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de Boeren, verspreid over het gansche land! Die overbleven 
waren beroofd van al hun vee; wat konden ze doen? Zouden 
ze nogmaal zulk een lachting afwachten en omkomen door 
de hand van een wild volk of terven van honger in de 
wilderui ? Helaas, hoe zwart was hun toekomst! Waarheen 
moesten ze gaan? Vanwaar was voor hen hulp te wachten? 
Van Groot Brittanje? Ja, en er k\Vam hulp. Een chip 
meerde bij Port atal en kapitein Jarvi zette voet aan 
land. • Dankt God, nu komt hulp! Geen vree meer voor 
het zwaard van Dingaan. Eindelijk hulp!" Dat waren de 
gt'dachten van menigen een oudigen Boer, 

Helaa,, hoe poedig wa hun vreugde veranderd in droef
heid en verontwaardiging; want hoe wreed werden ze ont
nuchterd toen ze vernamen dat hij, inplaat van hun te hulp 
te k9men, gezonden wa om hun het vechten met de inboor
lingen te verbieden en ben te ontwapenen. Wat te doen? 
Zouden ze kapitein Jarvi weer tand bieden? Ja! Eer 
vechten en neuvelen dan de wapenen overgeven. Maàr at 
dan, als de Kaffers hem te hulp nelden? 

De vooruitzichten waren vogr de Boeren lecbter dan ooit 
tevoren. Zij handelden daarom met groote bebendigheid en 
stille beru ting. 

Ze kwamen niet in openlijk verzet, maar verborgen hun 
wapenen en ammunitie en onderwierpen zich gewillig aan 
de nasporingen van kapitein Jarvis, in al hun ellende God 
aanroepende om uitkom t. 

Toen kapitein Jarvi zich vergewist had dat er op de 
arme Boeren· geen buit te behalen was, en daar atal toen 
nog niet veel aantrekkelijkbeid bezat, was bö blü de terug
reis te kunnen aanv-aarden. 

Arme 1 verlaten Boer, wat was nu uw toekomat? In een 
wild land, in de nabijheid van een machtigen woesten stam, 
geregeerd door den tiran Dingaan. 

at ander moe ten ze doen dan de moordenaars tral'en 
en den vrede met geweld berstellen i' Derhalve ..temden Pieter 
Uy , Hendrik Potgieter en alle anderen hierin overeen, dat 
Dingaan g traft moest worden en de vrecle moest hersteld, 
ala de Boeren oortaan in dat land :&ouden kunnen Ie en. 
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deren, een welsprekend getuige \"all het vreeselijk bloedbad, 
daar aangericht. 

God had de Boeren beschermd en het duur gekochte Natal 
i1~ hun handen gegeven ; maar ze waren beroofd van hun \"Ce 
en wisten niet wat te doen. 

Doch hun God en zijn Woord waren getrouw en wie God 
vertrouwt, heeft niet op zand gebouwd, en voor Hem was 
hun zaak rechtvaardig, daarom zond Hij hun hulp uit de 
hoogte. Andries Pretorins was met andere Boeren kort ge
leden van de Kaap aangekomen en had, na al de Boeren die 
in ~'a tal waren bij el kaêr geroepen te hebben en eveneen 
velen uit den Oranje Vrijstaat, een commando van ongevetlr 
vierhonderd man gevormd, waarmeê hij een inval in Din
gaans land waagde, en hoewel zijn mannen slecht met vuur
steengeweren gewapend waren, laagden zij er den lt)den 
December 1838 in, Dingaan in éeu lag te ver laan, zijn 
koninkrijk teniet te doen, zijn hoofdkraal te verwoe ten en 
hem zoo ver het binnenland in te drij\"en, dat hij niet in taat 
is geweest terug te keeren. 

Uit dankbaarbeid voor de behaalde overwinning beloofden 
de Boeren dezen dag als een dankdag te wijden, en zoo is 
de t6e December steeds herdacht t.e PaardekraaL Men zou 
nu meenen, Mevrouw, dat de Boer na al deze gebeurtenis en 
met vrede werd gelaten, lovende zijn God i u het land dat hij 
tegen zulk een prijs gekocht had. 

Maar neen, nog was het juk der onderdrukking niet ge
broken. De kelk hunner bitterheid wa nog niet tot den 
bodem geledigd. Nauwelijks hadden de Boeren een dorp, 
Pietermaritzburg, ge ticht, waterputten gegraven, een kerk 
ge ticbt, een kleine school voor hun kinderen gebouwd, een 
raadhui en een gevangeni opgetrokken, toen dreigende wolken 
zich vergaderden boven hun hoofden en de alarmklok opnieuw 
moest geluid. t-

Wat mag het zijn? De Kaffer ? .1. ~een, duizend-, duizend
maal erger. De Engelsehen zijn gekomen; een officier i daar 
met een compagnie soldaten en een kanon. w Het i kapitein 
Jarvi , die goede d~&ppere soldaat. We zullen met hem dç zaak 
spoedig in het reine hebben, weldr~ zal hij weer vertrekken!" 
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dooden op beL lagveld achterlatende, terwijl versebeidene 
gevangenen den Engelseben in handen vielen, van ie men 
nooit meer iet zag of hoorde! Zoo eindigde dit tooneel van 
het drama in Zuid-Afrika afgespeeld; nieuwe ellende over 
de hoofden der nrdrukte Boeren, die niet dadelijk konden 
trekken of over de V aalrivier ontkomen, waar de Portu
geezen bon een stuk land badden afgestaan, dat door d 
invallen van Moselekatse voor een groot deel van zijne be
volking beroofd as, v6or zijn aannl op de Boeren in 1836, 

aanoor hg streng gestraft was door Piet Uys en Hendrik 
Potgieter. Het land wa , om zoo te zeggen, door de Boeren 
gezuiverd, en nu maakten ze gebruik van het aanbod der 
Portngeezen, om zich boven de V aalri i er te vestigen. waar 
ze oogenblikkelijk een dorp tiehtten, dat ze Potche~ troom 
noemden. a een kerk gebou d te hebben, verkozen ze een 
Parlement vaardigden wetten uit enz. enz. 

