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Zuid-Afrika's welbekende geschiedschrijver, Dr. 'l'l1cal, be
gon, toen hij het eerste deel van zijn groot geschiedkundig 
werk uitgaf, wel over de outdekking door een l'ortugeesch 
zeevaardrr van het voorgebergte, waar de Kaapkolonie haar 
naam aan ontleent, waarop hij clan iets volgen liet van het
geen bij landingen van Portugeezen en anderen in de buurt 
later voorviel; - maar na Van 11iebeek's komst beperkte l1ij 
zich tot de volkplanting, die door dezen in dienst der Neder
landRch • Oostindische Kompagnie gesticht is en later, toen zij 
Britsch gebied was geworden, tot uitgangspunt gediend heeft 
voor verdere, geenszins Britsche kolonisatie. V 6ór het voleinden 
va11 het ondemome11 werk heeft 'J'hcu.l echter een geschiedenis 
der Porlugeezcn in Zuid-Afrib in het lichL gegeven, die ten 
rleele oudert>, teu deelc met de gcschiPdenis der Kaapkolonie en 
der Hcpu bliek n gelijktijdige feiten behaudeH. En dat waarom? 
OmdaL toL vó6r zeer weinige jaren het land, dat in uaam 
onder Portugeesehen Î11vloed st011d, iu der daad, buiten de 
ongezonde en geen ware kolonisatie toelatende kuststreken, 
niets dan een woonstreek van barbaren was, terwijl het, toen 
hij zijn zoo cYen gemeld werk uitgaf, Yoor een grooL gedeel
te begon hcrschaJ)cn te worden in een waar het Enropeesche 
ras werkelijk heerschappij voerde en zich vestigde. 

Reeds sedert eemgen Lijd waren de streken, die men thans 
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onder den naam Rhodcsia samenvat, door ])ortugeesche en 
Britsche, Duitsche en Ilollandsch-.Afrikaansche reizigers be
zocht; maar schoon Nederlanders zoowel in het Oosten als in 
Westen van Zuid-Afrika handel en cultuur ûrevcn, nemen zij 
geen plaats in onder de ontdekkingsreizigers. W cl h'gtlcn zij 
bclangstelliJ1g aan den dag voor een land, waar zooveel hen 
aan hun eigen vaderln.ml herinnert. 

Onder hen die zulk een belangstelling in geschrifte aan den 
dag legden, komt vooral lle heer Hendrik Muller in aanroer
kin,.,., die, op jeugdigen leeftijd in een aanzienlijke handelsbe
trekking aan de Oostkust geplaatst, in 1880 zijn "Reisherinne
ringen" van Zuid-Afrika uitgaf, een lezenswaardig en prettig 
geschreven boek, waarin hij onder anderen vertelt hoe het hem 
geiroll'en had aan Delagoa- Baai een aantal Slaamsehe pelgrims 
op weg naar Mecea te ontmoeten, wier spreektaal een zoo al 
niet zuiver dan toch zeer vcrstaanbaar IIollandsch was. Sedert is 
de heer Muller de zaken van 7,uid-Afrika op wetenschawclijke 
wijze gaan behandelcu, en onder anderen zij u tloor hem ilc matc
rialen en het hoofddeel van den tekst geleverd van een in 1892 
te Leiden uitgegeven Ji'ransch en door af heeldingen toegclichL 
werk: "Industrie des Cafres du Sud-Est de I> Afrique." Dit 
werk heb ik tot mijn spîjt niet in handen kunnen krijgen. 
In de Zuitl-Afrikaansche bibliotheek te Kaapstad mist men het.; 
zoo er wellicht elders in ZuiJ-Afrika een enkel exemplaar van 
te vinden is, heb ik te vergeefs getracht er inzage van te 
bekomen. Geen mooi teekcn, zalmen zeggen, voor de} ol011ic 1), 

waar men een werk over de nijverheid der inboorlingen in 
dit wcrellldecl al het eerst zou wachten. Intusschen, slechts 
weiuigcn lezen hier Pransch, en het bestaan van het werk kan 
licht aan het bestuur OJJZel' anders wel voorziene bibliotheek 
ontgaan zijn. 

Beter, schoon lang niet algemeen, hier bekend is het bock 
een paar jaren later door clen heer Muller in het Duilsch 
over landen en volken tusschcn Zambcsi en Limpopo in het 
licht gegeven. Slechts ten dccle rust dit werk, dat de ge
schiedenis van onze kennis dier lanJcn, de gesteldheid er van, 
met kusten, bergen en rivieren, het klimaat, de inboorlingen 
en de nieuwste verdeeling van het gebied tusschcn Britten 

lJ Onder ,de Kolonie" verstaat men in Znid-Afl'ika tlc Kaapko]onie. 
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en PorLngcczen iuhoutlt, op eigen aanschonwin".; want de 
sehrijtcr heeft slechts streken onder Porl u~reesch g<:>zag bc
rrisd, terwijl het Brilschc lU10d sia thans meer de aandacht 
trl'kt. Maar hij hcefL veel gelezen, en wie veel leest over t'Cil 
land dat hij ten tleclc kent, komt vrel s1wller op de hoogte 
van helgeen hij er niet van kent, dan wie er vrc<:>mdclin~ is. 

Rl10dc ia is, zooals de schrijver bat uilko.men, in wt·<·rwil 
van zijn ligging lusschon de kcerkrin, n, voor zoover het et'll 
hoogvlakte uitmaakt, voor Europeanen zeer bcwoonbnar, eH 
wat watervoorraad betreft is het er beter aan loc dan mcHig 
ander cleel van /juicl-Afrika. Wat er buitendien iets aanlok
kelijks aan bijzet, aan barbaren-landen vcela.l niet Pigen, is, 
zoo:tls men weet, het feit dat er blijkbaar in aloude tijdeH 
een b schaving h cft 'gehecrscht die uit den vreemde moet 
zijn gekomen, maar er geen stand heeft g hou<leu. De tcgcn
woortlige natml'llcubcvolkiug 1) woont· in hutten. 1anr zelfs 
in de dage11, toen men nn het land sleehls v •nmm, dat hel, 
en keizenijk Mono!llatapa vormde, dat op geen choolkanrt 

en in gec•n aartlrijkskullClig lec•rboek mocht ontbreken, schom1 
eigenlijk niemand er van wist te vertellen, kon men in 
oude en mee t vergeten hocken lezen Yan d(• grootsche gebou
wen uit den ouckn lijd die er gevonclc·n wenlen. Dat het 
land gollClrijk was, dat wist men en daarom wilde men er 
]wen, ·maar dit ging niet zoo licht. 'l'oen llll eenig · jan•u na 
het midd n cl zer eeuw de l)uitsche reiziger 1auch er de 
poren van oude tlclverijen en tev us die gebouwen vond, 

toen heette het dat het Ophir der chri ft en wellicht ze I fs 
het rijk van • alomo's vriendin, dr koningin van cheba, ge
vonden was. Later vcrnam men er meer van. Bcl:mgrijkc 
overblijfsels van tcmpclvcrsi ringrn vindt me11 in hei KaapsdH· 
.M uscum; een Engdsch oudheidkundi<rc v:m JHl.am, tlc onla1ws 
overleden 'l'h odore l3cnt, bezoc·hl hel land om na te gaan 
vanwaar die oude beschaving kon afkomstig zijn. Dat Maucl1's 
denkbeeld bijval vond, dat men zich vermeide in het denkbeeld 
van sporen der Phcnieiërs grvonden te hebben wirn alomo 
de vaart op den Indischen Oceaan hatl geopend, S]lrnk van zelf. 

Wil men, niet geheel zonder zaakkennis zijnde, een bewijs 
dut het nil'l de Phcnici·:ers warim wier werk me11 in H.hoclesia 

1) uturcllcn = inboorlingen. 
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aanschouwt, dan leze men het met fraaie afbeeldingen ver
sierde wt'rk waarin het Kaapsche parlementslid Wilmot betoogt 
dat zij het toet waren. Wat Herodotus van de artikelen bericht, 
iu zijn tijd door Arabieren in den handel gebracht, toont dat 
deze handelsbetrekkingen hadden met cylon; en waarom dan 
ook niet met Zuid-Alrika's Oostkust? Maar hun hanclcl met 
Ceylon is geen afdoend bewijs dat zij zich aan schecpstochten 
van oenig belan" waagclen. En hoe, als die voor-Arische bewo
ners yan lnclië, die in een oud Indisch heldendicht wel apen 
worden genoemd, maar dan toch hoogst ontwikkelde apen, ja 
apen waren die men goddelijke vereering waard achtte, de 
ware zeevaarders en be!loekcrs van het ovcr!lcesche goudland 
ten Westen waren? Onbetwistbare bewijzen van phallusdienst 
toch hoeten in de buurt der gebouwen van Rhodc ia te zijn 
gevonden; en phallusdienst, al vindt men dien veelszins elders, is 
toch vooral onder die oude volken van Voor-Indië inheemsch. 
Onder de Bantu volken van Zuid-Alrika vindt men, zegt 
Muller, 11aa t het negertype ook ecu Arabisch, en hiermede 
stemt 'l'heal in zoo ver overeen als hij van een A11iatisch type 
spreekt. ])och ook in histori chc tijden, !looals in de oudere 
middcnteuwcn, hq.dden in Zuid-Afrika wel degelijk instroo
mingcn van .Arabieren plaats. - lntusschen, de hier aange
roerde kwcstir is een kwestie voor vakgeleerden. 

Wat ook anderen dan vakgeleerden vatten kmmen is, dat 
een volk, waar een oude, uit den vreemde gckome11 besebaving 
uitsterft of t n hoogste twijfd:tehLigc sporen achterlaat., tot die 
natiën brhoort waarvan voor de ontwikkeling der mcnschhcid 
alle u dan iets te wacht en is, wanneer men ze aan hoog er 
staande kan dienstbaar maken; en dat kan men in een land, 
voor afstammelinge11 van Buropl'rschc kolonisten \'en bewoon
baar als voor ] nfl'ers. Dit is een ]HUlt, waarover men in Europa 
bespic<YdiJ1gcn knn im1 beste gPven, maar dat voor Zuid-Afrika 
nu het hoogst mogelijk b hmg is voor (le oplossing vnu prac·
tisehe ]('\ cnsvrngcn. T u hot Westelijk getier He van het door 
den heer :Muller behandeld gebied in l\hodesia iR ht'rschapen, 
nu dringen zich Yooral zulke vragen op, Pll nu zoekt men 
onder lwt 7,uid-Afrikaanseh publiek nanr d, oplossing er van. 

Aan 'ragen Yan den dag la:.tt de hPcr M nlkr zi<'h evenruin 
onbetuigd :ds nnn zuiY ' r \rdenschappclijkc. Dit toont hij 
niet slechts door hetgeen hij aan het iml van het a:mge-
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baalde werk er van zegt, maar ook door de beide kortere 
IIollandsche geschriften, boveuaaJL dit artikel vermeld. Tn het 
eene schetst hij het land en de wording van de Rrilsche Kom
pagnie, welker charter hij als aanlutngsel mêedeclt en wc lker 
hoofcl de man is aan wien lU10desia zijn naam ontleent, Ceeil 
J ohn lUwdes; dan de politieke toestanden en vraagstukken 
in de Zuicl-.A.frikaansche Hepubliek . In het andere geeft hij 
een korte levensschets van President Kruger, den man die 
thans evenzeer voor den handhaver van het ware kolonisten
belang in ZuidAfrika kan gelden, als Rhodes voor het tegendeel. 
't Zijn beide populaire geschrift n, ter rechter tijde in het licht 
verschenen, geen aanspraak er op makende om doorwrochte 
werken van brecde en diepe studie te :.~ijn; want wie kan 
thans over de kwestie van Rhoclesia schrijven, wie van Paul 
Kruger een levensbeschrijving leveren, anders dau voor het 
publiek van het oogenblik? Er zijn - de heer 1Iullcr zegt 
het terecht - tijdvakken in Kruger's leven waar men thans 
het rechte niet van kan te weten komen. ~n om de ver
houcling tusschcn de Zuid-Airikaausche ]1.epublick en Rhodesia 
geheel te kennen moeL men de loopbaan van den heer Rho
des op de plek hebben gevolgd. 

Wat nu de verhouding tusschen Rhodesia en de rest van 
.Afrika betreft, is er nog op iets anders te letten dan op eerst
vermeld land en de aangrenzende Republiek. Er is te letten 
op de } aapkolonie, waar de heer Rh odes een werkkring vond, 
eer de naam Rhodesia in wezen was, en waar hij plannen 
smeedde welker uitkomst hen ilie in hem iets goeds, ja den 
rechten staatsman voor Zuid-Afrika zagen, voor goed van hem 
hebben afgewend. De geschriften van den heer Muller geven 
voor iemand clie in Zuid-Afrika zijn woonstede en zijn tweede 
vaderland heeft, en die wel in de verste verte geen pars 
ma,r;na, ja. geen pars aliqua is geweest in hetgeen hij heeft 
zien geschieden, manr toch als journalist, onaf bankolijk van 
een partij of een bctaalheer, de zaken heeft gevolgd, een wel
kome aanleidiug om hieromtrent de inlichtingen te geven die 
hij de rechte acht. 

(. 

Zuid-Afrika is een land, waar zijn koionistenbevolkin~ zeer 
aan gehecht is en waar vreemdelingen zich doorgaans spoedig 
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keren thuis gevoelen. 't Is echter geen land waar het aan 
bt'Zwarcn ontbreekt. Het boerenbedrijf wordt er druk beoefend, 
en boeren h bbcn overal den naam van tot klagen geneigd 
te zijn; maar 't is de vraag of er één land is waar zij hier
loc me r rcclcn hebben. Overallijdt mc11 somtijds cloor droogle, 
maar niet overal heeft men, als hier, droogten die maanden, 
ja jaren duren en die den koornboer heL ploegen beletle11, 
terwijl de schaallboer niet weet waar hij met lolijn kudclen 
heen zal trekken om ze te drenken . Men heeft overal wel 
e ns last van ovcrstroomingcn en andere gevolgen van ]Jlol
sclinge regens; maar hier in :0uid-Alrika. wordt het bericht 
van een milclen en het boerenhart vcrblijdenden regen haast 
altijd gevolgd door een van verwoestingen, hetzij door water
vloeden, hetzij door cle werking van den konden regen op het 
door droogte verzwakte vee; en toch is men weer dank batu 
dat de droorrte ten einde is . Dan heeft men insectenplagen: 
van sprinkhanen, welker onafzienbare zwermen alles vernielen 
totdal de ooi vaars, verheugd in Zuid-Afrika de taal van hun 
rechte land weder te hoorcn, ze op hunne beurt vemielcn; van 
"rispenu- geen waar Afrikmwr spreekt ooit. van rupsen- die 
op hun plek blijven maar daar evenveel kwaad stichten; van uit 
Europa ingevoerde phylloxera, Australische boomluis en wat dies 
meer zij. Men heeft pLwtenziektCJl, als roest in het koorn, en 
veeziekten te veel om te nocmen en waar wel tegen gestreden 
wordt, maar dikwijls mei weinig succes. Binnenvcrvoer te water 
mist men geheel; vtmtbar dat Sl)Oorwegcn hier onmisbaar zijn; 
maar spoorwegbouw is duur en duur is ook spoorwrgvervoer. 
Uen legt spoorwegen aan als er i ts gebeurt wat leven in de 
brouwerij brengt, zooals de ontdekking van goud- of diamant
mijnen; men leeft in overvlocu zoolang het ervoor geleende 
geld binnen de Kolonie wonlt uitgegeven, maar zijn ze gebouwd 
dan zit men met cl handPJJ irJ lwt l1aar, want in den regel 
duurt het een tijd eer r.ij betalen. Dat zag men to 'll hel 
spoorwegplan van hel ministerie :M:olte110 was ten uitvoer ge
legd; men zag het in veel .erger mate na clc vollooi'ing èler 
spoorwegen die het ministerie Scanlcn in 1881 door het Parle
ment kreeg. En nu moet met al die bezwaren een kolonisten
bevolking strijd voeren van nog geen millioen, wonende te 
midden van zoowat vier millioen naturellen van vcrschillend 
ra , schoon meerendeels belworende tot die Bantu-volkcn, waar 
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de heer Muller zich in zijn grootere werken meê bezig houdt 

Nu i~ d ze aanwczighcicl van zooveel naturellen u iet alleen 
geen ongemengd kwaad, maar veeleer kan men het een voor
dcel noemen dat tegen menig nadeel opweegt. Waar zon men 
zonder de naturellen nrbciclsvolk vinden om bij horren en in 
steden, aan openbare werken zooals spoorwegbouw of in de 
mijnen het ruwe werk te vcrrichten? Waar dienstvolk in ge
<~i nnen? 'L Zij llotteutots of Kafl'crs, voor arbeid zijn zij goed 
genoeg, als men met hen weet klanl' te komen. nc beschaving, 
waar sommige hunner in de oude dagen ke1U1is meê maakten, 
is verdwenen; maar wat hun een meer standhoudende bescha
ving kan bijbrengen is arbeid in dienst en onder toezieliL der 
kolonisten bevolking, en de Ilollandschc A frikancrs hebben geen 
minelor slag om ze aan het werk te zetten en te houden dan 
hun strtnwerwantcn in de Ilollanclsche Oost. 't Is maar de vraag 
of zij hiertoe de vereischtc vrijheid l10bbcn, dan wel die vrijheid 
moeten J~icn beperken door wetten in den in gerechtshoven 
heerschenden zin. Hoc men nu die vraag ook beantwoordt, heL 
wordt hier vrij algemeen erkend dat cle kwestie der vcrhou
dilig Lusschelt kolonisten en naturellen voor de ware levens
kwestie van ~uid-Afrika moet gelden . OC men ccllter, wat het 
ovlosscn van dit vraagstuk betreft, veel gevordel'Cl of zelfs 
op den goeden weg is, mag met reden betwijfeld worden. 

