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VOORWOORD. 

De genemal de1· Tt·art..~ra/e,·s, commandant P. J. JouBERT heeft 
-ondet· den titel: 11Eene em.stige voo1·stelling en histo,·i.,che het·inne,·ing 
met bet1·ekking op Je tegenwo01•dige c1·isis" 11 een aan de Koninyin 
van Engeland opged1·agm vlugsclu·ift gesdt,·ever,, dat op het einde 
vrm Augustus van dit jaar a{!JI!dNlkt is in de in Johannesbw·g ve,·
sdtijnende Engelsche Courant The Star. De trew·ige lotgevallen, die 
de uit de kolonie vel'tb·ongen oude HvllandBd1e en F,·wwdte koloni.~ten 
doot·maken moesten, .:ijn hie1· bek1wpt en awtg1·ijpe1ul gesdtetst doo,· 
·een man, die ::elf in den st,·ijd dN laatste ja1·en tussdten Engelund 
en Tt'WtSt•aal ::.ee1· op den voo''!f"Otul is getreden, een man. die nu. aan 
den cwond van ::ijn leven IW!J ten sll·ijde tt·eht, om de vrijheid uan 
:ijn uadm·land tegen een ove1'11Wd~tigen en betjeer·ÛJe?L vijand te 
t'el'dedigen. 

\Vie belang.~lelt in de lotgevallen mn de aan ons ::oo nauw vel'
wanle Bow·en - entvelk Xede,·lande,· doel dit niet,- ::al dit vlug chrift 
111et ~el'l' veel belangstellill!f li':en, 11wm· ook met een gevoel valt w,·ok 
teuen de I!JI'amûelw Oll(le,·d,·~tkke,·:<. 

De Vel'lalel'. 
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J{are filbqjesteif de d7fonilljp1z VaJl 

@.root-!l3rittamzië en tlerland, heizerin 
Ç5j J·-van clllafe, en::.. e1zz. 

~é~led! 

Gedrongen doot· vree. en zorg om den bestaanden toestand, waagt de 

<Jntlergeteekende bet, in dezen kritieken tijd en met bet oog op de 

donkere toekomst, die al~ een donkere wolk over het land hangt, dat 

mijn l'::tdel'land is, zich tot U te wenden. 

De beklagenswaardige tor~tand, rlie op het OOO'enblik heerscht, i.· te 

wijten aan de onrechtmatige handelingen ,-an een Uwer ministers, die 

mis~chien in goed vertrouwen, doch in elk geval slecht ingelicht, zich 

heeft laten leiden door gewetenlooze geluksjager:, waaghalzige speculanten 

en onverzadigbare kapitalisten. 
Hierop zal de onderdanige schrijver in dit vlugschrift 1erder ingaan, 

maar zou zich gaarne eerst in allen eerbied aan Uwe Majesteit voor

stellen. Hij is een af~tammeling, de achter- achter-kleinzoon van PJERRE 

JouBEllT, een der Hugenoten, die om godsdien~t-redenen genoodzaakt 

waren, hun geboortegromt en hunne wienden te verlaten en hun toevlucht 

te zoeken in Zuid-Afrika, waar zij hunnen God in l'l'ijheid dienen kondrn. 

Hij trok naar Fran~ch-Hoek, bij Kaap tad, dat toen onder bestuur van 

de Holland~che Compagnie ~tond, rn werd met Gods hulp een der wel

ge:teldste en meest inl'loedrijke Boeren en grondbezitters. 

Daar bleef hij wonen, totdat de omstandigheden hem dwongen, uit te 

wijken naar bet di~trict Gra!f-Reinet, waar hij nu begraven !io-t . . .. 

in het land, waar ik geboren werd, en dat in ·1806 onder de heerschappij 
van Groot--Brittamrië kwam. 

Wee ons! \Vat beeft ons voU' al niet moeten lijden ond~r deze 

1·egeering ! 

Waarschijnlijk zal het Uwer ~1aj~steit nooit ter oore zijn gekomen, 
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waarom dit volk niet t·ustig lwn leven in het land zijner keuze en zijnet• 
geboorte. En wie is er nu nog, die dat zou kunnen vertellen? En 
waarmede zou hij moeten beginnen? Alles in bijzonderheden te vertellen~ 
zou immet'S niet aangaan. 

Als men den Boer dikwijls heeft afgeschilderd als ontevreden, da111 
was dit overdreven ten deele, en gedeeltelijk ook niet waar. 

PAUL KRUGER. 

Zoo bijvoorbeeld toen er spral;e was van bet afschaffen der sJa,·ernij_ 
heeft men beweerd, dat hij, inhumaan als hij w~>s, er zich tegen verzet 
had. Keen Majesteit, de Christelijke Boer was niet tegen de vrijlating 
cler slaven, maar wèl tegen de middelen, die men onder de gezegende 
Engelsche heerschappij daartoe bezigde. 

Weet Uwe Majesteit wellicht, hoe de BoPren aan hun slaven kwamen? 
Zij, de Boeren, hadden geen schepen, die slaven van Mozambique ofvan 
waar ook, aanvoerden, daar het slechts aan Engelschc schepen was toe
gestaan, slaven aan de Kaap-markt te brengen. D Bocren kochten 
daarom hunne slaven in den beginne ,·an Engelschen, en vcrheugden zich. 
zoodoende voor een korten tijd in een zekeren vooruitgang, want zij 
konden met behulp van deze duur gekochte r;laven hun land beploegen 
en bun koren zaaien, dat onder de zegenrijke Brit~che wetten niet duurder 
dan 10 cent per zak kon worden verkocht. Door Engelsche kooplieden, 
werd bet dan met groote winst van de hand gedaan. 
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En nu, Majesteit, deelde men den Boeren plotseling mede, »Uwe slaYen 
zijn vrij. Dat en dat bedrao-, dat je in Engeland kunt gaan balen, zal 
U voor dit verlies . cbadeloo stellen". Kon men nu van den Boet· Yer

wacbten, l\Iajcsteit, dat hij met zijn os enwao-en of te paru·d daarbeen 
gi11g en zijn gelrl haalde ? In dien tijd zulk eene lange en gevaarlijke rei 
te ondememen (diP minstens 100 dagen zou hebben geduurd) zou natuur
lijk mrer bchhen gP-kost, dan de gering(' som bedroeg, die al. , chade
loo~ telling werd uitgekeerd. Et· bleef dus \"OOr den Boer niets :'lndet-s 
ove1·, dan óf den Engelsehen handelaar, \!lil wien hij dr slaven voo.1 

l10ogen vrijs had gekocht, te 
verzoeken, bet geld YOOr hem 
op te nemrn Of de aan~praak 

op dat geld zoo goed moge
lijk te wrkoopen. Gewe

tenlooze agrntcn deden btm 
voortlcel hiermede. Het was 
in hun belang, den Boer niet 
te Yerzoenrn met dezr wet 
en dr Engelsche macht. 

maar w·eleer hem op te 
hitsen. omdat zij hoopten 
op (leze wijzr in het bezit 
Yan zijn land te komen . 

. 'TEIJ:\. Presielrut ,·au den Ornnjr-Yrijstaat. 

De opstand van 18H3. 

De steed~ toenemende beYolking verspreidde zich meer en meer en 

\'erwijdde zooclocnrle de grenzen der kolonie. Het is uwe ~lajesteit mis
schien hek<'nd, wat de ru·me Boerrm aan de grenzen te lijden hadden, wier 
vel' men roofde, ja, dat zij zelfs bij gebrek aan voldoende he-•cherming 
of geheel aan zichzelf waren overgelaten, of zelfs vervolgd en onder·rlrukt 
werden, zoorlat het niet te verwonderen is, dat zij, hoewel ik huru1e 
handelwijle volstrekt niet ,.,,chtvaardigen wil, ont temcl over deze be

handeling, Y.ich eindelijk tegen de Hegeering verzetten. Dat was de opstand 
van ·1 '15, di zoo treurtg eindigde. 

Ook is het wellicht Uwe ~Jnj<'~teit bekend, ho(' de zaken zulk t'en 
ernstigPil keer namen : dat tengevolge ,·an een ge,·echt tussciJen een Boer 
en een hnlfbeschanfd.en inlander een strijd ont~toncl tJNCho?n Britsche 
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troPpen en Britscllf' onderdanen, die aanleiding gaf tot zeer afkeuren~
waardige maatregelen van de Britten tegen de Boeren, rlie het tooncel 
van rlen strijd, voor altijd den naam Slachtbank of Slachters-nek hebben 

gegeven. 
0. Majesteit, wat hadden de Boeren toen te lijden onder de overigen 

zoo roemrijke Britsche heerschappij! l\1en denke maar eens aan het lot 
van de bewoners aan de g1·cns, toen het uittrekken uit de lwlonie plaats 
had. Het i.- wellicht Uwe :\Iajestf'it bekend, hoc zij aan de g1·enzen ·dom· 

de inboorlingen werden teruggedr• VPn, hoe zij door dezen tot ver in het 
land werden ven·olgd, en gebukt moesten gaan onder vervolging en lijden. 

