


S. J. P. KRUGER, 
STAATS-PRESIDENTj DER ZUlD-AFRlKAANSCHE REPUBLIEK. 





ZUID-AFRIKAANSCHE INBOORLINGEN AAN DEN MAALTIJD. 

--



Het commando der Boeren . 

. Uit de I Geschiedenis van Zuid-ltfrika 
DOOR 

H. J. K 0 L S T E E. 

Nu algemeen de blikken der beschaafde 
wereld, in het bijzonder van ons land en 
van onze overzeesche buren, gevestigd blij
ven op het zuidelijk gedeelte van het zwarte 
werelddeel, waar herhaaldelijk in den laatsten 
tijd de onafhankelijkheid van een gevestigden 
staat op bmtale wijze bedreigd wordt, kwam 
het mij niet ongepast voor, in beknopten 
vorm een en ander uit de geschiedenis van 
Zuid-Afrika mede te deelen. 

Ik doe dit te liever, nu het mij bij de 
studie van mijn onderwerp steeds meer 
.gebleken is, hoe de Boeren onze sympathie 
ten volle verdienen. Inderdaad, de kennis 
van hun geschiedenis moet noodwendig 
gepaard gaan met een gevoel van bewonde
ring en eerbied voor de kloekheid, den 

vrijheidszin en de oprechte vroomheid onzer 
stamgenooten. Moge ik' erin slagen, deze 
overtuiging ook bij den lezer te wekken of 
te · versterken. 

In de zeventiende eeuw, de eeuw onzer 
grootheid, het glanspunt op velerlei gebied, 
was ook onze handel tot buitengewone 
ontwikkeling gekomen. Geen zee, waar onze 
robben niet thuis waren, en ik behoef u 
slechts te herinneren aan de vele Neder
landsche namen van ver verwijderde landen, 
om u te overtuigen, dat onze voorvaderen 
als ontdekkers of bezitters in Oost en West, 
vooraan stonden in de rij der volken. Heet 
niet het geheele groote vastland van Australië 
Nz'euw-Holland en ligt niet ten zuiden daar-
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van Nimw-Zceland .) · In Noord-Amerika 
bezaten we Nz"mw-Nededand met de hoofd
stad Nz"emo-Amstcrdam, nu N ew-York, welks 
voorstad Brooklyn nog zijn ouden naam 
B1·eukelen, zij het verbasterd, heeft behouden. 

de Hollanders en vergunde hun op het 
eilandje Decima handelskantoren te vestigen. 
En bij het voor ... allen gesloten China bezaten 
wij nederzettingen op Formosa. Maar waar 
zou ik eindigen, indien ik, op deze stramien 

voortbord uren
de, u een eenigs
zins nauwkeu
rig beeld wilde 
teekenen van 
den geheelen 
omvang der 
"handelsbewe
ging van de 
Republiek der 
V ereenigde Ne
derlanden gedu
rende de zeven
tiende eeuw!' 
Laat mij alleen 
nog hier bij
voegen, dat onze 
handelsvloot tal
rijker was, dan 
die van alle 
overige staten 
van Europa te 
zamen. Onze 
handel was viif
maal zoo uitge
breid als die van 
Engeland. 

Het was in 
dat tijdperk, dat 
de aandacht der 

Johan Anthonisz van Riebeek. 

Oost-Indische 
Compagnie, die 
in 1 6o2 opge~ 
richt, spoedig 
een hoogevlucht 

Eerste GouvPrneur der Kaapkolonie, geb. 1618, overleden 1677. 

En al wordt in Amerika door de afstammelin
gen der eerste kolonisten deN ederlandsche 
taal niet meer gesproken, tal van familie
namen, zooals Van der Bilt, Van der Veer, 
De Witt, Van der Wijck, benevens tal van 
uitdrukkingen in de spreektaal verraden 
nog haar Hollandsche afkomst. Zelfs het 
toen ontoegankelijke Ja pan handelde met 

nam, vasten voet in Oost-Indië kreeg en 
een drukke scheepvaart met de bezittingen 
onderhield, werd gevestigd op de gunstige 
gelegenheid aan de Kaap de Goede Hoop, 
om er een ververschingsstation en zoo 
noodig een veilige ligplaats voor de vloot 
te bezitten. De Compagnie stichtte er een 
nederzetting en de scheepsheelmeester J aTh 
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van Riebeek werd de eerste "Kommandeur" 
( 1652-'62). Het aantal bewoners1 bleef 
langen tijd zeer gering, daar men de voor
treffelijkheid van het binnenland niet kende, 
zoodat de jonge kolonie zich slechts lang
zaam ontwikkelde. Om beveiligd te zijn 
tegen aanvallen van vijanden, begon men 
tijdens den tweeden Engelsehen oorlog een 

beek ten min:>te waren, mag men meenen, 
niet de rechte mannen op de rechte plaats. 
Zoo lezen we van den tweeden Komman
deur, Wagenaar ( r662 -'66), dat hij was 
"een bejaard man van veel ondervinding 
van zaken, doch met weinig energie." Een 
ander, Borghorst (r667-'79) kwam zie
kelijk aan en is het steeds gebleven; terwijl 

!Je Eerewacht bij de lnzwering van den .Staats-President .S. J. P. Kruger, door de 
Transvaalsche Boeren. 

kasteel aan de kust op te richten; maar 
nauwelijks kwam uit Holland bericht, dat 
de vrede hersteld was, of het bouwen werd 
gestaakt. Later, gedurende den oorlog van 
1672-'78 werd de arbeid hervat en in 
1679 het kasteel voltooid. 

Bijzonder veel hart schijnt de Compagnie 
niet voor haar kolonie aan de Kaap gehad 
te hebben; enkele opvolgers van Van Rie-

we van zijn opvolger, Hackius (1670-'71), 
vermeld vinden, dat zijn gezondheid door 
een langdurig verblijf in Indië geheel ver
woest en hij onherstelbaar ziek was. 

Om geschillen over het bezit van den 
grond te voorkomen, kocht men van de 
Hottentotten het land, om de Kaap gelegen, 
voor koopwaren ter waarde van 8oo pond 
sterling. 
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De pogingen der Compagnie, om door 
landverhuizing de bevolking uit te breiden, 
slaagden intusschen maar matig. Van de 
Hollandsche bezittingen bezat de KaaJY 
wel de minste aantrekkelijkheid. Vergeten 
we ook niet, dat men in den bloeitijd der 
Repuhliek leefde en er nergens gebrek ge-

Evenzoo trachtte men volwassen weesmeis
jes uit de Amsterdamscheen Rotterdamsche 
gestichten over te halen, naar de Kaap te 
gaan. Voorzorgen werden genomen, om 
haar te behoeden tegen kwade invloeden: 
zij zeilden alleen uit "in gezelschap van 
een fatsoenlijke, bejaarde vrouw," terwijl 

Een kleinzoon van Paul Kruger tot den strijd gereed. 
Zijn lengte bedraagt 6 voet 4 duim - een model van een' Transvaalsehen Boer. 

(Zijn gordel bevat 150 Mauser-patronen.) 

leden werd. Er bestond dus geen krachtige 
prikkel, om zich in verre landen te ves
tigen, waar uit den aard der zaak nog 
primitieve toestanden heerschten. Zoo pu
bliceerden de directeuren der Compagnie in 
1685 kennisgevingen, waarbij aan werkzame 
gezinnen vrije overtocht werd aangeboden, 
met schoone beloften en gemakkelijke voor
waarden ter verkrijging van grond, vee, ge
reedschappen en verdere benoodigdheden. 

de Kommandeur aan de Kaap haar van 
al het noodige moest voorzien en haar 
beschermen, tot zij gehuwd zouden zijn 
met "eerlijke, sobere en werkzame burgers." 
Veel vruchten wierpen echter deze pogin
gen niet af: in r685 gaven slechts drie 
weezen aan de uitnoodiging gehoor. In de 
volgende jaren kwamen niettemin van tijd 
tot tijd kleine gezelschappen aan, zoodat 
de bevolking langzaam maar gestadig toe-
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nam. Ook vertrokken in die dagen veel 
Fransche réfugiés er heen; zij hebben echter 
nooit meer dan een zesde deel der geheele 
bevolking uitgemaakt. Tegen het einde der 
17de eeuw (1691) telde men te Kaapstad 
50 à 6o goed gebouwde huizen. 

Veel rechtstreeksch 
voordeel trok de Com
pagnie in dezen tijd nog 
niet van de kolonie: 
haar inkomsten bedroe
gen 5000 pd. st., haar 
uitgaven 8ooo pd. st. 
's jaars. Die geringe bloei 
was o. a. toe te schrij
ven aan ~e belemmering, 
door de Compagnie zelf 
aan de productie in den 
weg gelegd. De kolo
nisten toch moesten, 
volgens het gewone stel
sel, hun producten aan 
de Compagnie leveren 
tegen bepaalde vergoe
ding en slechts bij 
uitzondering en tegen 
betaling van zekere las
ten mocht dit aan 
anderen geschieden. 
Wel werd de Com
pagnie op deze ver-

uitgaven waren ongeveer 20.000 pd. st. 
hooger. 