Dat in de eerste helft rlcr negentiende eeuw de natnrellen
kwcstic door de Britsehe regeering verkeerd behandeld is, (lat 
worclt vrij wel erkend, en. men weet dat Dr. 'l'hcnJ, clie met 
het naturellendom persoonlijk even goed bekend is als moL 
fle boeren, er in dien zin over schrijft. Niet dat in de dagen, 
toen hier onder de l3ritsche vlag puur despotisme hecrschte, 
niet enkele Gouverneurs, zooals Lord Charles Somcrsct, er 
althans reelelijke clenkbeclden over koesterden. Maar er zat 
toen .in Engeland een meening in de lucht, als moest me11 
de natmollenvolken naar soortgelijke beginselen behandelen als 
die men tegenover beschaafde natiën aanwendde; en hiermcrlc 
moesten uc Gouverneurs, die- trouwens, de een meer en de 
ander minder, maar toch altijd eenigszins, die mcening deel
den, wel degelijk rekening houden. ':L'oen het aan het eind 
van 18:3+ tot een ernstigen Kafferoorlog kwam, en Gouverneur 
Sir Boltjamin cl' Urban, waarlijk geen naturellenvijanu, na het 
bchalen der overwinning het noodig achtte tot een grcnsvcr-
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anclering over te gaan, toen werden zijn schikkingen door de 
rijksregeering omver geworpen, op grond dat niet de Kaffers 
maar de koloni -t n aan den oorlog schuld waren. En na een 
tijd, waarin een thans algemeen vcroordeelde Kafl'erpolitiek 
gevolgd werd, toonrlc een reeks van uiterst, bezwaarlijke oor
logsjaren, hocveel beter men gedaan zou hebben, indien men 
Sir Benjamin's maatregelen ten uitvoer had gelegd. 

Dit kwaad geheel op de Engelsehen te schuiven, die hier 
sedert 1806 baas waren, zou onjuist zijn. Reeds in de dagen 
voor 1795 waren er over de naturellenpolitiek van een ambte
naar der Kompagnie aan de grenzen, llonoratus M:ayuicr, even 
erge en even billijke klachten gevallen als later over eenig 
Engelschman. Buitendien, de menschon die door grensoorlogen 
en verkeerde grenspolitiek schade leden waren vooreerst de 
.Alrikanerboeren aan de grenzen, maar evenzeer de "setlaars"
de Engelsehen in 1820 naar het grensdistrict Albany gevo rel 
-en overal in het land de burgers, meerendeels boeren, die 
in tijd van oorlog te wapen geroepen en dan gewoonlijk om 
hun dapperheid en volharding geprezen werden, zonder dat, er 
ooit iets gedaan werd om hun vergoeding voor hun moeite 
te geven. Maar de z tel desbewindslag ver af, en daar heersehte 
dikwijls een geest die meer Engelsch dan Afrikaansch was. Dit 
was het gevolg van verschillende o01·zaken, onder anderen van de 
geneigdheid van het Ilollandschc ras om wat uit den vreemde 
komt en een mooien schijn heeft, aan te gapen en na le apen 
als ware het wonderschoon. Er kwam bij, dat verzet t,crren het 
hier heerschende despotisme voomamolijk van Britten uitging, 
die, schoon zij al de verkeerde en kwaad stichtende denk
beelden hunner natie omtrent de naturellcukwcstie aanhiugen, 
toch juist, omdat zij de Regecl'ing aandurfden en als journa
listen en anderszins elfeet maakten; zich hier invloed en popu
lariteit verwierven. 'l'oen in 1849 de Britsche Regecring, na 
zooveel uitgaven voor Kaifcroorlogen, toch ook ecnig voorelcel 
van de Kaap wilde trekken en ze dus tot een strafkolonie 
wilde maken, waren die Britten vooraan onder de bestrijder 
van dit plan; en dit verhoogde hun aanzien zoozeer dat zij, 
toen iets later hier aanstalten werden gemaakt om parlemen
taire instellingen in te voeren, hierin gekend werden en, toen 
het in 1 5J tot verkiezen kwam, niet weinig zetels innameu. 

In dien tijd hadden niet alleen cle voortrekkers, die in 1 05 
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en de naaste jaren in arren moede zich naar de wildernis 
begeven hadden om het 13ritsche jnk te out gaan, de door hun 
nazaten thans bewoonde landen voor goed bezet, maar hacl de 
Britsehe ltegecring eerst clie benoorden Vaalrivier als vrij er
kend en daarna zich uit het land tusschcn Oranje- en Vaal
rivier teruggetrokkeu, omdat zij de verdediging er van tegen 
de aa.ngrcuzendc Hasuto-natic te lastig en te kostbaar achtte. 
't Was in de Zuicl-Afrikaansche Republiek en clcn Oranje
Vrijstaat dat het land op Afrikaner manier, zoo goed als 't 
gaan wou, bcsiLLLud en de natUl'cllenkwestic naar Afrikaner 
begrippen geregeld werd. 't Land werd aan cle burgers voor
bchouden; aan het vcrlecncn van politieke rechten aan de 
zwarten werd niet gedacht. ~\ ndcr:; ging het in del aapkolonic. 
Wat het kiesrecht betrof, daar kende men geen onderscheid 
van ras, en wegens den boen census kreeg a1lerlci onbeschaafd 
en nietsnuttig volk er d cl aan. Trouwens, 't was bekend dat 
e 11 der redenen hiervoor in den wensch der H,cgeering ge
legen was om in de (teklcurde kiezers een tegenwicht tegen 
de Afrikaner bocren te vinden, die builendieu, claar alleen 
Engclsch in het Parlcmcut ge:;proken werd, feitelijk m eren
deels werden buitengesloten. L•Jcnmaal vcrzocht men iu die oude 
dagen voor een parlementslid uit een · oordwestelijk district 
verlof om zijn moedertaal te bezigen; maar 't mocht niet, en 
de Londensche Times zag in het, verzoek een vcrraderlijken 
toeleg om het 13ritsch gezag in Zuid-Afrika te ondermijnen. 

In Sir George Grey had men toen ecu Gouvcrneill' van 
meer doorzicht dan men er in lang ren gekend had, en zijn 
flinke maatregelen Legenover de Kafl'crs stelden voor langen 
tijd aan hun bewegingen perk. lf ct beste echter wat hij be
oogde kon hij niet tot stand brengen. Kaf!'cdand, - een cler 
schoonste streken van Zuid-Afrika, - was toen tijdelijk bijna 
ontvolkt; om aan een hongerdood te ontkomen die de 1 alfers 
toen wegens hun eigen verbliJ teling dreigde, moesten menigten 
hunner in de Kolonie à ienst zoeken. Hiervan wilde Sir G. 
Grey gebruik maken om de nog overgebleven bevolking cles 
lands in van elkander verwijclcrde locatiëu aan zee te plaatsen, 
en cle tusschcnruimten zoowel als al het hooge land aan 
kolonisten onder dienstplicht uit te geven. Doch de Rijksre
geering duchtte hiervan nieuwe verantwoordelijkheid. En toen 
de Gouverneur de zaak door het Parlement wilde doen ter 
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hnnd nemen, leed dit 1)lan sc:hi IJ breuk, d els op de onverschil
ligheid van sommige rrrcnsleden die uit hun humeur waren, 
omdat :r.ij niet waren gcslangu in het cloonhijven cencr wei 
tot. afseheiding tussehen het. Oostelijk en Westelijk deel der 
Kolonie, deels door het verzet vnn negervrienden als "Ji'airbairn 
en Saul , olomon, welke laatste verklaartie geen reden voor 
,,zoo'n landhonger" te zien n.ls de voorstanders van het plan 
aan den dag legden. 

Aan Afrikaner leden van erkende bekwaamheid - 7,icr
vog '], Loedol fl', cle W atermcyers in het Lager-, De Wit in hrt. 
Hoogcrhuis,- ontbrak hd niet; en :utn clic hunner, die voor 
Graafl'-Rcinet en andere micldenclistrieten zitting hadden, was 
het te danken dat het genoemde pln.u van seheit1ing tusschen 
Oost en West, berekend om in het Oosten het .Alrikancr ras 
voor goed er onder te houden, verongelukte. 'l'och schroomde 
de rechte Afrikaner zin zich te toon en. Rechter W atermeycr 
was toen ter tijd het knapste lid van het Hooge Gerechtshof, 
en hem is men het verschuldigd dat cle archieven der Kolonie 
niet geherl:r.ijn te gronde gegaan; maar met zulk een minachtin" 
en tevens zulk e n gebrek aan inzicht in koloniale zaken zich 
uit te laten over de boeren van 1795 nls hij in voorlezingen 
1leecl die jaren la.ug voor het beste geschiedkundig werk der 
1 olonie golden, daar zou thans geen menseh, laat staan een 
1\friku.ner, zich aan wagen. Wat hij en zijn geestverwanten 
wilden, was de invoering van v rantwoordelijk bestuur, dus 
zelfbestuur der Kolonie; cu hier zng men Saul Soloman en 
Vnirbairn mèt Ziervogel en li'rederik W aterrncycr samenwerken, 
terwijl vele Airikaucrs er evenmin aan wilden als de Engel
sehe kooplieden in het ]>arlement. Dat die nieuwe regeerings
vorm in 1872 doorging, dat was niet zoo zeer omdat men in 
Afrikaner kringen de noodzakelijkheid van zelfbestuur inzag, 
als omelat de ltijksregeering haar eigen aansprakelijkheid voor 
Y,uid-iVrikaansche zakm1 wilcle verminderen. 

liet eerste verantwoordelijke mini t01·ie dat hier optrau, cht 
van den heer :Molteno, bad een man aan het hoofd, bij Afri
kaners zoowel als Engelsehen geacht. Dit ministerie heeft 
zich verdienstelijk geman.kt door llen bouw der vier koloniale 
hoofaspom·wegen waartoe de koloniale geldmiddelen, ten gevolge 
van de niet te lang te voren geopende diamantdclverijen, 
gelegenheia boden. Doch eensdeels nam Molteno tegen- zoowel 
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als voorstanders van den nicuwcn R.cgceringsvorm in ziju 
ministerie op en volgele hij, schoon bij den bocreustand ge
zien, in naturellenzaken de leiding van den ultra-negervriend 
Saul Solomon; anderdeels was hij ten sterkste tegen afdoende 
maatregelen tot koloniale zelfvcrdèdiging, zonderwelke koloniaal 
zelfbestuur een ijdele schijn zou blijve11. Op dit punt werd 
hem in 1876 een nederlaag toegebracht door zijn vroegeren 
medestrijder voor verantwoordelijk bestuur, clcn heer Sprigg, 
op wiens raad de zaak door een overgrootc meerderheid naar 
een commissic werd vcrwezen en die van toen af voor den 
aanvoerder der oppositie gold. 

fn die dagen was Engeland onder een Tory-rcl!:rering, 
welleer minister van koloniën, J_,ord Carnarvon, het plankoesterde 
Olll, even als in Canada geschied was, ook in Zuid-Alrika een 
confederatie op te richten, waaraan alle staten en koloniën, met 
behoud van zelfbestuur in plaatselijke zaken, onder de Britsche 
vlag deel zouden nemen. De wet die hiertoe strekken zou 
bood dit groote voordeel aan de kolonisten dat de mturelleu 
geen stemrecht zouden hebben voor het Federale J>arlemcut, 
en zoo als tle zaken stonden leek het niet onmogelijk om de 
vcrschillende staten en koloniën voor het plan te winnen, 
schoon het Kaapsche ministerie er zeer tegen was. 'l'ot uit
voering van het plan werd Sir Bartle Frere, een man van 
grootcn naam in Bngeland, als Gouverneur naar hier ge
zonden; en hij slaagde er in om vele Afrikaners persoonlijk 
aan zich te verbinden, iets wat hem en dell zijnen vooral 
daarom niet moeielijk viel omelat zij, als echte aristocraten, 
in de landeigenaars, al heetten zij boeren, veeleer mannen 
van hun stand zagen dan in de kooplieden die zich vcrbeeldden 
hier den toon te moeten geven. Buitendien was Sir BartJe 
Prcre even als de meeste 'l'ories meer geneigd om in natu
rellenzaken den kolonisten ter wille te zijn, flan (lc T_,iberalen, 
die daarentegen zich niet zoo licht aan die openbare recht
schennis wagen, welke l~ngeland's handelwijs zoo dikwijls kon
merkt. Zulk een schennis - de annexatie der 'l'ransvaal die 
juist in dezen tijd van Sir Bartlc's komst (April 1877) plaats 
vond - is een hoofdreden geweest waarom de politiek van 
den nieuwen Gouverneur in een mislukking zou eindigen. 
Wat hij wilde, voor zoo ver men zien kon en hij zelf het 
recht wist, - want of hij dit heldere inzicht in zijn eigen 
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politiek had dat den waren staatsman kenmerkt, maar menig 
regeerder en politicus ontbreekt, is de vraag, - was een 
algeheel oppergezag van Engeland in ZuicL\.frika, al ware het 
ten dcele op geweld gevestigd, maar een Ollpcrge~~:ag wan.r
ondcr het belang der kolonisten gehandhaafd en aan hun eigen 
zorg toevertrouwd werd. Zijn fouten zoowel als zijn vcrdi nslen 
maken den tijd van zijn bestuur alhirr tot een keerpunt in 
de geschiedenis van Zuid-Afrika. 

Het verclcdigings1Jlan door den heer Sprigg in ûjn comilé 
ontworpen ging in de zitting van 1877 niet door, en het 
ministerie Moltcno scheen vaster in den zaclcl clan ooil, Loen 
vroeg in het reces een Kafferoorlog uitbrak. De GoU\ eruenr 
wilde naar de grenzen; zoo ook het actiefste lid van heL 
ministerie, de heer :Merriman, c1ie als geïmproviseerdminister 
van oorlog het zijne deed met hulp c1cr grenspolitic en der 
vrijwilliger corp cu die hem teu dienste tonden. Slechts op 
één punt oogstte hij lof in, toen hij een op::;tand, (lic het 
oorlogstoonecl noordwaarts drcigclc uit te breiden, doQr cu 
expeditie onder een civiel am btcnnar verhinderde. :Maar juist 
hierdoor kwam hij in onmin met den Gouverneur, die alles 
met den militairen bevclh bbcr wilde lal en overlcggr.n ; en het 
eind was een ontslag van het, ministerie, dat heel wat opzien 
baarde. De heer Sprigg aanvaardde de samenstelling van een 
nieuw bestunr, en daar men v66r de zitting van 1878 met 
den oorloa meerendeels klaar en Sir Bartic Frere populair 
was, werd in een debat over de wisseling van ministerie door 
den heer , priaa een besliste zege behaald. 

Van de Afrikaner leden, die in de eerste dagen van het 
Parlement hoofdrollen vervuld hadden, waren de meesten van 
het tooncel verdwenen, en onder het nieuwere geslacht was 
niemand die op den voorgrond kwam. Buiten het Parlement 
werd de Afrikaner zaak meest voorgestaan door twee journa
listen. De een, 13 .. J. van de San'dt de Villiers, stond bekend 
als woordvoerder der IJrogrcssieve Afrikaners en had ook in 
Engelsche kringen 11iet weinig in te brengen. De andere, een 
veel jongere, J . H. Ilofmeyr, had een blad, oorspronkelijk door 
predikanten ter bestrijding van liberalisme en modernisme 
opgericht, met een ouder drukpers-orgaan vcreenigJ, en ver
tegenwoordigde, schoon met zijn ouderen vakgenoot niet in 
strijd, door de traditie van zijn blad een richting die onder 
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de omstandigheden voor meer conservatief kon gelden. Waar 
Van de Sandt het meest had in te brengen, werden protesten 
tegen de annexatie der 'frans vaal gctcckend; de predikanten 
en hun a:1nhang achtten in den regel Britsch bestuur aldaar 
altijd bcl,er dan dat van den modernen President Burgers. Van 
de Sandt iutusschen overleed kort na de aanstelling van het 
nieuwe ministerie, en geen Afrikaner nam zijn plaats in. 

In de zitting van 1 78 diende het ministerie een uitvoerig 
verdedigingsplan in, verschillend van <lat van het vorige jaa1~, 
en ondrr anderen de verplichting clrr burgers hcmicuwende 
om zoo nootlig de wapenen op te vatten. Die verplichting zon 
ook voor clc kleurlinge u gelden, maar zij zouden als ,)igtingen/' 
niet als bmgcrs dienen. Dat, het met den Afrikaner zin 
rijmLlc om geen zwakke naturellenpolitiek te willen, en Jat 
daarom de llcgcering in de Afrikaners boudgenooten zou zien, 
al waren zij het JlÎct in alle declcn met haar verdedigings
plan eens en al hadden sommige .hunner persoonlijke VOOl'

licfdc voor den heer Mo1teno, was duidelijk. Maar om het 
verdedigingsplan ten uitvoer l.e legge11 was er geld noodig, 
en dnt geld wilde de llegcerü1g ten dcele door een accijn op 
kolo11ialen brandewijn bekomen. Dit veroorzaakt~ een beweging 
onder d<• bocren der wijndistricten die aan de a.nti-bamlietQ'll
vereCJliging van 184D herinnerde en waa1·vn.n de heer ~of
mcyr gebruik maakte tot, oprichti11g ccner Boercnbeschermings
verecniging, die voor het eerst tlc Afrikaner bocren van het 
VIT rsten lot het, volucn ccn~r besliste politiek bracht. 