}fen roofde hun vee, verbranrlrlc en verwoe&tte hunne woonhuizeil en 
vermoordde een groot aantal van hen. En welke hulp vonden zij tegPn 
dezC' wilden, die hunne vrouwen en kinderen vermoordden, jonge mei~es 

aan de boomcn bonden, haar mi bruikten. hare borsten afsneden en haar 
eindelijk onder weeselijke pijnigingen doorlcif'n, terwijl de Boeren zelf ge
dwongen waren op eigen ko. ten onder bevel van Britse he aanvoc,·clers, 
tegen de Kaffers te vechten ? En met welk ge,·olg ? De Boer was verarmd, 

zonder rlat de Kalfer tot goed inzicht zijner plichten was gebracht, want 
terwijl de Boer zich op commando bevond, stal deze zijn vee en dreef 
het naar zijn eigen land. 

En toen verbood men den Boer het terug te halen: neen, hij moe;;t 
wachten, tot de troepen het terug brachten en dan verkocht men het 
vee in het openhaar in tegenwoordigheid van den eigenaar en beloofäe 
den Boeren eene schadeloosstellin~t, rlie zij nooit kregen, noch in geld, 
noch in goerl, noch in rust en vrede, slechts be~potting rn mishandeling 
wa hun deel. jfcn zeide hun nog, dat zij blij mochten zijn, dat men 
hen niet ab onruststokers bestraftr. 

Het -wegtrekken uit de Kolonie. 

Zoo stonden de zaken in '1 834. De ontevredenheid over rene rlPrgelijke 
behandeling openbaarelP zich meer en meer. Door Zijn•' Excelll•ntie den 
Gouverneur werd den Boeren medegerleeld, dat een ie1ler, rlie niet te\'red n 
was of zich niet wenschte te onrlenverpen aan het Britsche n'gime 
volkomen \Tij was, rle kolonie en den Brit:chC'n grond te verlatrn. l\Iet 
een gevoel ,·an diepe smart bij de gedachte, het \'aderland, het htnd 
hunner geboortC', te moeten verlaten, vroeg men zich af. \\"aar nu heen?" 

In het achterland van het wild Zmd-Afrika? 
»Ja, ja," was ht>t antwoord. »Lien"r nog de gevaren der wildernis, 

n~r~cheurende dieren en wilde menschen, dan nog langer gebukt te gaan 



ondrr het juk ,·an zulk eene onrechtmardigr regcerinp:. En toen. komt 

vriendrn, komt broeden;! Pakt uw wagen, ,·erzamelt uwe kudcie en 

laten wij de gn'nzen overtrekken. God weet waarheen. Hij zal ons leiden." 

D e gevaren der W ildernis. 
De be<lmbten van bet Britsche rijJ,, encrgtekr kooplui en :meieren, 

die hier hun besto:m vonden. blcwn, maar de Boeren kwamen allen 

bijeen om rust te zoeken l'll vrrde. l laar zij hunne bebouwde landerijen 

niet konrlen mrcnemen 1'11 er niemand was, dir deze van lwn kocht, 

waren zij genoodzaakt, d1•ze ilf tegen ern h<'lachelijk lagen prijs van rll' 
hand te doen Of ze eenvouciig- in den ~terk te laten. 

Toen trokkru zij been nanr de woestijn, gevaar en lijden tegPmoct• 

die ~teeds samengaan met zulk een verhuizing. Hoc konden zU zich 

daartegen beschermen! i\fen stond hu u nirt toe wapen. of krijg~voorraad 

lllcde te uenwn. Briü•clw beambten volgden lwn tot aan de Oranjerivier 

om na tn gaan of L'l'n g-ctt·ouwe slaaf zijn meester voenle en of <h' 
Bocren toch misschiPn nog wapen~ rn krijgsvoorraad meevoerden. 

Dank zij de wirnrlel\jkhei1l deZPr bl'ambten, waren dt• Boereu \ttn 

hunne kom~t in kl'nnis gestrld en !Ionden wapeu~ en krijgsvoormad verb1•rgen. 

Yindt Uwe l\Jajcsteit in hPt bovenom~chrevene g ene O\·ereenkotnst 

met E'<'n Bijbclscbe gebeurtenis! Want t•venals Phurao rle Israëlieten 

cloor dr Hoodr Ze1• dn•cf, wenJen de Bot'n!11 door de groote llivier 

gedrcv<'Jt. ls het te vcnvon1lrn•n rlat zij, het hart volsmart en bitterheid. 

<1an de gcmren det· worstijn de YOOrk<'ur g:nen ? 

"ïc kan de geschiedenis \ an 111111 leven Yertt•llen, wie hun lijtien 

l'Childcren? Op goetl geluk trokken zU voorwaarts, vol vrrtrouwen op 

God, wij van alle onrlerrlrukking ,·a n mrn~chen. omgeven door wilde rlieren. 

om een \Tij land voor hunne kindeJ'Cll en klt•inkindcren te zoeken. 

In ]deint> troepen trokken zij wrtler rn Yt'rder, altijd voorwaart~, 

totdat zij aan de \"aal-rivi<'r lm'HIIH~n. Hier sloegrn zij hunne tenten op 

en hcgroettl'n rlit land als hun Eldorado. !lier vonden zij rle noodige 

middelen voor hnn bestaan. Yisschcn in het water, wilt! op het veld. 

een goeden zaai-grond : <'l'll pklc waar zij in wede konden leven. 

Zij konrlen zich met huiclen klt•edrn t'n mn vi~ch Jewn, tottlat 

(.;o<l in z\jne goedertierenheid hun amh•re middrlen verschafte. Zoo 

dachten tenmin:-<tc <lP an11C lloPren. 

Kolllt, laat ons hi<'r 0117.<' teutrn houwen. dPn !:'abbath Yirren. want 

in God g<'IOOYcn wU eu in lirm hetrouw••n wij. Il\j heeft ons dit 

ltrrtlijkr land gege\t'JI l'll wij willt•n hit'r lewn <'n Zijnen Xamu prijzen. 

, ... . 
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llt>t is niet noodig, dat wij owr den Jot·daan gaan, wij hebhen geen 

Babvlon en geen Jet·icho in te nemen. \\'ij hebben geen mUI'en te 

slt>chten, want ons Kanaän is een onhc1voonrl lanr\; daarom gij Boeren, 

~laat de handen dapper aan den plot>g, wcr!\t en leeft. 

De eerste strijd met de Kaffers. 

Zoo dachten en zoo ~prai; Pn zij. Maar hun vreugde was van korten 

duur. Op zckrren dag bij hrt :trtnbrC'kt•n van den morgen, werden zij 

gewekt door den neeselijken kr ct: ll:lfoordPnaat·s. moordr.nam·~·'' \Yrlt 

Boeren op wncht. 

IH•n dat zijn 1 Yamvaar dit oproer, deze ven1·atTÏnfr? l\Ins~o:r.EI\.\TSE het 

oppcrhoofd van een wreNicn, onbel;rnden lwffprstam was met een groot 

aantal krijgers uit het ::\oorden gelwml'n. door ern wild, onbPwoond 

gebierl. 'vel honderd mijlen 1·er en ovenit•l een klein, aan de riYiet· zich 

'Jphoudend, troepje Boeren, dat op dezen aanval 11iet YOorherrid was. 

Op! moed, mannen! Vecht voor je lewn. YOOr je nouwen en kinderen. 

De verhouding was eerst :1 it•gen ·J, toen. daar het aantal d t' vijanden 

~teed~ aangroeide 7. eindelijk 20 tegen '1. :\Ta at· God g-af hun moed 

t>n kt-acht: zij sloegen niet alle\~11 de wilde hordr terug, lllam· hcwijc\den 

ook eenigc kinderen t>n Yrrwondr wouwrn, die ,Q'P\1lllgrn waren gcnomrn . 