In het laatste gedeelte der 186 eeuw 
ging de Compagnie met reuzenschreden 
achteruit, vooral tengevolge van haar slecht 
bestuur en het gering gehalte harer ambte-

keerdheid gewezen, 
maar vergeefs. Toen in 
I 7 50 de Compagnie het 
plan opvatte het aantal 
kolonisten te vermeer
deren, werd haar door 
het bestuur aan de Kaap 
te kennen gegeven, 
dat er reeds te veel 

Eerste en tweede Luitenant bij het Transvaalsche leger. 

blanken waren om een behoorlijk bestaan 
te vinden, tenzij vrije mtvoer naar alle 
werelddeel en werd toegestaan : er werden 
voorloopig geen kolonisten meer aange
voerd. Dit verklaart ook, hoe ondanks toe
nemenden bloei en uitbreiding, de kolonie 
voor de Compagnie steeds een schadepost 
bleef: in 1756 bedroegen de inkomsten 
tusschen 11 en 12000 pd. st., doch de 

naren, en natuurlijk was dit ook aan de 
Kaap merkbaar. In 1780 brak de vierde 
oorlog met Engeland uit en nu bleek de 
weerloosheid der Compagnie volkomen. De 
uitgaven OYertroffen de inkomsten met 
± 25.000 pd. st. 's jaars. Zij vertrouwden, 
dat de burgers aan de Kaap zichzelf zouden 
verdedigen; maar dezen, verspreid over een 
groote uitgestrektheid, voortdurend in strijd 



WATERVAL KROKODILJUVIER, 



UIT DE GESCHIEDENIS VAN ZUID-AFRIKA. 9 

met de inlanders, viel de verdediging natuur
lijk zeer moeilijk, en nad niet een Fransche 
vloot in 1781 de kolonie beschermd, reeds 
toen zou zij bezweken zijn. De tijd was 
echter niet verre meer, dat dit zou gebeuren. 
Toen in 1795 de Republiek der Zeven Ver
eenigde Nederlanden plaats 
maakte voor de Bataafsche 
Republiek en deze, door haar 
samengaan met Frankrijk, in 
oorlog geraakte met Enge
land, was een der eerste ge
volgen het verlies der Kaap
kolonie: r6 September van 
dat jaar ,werd de overgave 
geteekend. 

Het Engelsch bestuur \verd 
niet gunstig ontvangen. De 
bevolking der buitendistric
ten .was niet geneigd het 
nieuwe gezag te erkennen ; 
de meeste boeren achtten 
zich niet gebonden door de 
daden der afgetreden regee
ring. En geen wonder. Bij 
veel verkeerds, dat de Com
pagnie kenmerkte, genoten 
toch de kolonisten veel vrij 
heid en ook 

"Slecht leert zich d'onderwerping 
lna 't bevel 

En dienst na heerschappij." 

(WALLIS). 

Engelschgezinden, in schijn of in werke
lijkheid, werden in het oog vallend begun
stigd, anderen ruw behandeld. Nooit werd 
aan de Kaap de vrijheid van spreken zoo 
zeer belemmerd als toen. De voorname 
posten werden geschonken aan mannen, die 

Politic.Luitcnant Sarel Eloff, 
Niettemin moet erkend 

worden, dat ~de Engelsche 
bevelhebber, generaal Craig, 
zich zooveel mogelijk be-

Kleinzoon van Paul Krugcr, bekend voor zijn hcldcn:noed in den 
strijd tegen Jameson in 1896. 

ijverde, om zijn regeering een gunstigen 
indruk te doen maken. Hoewel hij als 
overwinnaar niet bemind was, droeg men 
hem als mensch hooge achting toe. Hij 
was rechtvaardig zonder streng te zijn en 
gedoogde omkooperij noch onderdrukking. 

Anders werd dit onder zijn opvolger, 
graaf Macartney (1797-'98). Zonder zich 
nu juist aan omkooperij schuldig te maken, 
was zijn bestuur toch hoogst partijdig. De 

geen IIollandsch kenden en uit de open
bare schatkist hooger salarissen betaald, 
dan ooit te voren. Daar de Engelsche regcc
ring. besloten had de kolonie, die men eerst 
voor den prins in bewaring had genomen, 
voorgoed te behouden, eischte de gouver
neur een nieawen eed. Velen, die bezwaar 
daartegP.n hadden, werden verbannen of 
gekweld door inkwartieringen. 

Geen wonder, dat men met het Engelsch 

'"'":"::-:------
1 BiBliOTEEK 

T Ellt "" Op,-
·+ 
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bestuur weinig ingenomen was. Vooral bij 
den aard der Kapenaars moest deze ver
drukking te meer verzet uitlokken. Immers 
"er is nog nooit een volk geweest, dat 

Type van E'<'nc Zuid·Afnkaansche vrouw. 

minder genegen was zich aan grieven te 
onderwerpen, hetzij deze werkelijk of in de 
verbeelding bestonden, dan de bewoners 
van Zuid-Afrika," zoo luidt het oordeel 
van een schrijver, die hen van nabij kent. 

Zoo werd al dadelijk de grond gelegd tot 
vijandschap tusschen het Hollandsch en het 
Engelsch element aan de Kaap. 

Wel werd bij den vrede van Amiens 
(r8o2) cÎe kolonie aan Nederland temg
gegeven, maar het was slechts een korte 
vreugd. Enkele maanden later brak een 
nieuwe oorlog uit en niet lang daarna 
(r8o6) werd zij weder door Engeland in 
bezit genomen, nu voorgoed, want in 1814 
moest Koning Willem I de Kaapkolonie 
met eenige streken in Zuid-Amerika prijs
geven tegen een schadevergoeding van 7 2 

millioen gulden. 1 ) 

Nu geheel een Engelsche bezitting ge
wordep, werd het bestuur naar de inzichten 
der nieuwe eigenaars geregeld. Maar men 
ging hierbij niet met wijze gematigdheid te 
werk; men vergat, dat de Kaap anderhalve 
eeuw een Nederlandsche bezitting was ge
weest en lette weinig op de sterke gehecht
heid der bevolking aan haar rechten en 
vrijheden. Reeds dadelijk vond het afkeu
ring, dat het land aan de Engelsehen was 
toegewezen, zonder dat de toestemming 
der bewoners verkregen, of zelfs gevraagd 
was. Zij hadden het land gemaakt tot 
wat het was, hadden er htm huizen gebouwd, 
hadden niemand overlast gedaan en waren 
gedurende zeven geslachten in het bezit er 
van geweest. Zij werden behandeld als 
hoorigen en waren er zeer gevoelig over. 
De opgewondensten verzetten zich, zij 
werden oproerlingen genoemd en doodge
schoten of gehangen. 

Groote verbittering wekten weldra de 
taalbesluiten. Het onderwijs moest voortaan 
in het Engelsch gegeven worden, officieele 
documenten zouden na I Januari r825 in 
het Engelsch verschijnen; na I Januari 
r828 zou men zich bij procedures van de
zelfde taal bedienen. Eindelijk verscheen op 
24 Januari 1828 een kennisgeving, inhou-

1) Moest .... jrfjsgeven, n i et verkocht, zooals men 
gewoonlijk leest. Lord Castlereagh tot Fagel: N otre 
J.!arti est pris ; c' est à nous de juger ce qu'il nous 
convient de rendre ou de garder. 

Zie: · :J. E. Heeres. De Afstand der Kaap de Goede 
Hoop aa" Engeland in 1814. 
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dende, dat in alle stukken, aan de regcc
ring gericht, de Engclsche taal moest ge
bezigd worden, of de Hollandsche tekst 
van een vertaling vergezeld gaan. atuur
lijk leidde deze taalstrijd tot onbillijkheden 
tegenover de oorspronkelijke bevolking. Het 
gebeurde, dat personen, diealleen Hollandsch 
spraken, werden verhoord door rechters, 
die alleen Engelsch verstonden. Langen tijd 
werd zelfs den juryleden de eisch gesteld 
Engelsch te kennen, waardoor het overgroote 
deel der oude bewoners werd buitengesloten. 
Maar niet alleen de taalstrijd wekte onte
vredenheid. 

Waren de Engelschen, zegt Froude, ver
standig geweest, zij zouden rekening ,ge
houden hebben met de omstandigheden, 
waaronder de Kaap in hun handen was 
gekomen, zij zouden 'getracht "hebben de 
Hollanders te verzoenen met het vreemde 
bestuur door bijzondere welwillendheid. 
Juist het tegendeel had plaats. Zij ver
dedigden hun manier van optreden door 
het karakter der overwonnenen te belasteren 
en zij traden op als de kampioenen van 
het zwarte ras tegen de Hollanders, also! 
deze verdrukkers en roovers waren. 