Tn het reces lla de zit,ting van 1878 mo sten parlements
verkiezingen plaats hebben. Zij vielen niet ten nadeele van 
het ministerie uit, maar de h('er 1 (ofmeyr werd gekozen, en de 
Afrikaners in het Parlement hadden thans een aanvoerder van 
groote sclnanderhcid. Dit. was een groot voordeel, maar geen 
ongemengd voordcel was het daL clc Afrikaners thans samen met 
Saul Solomon rn andere negervrienden de oppositie uit
maakten. Dat die oppositie, vcrsterkt door Afrikaners die er 
anders geen deel aan hadden, in 1880 ecu conferentie over 
Zuid-A.frikaansche Confederatie liet mislukken die voor de 
Transvaal hoogst onbillijk zou zijn geweest, was een voor
deel. Maar nuttige maatregelen verongelukten, zoo a.ls een 
plan der Hegeering om aan de veldkornets rechtsmacht te 
geven, of werden vcrzwakt zoo als haar wet op de vagebonde11, 
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omdat er tusschen natuurlijke bondgenooien misverstand be
stond. In 1878 had de Rcgcering een oprechte Afrikaner 
llolitiek gevolgd door Kafl"ers uit de Kolonie naar rebellenlanden 
in Kafferland te verplaatsen en hun land voor kolonisten be
schikbaar te stellen. Maar toen in 1880 Lonl Kimb<'rlry 
vcrbood om eveneens over l1et land vnn een tot de 
Basuto's gerekend rebel te beschikken, was er niemand om de 
Rcgcering te sterken in haar blijkbaar voornemen om tegen 
dit verbod te protesteercn, schoon haar gedwongen iocgeven 
aan de bemoeizucht van Downing Strect de Kolonie tot groot 
nad el stond te strekken. 

Zelfs hadden de Afrikaners wellicht de Hcgeering, zoo zij 
met haar op goeden voet waren geweest, kunnen afbrengen 
van die verkeerde plannen ten opzichte van Basutolaud, welker 
mislukken in 1881 tot haar val en later, door hetgeen omtrent 
Basutoland zou verordend wonlen, tot onheil voor de Kolonie 
leidde. Die lllanncn intusschen geven een geschikte aan
leicling om de ~uid-AfrikaaJlschc Jlaturcllmikwcstic iu haar 
geheel na t grr::m. 

ll. 

Het gaat natuurlijk niet voor icmaJHl uit ~uid-Afrik::t om 
in een Emopeesch tijdschrift met zijn denkbeelden over 
Europccschc en Amerikaansclw tuestantlen te koop te loopen. 
'l'och zijn h~t de hoofdJunden van Europa n Amerika die 
men zich in een betrekkelijk 11i uw la1Hl als Zuid-Afrika tot 
modellen pl('cgt te nemen; - en hoc ah; men in die lauden 
niet vindt wat men verlangt? Sedert clc Ji'ransche revolutie 
is de strekking steeds geweest om de lrer van het grootste 
go cel voor het grootste aantal op zoo'n manier in llraktijk t c 
brengen dat de niethebbers het van de hebbers winnen. In 
A.mcrika heeft men de Jtcgerslaven vrijgemaakt ert, als 
sprak dit vanzelf, op dezelfde lijn met de blanken gcstehl. 
Maar wat is het gevolg? Dat zij, wier aantal in den slaven
tijd steeds door aanvoer uit Afrika moest vcrsterkt en aan
gevuld worden, tha11S zoo iocnemen dat men er gevaar in 
ziet. Reden genoeg om hier te lande, wrrar de gekleurden 
zooveel talrijker zijn dun de bl:mken, er voor te zorgen dat 
een andere weg betreden wordt. Men is het er hier vrij wel 
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over eens dat de kolonisten baas bellooren te blijven. Voor 
een groote twintig jaar hoorde men Bisschop Merriman, wiens 
zoon toen Minister was, op een zendingsvergadering over de 
heerlijke toekomst uitweiden die een Kaffer als Eerste Ministr1·, 
als IIoofdrcchtcr, als Bisschop in de Kolonie zou aanschouwen. 
Maar daar wordt thans zoo weinig aan gedacht, dat toen 
onlangs in Engeland de Resident in Zululancl bij een 1mbliekc 
gelegenheid beweerde dat voor sommige landsbetrekkingen 
Zulu's wellicht beter deugden dan Europeanen, zoowel Lord 
Loch, onze vroegere Gouverneur, als Sir Sidney Shippard, tot 
zeer onlangs Administrateur van Britsch Bechuanaland, luide 
verklaarden dat de "witman" hier baas moest blijven . Van 
zoo iets kunnen heel wat meer voorbeelden gegeven worden. 
Maar het ongeluk wil dat van Britten die zoo spreken haast 
iedereen vergeet, clat wie het doel wil ook de middelen moet 
willen; en Britten zijn het die hier als minister en parlemen
taire aanvoerders den meesten invloed oefenen. Met de Hol
landsche Afrikaners is het anders. Die mogen den weg waar
langs zij het doel bereiken kunnen niet altijd goed kennen; 
maar zij willen toch den rechten weg inslaan en zullen in 
den regel hierin slagen. 

De l3asuto-oorlog van het jaar 1880 was het gevolg van 
de politiek van ontwapening der naturellen die door het 
ministerie Sprigg gevolgd werd. Op zich zelf was die ]JOlitiek 
evenmin onverstandig als onuitvoerbaar. Maar met ze toe te 
passen op de Basuto's onder de toenmalige omstandigh_edcn 
wikkelde de Regeering ûch in moeielijkheden ; en ook nu nog 
herinnert ons een vrij zware oorlogsschuld en een jaarlijksehc 
betaling van toelagen aan Basutoland aan de toen ge
pleegde fout. 

Tegen die fout werd de Regecring van verschillenden kant 
gewaarschuwd, en onder die waarschuwingen was er een van 
kommandant Bowkel', die een tijd lang het bestuur in Basutoland 
gevoerd had. Een jong Basuto, zeide hij, geldt bij de meiden 
van zijn natie niet voor een rechten man zoolang hij geen 
geweer heeft; en daarom staat voor hen het wegnemen hun
ner geweren met "zedelijke castl'atie" gelijk. Nu mag men 
vragen of niet ahiju de zaken in deze wereld door mülJelen 
zijn in orde gehouden die men evenzeer met zulk een naam 
zou kunnen bestempelen; maar buitendien, wie zal boven een 
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gevaarlijken stier, die 1lH1al' YOOr rén doel "'Phoutlt•n WOrtli' 

en geduldigen en werkzn.men os niet verkiezl'n? En kan 
men door zedelijke castratie wild<• barbaren in nuttige dirn ·t
bar n herscheppen, wie zal dan aarzelen het middel aan 
te wenden? 

De naturellen van ~uid-Afrikn. bezitten wel clegrlijk hoe
danigheden cl ie in goede arbeiders n tl il'nHt boden YCrl'ischt 
worden; maar 't is niet dl' gewoonte van het me11sclulom om 
plezier in dienstbaarhei<l <'n arbeid te hebben als mrn lwt 
zon<ler doen kan. ITrt Kafl'enlom in lwt Koloniaal gpbied 
heeft uitgebreid landen, h!'lzij als slameirrcndom of' als locaties 
van J{(·gecringswege, in bezit, waar zij hun vrou\\Cll het 
meeste werk hl ten doen; ze hen gaan zij \oom! dan hij kolo
nisten of aan openbare werken arbeidrn als zij zidt H<' en de 
voor vee veile koopwaar, vrouwen, wille11 aans<·h:di'Pn. Buitrn
dicn, tcn1ijl zij in hun locatil's zoo\\cl als in dt' hnulen \ttll 

hun stam lnw land nH'Cn'IHieels op Kafl'l'l'llHtllin bezitten, 
zoodat het niet Lol vcrkoop kan kmnen, lwbben zij in de 
Kaapkolonie recht om land in pen;oonlijk eig<'lHloln aan te 
koo}>en, en moeL <·r st el'tls voor gezorgd worde11 - il'ts wat 
moeirlijk gaa.t l'll dikwijls niet gelukt, - dat zij gc•cn land 
huren van een of andc·r rip:1 mtur nm Britsdwn hlol'tlc en 
Jan mn daar de hocren in d<· buurt bcslelcn. Ontlrr _\fri
krtu(•rs is c·n mooi woord in Z\laJlg, zuiY<'r llollandsc·h maar 
111 llolland :tlth:ms in denzelfde11 zin niet g<'l>rnihlijk: uit
wonen. Hoerl'n won('ll K:dl'l'l's uit, al~ zij in dl' buurt van 
een stmnnl('tjP zich plaat~Pn mwselltlfl'cn en c·r toestanden 
scheppeu die hl'l YOOJ' dl' 1\:afl'Ns r:uul~r.:mm maken om hun 
pad te trekkc11. '!'hans echtn lijkt het in sommig<· ~trchn 
tl r Kolonie of de 1\afl'ers eh• hoeren uitwon1•n. l~n stPl dat 
zij hun Yolkszondcn zidt af'11 l'nJJell, Lbt zij door geen drank 
zich t.e "rou de ric·hten t'll ordent !'lijk \oor zid1 zeh en arlwidcn, 
zijn zij clan niet Hij zt·hr om hl'f in clen strijd 0111 het 
bestaall vall den kolonist te 11illlll'll die ill hun huurt aan het 
bocreil is~ Voor hun proclnklell kunnen zij hdzl'lfdc krijg<'ll; 
hun bc·hoeftl'n zijn Yecl mi1l<ler. \Verken zij, eer zij zich 
eigen <J'l'OJl(l aansC"hnfl'Pn, bij hoeren, Jan lwbbc·n zij, duur zoo 
,elen zich !ie' 'l' in loc·at il'S of in Kafl'rrland zoo n<'l moge
lijk op Kafl'crmanicr buiten arheicl homlcn, met. g<'l'll concur
r u tie van bdaneT te kampen, kunnrn zij zich du hoogcr 

I 

J 
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loon bedüwcn dan voor den boer profijtelijk is. Worden 
derhalve de zaken gelaten zoo als 1-1ij zijn, dan zijn de nat u rellen 
van Zuid-Afrika op clou grooten weg om er baas te worden 
en het van de kolonisten te wi1men. Een Afrikaner boer 
zal, dit lezende, zich over zulk een denkbeeld Yerontwaardigd 
gevoelen; en had hij het heft in hmHlen, dan zou er voor zoo 
iets gem1erlei gevaar zijn. Doch eenstlcels heeft de 13riLsche 
Rijksregcering, die in tlen regel de zwarten voortrekt, een 
invloed op _Koloniale zaken die, anders dan in O::mada en 
Australië, door kolonisten en zelfs door boeren (v•tn 13ritsehen 
bloede) wordt in de ham! gewerkt; en anderdeels werkt in 
dirnzelfden zin de blrm ke koopman, die, a] zijn de zwarten 
baas, hier een tijcl lang blijven en zich in tal. van aekleurde 
klanten verheugen zal, totdat eindelijk ook hij, niet voor 
KaJf'crs maar voor b1dischc, AmbiRche en Ohineesehe mede
di u gers, wijken moet. 

Wat is nu daartegen te doe11? Niet heel veel, trn minste 
zoo n.ls de zaken thans sLaan. Helet de hrcrschcnde toestaml 
om grooie en afdoende mantregelen ter han<l te nemen, <lan 
kan mCll kleine mielucJen aa11wcnden oin van de beide de
menten der naturellenkwestie - de land- en de arbeidskwestie, 
- althans laatstgenoemde wat meer ten gunst van den boer 
te regelen dan thans hel, geval is. De Rcgceri11g zou b. v. 
kunnen zorgen, 't zij uiL hanr zelve of door een parlementair 
besluit g dwongen, dat rr aan haar openbare w rken ander 
volk wordt gebezigd dan gewoonlijk bij bocren arbeidt. De 
boer 11 zclveu kunnen zich, als hierdoor het voor hen beschik
bare arbeidsvolk voltallig blijf~, onderling Yerbiuden om niet 
uoor mededinging de loonen le doen stijgen. M::uu: per slot 
van rekening ge ft dit. weinig. 

Wat 1-1ijn m1 <le gwotc en krachtige midd •Jen die men kan 
te haaL nemen, alti men maar durft. en door den rechten aan
voerder geleid wordt? 

Ziet hier: 
Opstanden Oll(lcr cle Kafl'rrs zijn t.hnus wel minder gewoon 

dan vroeger; maar 0111 vnn de11 oorlog in lthocle~ia 11iet lr 
preken, weet me11 dat l'l' thu ns een in Be eh u:maland a1tn 

den gang is, n.ls gevolg van een chandelijke bevoord(•rliug 
der naturellen omst.re ks tien jaar geleden, die hrn in den 
waan h eft gebracht dat zij wat betcckenen. Van zulk een 

2 
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opstand grbruik te maken tot hrt 11au ten en koloniseerrn 
van het land der oproerigr stammen, en dus die stammen 
zrlven, die na een ilinkc nederlaag altijd bang ziju, te berooven 
van elk ander middel nn brstaan dan t1ienstwcrk, clat is een 
politiek waar mrn wel in Engeland tegen lweft, maar die 
men hier toch kan doorzetten rn he •ft doorgezet. ,'ir Gor
don 'prigg, thans voor de dc·rdc maa 1 Brrste ~Iinister, heeft 
die politiek steeds ge,olgd, en thans wcucr wat Beehuanalancl 
betreft als de zijne aaHgekmuligd; rn t'rn 1.ijncr sterk te 
be trijuers, het .\frikaner parlementslid Van der ·walt, ver
klaarde in het llnis dat dit erkend werd de ware politiek tr 
zijn. Doch buit ndien kan men (le pus bedwongen rebellen 
al~ tuchtelingen bij bocreu in dienst doeu, met dien wr
stande dat als zij zich goed gedragen zij te midden van hnn 
Hl raftijd hun 'roml!'ll rn kintirren bij 1.ieh knnJwn krijgen, 
mits ook dt•zt• het noodi"e werk doen en zij zehcn zich Yer
bindc·n lang1'1' 1lan hun straftijd te blijvc•n. Ook hij hon
gPr:mood OJuler hc•n zou Pen dergelijke· "inbol'k.ing" k.unnen 
aa!l~c\\I'JHl 11ordc•n, op zijn .JuzrfsC'h e11 dns naar een grijkt 
model. l•:indl'lijk fs er geen reden waarom men arbl'id niet 
Yerplichtc•JHI zou mnken. Dit hcgirrRel wordt in de Vage
houdenwet ':lll I '7!l gehuldigd: t•cn nnturel dit· ergenH komt 
zonder te kunnPn aan11 ijzen wam· hij zijn bestaan van heeft, 
kan door <ll'll magistraat bij c·cu hoer in diPnst worclen ge
daan. Ongelukkig wordt die wet cloor de magistraten iu den 
regel niet 11aar ei~ch uitgevoerd, en is er hier zelfs een voor
beeld dat een zeer bekw:urm m:tgist raat, wien uitspraken zelf:s 
ons mt·est neuC'rlien·nd hooger Gerechtshof nooit als onwet
tig had kunnen vernietigen, zijn ambt met een ander heeft 
moeten Yl'rll is~wlen omdat hij de rechte middelen b zigde om 
de zwarten tot hun plicht i!' hrmrgeu. 

I u spreekt hl'! van zelf dat het aanweuden uer genoemde 
middelen, althans ten de•cle, 1-1lechts oiHll' r' gunstige om tan
digheden mogt·lijk is. har er zal r ·eds 'e ·1 gPwouucn zijn 
al men maar (.{om; we!'t wat liH'll 11 il: als men YOorcrJ'St er 
toe b!'slo!c•n i;; om de r!'chte politiek te Yolg ·u, zoodra de 
gelegpnlwicl hiertoe•, zooals th:ms, zich' ool'<loet, <'ll als llli'JJ ten 
andere hil'r in cl!' 1\:olonit• nooit \ ('rgeel dat het hier door 
l~ngelan1l ing<'' oerdt• ~t!'!Hl'l van gPlijhtdling cler ra!'lsen , cr
kecrd manr dat tier ltepublicken, reed no gcr "Cschctst, hel 
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rechte is. De politiek der Itepublieken met betrekking tot. 
de groote kwestie v:m Zuid-Afrika knn ons werelddeel voor 
de11 man van Europoeschon bloede tot een bet r land maken 
chu cenig ter wereld. Zij z:cl hetgeen clcu boer hier tevens 
heer doet zijn, de gewoonte van bevelen, tot eigentlom van 
het blmtkc rns makc11; zij zal ook c1e kolonistemnssen hier 
op den duur doen samensmelten door bet gevoel d:ct zij, zoo 
als keizer 'fiberius van zich zelf placht te zrggen, "den wolf 
bij de oorcn hebben" en slechts door eendracht en machts
betoon het naturclleudom in bedwang kunnen houden. Want 
n l kon men met bnlp van morcclc castratic het gros van het 
Kaf!"ndom mak maken, rr zijn er altijd waar dit 11Îct mêe 
lukken wil; en dezen in orde te holtden oefent evenzeer de 
gee thacht van het hoogere l'ns, :els vrijelom van hgcren ar
beid het in staat stelt zich aan iets beters te wijden. 