. Vat, Uwe :\Iajesteit, waren zert· ti'<'Urig-e clagrn Yoor hen. Y<•rwonrle 

wouwen - ePne had niPt n1inder dan ~0 wonrlen, haar met een a~sPgani 



toegebracht, geen dokter wa er en geen medicijn. "reduwen en 

weezen zonder voed cl en klceding, ·voor wie nu de overigen te zorgen 

hadden. Wat nu te doen? Het Eldorado verlaten? Vluchten? '\\'edet· 

terugkeeren? - Neen? ?\een. :\'iet naar de vleeschpotten van 

Eg)·ptc, maar tot God. Hij is onze toevlucht. 

Andere troepjes Boeren waren oostwaarts g<'trokken, met deze wild' 

men zich vereenigen. .\Jaar liet de vree elijke l\!osELEKJ. TSE die paar 

Boeren ontvluchten? ?\een, hij zond dadel\jk een tweede expeditie it, 
vePl groeier dan de eerste en gat' haar het bevel, niet terug te keet·cn 

zoolang Cl' nog rrn Boer in ICYI;'n was : hij wiltie mn ge!'n levenden 

Boer ooit weet· ietJ hoOt·cn. Zoo kwam het, dat dit kleim' hoopje 

vluchtende Bocren (van wie ~!echts 38 de wapens droegl'n) 111ct YI'OU\n'n 

en kinclm·cn, met vee en 34 wagen. door eenc groote schare wilden 

werd achtenolgd, totdat zij den voor altijd gerlenkwaardigen plPk in den 

Omnj<'-Vr\jstaat bereikten, die belwnd i~ als >JVt'chtkop". Uier vormden 

de Boeren, daar zij de onmogrl\jldlE>id inzagen om nog- vet•rler te vluchtl'n, 

met hunne wagens ern lagrt' of kamp, omgaven hPt met boom~iamnwn 

en wachtten zoo hunnen wn•!'den \·\jand af. En dez!' ver~cht'!'n spoedig 

en greep hen aan met den duivelachtigen moed der wiltlt>n. 

De Boeren, tegcnow•t· deze gewPldige ovcnnncht, zag;eh den door! \OOr 

oogo'n, maar toch waren 7ij besloten . dapper te vechten tot den 

la::ttstrn man, TOl vertrouwen op God. 

:\Iet emstige gebeden tot God warhttl'n zij het naderend ge\·aar af. 

Toen de vijand kwam aan~tornwn, maakte elke Bom.: g<'bruik \':lil zUn 
bulis rn er ontstond zulk een rooie dat zelf.~ de vluchtende v\jand geloofde, 

•lat de Boeren ovenvomwn wat·cn, hun lager in vlammen . tomi en z\j 

zelf verbrandden. Later heeft 11wn verteld, dat het bericht hirl'\'all, toen 

lwt Grahamstown in de kolonie bet'Pikte, zulk eene weugele onder de 

onolrrdanen van Uwe Maje~tcit ver prcirlde, dat zij deze door vuut·wel'l;: 

en illuminatie vierden, in het vast geloof, dat rle laat te Boer gevallen 

wa~ en de ontevreden rebellen allen in rook waren opgegaan . 

.:IIaar neen, llfajesteit, onze God in den Brrnel had dat niet grwild. 

IIoewrl 1333 assegaai's in het lwmp der Boeren wm·<'n grworpen. waren 

et· toch ~!echts ,2 doeden en 6 gewonden en hun klein kamp was niet 
Z'lOa!. · Sodom en Gomorrn, \'èrwoest. 

Er waren hiPr wel vijf rechtschapen mannen <revonden, wit>r gebed 

groot ongeluk bad voorkomen en de wen~chcn rnn Uwer :\fajeHeits 

onderdanen in Gmhamstown had verhinderd in wrvulling te konwn. 

Onzo' God bewoog ook IH't hart van PPn edtl inboorling, dit', toen hij 

va11 c!Pn ioo'stand der BocrPn !word•'. hun dadel\jk tloor z<.'ndingen m<'lk. 
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Zonder twijfel is het Uwe Majesteit bekend, dat deze wreede en bar
baarsche aanvoerder , nadat hij bun het land gegeven en de daarop be
trekking hebbende overeenkomst had ondel'leekend, PrET RE'l'IEF en 
.zijne 70 mannen op verraderlijke wijze en zonder erbarmen liet vermoor
den en dadelijk daarop het bevel gaf ook hen te dooden, die op den 
terugkeer van PIET RETJEF wachtten, en met hen de vrouwen en kinderen. 

Zoo, zonder waarschuwing werden 600 hulpelooze oude mannen, vrouwen 
en kinderen koelbloeilig geslacht. Een panische schrik en een bange 
\Tees maakte zich meester van de over het land verspreide Boeren. Al 
hun vee was bun ontroofd, wat moesten zij nu beginnen? Moesten zij 
verdere aanvallen afwachten en zich blootstellen a.c'tn een algemeenen 
moord rloor dit wilde volk of aan het gemar van honger om te komen 
in de wildernis? 0, welk een ontzettPnd vooruitzicht was dat? \Vaar
heen moesten zij gaan? Van wie wa: hulp te wachten? Yan Gro0t
Brittanmë? - Ja, en die hulp kwam. 

Het bezoek van kapitein Jarvis. 
In Port i\atal kwam een schip aan en l\apitein J.IRilS ging aan land. 

God zij dank, de hulp wa~ in het land. ::\u geen verhongeren, o-een 
"\Tres meer vool" Dingaan's zwaat"d; hulp op het laatste oogenblik. Dat 
waren de gedachten, die vele eenvoudige Boeren koesterden. Maar ach, 
hoe spoedig verandet"de hunne vreugrle in smart en diepe teleurstelling! 
·want hoe ontzettend was hun verbazing, toen zij hoorden, dat men f!iet 
gekomen was om hen te helpen, maar om hun te verbicden met dr 

inboorlingen te vechten en hun tP .... ontwapenen. \Yat mocstL'll 
.zij nu doen :7 Lievet· wilden zij zich dood r••chten, dan hunne vuurwapens 
uit te lereren. Lieret· zich verzettL'n trgen kapitein J.IRYIS. l\Iaar wnt. 

wanneer de kalfet hem te hulp kwal!len? De vooruitzichten waren troostt>
loozer dan ooit te vot·en. Zij handelden daarom met groot beleid cu 
onderworpenheid. Inpbats van weerstand te l;ieden, verborgen zij h11nne 

wapens Pil de munitie en onderwierpen zich aan ren onderzoek door 
kapitein hrtYJS, tenvijl zij God baden hen te helpen. i\adat de kapitein 
PI" zich van overtuigd had, dat er bij de Boeren niets te halen "·a~ en 
dat ::\atal weinig nantrekkelijks had, wns hij blij, dat hij weer weg Jwn . 

• \rme vedaten Boeren! "'at stond bun nu te wachten in een wild 
land, in de nabuurschap van een machtigen. barba.c'trschen stam. aan 
welks hoofd de tyran Dingaan s.tond? Wat moesten zij anders doen. 

(lan de bedreven moorden "Teken en den wede met het zwaard het·steliPn? 
PETER UYs, H~::xnrtll\ PoTGIETER besloten daarom en de anderen waren 
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het met hen eens, DrxGA.n; en zijnen stam te straffen en zoo den wede 

weer te herstellen, zonder welke de Boeren niet konden leven in het 

land. Het >Jten strijde" riep men en 200 man trokken op teeren DrxGAAX. 

Dat, 1\Iajesteit, geschiedde niet uit lust tot vechten, maar omdat men 

het voor noodzakelijk hield. Niemand zou anders gebancleid hebben. Aan 

een terugkeer in de kolonie viel niet te denken en slechts de orerwin

ning op DrxGAA~ kon vrede brengen. En hoe onzeke1· was de uitsla~ 

van deze vertwijfelde onrl.erneming tegen den machtigen DJXG.I.IX, omgrren 

Generaal J. D. WEILR\Cll. 

door zijn volk, in zijn moeilijk binnen te dringen land, door clt• 200 JU:tn 

slechts gewapend met vm11 teencreweren zonder kanonnen of antieren 

krijgsroorraad. Er was gec•n andere keuzL'. Dt> uitslng wa~. zooals te 

venvachten viel. 

DrxGA.Ix's macht overtrof verre die der Boeren. Deze nwe~tl·n daarom 

hun heil in de vlucht zoeken, altijd eerst nadat de vijand mre1· dan 1 OU 

man verlorer. had. Dr weini.z•• krijg~voorraarl was op. D • commanclant 

dPI' Boeren, PlET Y~, zijn onvergetelijl;e zoon en acht anrler·••n 

warrn gedoocl, maar trw•rgeef". 

DJxG.I.IX bh~ef over·winnaar ••n zijn ge1·oel van macht wakkê!·de noo- aan. 