Na den vrede was de slaven-emancipatie 
het vraagstuk van den dag. De Kapenaars 
waren slaven-eigenaars, evenals de Engel
schen. Maar het slaven-stelsel hebben zij 
in theorie nooit verdedigd. Bij de afschaffing 
der slavernij zou men er dan ook niet op 
verzet gestuit zijn, indien men rekening had 
gehouden met den aard van het volk en 
niet een stokpaardje had gemaakt van 
slavenbescherming, waar zulks niet noodig 
was. Met Kaffers en in het algemeen met 
barbaren van lager ras kan de blanke volk
planter alleen dan omgaan, wanneer zij 
duidelijk gevoelen, dat deze hooger staat 
dan zij, dat hij hun heer en meester is. 
Toen de slaven gewaar werden, hoe de 
Engelsche wetten hen beschermden en hun 
steeds meer rechten verleenden, werden zij 
onhandelbaar en oproerig. In 1830 werden 
bij de wet geregeld de kleederen, de hoe
veelheid en hoedanigheid van het voedsel, 
aan de slaven te verschaffen; de uren, dat 

zij niet verplicht zouden zijn te werken. 
Een der artikelen gelastte den slavenhouder 
het houden van een strafregister, dat twee-

Kapitt'in tn het Transvaalsche l<'ger. 

maal 's jaars moest worden voorgelegd aan 
een "slavenbeschermer,'' een regeeringsamb
tenaar; terwijl men zweren moest, dat het 
nauwkeurig was. Een jaar later, in I 83 r. 
werd een nieuwe wet afgekondigd, waarbi.} 
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het aantal arbeidsuren voor slaven tot op 
9 beperkt en het gezag van den eige
naar bijna vernietigd werd. Klachten baat
ten niet, de spanning werd er slechts 
door verhoogd, zoodat het ten slotte een 
verlichting mocht heeten, toen de wet tot 
af~chaffing der slavernij tot stand kwam 
(1833). Op I December 1834 zouden alle 
slaven in alle Britsche kolonif:n vrij zijn. 
Twintig millioen pd. st. werd door de 
regeering toegestaan tot schadeloosstelling 
der slavenhouders. 

Men verwachtte in Engeland, dat de 

toegekend, nog geen rt millioen pd. st. 
De voorwaarden, aan de uitbetaling ver
bonden, waren bovendien zooveel ongun
stiger, dan voor de Amerikaansche planters, 
en op zichzelf zoo onbillijk, dat er Boeren 
waren, die slechts een vijfde- of een zesde 
deel der waarde ontvingen. V el en weigerden 
de vergoeding en ontsloegen hun slaven vrij
willig. 

Ma<H het was niet genoeg, dat men de 
slavernij afschafte. De geestd\"ift van het 
oogenblik kon geen schaduw ervan dulden. 
Er waren zeer veel Hottentotten in de 

Zwasie Kaffers ten strijde trekkende. 

Hollanders in Zuid-Afrika het verkeerde 
der instelling even spoedig zouden erkennen; 
maar daar het een langzaam en bedacht
zaam volk is, niet geestdriftig gestemd voor 
nieuwe denkbeelden, viel het in ongenade, 
en dit is sedert zoo gebleven. De slavernij 
aan de Kaap was daarenboven niet, wat 
zij elders was: de schandalen van West
Indische plantages waren er onbekend. De 
slaven vormden een deel van het gezin en 
waren steeds vriendelijk behandeld. Niette
min onderwierp men zich aan de emanci
patiewet Maar toen de schadeloosstelling 
zou uitgekeerd worden, bleek het, dat slechts 
een onbeduidend bedrag aan de Kaap was 

kolonie; met de vrijgemaakte slaven vorm
den zij een talrijke bevolking. Zij waren tot 
dien tijd onderworpen aan afzonderlijke 
wetten voor zwervers; het was hun ver
boden het land rond te trekken, zij moesten 
op één plaats blijven en werken voor hun 
onderhoud. - Deze wetten werden her
roepetl. Het werd den Hottentotten vergund 
te gaan, waarheen zij wilden; zij verspreid
den zich hierop in de bosschen, vervielen aan 
den drank, begonnen te stelen en deden 
den Hollandsehen boeren grooten overlast. 
De Engelsehen voelden dit minder, daar 
we1mgen hunner zich buiten de steden 
gevestigd hadden en hun optreden dat v<m 
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militaire veroveraars was. Waren de Hol
landers en Hottentotten aan zichzelf over
gelaten, de laatsten zouden niet voor het 
meerendeel ellendig zijn omgekomen; zij 
zouden een nuttig leven geleid hebben. 
Drank en luiheid hebben hen bedorven; 
maar omdat de Hollanders zich tegen deze 
maatregelen verzetten, werden ze in Engeland 
als slavenhouders in hun hart beschouwd, 
als barbaren en 

tyrannen, als 
·ongeletterde wil
den, als de ware 
oorzaak van al 
wat verkeerd ge
gaan was. Die 
ongunstige in
druk werd een 
traditie in de 
Engelsche pers 
en ongelukkig 
ook bij het mi
nisterie van ko-

loniën. "Wij 
hadden hen on
billijk en onver
standig behan-

deld," zegt 
Froude, aan 

wien ik deze 
critiek ontleend 

heb, "en wij 
vergeven nooit 
aan hen, die 

wij beleedigd 
hebben." 

oorlog heette onnoodig gerekt en op bar
baarsche wijze gevoerd. Dr. Philip, naar 
Engeland afgevaardigd, wist deze meening 
ook bij de regeering ingang te doen vinden 
en zoo werd het beeld, dat men zich daar 
van den Kaapsehen Boer . vormde, steeds 
ongunstiger, maar ook steed>. oaiuister. 

Hooren wij nu Froude, die look naar 
eigen waarneming oordeelde. "De Kaapsche 

Hollander of 
Boer," schriJft 
hij, "is een lang
zaam, goedaar
dig mensch, die 
niet aan politiek 
doet, zich veel 
bezighoudt met 
zijn godsdienst 
en zijn eigen 
zaken, en die, 
was hij overge
laten aan zich
zelf, met wat 
toegevendheid 
voor zijn ge-
woonten en 

meeningen, 
reeds lang zijn 
onafhankelijk

heid zou verge
ten zijn, in het 
onvermijdelijke 
zou berust heb
ben en de meest 
conservatieveen 
minst revolutie-

De zwarte 
bevolking werd 

Zuid-Afrikaansche vrouwen. naire der on-

dus tegen de blanke m bescherming geno
men, ook waar zulks niet noodig was. Een 
kleine partij, aan wier hoofd stond Dr. Philip, 
superintendent van het Londensche zen
dinggenootschap, was den Boeren bijzonder 
vijandig gezind. De Kaffers, met wie in 
1835 oorlog was gevoerd wegens voort
durenden overlast en diefstal, waren volgens 
haar een bij uitnemendheid onderdanig en 
vredelievend volk, dat leehts tegen ver
drukking en onrecht was opgestaan; de 

derdanen van 
de koningin geweest zijn. En indien het 
ministerie van (Koloniën nij geweest was~ 
om naar eigen inzichten te handelen, het 
zou reeds lang een verzoenende staatkunde 
gevolgd hebben. Maar het departement van 
Koloniën heeft zijn partij in het Parlement 
te ontzien en de leden van het Parlement 
moeten op hun beurt hun kiezers en de· 
publieke opinie ontzien en er was geen 
veiliger weg tot populariteit, dan te strijden. 
voor slavenemancipatie." 
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Zoo waren laster en onbekendheid met 
<len waren toestand oorzaak van de toe
nemende verw~jdering tusschen de Hol
landsche en Engelsche elementen in Zuid
Afrika en werden, naar professor Spruyt 
het uitdrukt, "Exeter Hall" en "Downing
street" de twee "curses of South Ajrzca." 

Ongeduldig over een juk, dat ondragelijk 
werd, besloot men eindelijk de verdrukkers 

dagen is die van Pieter Retief (1837); de 
aanvoerder werd verraderlijk vermoord met 
6ooo volgelingen door het Zoeloehoofd 
Dingaan, waarna de nederzetting werd over
vallen, wat aan nog 6oo blanken het leven 
kostte. Onder zulke bloedige ervàringen 
vestigde men zich in Na tal; maar ook hier 
liet de Engelsche regeering den Boeren 
geen ru t. Alweder heette het, dat zij de 

De Ochtendmarkt te Johanneshurg. 

te ontvluchten. Het korte en krachtige 
"Inspan en trek!" klonk en duizenden 
kloeke mannen verlieten het land, dat zij 
lief hadden, maar waar de dwmgelandiJ 
hen onderdrukte en hun heiligste rechten 
schond. Zij gingen nieuwe woningen zoeken 
in de streken, door bloedige Kaffer-oor
logen ontvolkt, of "schoongen;aakt", zooals 
de technische term in de taal der Kaffers 
euphemistisch heet voor het uitmoorden 
eener landstreek. 