Om treeka dien tijd begon bet Uwer aje teits Gouverne
men& duideliik te worden, dat het betere politiek was den 
Boer trikt alleen te laten, dan hem teeds al een vogeltje 
te te verJagen an tal an boom boom. 
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op afkomst en gèboorte, saamgroeien tot éen volk of natie? 
Vanwaar dan die strijd, die moeite? 
Het is de schuld van de diamanten, Mevrouw; van de Ba

sutolandquaestie - .vraag Theopbilus Shepstone maar -
van hetgeen plaats greep den 12deo April 1871'3. 

Ja! Lord Carnavan weet het, ook weet Sir Michael Hicks
Beach het zeer goed. Moesten de Boer,m niet toegeven in 
de quaestie over de diamantvelden, door hen in bezit geno· 
men? Werd de roem van de Basuto 's na een langen bloa
digen strijd te hebben tenonder gebracht, den Oranje V rijstaat 
niet ontrukt? Werd de Conventie niet geschonden, toen een 
landstreek waar de diamantmijnen lagen, hun ontnomen werd, 
en zij gedwongen werden een som van 90.000 pond sterling 
in betaling aan te nemen - een be pottelijke som, daar 
de waarde der diamanten, in éen week gevonden, dit bedrag 
overtrof? 

Werd de Transvaal niet geannexeerd nadat de Boeren 
de wilde volks tammen tenonder gebracht hadden? Hebben 
de Boeren niet drie lange jaren achtereeu, eerst Lord Car
navan, later ook Sir Michael Hicks-Beach, als op hun knieën 
gesmeekt om herstelling en eerbiediging hunner rechten; 
hebben ze niet met datzelfde doel twee gezantschappen naar 
Engeland gezonden, terwijl ten slotte de laatste hoop op 
recht in 'rook vervloog? 

Daarom hebben de Boeren, tot wanhoop gebracht, den 
13den December 1880, te Paardekraal besloten het Gouverne
ment te verzoeken hun rechten te erkennen, die door de 
annexatie ge chonden waren. 

Het zal U niet onbekend zijn, Mevrouw, dat na de annexatie 
van het land op den 12 April 1877, een handeling waar
tegen de Pre ident Th os. Burgers uitdrukkelijk protesteerde, 
een proclamatie in naam der Britten te Pretoria werd uit
gevaardigd, zonder dat de Boeren eeuigen tegenstand boden. 
Neen! niettegenstaande hun verontwaardiging over dit schreeu
wend onrecht, vergenoegden de Boeren zich voorloopig er 
meê tot U, Mevrouw, een petitie te zenden tegen deze onrecht
vaardige inbreuk op de Conventie, bedreven in naam van 
Uwe Maje- teiL. Daarom lieten zij de afkondiging stilzwij-
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naar niet ontdekken kunnen. \V e hebben eenc helooning \·an 
ze duizend gulden uitge:;chreven v.oor ieder die ons eenige aan
wijzing kan geven, die de inhechtenisneming van hem, die den 
moord bedreef, tengevolge heeft; tot nu toe, helaas, tevergeef . 

"\Velnu, Mevrouw, hoeveel vrouwen zijn niet in Londen ver
moord door den zoogenaamden .Jack-the-Hipper, dil.l niettegen
staande "Mr ühamberlain, nooit gevangen is? Wie zal er over 
denken Engeland den oorlog te verklaren om dien Jack-the
Hipper? .Mr Chamb('rlain wil geheel Zuid-Afrika in vuur en 
vlam zetten, omdat wij een moordenaar niet kunnen vinden. 

Zult Gij, )levr0uw, bet toelaten dat een kleinr.wak volk, dat 
telkens en telkens zijn rechten zag vertrappen en dat teed 
getracht heeft in vrede en eendracht met het volk van U we 
Majesteit te leven, wordt onderdrukt en overweldigd door de 
wereldbekende macht van Groot Brittanje, alleen om de .grie
ven" van mannen, die ik U we l\1 ajesteit reeds afteekende? 

Zoo is het onderzoek van hem, die het een eer en voorrecht 
acht U we Majesteit de koningin van Groot-Brittanje en Ier
land, de keizerin van Indië te roemen; die erkent de edel
moedigheid van de Brit che natie en van zoo menig Britsch 
staat man . 

.• :• een, .Mevrouw! biddende tot den !machtigen God, die over 
koningen en vorsten heer. cht en alle bestuurt naar zijn vrijen 
wil, zal ik, die dit nederig verzoekschrift tot U richt, nooit 
gelooven dat Uwe Majesteit zal toelaten, dat de heilige 
rechten van een zwak vredelievend volk in Uwen naam ver
trapt worden en Zuid-Afrika in r11mp en nood gestort wordt. 

Integendeel: ik "meek G, Mevrouw, dat vrede. ru t, voor
spoed, eendracht en samenwerking mogen heerschen in den naam 
van Uwe Maje teit over geheel Zuid-Afrika en duren zoolang 
een Boer of een Engel chman op aarde leeft. 

Dit i. de wen eh en het gebed van hem, die tot we 
Maje teit dit verzoekschrift richt. 

P. J. JOUBEBT. 
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