M nar wat staan l'r niet. I'Cll hinderpalen in den wrg die 
tot 'erwczenlijking va11 tlit ideaal leidt! Engeland wil gc•en 
sl:wemij en ziet slasernij in rlhn dwang Lot een arbeid die 
niet door een vrije overeen komst I ot pli ·ht is geworden. ct 
als waren op Europa's mstc land de sold:tLClt, die niet lloor 
aanwerving maar tellgcvolgc vnn dienstplicht i11 de wapenen 
zijn, als slaven f.c beschomvcn. De l~ngelschcn in de Kolo
nie helJben in clc11 regel - schoon niet thaus, 1m .Tamcson's 
lot te Uoornko11 11og vcrsch in het. grheugcn ligt., - den 
mond vol van nieuwe verbinding tler kolo1Ji.stenrasscu Lot één 
groote 11atic; en als zij óp een boerengehoor iudruk willen 
maken, komen zij ook somtijds met tle 11oodzak lijkhcitl voor 
den dag om tegen de zwartrn (.éne lijn te trekken . .Maar fei
t lijk willen cle meeste hunner niets liever dan het met 
hulp der naturellen van hu 1111c Afrikaner medekolonisten te 
winnen. De koopman maakt liever geld doot· de kl:wdiRie 
der Kaffers dan dat hij >~e bij den bo r voor lage looncm 7.i L 
werken; en toch i het een feit dat de hooge arbeidsloon en 
hier groote schade doen. Eindelijk het zedelijk vcrLoon! 
Een Engclschman, heet het, bel10ott tot ec11 te edel ms 
om de naturellen cerRt va11 htm land te bcroovcn en ze 
daarna dienstbaar te maken; dat. laat hij aan a11dNrn over, Jie 
zij11 zedelijke hoogi e niet. bereiken kunnen. Dit. hoort lMll 

van Engelsehen die mrn hnt. :1h schavuiier1, gereed om ter 
"ille van den mammon llcr ongerechtigheid rlk stamgenoot 
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te Yerr:ukn l'll te YcrkoolJen. ])at ligt in het karakter der 
natie. Be"rip van geschiedenis en historische noodzakelijk
heid hebben slechts wei ni•~e11 ondrr hen; met frnze11 te scher
m el!, overtuigingen die in zekere kringen in zwang zijn \Oor 
onomstootelijke waarhr<len te vrrkoopt•n, dat is hrt gros der 
Britten ingeboren. Maar genoeg is van dit alles gezrgu tot 
toelichting der friten die nog ter hesehomving O\ crblijn•n. 

IIT. 

Sir Bartlr Jl'rcre werd i11 1880 teruggeroepen om het Yer
ongelukkrn vnn zijn federatie-plan, en op drn dag \an zijn 
lertrek vcrnam mrn het uilbreken van Llrn Basuto-oorlog. 
Als van ~r.clf knoopte zich hieraan oorlog in de 'l'mnskci vast. 
Dien werd men meester; in Hasutoland, waar m n de rechte 
mannen voor het leiden der bewrging miste, ging hrt zoo, 
dat toen hd J>arlemcnt in 1881 bijeenkwam, rr nog niet it' 
dl·nhn viel aan een eind van den oorlog. Intusscllell, de 
A frikanrr partij had dit gewomtrn dat, toen de 'J'ransvaalsche 
'rij lwid:;oorlog in De<-em bc·r 18, 0 nit brak, de in lhsutolaud 
gebezigtle vrijwilligers, dir in het blad \an urn heer llof
meyr met dt'll naam van "strn.utsf'huim" bcstempl'ltl werden, 
er blijven moesten, in plaats nm clen 'T'rans,·aalschen hoeren het 
leven lastig te maken. 

Ln het n•c·e!l hall cl.e oppo~itie een nam oerdc•r gc·l..o~r.cn in den 
procureur Hc·:utlt•n, ec•n bl'llikbnar man in lwL vak van wet
gl'\ ing, nHH~t· t'\ t·nutin staatsman als rc•dcnaar. ~ijn Yoorstel 
van wantrmmcn in hc·t mini:stl'ri ~· Wl'l'd nH'L een kleine meer
derheid 'erworpl'n, tr11 rlec·lc omdat niPt WPinige "Engt'lsche 
l<'tlt•n ltlll het !luis in cll'n ya.J van hd minis!Prit• Ct' ll ze~'l' 

tlc·r _.\l't·ik:nH·r part ij lllCl'lHien te· zielt- 1aar toen lwt l'en 
paar dagt'll lai<•J• blc~t·l.. clat nwt dl' Bn~uto's c•t·n vrede gl'
~loten "as die u iet ht>t t·fl"l·ct nu t•er,·ol maakte·, toen l..on 
de hePJ' ~pri~g niPt aanhlijn·n l'll l..wmn een minister.ie Scan
Jen aan ltl'l rot'r, \laar tlt• ht•t·r llof'mc·)l', on\\ illig om zic-h 
mei l'C'Il tkp:ntt•mt•Jd l<• bc·la~ten, zondc·r portefeuille en zon
dt•r tradeuwnt litl Yall wercl Olll tot waarborg nn den ~teun 

der Afrik:lllers h· st rc·kke11. 
De _\friktnH•r partij "a~ door de11 'rransvaalsdwu vrijheid·

oorlog, \\elks f!Un·tigc· nfloop tt•lJ drP-1 was toe te ('hrijven 
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aan den indruk, door haar onvrrholeu sympathie m t de "re
bellen" op de .Britschc Rcgccring gemaakt, zoowel in aanzirn 
als ru kracht en zelfsbewustzijn toegenomen. Door haar 
gcsLaunel slaagde het nieuwe ministerie nog in ] 881 in het 
doorkrijgen van een spoorwegplan dat drie der vier hoofcl
lijnen tot Oranjerivier verlengde. Het verbond tusschc11 haar 
en de Regcering was echter niet van langen duur. Naast 
de Boeren beschermingsverecniging had zich de Afrikaner Bond 
gevormd, waarvan het denkbeeld reeds vroeger door den 
Paarlsdten predikant S. J. du 'roit geopperd was, en di 
wortel vatte in distl·icten waar geen wijnbouw gedreven werd 
en waar dus de accijns geen beweging in het leven had ge
roepen. De onvriendschappelijke houding, door den minister 
Merriman bij een bezoek aan GraaiT-Reinet tegen dien Bond 
aangenomen, gepaard aan uiLlatingen van den Eersten Mi
nister over de Basuto-kwestie die met den Afrikaner zin nicL 
strookten, leidde weldra toL aftreding van den heer liofmcyr. 
En schoon deze de ltegecring bleef steunen, maakt hij tegen 
een vcrmeerdering van uit.gavcn, die zij in 1882 wilde, 
met goed gevolg gcmecnc zaak met de aanhangers van het 
vorige ministerie, die zich Lhans niet den heer Sprigg maar 
diens Procureur-Generaal, advokaat Upington, tot aanvoerder 
gekozen hadden. 't ·was juist gczicu; in het volgende jaar 
was er een te kort en vo11den de ministcrieëclc plannen Lot 
dekking ervan geen bijval. Daarentegen behaalde toen het 
ministerie de zege op ecl1 ander punt, waarop het in strijd 
met de belangen van Zuid-Afrika handelde. 

De Basuto's, die een der prachtigste en vruchtbaarste lan
den van Zuid-Afrika bewonen, stonden reeds v6ór de dagen 
van Sir George Groy bekend als een volk dat men niet ge
makkelijk kon in toom houden; reeds is O}Jgemerkt dat 
Engeland juist daarom zich uit het land dat thans Oranje-Vrij
staat heet terugtrok, omdat het liever de boeren aldaar dan 
de Britsche schatkist voor de verdediging des hncls aanspra
kelijk wilde zien. De oorlog van 1.865, in ·rrcsidenL l3rand's 
dagen, eindigde in een volkomen zege cl er bocren; maar het 
meeste voordeel hiervan ontging hun toen Gonvcrnrnr Wo
clehou~e, onder toejuiching der Bngelsche schreeu wcrs in de 
Kaapkolonie, de Basuto's Lot Britsoho onderdanen vmklaardc. 
De Kaapkolonie moest later het bestuur van RasuLoland op 
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zich nemen, n 't was zoo vreemd niet daL er in den Vrij
staat eenigc "• eharleufreuclc" hcerschtc over den afloop van 
's hoeren Sprigg's Basulo-1)0litick. Nu wms in het nieuwe 
ministerie de portefeuille van ltaturellcnzakeu aan den heer 
Sauer gekomen, een man die uo.g zeer onlangs, zollder iets 
LoL zijn verdediging te zeggen, in heL l\trlement beschuldigd 
is van in den oorlog met de Basuto' - geheuld te hebben, en 
die als minister, in plaats van gebruik te maken van de voor
dcelen door het vorige ministerie althans iu de 'I'rauskei be
haald, tegenover <le rebellen een "verzoenende" polilick vol
gen en hun het op hen veroverde land stilletje:; wcêr in han
den spelen wilde, toL con bocrentrek iu 18 2, die het mi
nisterie op zijn achtersten zolder jaagde, tot l.olonisatic vnu 
althans een de l er van leidde. Iets later kwam het in Ha
sutolaml tot een strijd tusschcn twee verwante ka]lilcius wnar 
de Regeering geen raacl mêe wist, zoodat zij tegen .J anmui 
1 83 het Parlcment tot een buitengewone zitting opriep. 

Daar stelde toen de heer liofmcrr voor om het K oloniaaJ 
gezarr uit Basutoland terug te trekken en met den Vrijslaat 
een verdrag te sluiten tot bedwang van grcnsonlustcn. En de 
heer Sprigg, <lie dit plan in een praehtio r cl ondersteunde, 
gaf zelfs te kennen dat als het tot opruiming der l3asuto' 
kwam, d VrijstaaL om zijn ligrring recht op het groot te en 
b ste deel <les lands had. ll('t voorstel werd niet a:lllgeno
men, en de heer Hofmeyr, die kort daarnn. een bezoek aan 
den Vrijstaat "bracht, vond er voor zijn plan geen bijYal. Maar 
nu beraamde het ministerie een ander, nl. om Basutoland 
aan het beheer der Hijksrcgcering terug te geven, wat na
tuurlijk geldelijke opo!l'cringcn van den kant der Kolonie 
zou meêbrengen. De heer Merriman vertrok naar J~ugcland 
om Lord Derby dit plan smakelijk te maken en slaagde 
hierin. 'l1jdcns zijn afwezigheid w rel te ltichmond een 
Afrikaner Congres gehouden, waarin tle reeds vroeger bes11ro
kcn samensmelting van 1Vrikancr Bond en Boercnbescher
mingsvcrccniging tot stand kwam en waar men zich ten 
stelligste tegen het vlan verklaarde. '('och ging het in 
de volgende zitting door. T~n waarom? Omdat de l~ngclsehe 

oppositie-leden de hc01·en Upington en Sprigg op dit punt in 
den steek lieten, en wel - want daaraan was geen twijfel
omdat zij, nu het .Mrikancrdom het hoofd begon op te steken, 
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de Rijksregecring meer onmiddellijk in Zuid-Afrikaansche 
zaken wilde mengen. Dat was hun begrip van koloniale 
vrijheid en zelfstandigheid! Zelfs werd het plan er aan vast
geknoopt om ook de. 1'ranskei onder rechtstreeksolt bestuur 
der Rijksregeering te stellc11, iets wat intusschen zelfs En
gelschen grensleden niet aanstond. Wat Basutolnnd betreft, daar 
is het Britsch oppergezag louter schijn, iets wat natuurlijk in 
jaarlijksche rapporten aan de Rijksregcering verbloemd wordt. 
Alles hangt af van het groot-opperhoofd en laat hij de l3ritsche 
overheid verguizen, dan moet deze dit als zoete koek opeten. 

Nog één gebeurtenis uit dien tijd moet hier vermeld wor
den, en hier ziet men voor het eerst den heer Rhoclrs zich 
op den voorgrond stellen. neeels in 18 0, tijdens de inlijving 
van Griqualand-West bij de Kolonie, in het Parlcment gekozen, 
jong en nu en dan zich naar Engeland begevende om aan 
een universiteit het verzuimde in zijn onderricht in te halen, 
maar reeds vermogenel door diamantdelverij en speculatie, sloot 
hij zich aan bij de toemualige rcgecringspartij, clie hij eerst 
vcrliet toen een wisseling van ministerie onvermijdelijk bleek 
te zijn, en liet weinig van zich hoorcn; maar tusschcn hem 
en den heer llofmcyr kwam het reeds spoedig tot vortrou we
lijken omgang. 'l'oen nu in het land bewesten cle Transvaal 
stammenveeten ontstonclcn waarin de zwakkere partij hulp bij 
de bocren zocht tegenover belofte <.lat dezen plaat sen in 
's vijancls land zouden bekomen, leidde dit tot de vestiging 
van twee kleine bocrenrepublieken: 1 o. Stellalanel (in heL land 
der l3tttlapins) met Vrijburg als hoofdplaats waar men spoedig 
een vrij geregeld bestuur met een administrateur (den heer 
Van Nickcrk), een Raad en zelfs eigen postzegels kreeg, en 
2o. Land Goscn, meer noornelijk in het la.ncl der Barolongs, 
waar voorloopig de republiek meerendeels op het papier bestond. 

Nu had het OlJperhoofd der Batlapins ccuig Britsch volk 
in dienst genomen, ook al tegen belofte van plaatsen, en de 
boeren van Stellabnel <lwongen hem om ook tegenover deze 
lieden zijn woord gcstand te doen. 't Gevolg was dat een dier 
Britten een ve1·zockschrift om inlijving van Stellalaml bij de 
Kaapkolonie liet teekenen en naar de Koloniale llegecring 
zond en dat de heer Rhocles !.en sterkste aandrong op ver
vulling van dien wensch, op grond dat de Kolonie zich van 
het binnenland niet mocht laten afsnijden. Bij den heer 
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S anlen vond hij bijval, bij den heer IIofmeyr niet. ln der 
daad, men kon die nieuwe republieken, of ook de ~['ransvaal 
als zij daarmede vereenigcl werden, gemakkelijk Lot een ver_ 
drag brengen dat een handelsweg noordwaarts voor cle Kolonie 
openliet; en een bocrenbestuur wist met naturellen beter om 
te gaan dan een, op Engelsche leest geschoeid. De heer Rh o
des liet het voorkomen als was het hem meer om het Kolo
niaal- dan om een 11.ijksbelang te doen. Stel, zeide hij, dat 
het hier tot die vrije confederatie komt die sommigen willen, 
behoort dan niet cle Kaapkolonie ze liever als de machtigste 
dan als een zwakke staat in te treden? 1) Het Parlcment 
verdaagde eer men tot een regeling der zaak was gekomen. 

Sir Ilercules Robinson echter, die Sir Bartle E'rère was op
gevolgd, was het met het plan van den heer Rhodes eens en 
begaf zich nog v6or het reces naar E11geland om het daar de 
Regeering aan te preken. ITij vond doove ooren, tot later 
ook de heer Scanion Engeland ber.ocht en zijn stem in een
zelfden zin liet booren. Ook een deputatie uit <le Transvaal 
was opgedaaO'd, om te zien of zij geen betere voorwaarden 
voor het zelfstanclig bestaan der Republiek kon bekomen dan 
di in 18 1 waren toegestaan. rn zoover bereikte zij l1aar 
doel als de toen gesloten J.1ondrnsche CoHvt.mtie beter deugde 
dan die van Pretoria; maar door den invloed van Sir Hercules 
en zijn ministers werd de Republiek even als vroeger an.n het 
Oosten en Westen binnen enge grenzen beperkt, zoodat 
slechts ten roorden een uitbreiding van gebied voor haar 
mogelijk bleef. Tegelijk, op aandrang der beide mannen die 
haar dit gebakken haclden, besloot Lorcl Derby, toenmaals 
Minister van Koloniën en de eerste van een reeks die het 
met Zuid-Afrika goed meenden, een 13ritsch Protectoraat in 
Bechuanaland te vestigen, waar de naturellenstammen zich 

1) Do heer Rhodes l1ecft het later doen voorkomen als vreesde bij reeels 
toen voor een scheidsmuur lusschon rlen Britsehen en Kolonialen invloed en 
het Noorden, clie cloor een samenwerking tusscl1Cn Duitschlancl en Transvaal 
zou worden opgericht; maar dit was hetgeen tle Engelsehen een »aftcrthought" 
noemen, en eerst na jaren kwnm bij er mee voor rlcn dug, wt~t intusschcn niet 
belette dat zijn Engelsoho en sommige zijner Afrikaner vrienden er· stokstijf 
aan geloofden. Duitschland had toen nog geen gcbiccl in Zuid-.\frika en zou 
de Wcstlrust benoorden Oranjerivier nooit bekomen hebben, was niet de heer 
Scanlen te banghartig geweest om, zooals toen de Rij ksregeering wilde, bet 
land aan de Kolonie te hechten. 
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vrijwillig aan konden onderwrrpen. feL hei oog lucrop en 
op Basutol:wcl werd ._ ir li. Robiuson's bevoegdheid als Hooge 
Commissaris voor '/,, A fl'ika uitgebreid, en zijn private secrrtaris 
Urnham Bower werd hem als "Rijkssecrelaris" toegevoegd. 

ln de Kolonie was het reces een tijd van Parlementsver
kiezing, en die vcrkiezingen brachten ecu veel grootcr aantal 
Afrikanerbocren in het Lagerhuis clan ooit te voren. Dit gaf 
de - te minder bcz\\aar omda.t kort te vor n het spreken van 
Hollandsch in het Parlcment bij een wet was toegelaten. Voor 
de Rcgccriug was het van belang de Afrikaners te vriend te 
hotulcn, de aanvoerder der oppositie zagen in hen aanstaande 
bondgcnooten, en zoo gin" de vcranclering zo'nder brzwaar er 
door. 't Wa!'i bij de vcrkiezingen gebleken dat de meerder
heid en vooral het Afriknncr elem nt zeer tegen het plan der 
Regcering omtrent de Transkei was; n daar zij ook met een 
nieuw belastingstelsel voor den dflg moest komen dat onder 
anderen een hernieuwing van accijns inhield, - want wat 
brandewijn uit de vrucht des wijnstoks b trof was cl ze kort 
te voren opgeheven, - bevond zij zich, scl10on versterkt door 
het opdrngen der financit;n aan den heer llhod s, in geen ge
makkelijke positie. '/,oodra dan ook in een kleinigheid een 

. besluit tegen een harer maatregelen werd genom n, verklaarde 
zij haar ontslag te zullen indienen. 