Een der bekendste "trekkenN van die 

onschuldige inboorlingen te vuur en te 
zwaard verdelgden; ook bleven de Boeren 
onderworpen aan de Engebehe wetten, al 
hadden zij de kolonie verlaten. Onder voor
wendsel, dat de voortdurende oorlogen der 
Boeren tegen de Kaffers de Kaapkolonie 
in gevaar brachten, zond haar regeering 
een leger tot verovering van N atal. Na 
dappere verdediging en eerst nadat nieuwe 
troepen uit de Kaap waren gezonden, 
werden de Boeren geslagen en Na tal in 
1844 tot een Britsche kolonie geprocla
meerd. Maar weer klonk het luid en vast-
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beraden "Inspan en trek ! " en verder 
noordwaarts gmg het tot over de Vaal, 
waar Transvaal, de tegenwoordige Zuid
Afrikaan~che Republiek, gesticht werd. 

Nog altijd herinnerden de Boeren zich 
levendig hun Nederlandsche af komst. Het 
was in dezen tijd, dat zij zich in betrekking 
stelden tot onze regeering en aan koning 
Willem II de suzereiniteit over hun land 
aanboden. Mi schien zouden de oude 
banden, die Nederland aan Zuid-Afrika 

de Boeren en lijfde hun gebied in (1848). 
Maar de nieuwe bezitting bleek een bron 
van veel last, voortdurend was Engeland 
in strijd met de blanke bevolking of met 
de naburige Basoeto-stammen. Ook kwam 
er een kentering in de Engelsche politiek, 
die tot dusverre geen zelfstandige macht 
in Zuid-Afrika erkende. Die staatkunde 
was zeer kostbaar, vergiftigde den geest in 
de geheele kolonie en )1ad noch eer, noch 
rust, noch voordeel gebracht. Dus besloot 
men Boeren, Kaffers, Basoeto's en Zoeloes 

Gouvernementsgebouw te Prdoria. 

hechtten, vernieuwd zijn, maar •. , , Enge
land, dat geen zelfstandigen staat in Zuid
Afrika duldde, zette groote oogen op en 
Willem II wilde met de Boeren niets te 
doen hebben. Zoo werd de scheiding ge
durende vele jaren volkomen. 

Op gelijke wijze als Transvaal ontstond 
de Oranje-Vrijstaat. Reeds sedert 1823 
werd het gebied door verschillende trekken 
van uit de Kaapkolonie bevolkt en kort 
na 1840 ontstond de Republiek. Zij had 
een kort leven. In. een oorlog met den 
westelijk wonenden stam der Griqua's koos 
Engeland partij voor de laatsten, versloeg 

1 

aan zichzelf over te laten en de Oranje
rivier als noordelijke grens van het Britsche 
gebied aan te nemen. Bij het verdrag van 
Bloemfontein (1854) herkreeg Oranje-Vrij
staat zijn onafhankelijkheid. De Engelsehen 
verbonden zich, niet tusschenbeide te zul
len komen in geschillen van de Republiek 
met de inboorlingen; de V rijstaters beloofden 
de slavernij niet te zullen herstellen. Twee 
jaren vroeger, bij het verdrag van Zand
rivier, was ook de onafhankelijkheid van 
Transvaal erkend. 

Engeland had het land prijsgegeven, of 
opdat de Boeren zich zouden vestigen als 
een barrière tusschen de Kaapkolonie en 
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het binnenland, Of, wat voor waarschijn
lijker werd gehouden, om onder te gaan 
in de ongelijke worsteling met krijgshaftige 
stammen, die hen in aantal verre overtroffen. 

Vele jaren achtereen had nu het land 
rust en herstelde zich van zijn rampen. -
De Kolonie verkeerde in vrede en "had geen 
geschiedenis." De nieuwe staten gingen niet 
onder, maar bloeiden. De Boeren ver
spreidden zich over een gebied, zoo groot 
als Frankrijk. De geschillen met de natu-

was voor haar het onverwachte succes een 
beleediging. 

Toch liet het gouvernement hen nog 
ongestoord; de Kaapsche staatkunde had 
zooveel teleurstelling opgeleverà, dat het 
ministerie van Koloniën ze niet wenschte 
te behandelen. Het hoopte, dat de moei
lijkheden geheel zouden zijn opgeheven en 
zoo weinig was het bekend met de ver
deeling der bevolking, dat Lord Cardwell, 
die zelf minister van Koloniën geweest 
was, in r875 meende, dat alle Hollanders 

::\farktplem te Pretoria. 

rellen werden bijna zonder strijd bijgelegd. 
In Transvaal leefden vreedzaam een mil
lioen hunner te midden der Boeren, met 
en voor dezen werkende. Opstanden van 
de zwarte bevolking tegen de blanke kwamen 
niet voor. Het gezag werd gehandhaafd 
zonder gestrengheid. Gebeurtenissen als de 
vernietiging van den stam van Langala
balele in Na tal, of de moord te Koegas, 
die de Kaapkolonie in 1878 onteerde, zijn 
niet aan te wijzen in de geschiedenis der 
onafhankelijke Hollandsche staten. 

Doch zij konden het vertrouwen der 
Engelsche regeering niet winnen. Misschien 

van Zuid-Afrika verhmsd waren naar de 
vrije staten. Verbaasd keek hij op, toen 
hij vernam, dat zij nog altijd de meerder
heid vormden in de kolonie, en een zeer 
groote meerderheid. En dat niet alleen, zij 
hielden zich ook met den belangrijksten 
arbeid bezig. De Engelsehen waren koop
lieden, winkeliers, werklieden, zij legden 
spoorwegen aan, dolven naar diamanten 
en koper; maar de Boeren, en zij bijna 
alleen, bewerkten den grond en zonder 
hen zouden alle blanke bewoners van Zuid
Afrika leven van buitenlandsch meel en 
mgevoerde levensmiddelen. 
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De vrede deed intusschen zijn werk. De 
beide rassen vermengden zich en als de 
verdragen niet verbroken waren, zou Zuid
Afrika nu vereenigd zijn en de Boeren 
zouden de oprechte onderdanen der Britsche 
kroon zijn. Ongelukkig werden de gemoe
deren in Engeland voortdurend tegen hen 
verbitterd door onbetrouwbare berichten. 
De vrienden der gekleurde rassen lagen op 
de loer en .... daar bood zich een gelegenheid 

ten noorden der Oranjerivier, dus had Enge· 
land zich volgens het eenmaal gesloten ver
drag onzijdig moeten houden; maar des 
ondanks kwam het krachtig tusschenbeide. 
Het algemeen belang ware zeker beter ge
diend, indien het zich aan zijn beloften 
gehouden had en de Boeren hun eigen 
zaken had laten beredderen. Maar de ware 
staat van zaken was in Engeland onbekend. 
De Boeren hadden nu eenmaal een slechten 

Een troep gevangenen voor de gevangenispoort te ·'Pretoria. 

aan 'om de regeering tot nieuwe tusschen
komst te dwingen. 

Toen de Engelsehen zich uit den Oranje
Vrijstaat terugtrokken, lieten zij een onbe
twist geschil met de Basoeto's over.: de grens
scheiding achter. Men kon hetJzonder strijd 
niet eens worden. In r865 brak er een oorlog 
uit tusschen den Oranje-Vrijstaat en de 
zonen van Moshesh. Hij duurde vier jaar 
en toen de Basoeto's niet langer weerstand 
konden bieden. stelden zij zich onder Britsche 
bescherming. Het gebied der Basoeto's lag 

naam. Onschuldige inboorlingen beschermen 
tegen verdrukking was een volkskreet en 
het gouvernement gaf toe aan den alge
meenen wensch. 

Intusschen, het was een op zichzelf staand 
feit, de non-interventie politiek bleef in haar 
geheel gehandhaafd. Men trachtte waarbor
gen te geven, dat de Basoeto's den vrede 
zouden bewaren en het verdrag werd in 
1869 te Aliwal North hernieuwd. Wel waren 
de Hollanctsche Afrikaanders geraakt over 
het gebeurde, maar zij meenden ten minste, 

1 
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dat een nieuw tractaat niet weder verkracht 
zou worden. 