Hij zond nu een grooter aantal krijge1: clan ooit te vor·en uit. 111et 
11et bevel clc HoPrPn geheel tc' wr·nietig-<'11. Ditruaal w::u·,•n echtl'r d·· 
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Boeren op bun hoede. Zij hadden aan den ocve1· van de Bosman-rivie 
een lao-er opgeslagen, daar waar nu de bloeiende plaats Estcourt. dicht 
bij de gemeente ·weenen ligt, welke laatste zoo genoemd werd ter berm
nering aan de talrijke weeklagende wouwen en kinderen, die hie1· 
n'rmoord werden. 

Dingaan's nederlaag. 
Ilier zou D1:-.-GAAX bemerl1en, dat een hmi.dje vol blanken, Boerf'n, die 

voor eene zaak streden, niet overwonnen kon "·orden, door een onrecht
vaardig leger. 

J.\.:-1 ll.E:\DHIK llOJ<)fEJJER. 

:\een, zij ~teunden ni1•t op de kracht mn humw paarden of dP <lap
J'l'rheid <h-r llHillnen, maar op de .\huacht van hunnen God, die hun 

dP zrgr zou bereiden. \Yant al waren dl' Iloeren ook omo-rven door on

t••lbare ma~~a's wilden. en al ~tormden ook duizrnucn en nogmaals 
duizo>n• <'IJ \"ij au den op hen Jo,:, zij H•doren slechts ,,,;n doodP. ::\a drie 

<i<1gt'n van zwarcn strijd, waren d<' Zo<>loP's wnoodzaakt, zich t<'rug- tr 

trPkk<"n, <"11 lieten zoo vel<' dC1oclc11 op het veld ar.htPr, dat dit nog jan•n 
· daarna nl" wit bPlaaid ,.:ch<"<'n. Een lwwijs mn liPt outwltPrHI blo dbad. 



dat daar plaats had . God had de Boeren besche1·md en gaf hun het 

duur gekochte land Natal. Z\j hadden ondertusschen al hun ,·ee vedoren 

en wisten niet hoe zich te helpen. 

Maar God en z\jn ·woord steunden ben en zoo "aren zij gett·oo t, 
want wie op God vertrouwt, beeft niet op zand gebouwd en voor den 

hemel was hunne zaak rechtvaardig. - En God zond bun hulp van 

boven. luwmEs PRAETORJlJS was in vereeniging met andere Boe1·en kort 

geleden van de Kaap gekomen en nadat b\j alle Boeren in Kata! en in 

clen Oranje-Vrijstaat verzameld had, vormde h\i een commando van circa 
400 man, met wie h\j een inval in Dingaan's land waagde. En hoewel 

zijne wan~chappen slechts met vum·steengeweren waren gewapend, ge

lukte bet hun toch, hem niet alleen op 16 December 1 38 totaal te 

verslaan, maar zij trokken door ~eheel z\jn Koninhijk, vemielden zijn 
hoofdkmal, en dreven hem zoo ve1· het binnenland in, dat hij nooit 

mce1· tel'lig kon keeren. 
Ter herinnering aan deze behaalde overwinning be.~loten de Boeren 

<fen 1 ()en December als een gedenkdag te vieren en dit gebeurt 1101'. 

De Engelsche bezetting. 

~Irn zou wellicht denken, dat d' Boeren nu in clit land m~>t wede 

werden gelaten, het land, dat hun zooveel had gekost en wam· zij bun 
Ooll wi lden prij -.L' n. J\fmu· nc•t•n, lwl juk \tilt dil'n~tlJnnl'!i•id was uug

niet afge chnd; de bittere kelk nog niet geheel geledîgtl. 
~auwelijks was het dorp Pieterma ritzburg opgetrokken, een bekken 

om het water in op te Y::tngen gegraven. eene km·k gebouwd, eene 

kleine ~chool voor de kinderen opgericht, ern Rechtsgebouw en een ge
vangPnis gebouwd, of reeds weder verzamelden zich dreigende wolken 

en werden alarmkreten gehoord. \Vat kon dat nu weer zijn - de Kaf

fers? - Neen, duizend en duizendmaal erger. De Engel. ehen zijn gekomen 
Een of/lcim· met eene compagnie , oldat.en \'OOt·zicn van lmnmmen en kar

tetsen. ))Het i. kapitein Jarvis, die goedt', bJ·a,·e soldaat. \Vij zullen met 

hem "'emakkelijk tot ovei·eenstemming komen en hij zal spoedig weer 
weggaan . Neen, mijn arme niend Boer, gij u\\·aalt, die ofûcier 1 majoor 

8mith, hij is gekomen, om ons land b\j llf't machtig rijk van Gmot

Brittannië in te lijwn, een eind te maken aan de onafhankelijkheid, 
waarop wij prat waren, en om onzen wede te ver. toren. ielde

rend denk ik am1 deze treurige gebeurteni~. ~Iajest.eit. Het Yalt niet t 

' 'envonderen, dat de Boeren, die zooYeel gedultl t•n t:re]cden hadden. om 
dit land te behouden en een onafhankel\jk YOlk te vormen, niet gezind· 
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waren, zich vrijwiJlt aan zulk eeneongerechtigheid te onderwerpen, maat· 
aan alle }IOgingen, om dit doel te Lereil;en, een kl'achtigen weer tand boden. 

Toen zij zagen, dat voorstellen en goede woorden niets uitrichtten, en 
majoor Smith bij zijn voornemen bleef, het land in bezit te nemen en 
de Boeren te onderwerpen, en eene eerste scht·ede in deze richting reeds 
was gedaan door annexatie der Baai, toen had hunne vertwijfeling het 
toppunt bereikt en grepen z\j naar de wapen~. 

De uitgeweken Boeren bieden weer stand. 
Nadat zij in haast 200 man b\jeen badden gebracht, want veel waren 

er niet en zij woonden zeer uiteen, rukten z\j in rle richting van Con-

Kolonel SCIIIEL, 
Adjudant van Urneraai Jouhert. 

gella op. ~Iajoor S)JITH. die geloofde. dat dit hoopje Boeren hij het eerste 
kanonschot uit elkaar zou stuiven, rukte onder bescherming der duisternis 
langs de kust voort, totdat bij het slapende leger had bereikt. Toen 
opende hij het vmu· op de wacht van ongeveer 28 man, met het nood
lottig gevolg, dat een man, .JAx GREIJWW. werd gedood . 

De overige boeren dreven de Engelsehen terug en noodzaakten den 
majoor, met achterlating mn het geschut, af te deinzen. Er zij hier 
vermeld, dat ver:;chillende zijner manschappen in de ?.Ce verdronken of 
door de kogel~ rler Boeren werden gedood. Dankten dezen ook God 
voor zijne hulp en betreurden zij het verlies van een dapperen jougen 
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man en van de verdronken ;;oldaten, toch ging geen oogenblik uit 
hunne gedachten het feit, dat z\j zich teaen de macht van Groot
Brittannië hadden verzet. Dat was zeer ern tig. Een jong ,·olk, dat 
bij het trekken zulke ge,wligc verliezen door de wilden bad geleden, 
dat ren mazelen-epidemie hall door·gemaakt, die door gebrek aan ge
neeskundige hulp zoovele offer~ had gevmagd ; zou dit volk nog meer 

·strijden of zich overgeven? Het besluit was, vechten \'OOr hun goPd 
recht. - Dor.h zie.! Daar kwamen twee ~chepen, het zou over·moedi~ 

geweest z\jn van het handje vol hoeren, om zich nog langer te ver_ 
zetten. Zij waren niet geoefend en hadden geen kanonnen; zij konden 
het landen niet ver·binderen van eene legermacht, die sterker wa~, dan 
zij. Zij waagden het niet langer tegen de Engebellen te strijden. 
want de Kalfers waren ook weer· brgonnen het hun lastig te maken. 

Een Boer werd op zijn erf vermoord en een ander·, \\X Roor1s. 
eveneens, terw\jl z\jne vrouw en dochter na eene onmenBrhelijkc mishan
delillg verkracht en naakt weggevof'rd werden. '\Veer anderen werden 
O\'ermllen en redden niets dun hun leven. 

Op deze wijze Oi!dCr~teurulen de Kalfer.i majoor s~IJ1'1l en zijne sol
daten, die door de Bocren ingc~loten, reed~ zoozeer in het nauw waren 
gedreven, dat zij lu·aaicn- en paardevleesch aten en ongetwijfeld zich 
spoedig zouden hebben m•>cten o\·ergcven, wanneer d!" aanvallen det· 
Kaffe,·s d,, Boeren niet gedwongen h:ulden, naar hunne farm terug te 
!weren, om hunne familie mn een Z<'kerl'n dood te redden. 