Wat hiermede haar bedo liltg was, zag iedereen. Zoo 
als Je zaken stonden zou de Gouverneur de vorming van een 
ministerie arm den heer liofmeyr, als aanvoerder der sterkste 
partij in het ]'arlemenl, moeten opdragen ; maar hoe weinig 
Afrikaner parlementsleden deugen voor ministers, en hoe kon 
men twijfelen dat, onder een ministerie door een Afrikaner 
gepresideerd, al de Engelsehen in oppositie :~,ouden zijn? Maar 
de heer Hofmeyr, toen hij werkelijk de opdracht ontvangen 
had, kwam spoedig terug bij den Gouverneur met het bericht 
dat hij geen kan zag om ren ministerie te vormen, n dat 
het beste plnn was den heer Upington met die taak te belas
ten. a herl wat heen- en weergepraat - want pinrrton 
wilde g en ministerie zonder Sprigg, de Afrikaners hadden in 
dezen maar half plezier, ('U Sprigg zelf weifelde of hij de 
tweede plaats in een ministerie zou innemen, - kwam ten 
slotte het, ,;Wïttehuis ministerie", zoo als men het noemde naar 
een logieshuis waar de meeste 1Vrikauer leden hun verblijf 
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hadden en de meeste onderhandelingen over de zaak gevoerd 
waren, in betrekkelijk korten tijd tot stanc1. 

De samensmelting der Afrikaner en der Sprigg partij -
terecht gaf rle heer Upington ze den naam van "Koloniale" 
partij, - was dus een feit, een .feit dat in sommige kwartieren 
tot geween en knarsing der tanden aanleiding gaf. 

Nu eens sprak men van een "onheilig verbond", dan weder 
heette het dat de nieuwe ministers hun zetels net warm moes
ten houden voor Afrikaner opvolgers; de financici.ile kwestie, 
meende het oude ministerie, zou het nieuwe s1Joedig uit den 
zadel lichten. ·w cl, het nicu wc bleef zes jaar in functie, 
langer dan cenig ander, en ·wie de zaken hier keude kon dit 
voorzien. ~Jaar tot hen die ze niet. kenden en het ministerie 
Upington voor een misgeboorte hielden behoorde ongelukkig 

ir Hercules Robinson, wiens gezegde "dat men hier als Gou
verneur drie jaren gcw est moest zijn eer men de Zuid-Airi
kaanschc zaken begrijpen kon", de aanmerking heeft uitge
lokt dat hij althans nog langer tijd had noodig (J'ehad. llij 
geloofde niet aan zijn. ministerie, en daarvan zou Z. 1Vrika 
de bom:~e gevolgen weldra ondervinden. 

rv. 

Zoodra ir Hercules uit l~uropa was tcrugg<•komen zond 
hij dcu uienwen Rijkssccrctaris Graham Bower naar l3C'chua
nalancl om t zien hoc d c zaken er si ond.cn. J lij kwam 
terug met een rapport dn.t hij tcllaland bezocht had en 
dat Vrijburg een beschaafde plek bleek tr zijn; hij had er 
dames croquet zien s1Jelen! Van Land Goscu had men hem 
verteld d:1t het een veel minclerc boel was, en hij was er 
dus ma:1r niet naar toe gegaan. Met andCl'c woorden, de 
heele kolonisatie van Bechuanaland. op te hefl'en zou te vc l 
last en schanelaal geven, maar moest men voor het altaar 
der negervriendschap een slachtoft"er hebben, tlan kou men 
er ecu vinden in Land Goscn. Eerw. J ohn Mackcnzic, een 
zendeling, bekend door een bock waarin hij den Afrikaner 
boer beleedigdc en door een ncgrophilistisch artikel in een 
Engelsch tijd. ehrift, werd Lot Resident in het nieuwe Protecto
raat aangesteld; en daar het opperhoofd der Batlapins zich 
terstond onder Britsche bescherming stelde, begreep men in 
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Stellalanel dat men voorzichtig moest zijn. Doch Montsiwa, 
het opperhoofd van die Barolougs die met de bocren in onmin 
waren, trok zoodra hij vernam dat Mackcnzie zich in Bechu
analn.nd bevond en nog v66r hij onder het Protectoraat kon 
komen, tegen Rooigrond op, ecu }Jlek aan de grenzen der 
~uid-Afrikaansche Republiek waar de mannen van Land Go::;en 
hun woonsteden hadden, en stak die woonsteden in brand. 
Het gevol.g was dat de aa.nvoerder der Gosenieten, Gey van 
Pittins, nieuwe vrijwilligers op de been bracht om over die 
beleediging wraak te nemen en zich en de zijnen van het 
noodige land te voorzien. 

atuurlijk vereischtc dit tijd, en daar het intus chen rucht
baa.r werd dat Mackenûe iubren.k zocht te maken op de 
rechten der Stellalanders, begaf zich de heer Rhodcs, in over
leg met den iloogen Commissaris, naar het land om te zor
gen dat de zaken er niet verknoeid werden. Mackenzic, wiens 
aanstelling van het bcgiu af bij het Kaapsche ministerie 
afkeuring had gevonden, werd door den Iloogen Commissaris 
teruggeroepen; Van l iekerk achtte het voor zijn burgerij 
raad<mam om inlijving van het land bij de Kaapkolonie te 
venloeken en vond hiervoor bij het ministerie een gunstig 
onthaal. 

•De Rooigronder vrijwilligers waren intusschcn bijeenge
komen, en vroeg in hcj; reces alhier vernam men van hun 
daden. De heer H.hodcs had ûch naar l{,ooigrond begeven om 
te zien of hij aan de vijandelijkheden geen perk kon stellen, 
maar diL gelukte hem des te minder omdat generaal Jou
hert op de plek was vcrschenen en van zijn tusschcnkomst 
niet weren wilde. Een aanval op Moutsiwa, wi~ns macht 
!.'IC r vcrsterkt was door volk van zijn nabuur Gatsisibe, 
eindigde in een luisterrijke overwinning der boeren, Len 
gevolge waarvan Montsiwa !IIÎch aan het oppergezag rler repu
bliek Land Goscn onderwerpen moest en zich voor zijn stam 
met een klein grondgebied tevrcllcn moest stellen. 

Luisterrijk was de overwinning en tevens een groot voor
d cl voor de beste belangen van Zuid-Afrika. Montsiw& had 
altijd getracht met de }Jngclschcn in verbintenis te komen, 
doch louter omdat hij gevoelde dat bocrenheerschappij over 
zijn ras waarheid en Britschc slechts schijn was en tot gelijk
stelling van den zwarte met den witman leidde. En juist ~aL 
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denkbeeld moet men uit de zwarten krijgen, daL zij hun heil 
elders dan in het dienen van huu beteren moeten zoeken. 
Buitendien, hij had zich wel, sedert zijn aanval op Rooigrond, 
aan het Britsch protectoraat onderwerpen. Maar die aanval 
was geheel wederrechtelijk, en het kon den mannen van Land 
Gosen dus niet ten kwade worden geduid zoo zij de zaken 
in het vroeger door hen gewonnen land in den vorigcn toe
staJl(t wilden herstellen. Maar alles werd bedorven door een 
noodlottigen misslag der 'rransvaalsche Regeering, die ds. S. 
J. du Toit, v66r President Krngcr's verkiezing door het toen 
regeerende driemanschap tot Superintendent van onderwijs 
aangesteld, naar Land Gosen zond om er de ~'ransvaalsche 
vlag te hijschen, onder toejuiching der bevolking, maar met 
schennis der pas gesloten Londensche Conventie. 

Aan wien was die onzalige stap te wijten? Dat weet men 
natuurlijk in Transvaalscha rcgccringskringcn, maar publiek 
is het nooit geworden. Wat ik er van ben te weten gekomen 
is dat het wel degelijk een daad der Regcering was, geen 
eigenmachtige handeling van ds. Dn Toit. En niet eenmaal 
kan men aannemen dat deze, schoon hij kort te voren bij 
een publieke gelegenheid in Nederland zich had uitgelaten 
als begon de 13ritsche leeuw tanden en klauwen te verliezen, 
de Regeering in dezen als raadsman zoowel als uitvoerder 
van het plan heeft gediend; want was dit het geval dan zou 
het stellig later aan het licht zijn gekomen. 't W a een 
grove fout, -een fout die Engeland gereede aanleiding bood 
tot strenge maatregelen tegen de pas herstelde Republiek; maar 
Lord Derby, die reeds vroeger verklaard had van Zuid-1Vrika 
geen tweede Ierland te willen maken, was daartoe niet de 
man. Sedert het eerste ministerie Sprigg had meu hier tele
graafgemeenschap met Engeland per onderzeesehen kabel, en 
toen Sir II. Robinson op last van den Minister v~n Koloniën 
de Transvaalsche Regeering aanschreef dat de proclamatie 
omtrent Land Gosen moest worden ingetrokken, werd aan 
dit bevel terstond gevolg gegeven. 

Daarmeê, met de verdiende vernedering die de Zuid-Afri
kaansche Republiek zich dus moest laten welgevallen, had 
de zaak ten einde kunnen zijn, maar zij was het niet. Ter
wijl de Afrikaner partij, hoe ingenomen ook met de op 
Montsiwa behaalde overwinning, erkennen moest dat de Trans-
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vaal zich in heL ongelijk had gesteld, gingen in Grahalnstad 
en andere middelpunten van Britschc bevolking slemmen op 
tegen de verwatenheid der Afrikaner parlij, die beticht werd 
overal CCll r publiek te willen en waaromtrent een parleJhenis
licl openlijk vcrklaarde dat, als zij oorlog wilde, hij niet bang 
zou zijn ze te bevechten. Het luidst echter wrru in de 
Kaap tad geschreeuwd. Aan het hoofd der schreeuwers steluc 
zich advocaat .Ja me Leonanl, van Engelschc afkomst maar 
in de Kolonie geboren, uit den lageren burgerstand maar 
reeels vroeg bekend om zijn vluggen geest en ziju werkkracht. 
Door eigen studie had hij binnen tlc Kolonie zich opgewerkt 
tot een uitstekend rechtsgeleerde en, reeds vroeg in de politiek 
w<'rkzaam, in hei llollandsch even goed thuis als in het 
Engelseh en moL Afrikaner families verzwagerd, kon hij 
schijnen hier tlie "herder der volken" te zullen worden dien 
Afrikaners zoowel als Britten volgen konden. Wat hij miste 
- of liever mist, want hij is nog niet naar het schimmen
rijk vcrhnisd, - was die zin voor hetgeen in elke omstàudig
heid des levens het rechte is, die den waren "genLleman" 
kenmerkt. Reeds in het eerste millistcric Rprigg korten tijd 
Procurcur-Oenel·aal, vetliet hij het op grond van de zwakheid 
die het in het bcclwingcn der BasuLo's aan den dag legde; 
en diezelfde man, later in het ministerie Scan] n getreden, 
verklaarde in het debat over Uasutoland, u:tL het een onheil 
voor 7.uid-Afrika zou zijn als de Hasut.o-natil' als zoodanig 
werd opgeruimd. 1 lij, die ~jdl'ns den 'l'ransvaalschen vrijheids
oorlog met vrienden der 'l'ransvaal )Jraatte als golden hem 
de 'l'ransvalers meer dan de hancÜutving der 13ritsche macht, 
betichtte i11 de zitting van 1881 den heer Glad tone dat hij 
alleen uit lafhartigh iel Jen 'L'ransvaalschen oorlog uict ten 
einde toe had voortgezet. En hij was het die in 1884, de 
Kaapstadsoho bevolking t.ot een demonstratie t .gen de 'l'rans
vaal oproepende, deze niet alleen haar schennis der Conventie 
verweet die door niemand werd gerechtvaardigd, maar ook 
dat zij "onderdanen !ler koningin" - 'L waren die ellendige 
zwarten die zich aan tle Rooigronders vergrepen hadde11, -
kapot llacldeu geschoten. 't Geschreeuw wc rklonk in Enge
land. 'J'erwijl men aan de Kaapstau tegenover den Afrikaner 
Bond een J1ijksbond stichtte, - hij ovrrleed dezer wereld, 
niet, als het zusje bij an Alphen, nog pas veertien maar 
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slechts vijf maandjes oud, - werden in Engeland, waar met 
een opgewonden volksmcening steeds rekening moet gehouden 
worden, aanstalten tot een Zuid-Mriknnnsehen veldtocht gr
maakt, waar niet door Genernnl Sir J ... eicestcr Smyth, bc;cl
hcbber der Britsche troepen alhier ell bekend nls een waar 
vriencl del' koloniste11, maar door Sir Charles \Varren, dien men 
hier als driftkop en ncgcrvricml kende, het be, cl ~ou ge
voerd worden. 

Het was toen dat de heer l'pingtoJI, al noemde Leonarcl 
hem later een "Afrikaner uit Cork," zich niPt allPcJJ een 
waar Airikaner in den ruimsten zin des woorcls, mnar als een 
echt staatsman deed kennen. 'l'oe11 in Lnnd Goseli de 'l'rans
nnlsche vlag geheschen wns, hnd zich een oogenblik ook in 

tellalanel de strekking voorgedaan om aa1Jhcchii11g aan de 
Republiek boven die aan de Kolonie te verhez<'n. Doch Van 
Niekerk's flinke houding had die sirekküw ondrrtlrukt; en 
nu vatte de Eerste Minister der 1\:aapkolonic het hesluit op 
om zrlf, vergezeld door zijn am htgcnoot. f3prigg en een grncht. 
Afrikaner padcm nisliu, den hrcr .fan M:nais, 11aar Land 
Gosen te vcrtrekken en de brvolking aMaar te bewegeJL tot 
aansluiting aan ûc Kolonie oud ' r voorwa::mlcn die voor haar 
en de Kolonie voorderlig, VOO)' Groot Brittanje (')l de nepu
bliek evenmin met 's lands eer iu strijd als nadeelig, en juist 
geschikt waren om vrede en onderlinge samenwerking der 
kolonisten in Zuid-Alrik::t, om het even of de J3ritsche vlag 
of die van en der ltepublieken er woei, op vasten voet te 
stellen. De gronden, reeds in vroeger tijd aan de mannen 
van Land Gosen toeg wezen, bleven h nn ei gemlom; die in 
dc11 laat.sten oorlog door hen genaast zouden koloninle Kroon
landen worden; Monisiwa's locatie zou iets grooter worden 
dan wat hem bij heL verdrag van onlnnos was toegekend. De 
Rooigronders namen hiermcê genoegen, en zoo scheen alles 
ten beste geschikt. 

Dat de schreeuwers aan de Kaapstad hierover in ééne 
woede waren, was natuurlijk, mnnr de J aapstad werpt 
maar min gewicht in de schaal der Zuitl-Afrikuanschc politiek. 
Erger was het ebt 'i1· IIercu les t.hans zijn om erstalltl Yan 
Zuid-Afriku.ansche zaken en van de hetcokenis van heL oogen
blik toonde door zij11 ministe1·ie in den steek lc laten en lwi 
plan Yan f3ir C. Warren's veldtocht voor te staan. Hij won 
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er nïet, bij dan Ycrdrict. 't Eerste wal Sir Charles cked 
was l\Iackcnzic ûch als raadsman toe le YOC"Cll, l'll md hen 
heiden plergden zij in Rtcllabnd llc gcmccne streek om 
Van ickerk gevrmgeu te zctLrn wegrus een bcwccwle mcdc
plichtigll<'itl :um rrn moordzaak, waar geen mensch na n gelooftie 
cu wrmt·van hij wcr<l vrijge~prokcn zoodra hij voor l'Pll gerecht 
kwam. 't Was niet Sir Charles Warren's schuld dat er geen 
oorlog met dr 'l'ransvaal kwam. Hij gaf er zich moeite genoeg 
voor; maar met Lord Derb~ ie Londen en Sir 11. ltobinson 
aan de Knapstad warrn zijn handen nicL vrij, en President 
Kruger zoro-de er voor dat zijn burgrrs zich stil hielden. De 
mannen van ·Laud Gosen werden nici eenmaal geho nl; het 
lijk vnH een Eugelsc:hmnn vnn goeden huize, clie in M:ontsiwa's 
stad O)) Kaffermanier gehuwd en in den slag trgrn de Hooi
gronders gesneuvclcl was, werd opgegraven om met heel wat 
poehaai, als strijuer voor Je edelste zaak, et•n militaire begra
fenis op grooll' schaal tc• erlangen. 'l'ot uaar J hama's land, 
beoosten het nH'er gami, trok Sir Charlcfl door, en (laar 
Rloot hij met hc·t opprrhoofd dat merkwaardig vcrdrug dat 
een deel des lantls voor kolonisatü• opeustelde, mits slechts 
Engel;,chen, geen Afrihmers, er werden toegelaten. Dit kwam 
aan het licht toC'll de Parlementszitting van 18 i) reeds ge
opend was; en niet alleen waagde gl'en enkel vriend van Sir 

harles een woord tot zijn verdediging, maar de schreeuwers 
vnn onlangs waren geheel uit l1 i veld geslagen, ·u loen 
Leonard het woord nam wás het moeilijk het vcreischic getol 
leden bijeen te houdr11. DoC'h J3echuanalancl w rd ni t aan 
de Kolonie geheeht; al het beste land werd aan zwart n ge
gen u, en hei ~cvolg va11 dit vertroetelen der naturellen ziet 
men in den thans heC'rsehemlen oorlog . 