Misschien zou dit ook niet gebeurd zijn, 
was er niet een nieuwe verzoeking gekomen. 
De inkt van het verdrag van Aliwal N orth 
was nauwelijks droog, of er werden diamanten 
in groote hoeveelheden ontdektin een district, 
dat de Engelsehen zelf als een deel van den 
Oranje-Vrijstaat beschouwd hadden en dat 
door ambtenaren van dien staat bestuurd 
werd. Van alle kanten stroomden de delvers 
toe. Fabelachtige schatten vond men in den 

Vrijstaat, maar dat het toebehoorde aan 
een Griqua-opperhoofd, genaamd Water
boer. Dit opperhoofd was in vervlogen 
tijden een bondgenoot der Engelsehen ge
weest. De Boeren werden beschuldigd hem 
l;leroofd te hebben. Hij vroeg om hulp 
en in een ongelukkig oogenblik liet Enge
land zich verleiden tot een aanval, die niet 
te verdedigen was. Een nieuwe neder
zetting werd gevestigd,. waaraan Lord Kim
berley, minister van Buitenlandsche Zaken, 
zijn naam gaf. 

De Vrijstaters werden ~erdreven. Zij boden 

Het Post.kantoor te Pretoria. 

bodem en als bij tooverslag verrees een 
uitgestrekte en goed bevolkte stad. Maar 
ook werd Albion·s hebzucht in hoogemate 
opgewekt. "De wijze, waarop de inbezit
neming plaats had," zegt Tromp scherp, 
"joeg zelfs tal van Britten het bloed naar 
het aangezicht." 

Er bestond vrees,' dat de Boeren niet in 
staat zouden zijn, den troep gieren meester 
te blijven, die z1ch op zulk een rijke prooi 
wierp. Ook bedacht men, dat de schoonste 
diamantmijn ter wereld niet voor het Brit
sche rijk· mocht verloren gaan. En nu 
ontdekte men op eens, dat het land, waarin 
zij lag, volstrekt geen deel was van den 

geen weerstand, maar bogen onder protest 
voor de overmacht - en van dien dag af 
heeft geen Boer in Zuid-Afrika vertrouwen 
gesteld in de beloften der Engelschen. 

Op de meest onbeschaamde wijze gingen 
dezen te werk. Opgetreden als kampioen 
voor den verdrukten Waterboer, schonken 
zij dezen een tiende deel van het gebied; 
al wat waarde had, behielden zij voor zich. 
Konden de Engelsehen op ergerlijker wijze 
gehandeld hebben? Zelfs al waren Water
boer's rechten zoo onbetwistbaar geweest, 
als zijn vrienden beweerden, de Engelsehen 
hadden plechtig beloofd, dat zij zich in 
zulke zaken niet meer zouden mengen. 



20 UIT. DE GESCHIEDENIS VAN ZUID-AFRIKA. 

Men had evengoed eenvoudig kunnen ver
klaren, dat men de Diamantvelden wilde 
hebben en ze daarom in bezit nam; maar 
de wond werd nog vergiftigd en de daad 
gerechtvaardigd door voor de wereld op te 
treden als de beschermers van de rechten 
der inboorlingen, waarin, zeide men, te 
kort gedaan was. Later werd voor de recht
tank bewezen, dat het Griquahoofd nooit 

willen hechten, tenzij de Oranje-Vrijstaat 
zelf met de bezetting genoegen nam. Zo~ 
was dus Engeland in den onaangenamen 
toestand, een provincie in het binnenland 
van Afrika te bezitten, zonder andere ge-· 
meenschap dan door den Oranje-Vrijstaat, 
die beroofd was, of door de Kaapkolonie, die 
de zwendelarij -scherp afkeurde, en met een 
gevaarlijke en woelige mijnwerkersbevolking. 

De Protestantsche Kerk te Pretoria, op den achtergrond het Gouvernementsgebouw (Kerkplein): 

eenig recht op het gebied bezeten had. 
Zoo weinig viel de annexatie in den smaak, 

ook in de Kaapkolonie, dat het Parlement 
aldaar 1) weigerde Lord Kimbedey's ge
schenk aan te nemen. Het verklaarde de 
Diamantvelden niet aan haar gebied te 

'1 Sedert 1853 heeft de Kaapkolonie een zelfstandig 
bestuur (Self-Government) onder een door de Kroon 
benoemden Gouverneur-Generaal, tevens "Hooge Com
missaris Harer Bntsche 11:ajesteit" voor de Britsche 
belangen m Zutd-Afrika. 

Maar 't trouwelooze Albion deinst voor 
geen middelen, welke ook, terug. De Boeren 
moesten op de knieën gebracht, gedwon
gen worden hun protest in te trekken en 
de souvereine rechten van Groot-Brittannië 
te erkennen. Om hiertoe te geraken werden 
betrekkingen aangeknoopt met de Kaffer
hoofden aan de grenzen der beide republie
ken om hen over te halen, Britsche onder
danen te worden, onder belofte van be
scherming tegen de Hollanders. Een groot 
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aantal hunner werd gezonden om in de 
diamantmijnen te werken en hun loon uit
betaald in kruit en wapenen, wat in strijd 
was met de verdragen. Tienduizenden 
geweren werden op deze wijze in twee of 
drie jaar uitgedeeld, een bedreiging voor 
de Hollanders, wier land nu langs den 
halven omtrek omringd werddoorgewapende 
zwarten. Groot was de verontwaardiging 
onder de Vrijstaters, die, arm in geld, zich 

Kort daarna begaf zich de president 
van den Oranje- Vrijstaat naar Londen. En 
hoe moeilijk het ook viel, het ministerie 
van Koloniën moest erkennen, dat zijn 
optreden niet behoorlijk was geweest en 
een som van go.ooo pd st. werd beloofd. 
Het geld was niets, de bekentenis van 
onrecht alles. De Zuid-Afrikaansche Hol
landers, hoewel koppig als ezels, zijn uiter~t 
gevoelig. Het cheen hun toe, dat hun 

Het Huis van Z.H.Ed. President Kruger te Pretoria. 

met moeite van de noodige wapenen konden 
voorzien. - Daar worden eindelijk de 
wagens, die de geweren vervoeren, aange
houden op hun weg door het Hollandsche 
gebied. De overheid, dit doende, was in 
haar volle recht: de verdragen verboden, 
de inboorlingen van wapenen te voorzien. 

Niettemin werd onmiddellijk schadeloos
stelling en voldoening geëi cht en een be
denktijd van 48 uren toegestaan. De presi
dent, ziek op dat oogenblik, kon zich niet 
met de zaken bezighouden; de Volksraad 
betaalde het geld, doch onder protest. 

kwade dagen voorbij waren, dat zelfs bij 
een Engelsche regeering recht te verkrijgen 
was. 

Het was een schoon oogenblik voor 
Engeland om tevredenheid en vrede te 
her tellen. Had de regeering ook met 
Transvaal een gelukkige schikking getroffen, 
er zou kans geweest zijn op een geheele 
verzoening. Wat hulp in geld, -- niet als 
weldaad, maar als bekentenis van schuld, 

een gunstige regeling der westelijke 
grens en een ernstige verklaring aan de 
zwarte bev~lking, dat Engeland en Trans-
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vaal voortaan vrienden waren, en dat een 
beleediging Transvaal aangedaan, gelijk 
stond met een be!eediging aan de Britsche 
kroon, en ieder Hollandsch Afrikaander 
zou de bladen uit zijn grievenboek gescheurd 
en ze voor altijd vergeten hebben. -Maar 
neen, - ook aan Transvaal werd een 
ultimatum ge
zonden. Trans
vaal, verderweg 

gelegen, was 
minder gedwee; 
doch ook hier 
konden de ge
wapende natu-

rellen dienst 
doen tegen de 
Boeren.:, 

Het ;was het 
ideaal van Lord 

Carnarvon, den 
toenmaligen 

minister van 
Koloniën, een 
confederatie te 
bewerken van 
alle Zuid-Afri
kaansche staten 
onder Britsche 

souvereiniteit. 
De gelegenheid, 
meende hij, was 
zoo gunstig :~de 
Transvaalsche 

schatkist was 
ledig en het land 
in strijd met het 

einde te brengen enSirTheophilus Shep:>tone 
werd door den minister van Koloniën met 
een geheime zending naar Transvaal belast. 

Teekenend is de manier, waarop Shepstone 
optrad. Dogenschijnlijk vredelievend, kwam 
hij alleen om enkele klachten te bespreken, 
die tot Harer· Majesteit's regeering waren 

doorgedrongen. 
Ten eerste werd 
de Republiek 

beschuldigd 
slavenhandel te 

drijven ; ten 
tweede dreigde 
gevaar voor de 
Engelsch e be
zittingen, daar 
de Kaffers niet 
door Transvaal 
konden bedwon
gen worden. 