Zoo kwam het, dat de Boerrn hun gelu'iligcl recht op het land ::\atal 
verloren, dat gekocht was door het bloed der· verslagmien. '\Vat moe~'t 
nu het allereerst gedaan wonten? Er bleef geen and 't' middel over 
dan weer vcrder te trekken. vcrder het binnenland in, waarheen de 
Eng~ I. chen hen niet zouden volgen, ~mnt, waren zij gebleven, dan 
wnden zij zich weer onder het Engcl~che juk moeten buigen. ;\[anr 
toch wilden zij dit laatstr tennnnstc hl'procven. >> '\Y\j willcu on. onder
werpen'', zeiden z\j, mis~chrrn zal Enaelnnd ons anders willen behandelen 
dan in ck Kaapkolonic, ons moederland. Komt, laat on afwachten en 
zien. '\Vat gebeurde er toeu. :\Iaje~tcit? Het er1'l>tc wat de Engclsclwu 
de<len wa~, dat zij eenige Bocn'n ,·erbanden, die moesten vlucht<?n, om 
hun lrven te reddr>n. :\Jaar dat was nog niet alles, want torn tle 
Kalfers hun vee stalen en lwt naar majoor S~IJTII brachten, wrklaanlc 
dt•ze den Boeren, dat zij het niet terug zouden krijgen, danr hij ~een 
provisie l!leer had en dus lwt HW gebruiken moe~t. 
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Weerstand tegen de Britsche heersch a p pij . 

Zoo werden de vooruitzichten voor de Boeren al somberder en somberder. 
Overste CLOETE was gekomen. vVat had deze hun mede te rleelen? Ten 
eerste, dat zij zich te beschouwen hadden als onderdanen van Uwe 
Majesteit. En wat zou hun als zoodanig ten deel vallen? Ieder, die 
een stuk grond had, moest vergunning vragen, dit te bebouwen, welke 
vergunning eerst verleend wen! na vele moeilijkheden. Het land was 
echter ve1·overd door de Boeren ; tengevolge daarvan had de volksraad 
eiken strijdbm·en Boer twee farmen in Pietermaritzburg toegewezen. Deze 
fm·men waren geregistreerd en voor verkoopbaar eigendom verklaard, r ed. 
eenigen tijd voor de aankomst der Engelschen. Toen nu echter eenige Boeren, 
onteYreden over de Britsche heerschappij, het land begonnen te verlaten 
en hunne farmen tegen wagens, trek vee, kleederen en lmdere benoodigdheden 
voor een nieuwen trek poogden te verruilen, waren zij, zoowrl als de 
weinige Boeren, die onder Engelsche heerschappij in Natal wilden blijn'n, 
ten hoogste verbaasd, toen zij zich tot overste ÜLOETE wendend, van 
hem vernamen, rlaar het niet rechtmatig in hun bezit was ge!(Qmen, aan 
de regeering was vervallen en tot kroondomein was verklaard. 

Wat jullie daat'VOOr gegeven hebt, wagens en os~en, geld en goed, 
dat is schade. 

Dat was het antwoord, dat zij kregen, dat was de manier, waarop 
de Britsche regeering in Natal zich vnorstelde <~an de ten gronrle 

gerichte Boeren. . 
Is uw "Jiajesteit wellicht het feit bekend, dat de Bocren een gede-

legeerde afzonden om hunne bezwaren ter kennis van Uwe Majesteit 
e brengen? Deze bode ~$wam na een reis te paard van vele wel• en bij 

gouverneur POTTIXGER en verzocht hem dringend ePn gewilli" oor te 
leenen. Maar Majesteit, de man verkreeg niet eens eene audientie· 
Het was dus duidelijk, dat men den Boeren eiken weg had afgesneden, 
dat men niet naar hen luisteren wilde, en dat zij alles geduldig moesten 
dragen zonder eenig uitzicht op rechtvaardigheid en hulp. Is het nu 
wonder, Uwe Majesteit, dat onder deze omstandigheden, elke Boer bij 
de eerste de beste gelegenheid .:-latal verliet en over den Drakenberg 
trok, om een ru tiger leven te vinden, waar geen Britsche autoriteit 
was, waar men rustig kon leven en in vrede sterven ? 

Op eigenaardig bedriegelijke wijze ging men in naam van Uwe )Iuje~tcit 
met deze trekboeren te werk. Zij werden door den toenmaligen genemal 
PRETORlUS bijeen geroepen en bun we1·d verteld, dat gouvcrneu1· Sir 
HARRï S:mTH ben wenschte te ontvangen en te hooren, wat het weerrn
deel van hen vedangde. 



Of!. der vlijw. inf. 
te Prcterin. 

Typen van het Boerenleger. 
Staatsofficier in 

velddienst-costuum. 

OII. der vrijw. Inf. 
to Jobnnnosburg. 

OH. der Rtnntsartlll. 
In pnrndc-rostuum. 

Vrijwillige cavalerie 
te Pretoria, 

OU. der Stnntsarlill. Vrijw. op 
In gewoon costuum. schildwacht. 

rijwilliger In 
gow. uniform 
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Het werd bekend gemaakt, dat, wanneer de meerderheid onder EngelRche· 
heerschappij wen,chte te blijven, hij (de gouvemeur) hun land zou geven, 
en de minderheid zacht en geduldig zou behandelen en beproeven ht>n 
te overreden, zich met de Britsche regeel"ing te verzoenen. Bleek 
echter dat de meerderheid de vrijheid verlangde en zich verzette tegen 
de Engelsehen dan zou men hen ten onder brengen. Uwer Majestcit's 
Gouvernement zou zich verdet• om ben niet bekommeren. Daarop begaven 
de Boeren zich in zoo groot mogelijk aantal nam· Winburg, een nieuw 
gestichte plaats om daar met Sir II.mRr s~uTn te spreken. 

Het gevecht bij Boomplaats. 
Maat· hoe teleurgesteld waren zij, toen hun inplaats rlat zij Sir llAIIW 

S:IIITII vonden, een ultimatum van den volgenden inhoud werd voorgelezen: 
»Hun hoofd of. leider is een rebel. Ik heb een prijs van '1000 pond 

op zijn hoofd gezet. Wee hen, die hPm in zij11e vlucht bijstaan. Ilm 
zou ik ook als rebellen behandelen". De gevoelens, welke deze wool'(len 
bij de Boeren opwekten, laten zich niet omschrijven. Daaraan zijn 
werkelijk de gebeurtenissen te Boomplaats op 29 Augustu. 1849 toe te 
,;chrijven. De macht waarove1· Sir HARR'l S:IIITII kon beschikken, werd 
versterkt door de Bazoeto's en Griquas en was zooc.loende zeer aanzienlijk. 
De Boeren konden hen, die ook kanonnen bezaten, niet lang weer~tand 
bieden en zagen zich genoodzaakt, terug te trekken. Zes van hen moe~ten 
zij dood achterlaten en verscheidenen viclPn den Engelsehen als gevangenen 
in handen. Van hen heeft men later nooit meer iets gehoord of gezien. 

Zoo eindigde dit bedrijf van het drama in Zuid-Afrika. Het bracht 
den Boeren slechts nieuwe ellende. Zij konden niet dadelijk verder 
trekken of O\'Cr de Vaalrivier vluchten, waar dC' Portugeezen een stuk 
land beschikbaar hac.lden, well1s inbool'lingen door de roofzuchtige invallen 
van :\Io::ELEK.\TSE waren vet·dre\en, invallen, die hij reerls had gedaan, 
voordat hij het den Boeren in 1836 lastjg maakte en waanoor hij reeds 
door PIET Urs en HE~DIUK POTGIETER zwaar g<'straft was. Het land 
was door de Boeren om zoo te zeggen, gezuiverd en 1111 trokken zij, 
gebruikmakende van de toestemming der P01·tugeezen naar de Vaalrivie1• 

waar zij dadelijk een dorp bouwden, dat zij Potchefstroom noemden. 
~adat zij eene kerk en eene gevangenis hadden grsticht, ];ozr.n zij 

een parlement en brachten orde op hunne zaken. 