.Jaren van stofl'elijke \1 cl vnart had men in de Koloni na 
hei oplrecl •n ':m hel nien\\'c ministerie in geenen dcele, en 
elderR in Zuid-~\.frika ging hel, 11iet beter. In 18".j had 'ir 
Gordon Sprigg als minister van financiën het belastincrJllan 
van zijn voorgaugPr, met neeijns c·n verhoogcle invoerrechten, 
overgenomen, maar in rlc u aast volgl' ndc jnn•n kou hij nic•t 
zondrr stnnge br•zuiniging uitkonl('ll. fen moest, hc·c·tte 
het, mn cl hulpbrollnc•n der Kolonie beter gebruik m11~en; 
en zoo zoeht men vnbc·tr•1·ing in wiju-en labaksbouw tl' bren
"Cll en cle woUeelt te b •vorderen door een wei ter uitroeiïn, van 
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schurft of, zooals men hier ze()>t, brandziekte : ecu wet intus
schcu die nooit zou zijn aangenomen, had niet de heer IJ of
mcyr, die wel me r als een de/18 e.,. t~wcltina de zaken voor 
de rcgcering in orde bracht als zij zelve ten einde raad scheen, 
haar toepa sing tot een deel drr Kolonie beperkt waar de 
meerderheid er voor was. Ook in de Zuid-Afrikaansche ReJlU
blick, schoon terstond 11:1 den vrijheidsoorlog de gouddelverij 
weder was ter hand genomen en weldra winsten scheen te 
beloven, wa men in het geldelijke er slecht am1 to(' . \<Vat men 
ter Yerbctering wiJdr was een nijc wi seli11g van pro(lucten 
met de Kaapkolonir, ten eimlc het toenmalige hoofdproduct 
der Republiek, tabak, een ruimer markt te versehnll'eu. E(·n 
aanzoek hiertoe werd gedaan, maar niet op Jr rcchtr wijze en 
op een ongelegrn tijd. ':l'egen het eiml eener Parlementszitting, 
in welker begin ten gunste v:m Kolonialrn tabaksbouw besloten 
was, vro ('1 een telegram uit (lc 'l'ran 'vaal of men geen "tol
verbond" kou sluiten. Een tolverbond, was het antwoord, 
betrof niet slechts landsproducten maar ook invo r vnn 'reemde 
waren. Ecu 11iru w telrgr:un lirt de minister door zijn part i cu
lieren secretaris beantwoorden, wnt in de Transvaal met rrdcn 
e n beleediging werd geacht. 'l'ocn niet veel later de "Oud
Yeldcn aan Witwatersrand ontdekt werden, was het de Kaap
kolonie die een tor.M(leriug wilde, maar 't spreekt van zelf 
dat haar geen zeer vrienclclijh ontvangst te beurt viel. 

De heer lthodes, di in die dagen voor ()>oedr vprslanclhou
din r met de 'l'ransvnal ijvPrdr, maar anders, s ·hoon hij de 
regeering somtijds hefti('f te lijf ging, geen andere politiek dn11 
de hare scheen tr volgen, slaagde int usselwn in en zaak vau 
groot belang: de amalgamatie der diamantmijnen van Gri(lua
land West Daardoor werd Je delv 1·ij fPitelijk lot r ·n mono
polie gemaakt; maar men kon zondrr dit moeilijk \ oortgaan 
ze met. protijt te <lrijven. De Koloniale hundel int usRchen, die 
vroeger bij de diamanh·elden gc]Jroliteerd had, zocht thans 
.Johanncsburg te bereike11, hetzij over Kimberlt'), waarheen 
r ds sedert 1 5 een spoorweg voerde, of, wat Presid nt 
Kruger verkoos, door den Vrijstnat. Maar de Pre ident wilde 
1100' lÎin èr in het <re heel geen S}JOOl'Wc<rverbimJin<r lll t de 0 0 0 b 

Kolonie, tot zijn eigen spoorweg naar J)p]agoa-13aai klaar was, 
en (lit was weder niet naar den zin Yau den Vrijstaat. Ten slotte, 
in 1 9, kwnm het tot ·en Loh e1·bond tusschen de Kolonie 



en den Y rijstnat, d:ü na u dezen Prn belangrijk inkomPn aan 
imcwrrcchten 'crsc:hn fte, mnar waar a talnoch de Hcpubliek aan 
dPelnnm; e1t wrrd dit wc•der ~e' olgcl door een Rpoorwc·~:r-cou
H'ntie tussdwn de beide ledcu Yn.n het 'c•rbond, w:wrdoor 
lwt 1\ olonian l spom'll c~nct, 11onder kosten 'oor den Vrijstaat 
- want de· Kol onir nam den bouw der lijn 'oor hare reke
ning - wddm de• 'l'mns\nnlsche greniiPn, i ts ten znidc·n der 
~ondstnd, :,;toml te bereiken. 

In dit' dagen waR de heer Sprigg - Rir Gordon ,'priag 
zoo als hij toen heettr, wmtL hij zoowPl als de lwcr Uping
t on \1 as tot clrn riclderHt nnd 1 rrlwYen - reeds ren i gen bjd 
11 der l~erstc· Minister, iiOnciPr andere wij11igittg Yan lwt mmistcrie, 
waar [')ir 'L'hom:u; pington Proctm•ur-Gcncmal bied'. Hir 
'l'homn~ had, naar het toen he ttc, gaarnr den he<•r llofmeyr, die 
wPiclra ook in l•ingt•land bij <'1'11 1\.olonial!' ConferPntie zic·h 
als sdnatHic•r stnah:nn:tn deetl kennen, ann het hool'cl der rrgee
ring zien !t'eden, maar Sir Gordon wilde h I andPrs. I ct. de 
..:'\!'riknners wns hij toen op 1-{0eden Yoet. DPn ac<"ijns had men, 
op c'en tijd dat de wijltboer n:tll\1 lijks kon t·orHlkomen, morten 
ophef!' n. l•~n de hall(lcl met .Johnnnesburg wic•rp rrt•els 'roeg 
zooveel \Oordeel af, dal weldm een orerschot het tekm·t ~t,OU 

vervangen, een voor<lecligc converflie de·r l:mclf:sdmld gPmaakt 
kon worden en de l'C'nigc r·e•<"htfltree·kHehe landshrlastinf{ kon 
wordeu opgeheven. Dit alleR maakte hem populait·, en bui
tendiPn stelde hij in 18H7 door een wet perk aan het 
toen mentl misbrnik in tfP om!lelijke grensdistrictPn dat, 
men menigten Knll'c·rs wt·derreebtelijk op clr kiezrrRlijHtcn 
plaatste. Maar sehoon hij op die wij11c met den steun der 
\Jrikaner-partij reg erde, was hij, schijnt het, niet. t<'' retlrn 
met de afhankelijkheid Vllll die }Jlll'tij WUarto' die' steun Jwm 
veroordeelde. 

E\Tenals Hir Gordon Hprigg werd tc•Jt slottr ook ~ir Ilercuks 
I obinRon J>OpuJair bij lwt .\ frikanerd.om. In dr Republil·ken 
hncl men geen klachten tegrn lwm. Bij de• 'iPring van ltrt 
ju belfeest 

1 
der koningin hil'ld hij ren toesprank dir toonde 

hoe hij de groote wuarlH'iu begon in te zir11 daL ~uid-.Afrika, 
om goed bestUIHel te wordc~11, in allen deelt' zich zelf moest 
besturen. l [ij "ildc tlnn ook niets lieYet· clan daL de !\:anp
kolonie Bechuanaland \:m de Hijhregeering zou on·rnl'men, 
rn in overleg met hem maakte, in bet. reces Yan 188 - !l, 

3 
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Sir Gordon Sprigg melding van een plan hiertoe dat hij voor 
het Parlcment dacht te brengen. Dit werd echter euvel opge
nomen door het Britschc publiek, dat zich toen wonderen 
voorstelde van Br·itsche kolonisatie van het land, en het rijks
ministerie was zwak geno~g om toe te geven en hem in het 
ongelijk te stellen. 'i \Yas tengevolge hiervan dat Sir Hercu
les in 1889 terug moest, om vroeg in 1890 door Sir Henry 
Loch gevolgd te worden. 

V. 

Reeels toen had de heer Rbocles den grond gelegrl tot cle 
vestiging zijner macht in het land tu schen Zambesi en Lim
popo clat iets later naar hem r.ou rrenoemd worden. Uit cle 
hierboven bedoelde werken van tlc11 heer Muller leert men 
den toestand des lands kennen. liet grootcr deel behoorde in 
naam aan Portugal; mnar '~ie wist, hoe in dien tijd de zaken 
met Portugccseh Zuid-Afrib stonden, kon zich niet ontvt•in
zcn dat clc Portugeeschc natie haar gezag niet kon laten gel
den. ]~n inderdaad, het lancl tussehen Matabeleland en de 
tcgcnwoorclige westergrens van het Portugeesch gebied was 
cijnsbaar aan koning Lo Bengula, die er zijn krijgsvolk jaar
lijksche plnndert,Jcltten liet ondernemen. Daardoo1· belette 
hij intusschen dat Llit land, zooals onder rcchtstrecksch l3ritsch 
bestuur stellig zou geschied ziju, zoo vol werd van allerlei 
Bantu-stammen dat er voor Europeesche kolonisatie geen 
plaats meer bleef. De rechte bondgenooten voor Portutral 
wat·en de Tr::msvaalsche boeren, steeds bezield met treklust 
en vooral op een tijd flat door de goucldelvcrij de toestanden 
er gch el veranderden. Hoe dikwijls heb ik niPt. met mijn 
nu ont ' lapen vriend Eduardo de Oarvalho, Portugeesch con::ml 
alhier en oprecht voorstander der beste belangen >an ons 
werelddeel, die politiek van het binnenhalen der boeren in 
het land benoorden de miclden-Limpopo besproken, die hij 
ann zijn regeering, maar zonder gevolg, aanbeval! 'l'oen nu 
een verclrag Lus chcn E1tgelnnd en den Matabelekoning Lot 
stand kwam, tbt dezen verplichtte zonder goedkeuring 'nn 
Engeland geen rechten op land of mijnen in zijn gebied aan 
necmdmr af te staaJIJ toen wist iedereen dat uit niets antlcrs 
beteekende dan dat het .Portugcesehc gebied beperkt en aan 



Z1JID-H'1UKA ZOO ALS Ill~'r 'l'llA.NS BE 'l'AA.'f. !i5 

de Zui<l-Mrikaansche ltepu bliek alle uit.breidü1g noordwaarts 
belet zou zijn. 

Wat was echter hiertrgen te doen ? 1nd rtlaad, bitter 
weinig. Wat konden Mrikaner-protesten tegen Engeland's 
wil op een punt als dit uitwerken, en wie verwachtte hulp, 
hetzij voor Portugal of voor de Zuid-.tVrikaansche ltepubliek, 
van Europ eschc mogendheden? 't Was niet slechts onrecht 
tegenover l>ortugal, maar ook feitelijk een schennis der Lon
densche Conventie, waarbij de .Republiek niet oost- of west
waarts zich mocht uitbreiden, maar welker bedoeling - zoo als 
Sir H. Robinson heet erkend te hebbe11 - wel t1egrlijk was 
haar den weg noordwaarts open te laten. Sir Hercules in
tusschcn zon spoedig van hier g:um, en in Sir Ilemy Loch 
stond men hier een Gouverneur rn Hoogcn Oommissaris te 
hckomeu, wien geen zins de zin van zijn voorO'a11gcr voor het 
regelen van Zuid-1\ frikatLn chc kwm~ties binnen Z.-Afrika eigen 
was, maar veeleer de rehtc jingo-geest, die geweld noch be
drog ontziet mits Groot- Brillanj e haas blijve. 

7,eer kort na zijn optredru noodigde hij Pre it.leut Kruger 
uit tot een conferentie over de zakcll van Swazicland, woar 
de koning overleden en diens zooJL ('en kintl was, en welks 
i11lijviug hij de Re]mhlick - een inlijving, reeels in President 
Burgers' dogen O'rschic<l maar tijdens het herstel der Repu
bliek uict hernieuwd - e n vel·gocdÎlig voor het sluiten van 
Jen weg noor<lwanrts ~';OU zijn. De President stemde er in 
toe. Aan den oever van Vaalrivier wrl'Cl, in afwezigheid van 
eenig vcrtcgenwooruiger der Kanpsche ltcgeering maar in 
hijzijn der lu~eren lU10des en Urn ham Bowrr, de kwestie van 
Sw~Lzicland tusschcn Prc;;idr 11L e11 JJ oog n Commissaris be
sproken, zonder dat men het eens kon worden. 'l'och zond 
Sir Henry Loch kort doarna aan de 'l'ramwaals ·he l ~egcet·ing eeu 
o11twerp vau vcrclra.g over de zan.k, Jat heette op gemaakte 
afs1Jrakcn gegrond te zijn en geheel en al in het voordeel 
van Engeland was. De 1'rn.nsvaalsche Hcgccring zond geen 
antwoord op dit fraaie stuk, en Sir Henry J ... och bevond zich 
in erge vcrlegen hcid; want, zulk een cisch "eslcld hebbende, 
kon hij de zaak niet, In ten rusten; c11 dreef hij ze door, dan 
kwam l1ct tot oorlog, wat toch ook voor hem, pas hier amige
komen, een leelijk ding zou zijn. 

2oo stonden de zaken tijdens het naderen der .Parlemeuts-
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zitti11g Yan lc HO. • ir Gordon lHHl, wi~t men, tw c plannen 
ontworpen. Ilet eelH', ophefling van het departement van 
nature 11 nzaken, Je k 'ce 1 op belccdiging der frikaner partij, 
waarvan men wi~t hoc noodig zij een betere rt'"'ding <lier 
zaken achtte. ] [rt andere was een uitgebreid plan tot aaulea 
van plnatselijke spoorwegen, dat de koloniale schuld met 
millioenPH zou nrgrooteu en waanrm men iw-.ag dat het wa 
uitgedacht om zoo' rel mo"'clijk de kiesdistricten Joor siofl'clijke 
voordcelen aan het miui terie te bindrn rn dit dus in staat 
te stellrn hrt zondrr deu steun cencr georga11isecnlc t'Jl een 
eiaen aauvo<•rdcr 'olgcnde Afrikaucr pnrtij te doen. ]~r ·cheen 
du , juist op deu tijd dat de Rwazie-kwcsti<' a:mhangig was, 
alle kans te zijn op ecu ministerii;ele erisi~. 'l'e gelijk bleek 
het dat dr heer flofmeyr ?.i('h belast had met reu zending 
uaar Prrtoria om de ~wazic-k west i uit d wereld te helpen, 
rn het ontbrak niet aan h<'n die meenden dat de feit<·lijke 
aanvoerder der 1\frikunr1· partij vooral daarom dir Z<'ndiJJg op 
zid1 had gewmwn, omdat hij zijn p<·rsoon in g<>Pnministrrii;elr 
nis is ~!'llH·ngd wilde zic•n. 1 ndcnl:uul, heL "as b<'krl!ll dat ~ijn 
gt·zoncllH'id~tol'~tn1HI hem nif't toeliet :~.id1 mei dr lc·iding dC'r 
l:.uubzahn te O<'la~teH; <'ll rvenr.et'r tlat l1ij- il'b wat Je woPde 
der ultra-T~u~el~wlwn w<'klr, mnar door de AfrikaJH'rs met ge
latc·ulwid werd gadt•geslag<'n- buit ·nlH.'~tnur blijv<'IHle ec•n Hel 
grooter imloed o<·femlc dan ee11ig minister. Dat c.lcn heer 
llofnw~ r zijn zend in~, die bc·~tcmd was Hir Uenry Loeh tijdelijk 
zijn zin te trl'\ c11 rn ct:Hmlool· oorlog te 'erhoedc•u, 1lom d 
'L'mnsndt•r::; k\1nlijk zon gpnomen wordrn, dat "i:-t mt·n en 
dat wi~t hij zt·lf. Onder zijn niemlrn gold heL voor PeHP<kle 
daad cbt hij, met het oog op clrrigrndt• Yer\1 ikkelingc11, zulk 
een taak op zieh nam. 