Hoewel nu 
klaar bewezen 
werd, dat de 
eerste beschul
digmg hoege-
naamd geen 

grond had en 
wat het tweede 

Zoeloehoofd 
Secocoeni, door 
wiens gebied een 

Ex-President Reitz van =Oranje-Vrijstaat. 

punt betreft,juist 
in die dagen 
Secocoeni tot 
een voor Trans
vaal gunstigen 
vrede gedwon
gen werd, had 
niettemin den 
12en April 1877 
de overrompe
ling plaats, een 

spoorweg gelegd zou worden naar Delagoa
baai. Maar Secocoeni verzette zich tegen 
het plan, en Engeland was de opkomst 
van Transvaal, die er het gevolg van zou 
zijn, een doom in het oog. 

Sir !BartJe Frere, gouverneur der Kaap
kolonie en oppercommissaris voor Zuid
Afrika, verklaarde de Republiek onmachtig 
om den strijd met Secocoeni tot een goed 

schandelijke daad en alleen een uitvloeisel 
van het streven van Exeter Hall naar een 
geconfedereerd Zuid-Afrika. 

Maar Nemesis, die verwaten overmoed 
vernedert en straft en het misdrijf met ge
rechte wraak vervolgt, zou zich ook hier 
doen gelden. In geheel Zuid-Afrika was 
de verbittering algemeen, zij uitte zich door 
krachtige demonstraties. Een gezantschap 
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werd gezonden naar Engeland om te protes
teeren, en naar bevriende Staten in Europa 
om bemiddeling, bestaande uit de heeren 
Paul Kruger, vice-president en J orissen, 
staatsprocureur der Republiek. De zending 
beantwoordde niet aan·• de verwachting. 
Wel ontbrak het den heeren niet aan be
tuigingen van 
sympathie en 
betreurde ' men 
het ~gebeurde; 

maar 'geen der 
groote staten 

wenschte zichin 
moeilijkheden te 
wikkelen voor 
het ver verwij
derde en nog 
niet algemeen 
bekende land. 

Een tweede 
gezantschap 

keerde eveneens 
on verrichter

zake huiswaarts. 
In tusschen, • j 

protesten tegen 
den gewelddadi
gen roof bleven 
niet uit. In de 

Kaapkolonie 
zelf werden al
lerwegen mee
tings belegd en 
betuigingen van 
de ontevreden 
heid en het 
leedwezen van 

old man", Gladstone, verklaarde zich krach
tig ertegen. Hoort, op hoe satyrieke wijze 
de edele Brit zijn verontwaardiging uit
spreekt, de aanhaling is ontleend aan 
Tromp's "l-lerinnen'ngen · uz't Zuzd-Afrika" ,· 
"Aan de Kaap annexeert memand dan 
wijzelf. Het blijkt, dat wij zoo beperkt zijn 

in ons gebied, 
dat het noodig 
is, groote land
streken bij ons 
gebied aldaar te 
voegen. En dan 
weet gij, Mijn
heer de Speaker, 
dat alle bijvoe
gingen tot ons 
gebied geheel 
onschuldig zijn: 
somtijds kunnen 
zij niet geschie-

den zonder 
bloedvergieten, 

somtijds worden 
zij gemaakt zon
der een bedrei
ging of zonder 
bloedvergieten. 
Maar dit is niet 

geheel Zuid
Afrika aan de 

President M. T. Stein van Oranje-Vrijstaat. 

onze schuld, 
maar de dom
heid van die 
menschen die de 
wijsheid van het 
komen onder 
ons bestuur niet 
kunnen inzien. 
Wij zijn begif
tigdmeteen ver-

Koningm gezonden. In Nederland deed 
de pers haar sympathie voor Transvaal 
luide klinken; vele aanzienlijke personen 
drukten ook, op initiatief van professor 
Vreede, aan de Engelsche regeering in 
krachtige termen hun afkeuring over de 
aanhechting uit. In het Engelsch Parle
ment zelfs werden heftige discussies gevoerd 
en vond zij ernstige bestrijding. De "g1'and 

hevenheid van 
karakter, een edele belangeloosheid, een 
onkreukbare eerlijkheid, die de andere vol
keren der wereld niet willen erkennen, en 
zij zijn dom genoeg om te denken, dat wij, 
verheven wezens als wij zijn, gebonden zijn 
door dezelfde gemeene regels, die met recht 
kunnen worden toegepast op de gewone 
zonen van Adam." 

Met dat al bleef het bij protesten. Het 
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Parlement keurde ten slotte de aanhechting 
goed en elders in Europa berustte men in 
het gebeurde. 

Niet aldus in TransvaaL Is het waar, dat 
vóór áe schanddaad de samenwerking te 
wenschen overliet, dat president Burgers 
de grootste moeite had om den Volksraad 
tot goedkeuring van zijn voorstellen te 

~Ing. van Ing. van v. Someren, Directeur 
Blaricum, Lennep. opz. aanleg. Middelberg. 

landsliefde der Boeren. En].'t bleek weldra, 
dat zij hun leven veil hadden voor de 
vrijheid van het vaderland. 

Al was men machteloos op het oogenblik 
der inlijving, het stond bij velen vast, dat 
de onafhankelijkheid zou hersteld worden. 
Voorloopig verkiopte men zijn woede en 
beproefde langs vreedzamen weg Engeland 

Pa ul Kruger, 
Staats-President. 

Mej. Middelberg. M. E de WiJdt, 
.Hoofd-Ing. Breuning. Secr.-D1r. 

C. van Boerschoten, 
Onder-Staatssecretaris. 

Opening Zuid-Afrikaansehen Spoorweg op 2 November r894. 

brengen, dat gebtek aan eensgezindheid 
de annexatie vergemakkelijkt heeft, dan 
werd zeker ook hier het dichterwoord droe
vig bewaarheid: 

't Volk dat inwendige eendracht mist, 
Is zonder kracht naar buiten. 

(N. BEETS.) 

Maar zeker is het ook, dat de harde 
ervaring uitstekend heeft gewerkt op de 
.eensgezindheid, de geestkracht en de vader-

tot opheffing der annexatie te brengen. 
Toen het Engelsche leger door de Zoeloes 

geslagen was. boden de Boeren hun hulp 
aan op voorwaarde, dat zij hun onafhanke
lijkheid zouden herkrijgen; het aanbod werd 
van de hand gewezen. 

Waren de zendingen mislukt, was ook de 
laatstgenoemde poging vergeefsch geweest, 
thans zou men uit eigen kracht het doel trach
ten te bereiken. De sterke is het machtigst 
toch alleen. Groote volksvergaderingen ver-
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levendigden de liefde tot het vaderland en 
het gevoel der beleediging. Met onbedwing
bare volharding streefde tnen naar het 
herstel der onafhankelijkheid en met de 
onverzettelijkheid, den Transvalers eigen, 
hielden zij vast aan het denkbeeld, den 
indringer te verjagen. 

Op krachtigen toon eischten zij hun onaf-
hankelijkheid 

terug. En de 
liberale ' ·partij 
begon zich te 
hunnen gunste 

te verklaren. 
Haar leider had 

de annexatie 
veroordeeld, 

daar zij gebeurd 
was onder val
sche voorwend
sels. Was het 

wonder, dat 
Transvaal groo
te verwachtin
gen koesterde, 
toen de liberalen 
in r88o aan het 

bewind kwa
men? Maar 

nieuwe teleur~ 

stellingen volg
den: voor men 
naar de klachten 
der Bocren wil-

heroverd. Het liberale bewind in Enge
land kon hun daad niet afkeuren ; het had 
verklaard, dat zij in hun recht waren. 

Zoo begon de vrijheidsoorlog, die in 
geheel Zuid-Afrika met geestdrift begmet 
werd. Een rij van schitterende overwin
ningen bekroonde de pogingen. Binnen 
enkele weken was alles beshst Bronkerspruit, 

Langnekpas, 
Schuinshoogtel 

en vooral Ama
juba of pitskop 
(2ï Febr. r88r), 
waar de Engel
sche bevelheb
ber Sir George 
Colier sneuvel
de, zullen on vc>r~ 
getelijke namen 
blijven. 

Het laatste 
gevecht, op den 
Amajuba, was 

een wondere 
strijd. In den 
nacht van 26 op 
2j Febr. had 
zich het Engel
sche leger bij 
verrassing van 
den top meester 
gemaakt. Bij het 
aanbreken van 
den dag wordt 
Jouhert met 

schrik de rood
rokken boven 

hem gewaar. 

de luisteren, 
moesten dezen 
het gezag der 
koningin erken~ 
nen. Generaal J. 1'. J oul>ert. Wat te doen? 