Het Zand-rivier verdrag. 
Uwer :IIajesteit's regeering werd het langzamerhand duidelijk. dat liet 

wellicht beter was, de Boeren aan zichz,•lf over te laten, dan hen \'Oort-
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durenrl te vervolgen. Een ~peciaal afgezant van Uwe )fajesteit, )Ir. C. 
)I. ÜWE:\', werd naar de Boeren gezonden, om hun te verzekeren, dat 
zij ten noorden van de \'aal-rivier·, zoncler weemde inmenging zeet· wel 
zichzelf zouden kunnr.n besturen. Zoo kwam het tot bet verdrag van 
16 Janual'i 1852, dat de afgezanten van 'Uwe Maje teit )fajoor lV. S. 
!IOGG en 1\fr. C. \V. Owe:-; onderteekenden, en welks eerste drie artikelen 
ongeverr als volgt luidden : 

Art. 1. De afgezanten van Uwe :\I::rje~teit. verzekeren, in naam der 
Britsche rcgeering, den uitgeweken Boeren ten noorden van cle V::ral
rivier, het recht, hunne aangelegenherJen zelf te regelen en te re"'eeren 
volgens hun eigen wetten, zonder eenige inmenging van de zijde der 
Britsche regcering, en beloven, dat benoemde t•egeering harerzijds haar 
gehied t~n noorden van de Yaalriviet· niet zal uitbreiden. 

Bovendien \'er·zekeren zU, dat het c\e oprechte wensch van de Brit~che 
regeering i , den vrede en vrijen handel in tand t•' houden, en eene 
\'l'iendscbappelijke verbowling met de Bocren in het len'n te roepen, die 
dat gebied bewonen of nog bewonen zullen. Verder is bepaald, dat van 
beide zijden deze overeenkomst gestand zal worden gedaan . 

• \rt. 2. Als een misverstand mocht ont~taan omtrrnt de beteekenis van 
het woord Yaalrivier, hoofdzakelijk met betrekking tot de belasting
schuldigen aan de Vaal, zal de quae~tie door eene gem<'n".de commissie 
he~lecht worden . 

. \rt. 3. De afgezanten van Uwe )fajesteit erkennen de Yerdra.u-en van 
eiken aard met de geklem·de tammen ten noorden van dE> \'aal, niet. 

Is nu gehandeld naar· deze artikc>lrn dom· de regeming van Uwe :lfajc teit? 
:\fen mag Let Protocol vergelijken, dat de grenzen langs de Vaalrivier 

bepaalt en de rechten van den ' Oranje-YI'Ïjstaat tot aan zrc. De Engel- . 
schen dachten wa.ar;:chijnlijk, dat de Omnje-Yrijst.'l.at er bitter weinier om 
gaf, door zulk eene. m::rchtige en goede regeerin"'. al.· de Engelsche be
schermd te worden. Daarom zond de regeering van Uwe :\faje;;teit Si.t· 
Rü:SSEL Cr..IRK rlen 4en Februari 1854, om de Suzereiniteit afte schalfen 
rn den Boeren volkomen onafhankelijkheid eneene wije regeering te geven. 

Uwe )fajesteit, deze rechtm::rrdige handelwijze der Brit-.chc regeering 
werd geprezen door de Boeren, wier vettrouwen op 't rechtsgevoel de•· 
Britten weer ontwaakt wa~. :\iemand durfde wagen, iets nadeeli!!'S van 
de EngPI~chen tr zeggen. :\een, een Engelschman was evenveel waard 
al~ een ander mensch; tleze beweringen kunnen bevestigd worden cloot• 
dr vele soldaten, die hierheen de~erteerd<>n, door de handelaars en door 
de Per~te gourlgravers in <lit land. Eng-elsehen toch zijn ledrn geweest 
van onzen Uitvorr<>n<len Raad, ja z[j l1ebben zelfs zitting: gehad in onzen 
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Volksraad, zelf z~, die niet eens Hol.landsch verstonden. Toen heerschte 
volkomen harmonie, samenwerlüng, vertrouwen en vriendschap tusscben 
den Engelscbman en den Boer in geheel Zuid-Afrika. Zou op deze w~ze 
het volk van Zuid-Afrika, zonder onderscheid van nationaliteit niet lang
zamerhand tot een volk z~n samengesmolten, eene natie? 

De Breuk. 
Vanwaar de vijandschap, de Breuk? Z~ kwamen doo1· de diamanten, 

door de Basoeto-quaestie. 
'l'IIEOP1IILUS SnEPSTOWX kan daar eene verklaring van geven en ook 

van dat. wat den 12en April '1878 gebeurde. Ja, Lord C .\R:\'.\\'0::\ weet het 

JOE CIIA~IBERLAIX. 

-evenzeer als Sir MrcuAEL HIC!(.'-BE.\Cil. Moesten de Bueren zich niet onder
werpen, toen de diamantvelden zuidelijk 'an de \"aal door ben in bezit 
werden genomen? \Verd niet de roem, de Basacto's na langen en 
bloceligen strüd onderw01·pen te hebben, den Oranje-Vrijstaat niet ont
roofd? \Verd hun -ve1trouwen op het geslotene vet·drag niet teleurgesteld, 
toen men hen die strook in het land, waarin de Diamantvelden lagen, 
<>ntnam en hen noodzaakte eenc som van 90.000 pond stl'rling als 
schadeloosstelling aan te nemen. eene belachelijk kleine som, als men 
bedenkt, dat dP waarde van de in eene week gevonden diamanten 
grooter was ? 
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'.Yerd Tran ·vaal niet geannexenrd, nadat de Boeren alle stammen der 

inboorlingen haddt>n ondt>rworpen ? 
Hebben de Boeren Lord C.>..n~AVO~ en later Sir· !IIICIIAEL HrCKS-BEA cu 

niet op hunne knieëen gesmeekt, hun hunne oude rechten weer te aeven, 
toen zij twee deputaties nnar Engeland zonden, zonder ook slechts maar 

de minste hoop m 'de te dr·agen, dat zij ooit in hunne wettige rechten 

zour!en wonlen hersteld? 
Het was een daarl van vcrtwijfelincr, toen de Boeren den 13en Dece111her 

1880 in Paardekraal besloten, hunne re<>eerincr terug- te roepen, OJ•dat 
zij, rloor de annexatie onderbroken, hare officieele plichten weder zou 

CECfL RHODES. 
uitoefenen en het volk naar de wetten van het lanrl zouden regeeren. 
Het is Uwe Majesteit wrllicht bekend. dat, toen het lam! den 12en .'\.pril 

1877, " ·erd geannexeerd, onder· pt·otest van den toenmaligen president 

Ttmos BuRGERS, in Pretoria in naam der Rt·it che regeering een procla
matie werd afgekondigd zonder te.,.en~tand der Boeren. Xeen t Dt> Boeren. 

ondanks hunne ont. telteni~ O\'Ct' dit groote onrecht, onderwierpl?n zich 
aan de wet en bewaarden de orde. Zij wilden bij Uwe :\Iaje. teit hulp 
zoehn tegen het in naam van Uwe Majesteit, gepleegde vcrbreken ,-an 

het be~tannd bedrag. Daarom lieten zij zondet· morren de publicatie van 
het nocurnent toe. Toen zij echter ook hunnerzijds eene procimnatie open
baar wilflcn maken, om de wereld van hun goed recht te overtuiaen, 
beval majoor CL.\RK zijn lieden, zonder waarschuwing op hen, die daarmede 
bezigwar e11, te ch i<>ten. 'l\wcwerden gewondPneenderpaardenwerdgcclood. 
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Oorlog met Engeland . 

Oen ·!Gen December ·1880 verklaarde Engeland den Boeren den oorlog, 

zonder ,-erder na te denken O\'er de conventie van '1852, waarbij het 

hunne onafhankelijk had verzekrrd. Zoo lnvam het tot den oorlog, die 

clrie maanden geduurd heeft . 
De arme Boeren hadden noch geschut, munitie, moderne geweren of 

een gentldfl schatkist. 

Zij waren slechts met hunne oude vuursteengeweren gewapend en 

hadden hoogstens honderd patronen per gcwce1·. Bovendien stond het 

slecht met proviandeering en bekleeding. De officieren waren voor het 

grootste credcelte eerst pas gekozen, de meesten van hen waren nooit in 

hrt vuur geweest en wisten niet, wat oorlog beteekende. Dat waren nu 

de menscben, die naar de wapens moesten :rrijpen <'n strijden. -Tegen 

wie J - Te"en Uwe Majesteit. Tegen Groot-Brittannië? Dat. God zij dank 

niet. maar tegen die personen, die door valsche inlichtingen het, Britsche 

rijk er toe hadden gebracht, een schamlelijkt> daad te begaan, en die 

tcgelijkertijrl op den hoog-vereerden naam van Uwe Majesteit en hrt 

Brit. chc volk een donkere schaduw poogden te werpen, door ze er toe 

te brengen een volk te onderdrukl\cn, welks onafhankelijkheid Uwe jla

jesteit in de conventie van Zand-rivier had verzekPrd. 