De lwrr I (ofme.rr nam nog deel, en wel op hoogst "'e
mntigtle wijze, aan het Rpoorwegdebai, maar was reeds op reis 
toen hei tot ~temmen kwam en tlc ]{e~rering of lieHr Sir 
Gordon Sprigg - want zelfs ond r ?.ijn minister~ waren som
mi<~e het nit't met hem eens, - cc·n m•derlaa~ 'au dien aard 
lerd dnl een vrmndering van miniglrrie onv rmijddijk werd. 
fuar wie zou lwm opYolgcn ~ Annvocrd<'r der oppositie waR 

toen de heer Ha. u er; muur hij, met ~ij 11 Jee] ijk negrophili tisch 
verleden, kon ni •t a!H hoofd Yan een ministrrip opir df'n, 
schoon het prantjc toen 11ing dat hij zich dit vcrbeeld en 
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den Gouverneur en lijst. van minister voorgelegd had. 
u was de heer lthodes, die toen, gedurig aan het reizen 

tnsschcn de Y aap en Engeland was, hier net aangek om n, na 
het. oprichten van die Gecpart.crdc Maatschappij, die een over
eenkomst met. clen Matabele-koning ten grondslag had en van 
welker ontstaan en wezen de heer Muller, in zijn boàjc over 
de ~uid-Afrikaansche Republiek en Rhoclesia, de noodigc bij
zonderheden merel elt. Zelf zij die het verdrag tusschen 1Dnge
land en koning Lo Bengula ten sterkste afkeurden, voelden 
zich verlicht, toen zij vernamen dat het land tusschen Limpopo 
en 7,ambesi niet onder hetzij een wildvreemde maatschappij, 
helzij onder een rechtstreeksch Brit eh Rijksbestuur zou komen, 
dat er een naturellenfokkerij van zou maken zooals men in 
Iatttl er een zag. Den heer ·lthodc:> meende men als den 

rechten man te kennen om zulk een onderneming in het be
lang der kolonisten van Zuid-Afrika tot stand te bren"ell. Was 
hij niet de vriend van den heer Ilofmcyr en had hij in de 
laatste jaren, schoon slechts zelden het woord nememle, niet 
steeds het Afrikaner belang voorgestaan P Den accijns had hij 
help n af cha!feu. llij was het die gcsproken had van een 
Rijksfactor, die uit 7,uid-Afrikaansche r.aken moest verwijderd 
worden. ln de naturellenkwestie keude men hem als zuiver; 
met. een ferm pak ransel, had hij in een debat gezegd, komt 
men er het verste mede. Schoon sedert. ccnigen tijd met Sü 
Gordon S1Jrigg in onmin om een woord door dezen in het. 
Parlement hem tocgcvocgél, was in 18!)0 zijn positie zoodanig, 
dat. men, bij zijn eerste verschijning in het l>arlement, den 
Eersten Minister naal" hem toekomen en een ernstig "'esprek 
met. hem voeren zag. Geen wouder dat men algemeen in hem 
den man voor het nieuwe mini tcric zocht. liet liefst. had men 
gezien dat. hij een bestuur had gevormd met Sir Thomas 
Upincrton als Procureur-Generaal n waar later ook ir Gordon 

prigg lid van had kunnen worden; maar dit plan, zei men 
t.oe11, was door Sir Gordon'~ weêrzin verijdeld . Zoo moest de 
heer Hhodc , die niet tegen den zin der Afrikancl's het. be
stuur wilde aanvaardr.n, maar van dezen de belofte vcrkregen 
had dat zij "op r-ijn daden" zouden wachten, zich drie lerlen 
uit. de oppositie, , auer, (crriman en lnnes toevoegen, 
terwijl Sivcwright, een specialiteit voor spoorwegen en be
kend als een man van grootc bekwaamheid maar niet 
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al te best wrtrouwd, Opt'nbare \\rerken op zich nam. 
De daden bleven niet uit. :\'iet 1:1lechls werd de Vrijslaatschc 

spoorweer met mcrkwnanlige snelheid \Oltooid, maar zelf · wercl 
een schikking met de Republiek getroffen waardoor tu schcn 
het eind der liuie l'n .1 ohanuesbu'rg terfond spoorwegvcrbin
ding werd tot stand aebmcht. De heer Rhodc· lrgde groote 
sympathie met ren wetsontwerp aan den dag, door een Afri
kaner lid ingediend om boerenwerkvolk in bedwang te hou
den; en dat dit vcrworpen werd, "as door clcn weerzin drr 
Engelschru, temmende zelfs een i ge der ministers er tegen. 
Ook in andere opzichten strekte de ncgenrienrlclijke zin van 
sommiO'c ministers der politi k van het mini teric tot schade. 
De heer Ilofmeyr had aangedrongen op een herzieninO' der 
wet op de kiesbevoegdheid, en een wet clie het stemrecht 
verhoogde werd in 1 92 iugedirnd en aangenomen. Maar zij 
had veel beter kunnen zijn, en dat zij dit niet was, wenl 
vooral aan het YCrzct van Procureur-Genrraal lnnes gewclrn, 
die in het ministerie een zeer onafhankelijke 11ositic innam, 
daar er buiten hem geen voor minister bruikbaar j uri L in 
het l)arlemcnt te Yimlen was. Een wet. op de koloniale krijgs
macht gina er door; maar tot. organisatie clcr burgermacht, 
waar men de ware kracht der kolonistcnbevolkÜJO' in zag, 
wilde dr minister , auer zich niet verstaan. Een onderzo<•k 
naar de arbeidskwcstie werd door de J\ fribner led n verlangd 
en een commissic werd hierloc beno md; maar dezelfde 
minister stelde z zoo samen dat zij, door te beslniten in het. 
openbaar haar zitting te houden, haar ware do 1-na te gaan 
hoe de naturellen er onder te krijgen, - deed vervallen . 

1ntusschcn, al Ciccel het ministerie niet. wat men wilde, 
teg n den heer Rh odes peroonlijk waren er geen grieven; en 
in het reces van 1 92-93 was er spraak van om a<h-okaat 
Sehrciner in het. Parlement en Tnnes uit het ministerie te 
krijgen. Zoo ver kwam het echter niet. Reeds lang heerschte 
er een spanning tusschen ir James ivewright en clc ministers 

aucr, Merriman n lnncs, en het kwam tot een niLbarsting 
ioen, t rwijl de heer Rhodcs in Enaeland was, Sir James 
, ivewright een contract over verversehingen sloot waar 
knoeierij achter "' zocht werd. De he r Rhodes zag, bij zijn 
terugkomst, "'een kan om zijn ministerie bijcrn te houden 
en diende dus zijn ontslag in, dat aangenomen en, zoo als 
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irdcr en verwachtte, door ren orxlracht aan hcmzelveu gevolgd 
werd om een nieuw ministerie te vormen. Hiertoe verstond 
hij zich met Rir Gordon Sprigg. Procureur-Orncrnal werd 
Schreinor; voor een 11aar stoplappen zorgde Sir Gordo11. 

't Was een zwak zoodje, maar er wercl wel degelijk wat 
uitgevoerd. Pandaland en later l3cchnanaland werden bij de 
Kolonie ingelijfd. Daar er klachten waren dat de brandziekte
wet, waar 11a hare aanneming in 188() gedurig aau gepenterd 
wns, niet o-oed werkte omdat zij slechts voor een deel der 
Kolonie gold, maakte de heer lUwdes zich sterk om een 
algomeene wet door het Parlement te krijgen; en na heel 
wat persoonlijk overleg met de Afrikaner tegenstnnders van 
het plan en heel wat wijzigingen in het oorspronkelijke out
werp, kreeg hij zijn zin. Meer algemeen was de Airikaner 
partij voor zijn wet op de Glen Grey locatie, waar persoonlijke 
eigentlom voor stameigendom in de plaats gesteld, en althans 
iets wat naar arbeidsdwang zwccmcle en waar men zich hierom 
in de Zuid-Afrik:umschc Republiek nooit aan gewaagd had, 
werd ing vorrcl. 'l'en slotte, choon de protectie van een 
inlandsoho en voor 's hands nauwelijks bestaande fabrieks
nijverheid - waar sommigen voor ijverden : Engelsehen die 
geen maatschappij volledig achtten nls men er niet al clc 
elementen der Hrit chc zag of die voor zich zelvcn door pro
tedie geld hoopten te maken, en A Crikaners onbekend met de 
gevaren waar de maatschappij aan blootstaat door een geor
ganiseerden arbeidersstand, -bij den heer lthocles geen bijval 
vond, Loonde hij, in strijd met Sir Gordon prio-g, op wicn 
de uit Engelantl meêgenomen begri1)pen sireels grootcn invloed 
bleven oefenen, een bcsli Le voorliefde voor een proteet ie 
van bocrenproducten als koren, ten einde den stand, die in 
hei belang des lands hier den toon behoort te geven, tegen 
het bedrog van den koopman en mededinging uit den vreemde 
te beschermen. 

"Meer nog dan een wetgeving in den zoo even vermelden 
zin, waarvan men wist dat zij gebrekkig moest blijven totdat 
men een krachtiger houding tegen Engeland kon aannemen 
dan vooralsnog raadzaam was, boezemde de taal van den heer 
Rhodcs den Afrikaner moed ÏI1. 'L'oen het ministerie ' canlon 
aan het roer was, had de heer Ierriman oenige bcs11roeiings
planncu aan het l>arlement voorgelegd wa11r het niet aan wilde, 
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maar een waarvan de heer Rhodcs, reeds toen een rijk man, 
ter hand had willen n men. ~Waarom, vroeg men, toen onder 
zijn bestuur wccl<~r van zulk een plan spraak. was, had hij het 
zijne niet ten uitvoer gelegd? "Omdat," was zijn antwoord, 
"de handenarbeid hier veel te duur i~ . vVaarom moet een Kaft'er 
voor hetzelfde werk dat in Bgypte een 11'ellah voor twee pence 
verricht, twee shillings krijgen?" "liet bedrag van arbeiusloou 
wordt," antwoordde de heer Merrimn.n, "tenzij er slavernij 
heerscht, door de wet van vraa"' en aanbod geregeld." Heel juist, 
als men slavemij, zoo als in Engeland, in allen arbcidsdwaug 
ziet; maar zelfs in JDngeland is dit denkbeeld zoo heel oud 
niet. En zag men d n heer lthodes op zulke punten met 
den Afrikaner sympathiseeren, kou men hem dan niet beschou
wen als een Engelschman van oud-aristocratischcn ziu, zoo 
als zij die den toon gaven in de dagen van hetgeen men 
"squirarchy" noemt en die aan de tegenwoordige toestanclen 
in l~ngeland en .Amcrilm een walg hebben maar den zin der 
Afrikan r grondeigenaars doelen zouden als zij op nieuw het 
licht konden zien? Men kon het, zoola.ng men hem als eerlijk 
man kende. JDn wat een grootsoho rol was voor hem niet 
weggelegd als hij in ~uicl-A.frika aan clc betere elementen der 
maatscha]>pij een zege en een macht kon verschafren die zij 
in .Europa en .Amerika missen moüLen ! 1\ls hij op een tijd 
waarin men in Amerika den aanwas van het, negerras ducht 
en in Europa, door mrmnen van inûcht, een zege van het 
Chinecsche o er het Europeeschc ras voorspeld wordt, het 
voorbc ld gaf hoc, zonder een slaveruij die den ééuen mcnsch 
tot eigendom van den anderen maakt, het lng01·e clement tot 
een arbeid kan gedoemd woruen, die het hoogere toelaat op 
althans iets te kunnen roemen dat op dit aardrijk voor vrij
heid kan doorgaan, uoor streven naar zelfontwikkeling in 
de plaats te stellen voor cli n arbeid tot vcrvulling van dier
lijke behoeften en tot geldmakerij die, al heet hij te adelen, 
een doel heeft waar bitter weinig celels in zit! 

Wat de plannen van den heer Rhodes buiten cl Kolonie 
betreft, de "pioneers", meerendeels jonge kolonisten, waren 
het land beoosten Matabeleland binnengerukt; en in 1891 
mi~lukte, ook door toecloon van ·President Krugcr, die tijdens 
het bezoek van den Heer Ilofmcyr de Swazielancl-Conventie 
had moeten slikken en daardoor zich vcrplicht had alle be-
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wegingen der Transvalers noordwaarts tegen te gaan, een 
tocht, door een aantal dezer ondernomen om, op grond van 
een beweerde vroegere schenking van een zwarten potentaat, 
het land te bezetten. Die tocht vond hier en daar bijval in 
(le Kolonie, schoon hij, · na de houdiug door de Britsche Rc
gecring aangenomen, geheel wanhopig moest schijnen. Zij 
die daarom zich er tegen vcrklaarden wisten trouwens niet, 
wat nog niet, publick gemaakt. maar door een vriend van den 
heer lUwdes vcrklapt is, dat de Rijksregccring gemelden heer 
had aangezegd dat hij van haar geen hulp kon wachten. De 
"pioncers" hadden het zwaar genoeg gehad, maar wat men 
van hen en de tocst:mclcn van het nieuwe land vernam, 
maakte geen ongunstigen indruk. 

'Vie echter reden, hadden om zich over de onderu ming 
te ergeren, dat "aren de Portugeezen. En al toollllc zich in 
de Kolonie, waar men weinig met hen te doen ha<l, geen 
m rkbarc sympathie met, hen, dan leek het toch n rrrens naar 
dat de handlangers van d •n heer Rh odes, uict, tevr •den met 
hetgeen krachten de overeenkomst met Lo Bcngula hun was 
ten deel gevallen, zich ook vcrder oostwaarts met G uugunya:m, 
Koning van Gazal:md, inliet en, en hem tegen Portugal op
hitst ·n en versterkten. Buitendien, enkele scher11ziendc en 
tevens bezadigde Afrikaners - vooral het parlcmcutslid Van 
der vVaH komt hier in aanmerking, - begonnen (,e vragen 
welke diensten die bcw 'crdc bocrenvriend van een H.l1odes 
den lande b •wees. 7.ijn wét op de verkiezingen was zwak en 
had een ballotnge ingevoerd die de AJ'rikaner zaak, door alle 
toezicht op de stemmen van hen weg te nemen die nooit 
stemrecht hadden moeten hebbw, niet dan schade kon aan
brengen. Van de Glen-Gr ·ywet, die ook elders clan iu de 
locatie waar zij voot· gemaakt, was ingevoerd kon wordm1, 
wenlen bij voorkeur die be1mlingen in werking gebracht die 
trekten, niet om de naturellen te laten werken, maar om ze 

door zekere mate van zelfbe luur verwaand te maken. In 
Mashonaland, in het later veroverde M atabelehmd zag men 
Britschc groote heercu land in overvloed be".<omen, maar 
hoorde men niets van Afrikaner boeren; en inderdaad, 
schoon er wel <legc·lijk bocren binnentrokken, werd alles op 
Britsehe leest geschoeid en door 13ritten bedisseld. Eindelijk, 
tijdens zijn eerste ministerie had de heer Rhocles een bezoek 
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aan Kimberley gebracht, toen aldaar de Afrikaner Bond zijn 
jaarlijkscl1e vergadering hield, en op een daar gehouden 
maaltijd een toespraak a.fgesi·oken - zijn vrienden schreven 
ze aan den wijn toe, - waarin hij op inlijving der Rclm
blieken in het ·Britschc Rijk doelde. Las men die rede en 
nam men dan tevens den landaard van den heer Rhodcs in 
aanmerking, dan leek zij juist zoo kwaad niet; op velen van 
wie ze hoorden echter en bovenal in de Re1mblieken maakte zij 
een uiterst ongun tigen indruk. Maar het wordt tijd een woord 
over die Republieken te zeggen. 

VI. 

't \iVas een zware taak, die door de goudontdekkingen op 
de schouders van den 1'rausvaalschcn President gelegel werd. 
Hij was een eenvoudige en ongeletterde boer, schranclrr, 
ern tig en dapper. Maar reeds toen Pretorins als president 
aftrad had men in dieus plnats een geletterd man gekozen, 
als beter gc$chikt om de rechten van den staat te handhaven. 

a het door dezen eremaakte fiasco, na het Britsolt bestuur 
en den vrijheidsoorlog, gevoelde men rlat het Transvaalsche 
volk in zich zell de rechte kracht tot instandhouding der 
Republirk moest zoeken; maar zonder hulp van geletterden 
kon men niet klaar komen, en die vond men niet onder de 
voortrekkers en hun zonen . J orissen had in den vrijheids
oorlog en .de vreclesonderhandelincrcu onschatbare diensten 
bewezen. Du Toit werd geroepen omelat men van hem een 
nationaal stelsel van onderwijs wachtte, waarin men zich 
echter bedrogen zag. fen had een gerechtshof met een ge
letterd en in het recht bedreven Kaapsch Afrikaner als Hoofd
rechter; en Leyds, eerst Staatsprocureur en daarna taats
secretaris, werd algcrueen erkend een man van bekwaamheid 
te zijn . P resident Kruger, even als Burgers, wilde spoorge
meenschap met Delagoa-Baai; en daar een Hollandsche maat
schappij den spoorweg bouwen en bedienen zou, troomclen 
een menigte llollanclers, daaronder mannen van hooge be-
ehaving, in het land. Buitendien, terwijl een verstandige 

boer zeer croed voor landdro t deugde, moest men voor kan
toorwerk en wat niet al hulp uit den vreemde bekomen, en 
hiervoor kwamen weder Hollanders, om hun taal, hrt eerst 
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in aanmerking. 'l'rgcn die Hollanders rn hun spoorweg
maatschapvi.i dcrd r.ic:h intnsschen rrrcls vrorg een iegrnzin 
voor, c!ie Yooral door Du 'roit en zijn vrirnclen gewekt, en 
natuurlijk door de Engelschen, die het lnml binnenkwamen, 
gcclecld werd. Die Engclschen, deels koloniale, deels uit 
l~mopn, stroomden in menigte toe om goud te delven, te 
speenleeren of van delvers e11 speculanten voordeel te maken, 
en ook Amerikanen, Duitsehers en l~'ranschcn bleven niet 
achter, zoodat men een buiteulandschc bevolking kreeg, die 
de boerenbevolking in aantal ging cvenaren zoo niet over
trell'en. 

