stichten, en daartoe geld en mensehenlevens veil
heeft, ligt het buiten onze bevoegdheid daarover den staf te bre-
ken. Als privaat persoon en onpartijdig toekijker der wereldsche
dingen mogen wij er zachtkens over schertsen, als burger van
een vrij land heb ik er mij niet over te bekommeren, al is het
ook dat het terrein waar Engeland nieuwe krijgstrofeën gaat
zoeken in mijne onmiddelijke nabijheid ligt. Wat Gladstone "an
Duitschlands koloniaal streven zeide, kunnen wij overnemen en
uitroepen: "John Bull, gij zijt welkom in de vette landsdouwen
van Mankoreane en zijns gelijken!" Ook zelfs nog, wanneer
in een buitengewone bui van humaniteit het Engelsche volk
zich opgewekt gevoelt daar de zedemeester te gaan spelen en
misdaden en misdadigers wil gaan straffen, kunnen wij dit ge-
laten aanzien, zij het ook dat wij de hoop uitspreken, dat deze
zedemeester zijn taak onpartijdig opvattende, de schuldige vrij-
buiters van alle nationaliteiten zal straffen, even streng of recht-
vaardig zich betoonende voor Scatty Smith's paardendieverij, als
Voor de gewaande moordenaars van Betheli.
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daar, wanneer deze groote gewapende macht er toe dienen
moet om de "pioniers van beschaving," de Boeren, die hun
plaatsen onder en te midden der Kafferstammen hebben geves-
tigd, mannen van Gosenland of Stellaland, te verdrijven, dan
zullen wij verplicht zijn een nieuwen gruwel van Engelscho
politiek te boek te stellen, en aan alle Kolonisten zonder onder-
scheid van afstamming toeroepen: "Kunt gij het gedoogen, dat
een misleide Regeering den bijl legt aan uw eigen bestaan, en
opentlijk in den strijd tusschen blanken en zwarten zich aan do
zijde van den laatste schaart?" Dan is het tijd, om te waar-
schuwen: "laat de duivel van nationale haat u niet verblinden,
een politiek die den Boer verjaagt en den Kaffer boven dezen
stelt is ook uw vijand: Burger of Kolonist van Zuid-Afrika, wie

gij ook zijt en waar gij ook woont."
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