Zoo brak dus de strijd tnsschen de Boeren en Engeland uit. Daar 

de l3oeren crkrnden . . dat zij hunne mcetloogenloozc onderdrukker~ niet 

door pro{,estcn en petities tot andere gedachten zouden kunnen brengen, 

brsloten zij hunne vrijheid doo1· bloed terug te winnen. HoPwel ook 

meer dappere Engelschc soldaten vil'len d~n Boeren , zoo was het ver\iPs 
t!ezer laatst,,n toch grootcr en smartelijl\cr, dam· de omstandigheden, 

waarin de Boeren verkeerden, niet dt:>z<'lfd!' waren a ls die rler soldaten . 

J).' Boer streerl voor zijn eigendom, z\jn g-eboortegrond, zijn land. Hij 

is vader en als hij sneuvelt, hat hij ecne weduwe enï\inderen achter, 

of hij is well icht de zoon ccncr weduwe of van ourle. zwakke ouders, 

die met hem hun kostganger verliezen. Een soldaat weet niets van 

dit alles. De oorlog is zijn bedrijf en hij wordt rlaarvoor betaald. Hij 

denkt aan niets anders. zijne grootste eergierigheir\ is, de bevelen van zijne 

111eerderen te rolbrengen en een medaille voor betoonde dapperbeid te 

krijgen . Hij bekommert e1· zich niet om, waanoor hij wcht, ofhrt eenc 

rechtmanlige of onrechtvaardige zaal\ is, rlat is ht>m hetzelfde. Zij, die 

hooggeplaatsten, die buiten schot zijn en brrekPncn, hocveel eer zij zullen 

behalen door het bloed der ~<olclatrn, moesten ook N'n: bedrnken, hoeve<'! 
verrlrirt en ellenrle zij ,·eroorzaakten en wat zij te verantwoorden zu llen 



hebben, als zij eens voor den Peuwigen God van hemel en aarde staan, 
waar zij ook moeten instaan \'Oor dat, wat zij gedaan hebben door hun 
ondergeschikten. 

De teruggave. 
Het einde van rlezen ool'log was ••eh ter niet zoo heel erg: want. 

hoewel de strijd ook verbitterd en moeilijk was, en de Boeren groote 
verliezen leden, schonk God hun toch eindelijk de overwinning. Et· tratl 
een man op als lcirler der politiek ,·an Groot-Brittannit', Mr. Gr..\D"Tll:\E, 

een eerlijk, godvruchtig man, die den vinger van tien Almachtige 
onderscheidde en niet te hoogmoedig wa~, dit te bekennen en dapper 
t<.' ,·erklaren, dat rechtvaardigheid cenc natie - zijne natie, de natie 
van U we Majesteit - verhoogt, terwijl onr!'chtvaardigheid en ont·,~cht 

doen, een smet werpt op den goeden naam crnet· natie. Gedrc\·en 

daartoe door een erlel en nobel gevoel, dcrd hij den onrechtmatigen 
oorlog ophouden en her,.tcldc zoo. door een daad vnn gewelrl. in <'en 
hooghartige daad te veranderen. Groot-Bt·ittannië in zijn eer. 

De \'l'cdc wen! daarop in Langs-nek gcsloten en de Bocren konden 

er zich nu weder op brrocmen met Groot-Brittannië op een vriendschap
pelijk 'n voeL te "taan. hoewt'l zij nu met zware S<'huld n bela~t waren -
een feit. dat zij, het r.ij hier met allrn eerbied O'ezrgd. nooit erkend 

hebben - da<1.rbij was hun schatlü~t !erg, hunne gewt>ren waren gebrokt'n, 
de munitie verbruikt en het verrlmg zoo, dat zij er zicb onmogelijk in 
schikken konden. \\"ant het kon eiken dag als verbroken verklam·d 

worden, en ct· was get'n n'chtbank , die hierin bes! i. sen kon. De 
Boeren wm·t•n nu C'Chter wedrr wij rn zij hoopten, dat het hun nu goed 

mocht gaan. Zij hebben zich dat mü:schien Hiet een~ ,·erbeeld, maat· 
men zeide het toch. - Arm Trans,·aal! ~auwelijks hebt :;re het C<'nC 
ongeluk doorgemaakt, of twee andere naderen reeds dreigend. 

Het ontdekken van het goud. 
Ongelukkigerwijze werd een rijke goudmijn in ons land ontdekt. Zij 

lwmt zeker nirt ten goede der arme, ondct·drnktc Boeren. )fen,chen, 

<!ie om de rl'n of andere recleu niet nH'er in hun land konden blij,·en. 
waat·van niets meer te wrwachten viel. stroomrlen naar het nieuw Eldol'àdo 
en hun volgde <'ll gebrel legioen van gewetcnloozc ,pcculanten. Latet· 
\Cr~chrnen rrt·gieri!!c kapitalisten. dit• hun invloed wisten te gebruiken. 
wien het echter totaal onverschillig wa'. welke rol zij speeh!en en wat 
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l'l' wenl van het land, als zij hunnen rijkdom maar vcrticmoudigden. 
En waartoe gebruikten zij ten slotte hun goud, dat zij putten uit de 
Transvaal~che mijnen. 1\Iaje~tcit, vraag de geschiedenis, en zij zal U 
bewijzen, dat zij bPt niet gebruikten tot welzijn van het land, ten bate 

hunner medemenschen, dat zij het integendeel aanwcndrlen tot verderf 

van het land, welks gastvrijheld zij genoteu. 
Hun plan was, de 1·egeering omv<'J' te werpen en het volk zijne vrijheid 

te berooven, zoo noodig met geweld. Daar 1ij geld in overvloed harldcn, 
producten der o-oudmijnen, kochten zij Maximkanonnen en duizendPil gP
weren, die zij in olieki ten binnensmokkelden, om ze te gebruiken tcgrn 
het volk van Transvaal, en het te drijven uü zijn lanrl, waarheen dr 
kapitalist "'ekomen waR, om bezit te nemen van zijne goudmijnPn. 

:\Iet dit dor! sprakrn zij af met CECIL Ruom:,.: een inval in Transvaal 
te wagen. Dr. J.\~IESOX zou het werktuig zijn. 

Denh.t Uwe :\fajesteit eens na over de handelwijze van drze lllenschen, 
die er ûch nu over beklagen, dat zij vel'oiJ·ukt worden. Verdrukt. tenvijl 
zij zich rijk gemaakt hebben, 1·ijker dan een van de oude trekkers eens 
was of zijn kinderen en kleinkinderen ooit zullen zijn. Zij, die beproefden 
de Zuid-Afrikaansche Republiek omver te werpen, die om·ust brachten 
in Jobanne.-burg, waardoor menigeen, beweesd geworden, de stad wl'lit't; 
zij zijn ook ~chuldig aan het \'l'eeselijk spoorwegongeluk in ::\atal. waarbij 
zoo menige moeder en hare kinderen het leven vel'loor. Zij zullen ook 

eens het bloed te vcmntwoorden hebben, dat bij drn vcrachtPlijk!•n 
inval van JA~IESOX vlood. Ilier, Uwe Majesteit, vielen zes Boeren bij de 
verded1ging van hun recht en de onafhankelijkheitl van hun land. 

Zoo wrrdPn de Boeren nooit met 1·ust gelaten. 

Ontevredenheid in Johannesburg. 