Het geduld 
was uitgeput; het uur der verlossing was 
gekomen. Den r6en December r88o ver~ 
kondigde een voorloopig bewind de her
stelling der noegere constitutie; het be~ 

stond uit het driemanschap Kruger-Jorissen ~ 

Joubert. 
De Transvalers hadden naar de wape~ 

nen gegrepen voor hun vrijheid, ze zouden 
.ze niet neerleggen, vóór zij haar hadden 

Een kort besluit 
moet genomen. .1\1 en zal den steilen berg 
hernemen. . . . En de bestorming heeft 
plaats. Met hoogstens 200 man vliegen de 
Boeren naar boven en na een heeten strijd 
van zès uur zijn 350 Engelsehen verjaagd nf 
gevallen. Onge,·eer 8o hunner zijn gesneu
veld; een vijftigtal heeft zich gered door 
in de diepte te springen; 5ï man, onder 
welke 8 officieren, zijn gevangen: de overi-
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gen liggen gewond op den berg of in de 
ravijnen. - De Boeren telden één doode 
en zes gewonden. En de Engelsehen had
den minstens I 5000 patronen uit hun voor
treffelijke Martinigeweren verschoten! -

Vooral dienden de officieren tot doelwit 

Het Standbeeld Yan Jan Brand. 

en het schot van den Transvaler mist nooit. 
Zonder ander wapen dan zijn buks had hij 
een overmachtigen vijand verslagen, ver
nietigd. En toch, geen lage moordlust dreef 
de Boeren aan. Nauwelijks was een gevecht 

geëindigd, of men zag hen hulp bieden aan 
de gewonde vijanden, die ook verder uit
stekend verzorgd werden. Het was ook geen 
zeldzaamheid aan den avond van een slag, 

de forsche mannen in een kring',vereenigd te 
zien, met oprecht gemoed een dankpsalm.zin
gende, waarna door den aanvoerder een een
voudig, aangnJpend gebed werd uitgesproken. 

Na de overwinning op Amajuba was het 
pleit beslist. "Overwinnen of bezwijken," had 

het geheeten, en wie 
deze leus krachtig en 
ernstig aanheft, overwint 
zeker. De Engelsehen 
riepen de bemiddeling)n 
van den president van· 
den Oranje-Vrijstaat en 
aan dezen, den bezadig-

den, degelijken Jan 
Brand, wiens lijfspreuk:: 
"Alles zal terecht komen" 
ook nu op heerlijke wijze 
toepassing vond, was de 
schoone taak toegewezen, 
een voot Transvaal eer
vollen vrede te bewerken. 

't Werd tijd. De geest
drift voor de zaak der 
strijdende stamgenooten 
was in Zuid-Afrika alge
meen ; reeds hadden vele 
Vrijstaters zich bij hen 
aangesloten. Had de oor
log langer geduurd, hij 
zou zich ongetwijfeld 
over geheel Zuid-Afrika 
verbreid hebben. Ieder 
Hollandsch Afrikaander 
zou naar de wapenen 
gegrepen hebben en het is 
niet onwaarschijnlijk, dat 
zulk een worsteling nood-
lottig zou geworden zijn 
voor het Engelsche gezag 

aan de Kaap. "De volken gaan niet onder, 
die niet bezwijken willen." 

De onafhankelijkheid was hersteld en 
uit het vol gemoed klonk het: 

Di vierkleur van ons dierbaar land, 

Di waai weer o'er Transvaal ; 

En wee di God vergeten hand, 

\Vat dit weer neer wil haal! 
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Waai hoog nou in ons helder lug, 
Transvaalse vrijheidsvlag, 

Ons vijande is weggevlug; 

Nou blink 'n blijer dag. 

Toch was er in de Conventie van Pre
toria (I 881) een bepaling, die de vrijheid 
nog heel wat beperkte ; het 
was het beruchte art. 2, waar
van de inhoud hier volgt : 

"H. M. behoudt voor 
zich, haar erfgenamen en 
opvolgers, het recht van 
tijd tot tijd een Britsch 
Resident te benoemen in 
en voor gezegden Staat 
met zulke rechten en 
functiën als hierna zullen 
worden omschreven; 
voorts het recht om troe'
pen te zenden door ge
zegden Staat in tijd van 
oorlog of in geval van 
beduchtheid voor oorlog 
tusschen de Suzereine 
Mogendheid en eenigerlei 
vreemden Staat of in-

wat bedaard was, vertrok een gezantschap 
naar Londen, waar het tractaat herzien 
werd. Art. 2 der Conventie van Pretoria 
werd art. 4 der Conventie van Londen 
( 1884) en lmdde : 

"De Zuid-Afrikaat;Jsche Republiek 

boorlingen-stam in Zuid
Afrika; verder het reGht 
om de buitenlandsche 
betrekkingen van gezeg
den Staat te contrélleeren, 
hierin begrepen het slui
ten van verdragen en 
het leiden der diploma
tieke betrekkingen met 
vreemde Mogendheden, 
welke betrekkingen on
derhouden moeten wor-

Cecil J. Rhodes, de oorzaak van alle gruwelen in Zuid-Afrika. 

den door H. M.'s diplomatieke en 
consulaire ambtenaren in het buiten-
land." 

De regeering nam echter genoegen met 
de schikking, wel niet tevreden met het 
verkregene, maar zich voornemende, haar 
te gelegener tijd te verbeteren. 

Toen de opgewondenheid in Engeland 

zal geen verdrag of overeenkomst met 
eenigen Staat of natie buiten den 
Oranje-Vrijstaat, noch met eenigerlei 
stam van inboorlingen Oostelijk of 
Westelijk van de Republiek, Cmogen 
sluiten, tenzij zulks goedgekeurd is door 
H. M. de Koningin. 

Die goedkeuring zal beschouwd wor
den als te zijn verleend, wanneer H. M.'s 
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Regeering niet binnen zes maanden 
na ontvangst van een afschrift van 
zoodanig verdrag (in te leveren onmid
dellijk na het ontwerpen daarvan) zal 
hebben verklaard, dat het sluiten van 
zoodanig verdrag in strijd is met de 
belangen van Groot-Brittannië of eenige 
van H. M.'s bezittingen in Zuid
Afrika." 

Ook deze schaduw zal zeker wel ver
dwijnen; Oom Paul weet zoo voortrelfel ijk 
geduld te oefenen, tot hij het juiste oogen
blik gekomen acht. 

Sedert is Transvaal of de Zuid-Afrikaan
sche Republiek, zooals het land van nu 
af heet, langzaam maar gestadig, - "al wat 
uitstekend is, groeit langzaam," - in bloei 
toegenomen. Zij beleefde vele jaren van 
rust en zou zich ook verder vreedzaam 

Een Jachtpartij tn Zmcl-Afrika. 

V ergelijkt men beide artikels, dan springt 
het belangrijk verschil terstond in het oog: 
"het woord Suzereiniteit geheel verdwenen 
en van den geest nog slechts een poor, 
dat zich oplost in de schaduw van een 
vorm," zooals "het Nieuws van den Dag" 
het uitdrukte. 

Het gezantschap bestond uit President 
Kruger, den Superintendent van onderwijs 
Dutoit en Generaal Smit. Bij deze ge
legenheid werd o. a. ook ons land bezocht. 

ontwikkeld hebben, had niet een tot nog 
toe onbekende factor zijn invloed doen 
gelden en tot de uitbarsting van r896 aan
leiding gegeven . 

Blijkt uit het voorgaande, hoe valsche 
berichten, opzettelijk verspreid door En
gelsche zendelingen, steeds de voorhoede 
van Engelsche veroveraars, en de zucht 
van het ministerie van Koloniën te Londen 
naar een geconfedereerd Zuid-Afrika, tel
kens aanleiding gaven tot hevige botsingen 
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met het Hollandsch element, bij de gebeur
tenissen van '96 werkten andere oorzaken. 

"Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben, 
"\Venn es dem bösen ~achbar nicht gefällt." 

(SCHlLLER.) 

Wanneer wij een poging doen om den 
beruchten inval van Jameson te verklaren, 
dan vinden wij daarbij een vertrouwbaren 
gids in Prof. C. B. Spruyt, in wien Trans
vaal sed_ert jaren een warm verdediger 
bezit en die in het Engelsch tijdschrift 

markt, stelde opbrengst en prijzen vast en 
maakte zich en wie den buit met hem 
deelden, tot millionairs. V oor zulk een man 
moest het een onweerstaanbare begeerte 
zijn, ook de goudopbrengst te monopoli
seeren en daardoor heer en koning der 
geheele aarde te worden. 

Van het streven naar dit ideaal is de 
overval van '96 de vrucht. 

De oprichting van de British South African 
Company, weldra veranderd in deChartered 
Company, dagteekent van r889. In haar 

Type van een Afrikaanschc Boerenfamilie. 

"Jo Morrow" in de eerste dagen van '96 
een artikel geplaatst heeft, waarin hij de 
gebeurtenissen voor Engelsehen toelicht op 
andere wijze dan gewoonlijk in de Engelsche 
pers geschiedt. 

De hoofdpersoon in den mislukten aanval 
is ,Cecil Rhodes. Deze "Na poleon van Zuid
Afrika" heeft al sedert vele jaren dit gebied 
tot het terrein van zijn speculatiën gekozen. 
Reeds vroeger had hij de verschillende 
maatschappijen te Kimberley vereenigd en 
de De Beer's Mii. gevestigd. Op deze wijze 
verwierf hif het monopolie op de diamant-

octrooi werd aan de Compagnie als voor
naamste arbeidsveld aangewezen de land
streek, die zich uitstrekt onmiddellijk ten 
noorden van Britsch Bechuanaland en ten 
noorden en westen der Zuid-Afrikaansche . 
Republiek. Slechts in het zuiden en oosten 
waren dus de grenzen aangegeven. 

Nu beoogde Rhodes bij zijn financieele, 
ook staatkundige bedoelingen. Uitbreiding 
van het Angelsaksische ras in Zuid-Afrika, 
vestiging van een confederatie, het ideaal 
van Lord Camarvon, schijnen vooral het 
aanvankelijk streven te zijn geweest van L 



30 UIT DE GE~CHIEDENIS VAN ZUID-AFRIKA. 

den machtigen leider der Chartered Com
pany. 

De pogingen van Rhodes strekten nu 
om Transvaal aan alle zijden door Engelsch 
of Portugeesch gebied in te sluiten. Hierdoor 
zou vooreerst aan het .,trekken" der Boeren 
voorgoed een einde zijn gekomen en ten 
tweede zouden de beide republieken zich 
niet kunnen ontwikkelen, waardoor de reden 
van haar bestaan zou 
zijn opgeheven. 

Bij dezen politie
ken factor heeft zich 
weldra een financieele 
gevoegd. De mijnen 
in Mashonaland, dat 
in 1891 door Rhodes'' 
pioniers bezet was, hoe 
hoog ook opgevijzeld 
in verslagen en pro
spectussen, brachten 
slechts onbeduidende 
hoeveelheden goud 
<>p. Men zag dus, heel 
natuurlijk, om naar 
nieuwe, betere terrei
nen ter ontginning. Dit 
gevoegd bij den ver
meenden rijkdom aan 
goud van Matabele-

schuldig gemaakt, dat in de verste verte 
daarop gelijkt. 

"De arme Lob en werd verslagen en kwam 
op zijn vlucht ellendig om het leven; zijn 
land werd geannexeerd. De mijnen in Ma
tabeleland werden hoog geprezen, zelfs 
meer dan de mijnen in Mashonaland ; maar 
ook de Matabele-mijnen brachten geen 
noemenswaarde hoeveelheden goud op. 

"En zoo had de 
Chartered Company 
geen inkomsten, maar 
wel aanzienlijke uit
gaven: een leger van 
duizenden te onder
houden, veel nieuwer
wetsche moordtuigen 
en veel ammunitie 
aan te schaffen, forten 
te bouwen, telegraaflij
nen, twee spoorwegen 
aan te leggen. Waar 
is al het geld daartoe 
vandaan gekomen? 

"Niemand weet het. 
Vermoedelijk uit de 
beurzen der schatrijke 
directeuren der De 
Beer's Mii., waarvan 
Rhodes het hoofd is. 

. land, was ongetwijfeld 
oorzaak, dat de be
stuurders der Charte
red Cr. in r893 in 
.ernstig verzet kwamen 
tegen de wreedheid 
-van Lobengula, den 

Malaboch, de Kafferkoning 

"Maar ook de mil
lioenen dier M'j. zijn 
niet bestand tegen de 
reusachtige uitgaven 
der Chartered CY. Is 
het dan wonder, dat 
eindelijk de geldnood 

·vorst det Matabelen. Immers deze barbaar 
was steeds even wreed geweest, sedert hij 
zijn vader Moselokatse in r868 was opge
volgd. Het is daarom moeilijk aan te ne
men, dat die wreedheid de aanleiding ge
weest is voor den verdelgingsoorlog, dien 
de Chartered CY. hem in r8q3 aandeed. 

"Met zijn Maxim-kanonnen richtte nu 
Rhodes onder de Matabelen een zoo gru
welijke menschenslachting aan, als wellicht 
nooit in Zuid-Afrika werd vertoond. Zeker 
hebben de Boeren zich nooit aan iets 

de directie gedreven heeft .tot die wan
hopige en brutale daad, waarvan J ameson 
het werktuig was? 

"Te Johannesburg in Transvaal bestond 
werkelijk de bloeiende goudindustrie, die 
men zich in Mashonaland en Matabeleland 
nog slechts gedroomd had. Maar zoolang 
de Transvaalsche grondwet bestaat en het 
Kruger-gouvernement, dat niet gezind is 
naar de pijpen rler groote kapitalisten te 
dansen, was er te Johannesburg geen ge
legenheid om zaken in het groot te doen. 
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Ja, men kan daar als een eerzaam mijn
ontginner enkele honderdduizenden ponden 
'(jaars verdienen, maar zulke coups als de 
amalgamatie der diamantnijverheid te Kim
bedey waren daar niet mogelijk." 

Daarom moesten de Johannesburgers 
worden opgeruid 'door dagbladpers en 
oproerige redevoeringen. Die gelukkige 
avonturiers moesten het stemrecht eischen, 
·dan kon menjmet hun 
hulp den koppigen 
president Kruger ver
vangen door een voor
uitstrevend, d. w. :z. 
Engelschgezind mar •. 

En nu klonken 

zelfs niet te laten nai.uraliseeren. "Geeft gij," 
vraagt de heer Boissevain terecht in To
Morrow, "geeft gij in Engeland het stem
recht of een plaats in het Hoogerhui · aan 
"uitlanders," die uw land niet als het hunne 
beschouwen en slechts naar Engeland of 
naar uw koloniën gaan voor enkele jaren 
om hun fortuin te maken?" - Men kan 
toch ook moeilijk \·an een \'Oik verlangen, 

dat het een politicken 
zelfmoord bega. 

Inderdaad maakten 
de J ohanncsburgers 
rumoer genoeg. Maar 
de regcering liet zich 
niet van haar stuk 
brengen i zij~ bleef 
kalm en wachtte. 

Toen jhad de bru
tale mval plaat onder 
de leus, ontzet te bren
gen aan de benarde 
J ohannesburgers. Maar 
toen dan ook, toen 
"de schildpad den 
kop uitstak," sloegen 
de Bocren toe en' raak. 
Zij waren niet lan
ger het aanbeeld maar 
de hamer. 

luide de grieven: 9/to 
der onclerwijsbegroo 
ting wordt door ons 
betaald. klaa!!de men. 
terwij( het gesubsidi
eerd onderwijs in het 
Hollandsch gegeven 
wordt. Maar in welk 
land ter wereld wordt 
het openbaar onder
wijs in een andere dan 
de moedertaal I gege
ven? Daarenboven was 
het getal Engelsehen 
in Transvaal niet 
zoo groot, als men 
te Johannesburg wilde 
doen gelooven. Vol
gensde officieele ciifers 

Joseph Chamberlain, 
Engeland's Eerste ~finister, de man die 

de boeren dwont[ tot den oorlog. 

Wij weten het, de 
aanslag op de onaf
hankelijkheid van den 
jongen, maar . krach
tigen staat werd schit

openbaar gemaakt door Dr. Leyds, Staats
secretaris van Transvaal, bedroeg het aan
tal dienstplichtige Boeren 25-457; het ge
heele getal blanke;inwoners bedroeg 226.0.28; 
waarvan 75·720 uitlanders(4r.275 Engelsche 
onderdanen en 34·445 van andere natio
naliteit Nederlanders, Duitschers, Ameri~ 

kanen, Fransehen enz.) en burgers van 
andere!Zuid-Afrikaansche staten en kolonién. 

Ook eischte men het stemrecht; maar men 
wenschte geen krijgsdienst te verrichten, zich 

terend afgeslagen. En daarna? Hoe held
haftig, hoe grootmoedig, hoe waarlijk groot 
gedroegen zich die zoogenaamde onbe
schaafde Boeren ! 

Nu, meende men, was het gevaar. voo"; 
goed geweken. Doch Albion rust niet voor 
Zuid-Afrika 'geheel ten -onder gebracht is. 
De oorlog is, na drie jaren van schijnbare 
rust, uitgebroken ! Moge Transvaal als een 
vrij volk uit dezen oorlog te voorschijn 
treden! 

BERICHT: In; den Joop van December verschijnt, als vervolg op dit werkje, op dezelfde 

grootte, met, fra~ie plat ''ll ''a'l het ~oorlogsterrein en tot denze:fden prijs, 10 Cents: 

OE OORI10G Irt ZUID·RFRII\R. 
~ Be"stellingen w :olrden -r1eeds overal aangenomen. ~ 
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