:\laar juist in al deze omstandigheden werden zij niet verlaten door 
hunnen God, die hun toevlucht was. Hij steunde hen. om de wer!'ld Ü' 

bewijzen, dat zij een deernoerlig en verlicht 1·olk waren. ·want horwrl 

het in hun macht stond, Jmneson en zijn Vrijbuiterbende te straffen 
schoten zij hen niet dood, zooaL~ wellicht cPne andere militaire mogend~ 
beid zou hebben gcrlaan, noch volo-den hrt voorbeeld na. dat hun bij 
Slachter:;nek was gegeven. De omstandigheid alleen, rlat zij Britsche 
onderdanen waren, was voldoende hen niet naar vcrdienste te bchandelrn , 
maar hen aan de officieren van Uwe ::\fajPsü•it over te geYcn, opdat 
Uwe )Iajesteit over hen recht zou spreken. En wat i~ onze dank \'Oor dP 
grootmoedigheid tegenoYer Jameson den dicnam· Yflll Cecil mlodes? \Vij 
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werden gekweld door de herhaling mn de Johannesburger agitatie van 

1895 en '18U6. 
Dat z\jn dezelfde mannen. die, aangezet door l\Ir. CtLUlllERL.\T::-<, het 

nu weder beproeven (en deze poging is tot groote chande van de En

gelsche rcgePring weJ·kel\jk ge!Ltkt. Vert.) ongeluk over Transvaal te· 
brengen, en te dien einde en om het Engelsche publiek op een dwaal
spoor te brengen, een valsch vetzoekschrift liet opstellen, dat onder voor
geven, dat het door 21.000 onderdrukte uitlander!-i nijwillig was ondeJ'

teekend, Uwe l\Iajesteit werd aangeboden. Al· Uwe Majesteit dit 
verzoek~chrift naar Johannesburg gezonden had. opdat de zaak hier openlijk 
en onpartijdig ware onderzocht, dan zou ~poedig gebleken zijn, dat vele 
duizenden van namen op het verzoekschrift voorkwamen van personen. 

die !Jet gezien noch gelezen hebben, en dat vele anderen reeds lang dood 
zijn. ~Iet c!it doeurnent uitgerust trachten zij nu ongeluk te bi'engen over 
Transvaal en mi.' schien over geheel Znid-AJrika. Als het onderzoek naar 

de onderteekeningPn van dit 1·erzoekschrift plaats had, dan zou positief 
bewezen worden, dat meenig onderteekenaar eerder zich b Idagen zou 

over de opsteller~ van dit 1·erzoekschrift, wegens beknibbeling op het loon 
en slechte behandeling, dan over het vooJ·thestaan der Tranvaalsche re

publiek. Deze menschen, daarvan z\jn wij zeker, zouden de zijde der llorrPn 
kiezen en voor hun tweede vaderland strijden, terwijl de schrijvers der 
petitie door hun kwaad gewPten zouden worden aangezet. het land te 

·verlaten. of tenminste hun familie en hun geld naar Natal of naar de 
Kaap-kolonir te zenden, alles uit vree \'OOI' de gevolgrn 1an hun eigen 

slechtheid. Zij hebben hunne goudmijnen tcgrn schade vcJ·zckerd, die zij 
op rle 8Chouders van anderen wilden laden. De intri"'antcn in dit ~chan
delijk plan z\jn de heeren RHilllES, CIIAliBERL.\JX en hm;~ox. 

Wat, Uwe )Iajrst~it, moeten wij nu doen? :\Ien zerrt ons dat eh' 
Uitlandet'S het kiest·ccht wl'langen. Zou het dan echter niet beter zijn 
voot· het volk en de onafhankelijkheid mn het land, den Pr'rsten den besten 
Engelschman, of zrlf~ een deRertcur liet kies1·echt tP grven, liever nog 
dan aan deze gewetenlooze kapitali~ten en eerloozP ~pecnlanten, wier 
eenig doel ht>t i~, der Zuiol-Afrikaan~chl' Republiek hare onafhankelijkheitl 
te ontroown, en dan met de goudmijnen hetzelfdr te dorn, wat z\j 
onder Brit,che heer~chappij met de diamanüuijnen in JUmbrrley brhbr~u 

gedaan? 



Handen thuis! 

De beweringen van Chamberlàin. 

Het geval Edgar. 

Toen ik, :\Injt•steit, dez,•n hrit•f IJPgOil te schrijven. wa~ ik in Zl'<'r 
gedrukt!' ~tf'IJIJtling-. door tien kritit>l\en toe~tanc.J, waarin Zuitl-.\frib 

\'CrlH•erdc, maar mijnr ZOI'g" !'n mijne ontstcltC'n.is zijn grooter gcwordPn 

nog, toen ik onlang:; in dt• couranten la~. wat ~L·. CII.\)1BEIU ,.IJ' nwt 
betrekking tot Tran~mal bt•wPerde. t'n wat, zooal:- hij hoopt. doo•· ir·dcn•t•n 
als onou1stootelijke waarlwirl zal wordl'n a::mgenomcn. Ik b<'n in Londt•n 
geweest, maa1· verbreid mij mt nit•t. dP stad grondig te kenm•n. J lat 

zou aanmatigend zijn. Jllf'<'ll ik. Hij cchtr;-. i· hij van all!'~ iu Tn111 ·vaat 
op dr. hoogt!•? Xrcn, l ' w!' :\Tujesteit. ik zie nu duidelijk, dat lllt'll ht>111 

op Pen thvaa!spoOI' lu•eft gebracht, dat hij aan Yerzin~els gehoor g-el'!t. 
\\'ant hoc zou hij <tnrlt•rs N'JW dergt>lijkt> taal hebben durYen vot•rcn! 

Ik rlt•nk aan zijn!' hitteJ't' I'Pdc in Bit·mingham, toen hij OYer dt>n uw• rd 
op Edga1· sprak. )fajestPit. dt•zp man he,• ft nooit i Pinanti P<'n doodelijk•·n 
. lag toPgPbt-arht. Tot hPIII ldil•t>it>n op grmngen wilde uclll!'n. wt'\\'UJHitl" 
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hij een der politie-agenten zwaar. waarop drze hem doorlschoot. Dat was 

inderdaad een zeer betrem·enswaardig ge1·al, mam· is het niet dikwijls in 
Hyde Park of op Trafalgar Square voorgekomen, dat de politie het noodig 
vond, op de ongewapende menigte te schieten, en dat daarbij de een of 
ander gewond of gedood werd? En heeft ooit een ministrr van een 
vreemd laud er aan gedacht, daarom Engeland den oorlog te wrklaren of 
!Jet eischen te stellen. Mr. CH.UlllERLAI:\ is gt•schrokken, toen in de 

straten van Johanr esburg een vrouw werd vcrmoord Irdereen heeft deze 
gebeurtenis diep beklaagd. 

D,~ dader kon helaas niet ontdekt worden en hoewel wij een som van 500 
pond beschikbaar hadden gesteld voot· hem. <lie aanwijzingen deed, die tot 
opsporing van den dader zouden kunnen leiden, is de schulclige niet gevonden. 

::\u, Uwe :\Iajesteit, boevele vrouwen zijn in Londen niet door heK 
TllE RIPPER wrmoord, die ondanks, :11r. CI!.DlllERL.\1:\' nooit werd ge
grepen. En toch, wie zou er nu ooit aan gedacht hebben, om JACK TUE 

RIPPER een oorlog met Engeland te beginnen ! 
:llr. CtL\1IDERLA])I zou echü•r geheel Zuid-Afrika in vuur en vlam willen 

zetten, omdat wij een moordenaar niet hebben gegrepen, of omdat de 
gezworenen een Engelsehen politie-agent in dienst van Transvaal niet aan 
moord ~chulrlig hebben 1·erklaanl. 

Zal Uwe :\Iajesteit bet ooit gedoogPn, dat een kleine, zwakke staat, 
die herhaaldelijk zijn goed rerht beeft opgrofferd en steeds alles heeft 

gedaan, om in wede en eendracht met Uwer Ma,jesteit's volk en re~teering 
te leven, onderdrukt en overweldigd worrlt, door de wrreldberormde 
lilogendbeid Groot-Brittannië, slechts tenge\·olge van mls•:hc voorstellingen 
door bowngenoemde personen. 

Dat i~ oe naag van een 111an, wien het een eer en ef'n vo01'J'echt 
is. Uwe :\Iaje teit, •Ie Koningin van Groot-Bt·ittanni(i en van Ierland. 
de keizerin van Indië te prijzen en te erkennen de edele gezindhritl der 
Britschf' natie en van eenige harer staat~lirdt>n. 

::\een. Uwe !\Iajesteit. Met een deemorrlige bede tot den Almaclt
tige. rliP rPgeert over koningen en vor>trn, rn hen allen lt>irlt naar 

zijnen wil, zal ik, Uw onrlerdanige dienanr, 1woit gelooven, dat lJwe 
~laje~teit zal toelaten. dat <IC' gehPiJigrle n·chten mn een zwalc wedt.'
lit:>H'tHl volk in Uwen naam worden verhacht. en grhrcl Zui<l-.\frika 

wordt g<'riOinpeld in kommer en droefl'lli~. Integendeel ik bid, dat 
YrPde. Rust, 1\'elvaart en EenhPid nw;.r•'n hcer~clwn in ge!H'<>l Zuid
_\.frika. in naam van L'we Majesteit, \'11 zoolaug, ab nog een BoPr of 
ee11 Engel. chtuan op aarrle !erft. 

0.1t is <lP w•·u~ch <'n het gelJed van d••n nlhtelll'r 1<111 dit verzoekschrift. 
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