Wie kwam om goud te delven, die had waarlijk geen 
reden om over de Regeering te klagen. Onder Britsch bestuur 
werd aan geen goudzoeken eredacht ;. zoodra het weg was zag 
men cle delvers van vroeger weder opdagen, en men weet 
met welk crevolg. Algemeen erkende men dat de gouddelvers 
het beter onder Transvaalsche vlag hadden dan de eliamant
delvers van den vroegeren tijd onder 13ritsche. 1n Rhodcsia 
- en dit is trouwens zoo kwaad niet als sommigen beweren
hebben de delvers minder vrijheid en mÏltder kans op profijt. 
1 n de Kaa]Jkolonic roepen zij, die aan goudrijkdom des lands 
gelooven, om de 'l'ran vaalsche wetten, als verkieslijk boven 
de Kaapsrhr. Maar, zeide men en zegt men ook nu, de 
uitlandcr, die 'l'ransvnnl rijk komt. maken door r.ijn nijv<'rheid 
n zijn kapitaal, heeft in het land niets te zrggen en moet 

brlastingrn opbrengen die •hij niet helpt verordenen. Om dit 
bezwaar eenigsr.ins te eremoet te komen heeft President Kruger 
de oprichting van den 'l\reeden Volksraad doorgezet, waar
van men S})Oedig kiezer en zelfs lid kan worden, <lie in zaken 
van industrie en dus ook v.tn goucldclverij wetgevende macht 
hreft, en die geenszins voor een misgeboorte kan gelden. 
Maar om kiezer voor den Eersten Volksraad en voor den 
Staatspresident te zijn moet men langer, om zelf lid van 
di en Baad te kunnen worden moet men nog veel langer ge
naturaliseerd zijn, en dit is een dier grieven van den uit
Jander waar zooveel over v<Jorvalt. 

Die grieven uit te pluizen is hier onnooclig. Och cl her
senschimmig zijn zij niet, en het laat zich niet bct.wijfclen 
dat, zag president Krn"er kaus op ern samrnsmelting van 
beide hoofdrassen van het kolonistendom in zijn land, waal'-
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door beide hun recht krijgen en het elkander niet misgunnen 
zouden, hij hiertoe gaarne al zijn kracht zou aanwenden. 
Wat intusschen te veel vergeten wordt, is het feit· dat 
de uitlantlers, als zij aandringen op het bekomen van poli
tieke rechten, steeds een hoogst engcpasten toon aanslaan, 
meer dan iets anders strekkend om de boerenbevolking te ver
bitteren. Daar heeft men b. v. Charles Lconard, broeder van 
den vroeger "'enoemdcu J ames, en als procureur te Johan
nesburg schatrijk geworden. Als geboren Afrikaner had hij 
zich best met cle Regeering kuuueu verstaan over ecu be
gunstiging van die uitlanders die, als hij, taal en zeden des 
lands kenden. Maar wat deed hij als hij nan~ens cle zooge
naamde "nationale vereeniging" optrad, die te J ohanncsburg 
gesticht was en onder anderen beweerde de handhaving van 
's lauels onafhankelijkheid als ecu harer hoofddoeleinden te 
beschouwen? Iedereen moest gelijke rechten hebben; geen 
belasting zonder vertc"'enwoordiging; de beschaafde bcvolkiHg 
zou, als zij het wou, de boeren tooncn hoc men het land 
regeercn moest. Was dat taal om tegenover de helden van 
Uajuba te vocr'n? Kon men zulke taal voeren en zich zelf 
gelijk blijven zonder ook die booze gelijkstelling van blanken 
en zwarten voor te staan, waardoor Engeland hier zooveel 
kwaad heeft gesticht? Uit hetzelid vaatje tapten W essels 
en Auret, als zij de luidjes op politieke voorle~:~iugen ont
haalden, waarin als het keumerk eener republiek aller tieel
neming aan 's lands zaken en het gelijkelijk voorstaan van aller 
belangen genoemd werd. Toegejuicht wcrclcn zij clic, als een 
preelikant van den naam van Drew en bij gelegenheid ook 
James Leonard, den volke openlijk verkondigden ebt slechts 
bij Britschc instellingen en Britschc denkwijzen heil te vin
den wa . 

Dat nu het Britsche volk in de ontwikkeling zoowel van 
Europcesche beschaving als van l~uropeeschc staatsinstrllingen 
een hoofdrol heeft vervuld, wie zal dit ontkennen P Maar van 
de hoofdkwestie van Zuid- frika - hoe een tot een hooger 
ras behoorende minderheid een lagere meerderheid kan in 
beuwang houden en toL haar eigen doel be~:~igen - daar 
heeft de op zijn beschaving pochende Engelschman oneindig 
minder begrip van dan de eenvoudigste en minst ctcletterde 
Afrikaner boer. En waarlijk, hoe ongaarne een Brit bij iemand 
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van amlrr nationaliteil in <lr lrcr gaat, te J oh:umrsbnrg was 
hiertoe alle nanleiding, wa11t bruikbare eu goedkoope natn
rellen-:ubeid i voor den mijnei~<mnar van cnn groot belang 
nls Yoor drn borr; rn nl was clr Republiek voor het oogen
blik, wegcnR Yerclragrn met gngelaml, niet bij machte om 
de rechte mn:ün•gclen te m•Jnen, de bel10efte daaraan had 
licht tot vrrbroedcring kunnen lcirlen. Doch hier werd nooit 
aan grdaeht, rn nooit werd er door renig lill dier fraaie 
nationale nrrenigiug een woord grsprohu dat van begrip 
van ~uid-Afrika's hool'dkwrsli' gctuigdr. 

De bewrging te .JohamteRbmg ging veeleer bij vlagen dan 
gelijkmatig, c11 lnng niPt ieder uitlandcr Jlllm er deel aan. 
ln 1890 zat wclliehL een tijdelijk gebrek aan de gewone 
weh·aarl er achter. Later - rn hier had i:lir Tlrnry Loch 
de hand in - werden <' r pogingen aangewen<l om Presitlent 
Kruger door Generaal .Joubr1·t. tl' laten vervang<·n, dien men 
lichter tot verkeerde st <tppen nwcndl' ie kltlmcn brcnge11, PH 

om oppositiemanurn i 11 d<~n J~ersLen Vo lksraall te krijgen; 
maar \Oor het grld <lal men uilO'af kreeg me11 de gcwemrhte 
waar niet. naarna een tijd va11 rust, schoon in L894 bij een 
bezoek van Sir lL Loch aan Pretoria. de rechte jingo-geest -
die van vcrt1·apping van al waL niet Eugclsch is - zich in 
zijn onbeschoftst n vorm Loonde. Daarbij hoorde men eens
deels hor Lord Jtipon, toen Britsch Minister va11 J oloniën, 
in weerwil der voor l~ngeland evcnzc<'r als voor de Republiek 
verbindende Conventie vai1 Londen, openlijk zijn hoop ver· 
kondigde dat de Brit ehe vlag over gelteel Zuid-Afrika zou 
waaien; en anderdeels had men, na de Yoltooiing Yttn den 
spoorweg Pretorin-Delagoa-Baai, spoorweg-onderhandelingen 
waarin de Kaapsehe Regecring, in weerwil van de kortheid 
der nieuwe linie en het feit dat. zij voor de eigenlijke Trans
vaalsche kon gelden, op het leeuwcnaaJHleel van het vervoer 
mu.n Johannesburg aanspraak maakte. Der Republiek duidde men 
het in de .Kolmtie ten kwade, dat zij van producten van daar 
invocrreclüen hief en dus hare natuurlijke bonclg nooten, de 

frikancr boeren, Rchaadde, en daar wa i is van aaH. Maar men 
wist in de Zuid-Afrikaansehe Rr]mbliek, welk een tegenwerking 
haar Rcge<'ring in brlangrijke zaken, zooals de Swazie-kwcstie, 
Yan ir llenry Loch onde1Tond, en men weeL ze aan den in
vloed van den heer Hhodes, die door toedoen dier horreu aan 
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het bewind bleef. Toen tijdens de ParlcmcJltszitting van 1895 
die wazie-kwcstie eindelijk geschik1 werd, Yolgde onmiddellijk 
hierop een aanhechting van het naburige ~'ongaland aan En
geland die de Zuid-Afrikaansche Republiek, schoon in 18l 0 
gevleid met het uitzicht op een eigen haven, van elke kan 
hiertoe beroofde; en in het Kaapschc Parlement werd die 
zaak nauwelijks aangeroerd, als achtte men een verongelijking 
der Republiek een onverschillige zaak. 

In dit alles was iets, dat men in he1 Duitsch "unbeimlich" 
zou nocmen en dat argwaan wekte. T n 1894 bad de heer 
Hofmeyr de Parlementszitting niet bijgewoond, daar hij op 
een interkoloniale conferentie te Ottawa de Kaa1)kolonic moest 
vertegenwoordigen, en zoo ontkwam hij aan de behandeling 
dier verdrietige brandziekte-wet. Niet lang na zijn terugkomst 
leguc hij zijn lidmaatschap van het Parlement neder. Waar
om, Jat was de vraag. Dat hij tegeu een ambtgm1oot l1ad, 
hem bij de laatste vcrkiezingen toegevoegd, kon men 11i t 
gcloovcn als men hem zelf hierover hoorde. Zijn gezondheid 
liet veel te wenschen over, maar cliL was reeds lang het geval 
gewersi. De brandziekte-kwestie bleef ook na de aamtcming 
der wet tot hevige onaangenaamheden leiden, maar de heer 
Bofmcyr zat voor geen woldistl·icL Hoc, als hij meende dat 
de heer Rh odes een we a ging volgen dien hij zelf niet kou 
betreden; als hij terugdeinsde voor deu strijd dien hij voorza.gr 
't \tV as een gissing, maar wie zou tot zulk een gissing 
komen als er niet i ts in de lucht zat? Tijdens de Parle
mentszit1ing van 18% zag men leden, die vroeger tegen den 
heer Hhodes l1adden omdat hij hand aau hand met de Afri
kaners scheen te gaan, hem in allen dcele oJHlerstcmleJJ. Daar 
konden redenen van })ersoonlijkcn aard voor zijn. Kapt. 
Brabant b. v ., in den laatsten tijd meer genoemd dan hij 
waard is, heeft ec11 zoon die in dienst cler Gecharterde mooi 
vooruitkomt. Maar wat las men een paar weken gel den in 
een Kafl'erblad, te King William's 'J'own door een l•'ingo van 
den naam van 'l'cnggo Sabava, niet zonder talent eu journa
list.ische eerlijkheid, schoon 11atuurlijk in Kaffersellen geest, 
gcrC'digeerd? Jht men in dien tijd den redakteur voor den 
heer Lthodes had willen winnen door te beweren dat. diens 
vriendschap met de Afrikaners maar dienen moest om ze te 
bedriegen. 
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V rocg in het reces van 18H:> ontstond ecu geschil iusscheu 
de Zuid-Afrikaansche R<'publ i k en tie Koloniale Regeering, 
waarvan men ecrsl onlangs Je ware gescl1iedenis vemomen 
heeft. liet Kaapscho spoorwl'g-d partoJUent legde hei er op 
aan om het ie J ohannesburg, uoor Ycrlaging van vrachtprij
zen, van de Delrtgoa-J3aai-liju ie winnen; het 'l'ranvaalsche 
werkte uit tegen uoor een \ crhooging tier vrachten tusschen 
Vaulri,·ier rn J ohannesburg, die Zl' echt r u iet hoog er maakte 
dan wat men in de Kol on ie voor kleine afstanden betaalt. 
Reeds een lijd lang geleden had de algemeene bestuurder 
der Knapsche spoorwegen zich uiet ontzien om den kooplieden 
van Johannrsburg te mdcn, hunne goederen, door clcn Kaapsch
V rijstaatsehen spoorweg ttaar tle Vaalri\ icr grbraeht, vandaar 
}ll'l' ossenwagen lc vervoen·tt. Dil venoer gcschietlde tloor 
drifte11 in Vaalrivier nabij de spoor\\'cgbrug, en de 'L'ransvaal
sche lkgeering !ieL die driften sluiten, iris wat de Kaapsche 
Rl'"C' •ring mei die der grensrivier tuss<'hcn haar gebied l'n 
lwt aialschc reeds vroeger had gt'tlaan om hel h ·fl'en 'nu 
invot'l'l'l'chten gemakk<·lijker ie maken. ne 'l'mnsvaalsche lkgee
ring bcverkic die sluiting echter lot ingevoerde goedenm, \Oot· 
Koloniale protlucten de driften opcnlaiende; cu hetzij hierin, 
hetzij in een andere auvokatcn-Jijnighcitl, die geen gewoon 
lll<'nsch met gezond vcrstand bepaald begrijpen kon en die bij 
van tlit artikel voot·zicnc Koloniale rechtsgeleerden doorging 
voor wat zij waard was, v~nd Procurcur-Gencrn.al Schreinor 
middel om over vcrbreking drr l.onclenschc Comentic te klagen. 

De Regcering riep cl ' hnlp der H.ijksrcgccring in, en io<'ll 
deze een ultimatum aan de Zuid-AfrikaalJsche Republiek v.mul, 
mo,·si President Kruger toegrven. Eerst het bock van SicaJ 
over Blastus den kamerling heeft aan het licht gebracht wai 
men nu ook door minisieriücle vcrklaringen en het voorle"
gcn der stukken weet: dat de ltijkHregecring in deze zaak 
11ict wilde handelen zonder belofte van Koloniale hulp als 
hei tot een oorlog mei de Republiek kwam, en dat de 
1· oloniale l{.ccrcering die hul1> toezegde. Om een clll·ndig 
creldelijk en hamlelsvoonleel waagden hei dus die fraaie minis
ters, utci IU10dcs aan h •t hoofd, een oorlog in hei leven ie 
roepeu die, was hij uitgebroken, in gmwclcn met •en bur
geroorlog had grlijk gestaa11! Maar zoo als gev.egd i~, de 
ware iocdracht der zaak was toen onbekend. 
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't Bleef hier niet bij. Redort is het vrij duidelijk gebleken, 
dat, toen de Tran vaalsehe taatsprocurrur Esselen iets later 
zijn ambt nederlegde wrgcns dr weigering der Hrgeering om hrt 
hoofd zijner spcurdrrs-politic, een lor dir later bleek tot de 
Johanncsburgschc venaders te bohoorrn, in tlirnst te houden, 
dit in geen vcrband met de vcrdcrr gr beurtcnisscn nm dien 
tijd stond; maar wel had men toen uanlriding om dit lt' ge
looven. \Veder iets bier nam een .Johannesbmgsche ~oud
koning, Lionel Phillips, dir vrorgrr zich buiten opr•nlij!.·l' uun
vallon op de republiek gohouden lHtd, - wm1t in hl'l gdn!illl 
is hij sedert gebleken md Rir IIem.v Loch geknoeid te heb
ben, - de opening van een uiruw koopmansgebouw te baat 
om, in de heftigste bewoonlingen, nitlandcr:;;grieven te berde 
ie brengen, waar hij zelf geen de minste belang bij had. 
J)aarop volgden m:mifcstcn van rltarlo::; Loonanl, om de Jo
hanncsburuers tot handhaving hunner bowcerdl' rechten op te 

roepen. 't Was cluiclt•lijk, dat er onweder in dr lucht waH, 
maar vanwaar het eigenlijk clreigdc, wist men niet n·cht, en 
hier in de Kaap ·tad toonde slechts hr!. gepraat nu1 koop
lieden en club-brzoekers, dat 111rn er nader in de .Jobanncs
burgsche onlusten betrokken was dan uiL bekende feiten kon 
worden afgeleid. 

VIL 

Met de jaarswisseling bracht de ,)amcson-inya] de ware 
toedracht der zaken aan het licht. Daar weet men alles nm, 
en 't is Jus onnoodig om er over uit te· wridcn. 1

) Sleehls dit 
mag ook hier niet vcrzwegen worden: Vooreerst dat de zaken 
verkeerder hadden kunnen uitkomen, zoo niet onze oude Gou
verneur - vroeger Sir IJ. Robinson, tl1ans Lord Rosmead, di • 
door toedoen van Rhodcs hier opnieuw aangcst.cltl was omdat deze 
in hem een willig werktuig hoopte I vind n,- gesteund door 
raadgevingen van den heer 1 Iofmcyr, den reehLen weg ingeslagen 
en getoond had, Zuid-Afrika's bela11g te kennen en te willen 
handhaven. 'l'en andere dat de Afrikaner zin thans ten voll bij de 

1) Wie er niet alle~ va11 weet en m· een popnlnir en welo;e~rhrevrn werk, 
st·hoon vóór de Londengehe onthnlliugcn ve1·~chenen, over lezen wil, die neme 
dat van deu heer Nico llofmcy1·, docent aan h t gymnnqium te Pretoria, 
't is uitgegeven bij JncquM Du~~eau en ('o. - te1· hand, 
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Koloniale bevolking ontwaakt is, b halve natuurlijk bij hen, 
die om bijzondere, meest lluaneiëelc, redenen van ]{.hodes af
hankelijk zijn en in overleg met hem reeds vÓ<Îr de uitbar
sting zich alle nweile gaven, om tusschen Kolunie e11 Repu
bliek kwaad te stoken. Daarentegen zal een woord over het 
gedrag van den heer Rhodes zeker hier niet ie o11pas komen. 

De 'vare aanleiding tot de door hem aangenomen houding 
laat zich nog niet met zekerheid bepalen, maar grooten schijn 
van juistheid heelt éle voorstelling, die men hic·r te lande zich 
er van pleegt te vormen. De heer Rhoues had een nieuw land 
in bezit genomen, waarvan men verwachten kon, dat een 
boerenbevolking, van Europeeschon bloede, haar b dr1jf met 
vrucht zou kunnen oefenen, en da.L er de oude goudtlch erij 
insgelijks met vrucht zou kunnen hernieuwd worden. Zonder 
goudvondsten zon de boer geen markt hebben en kon een 
zaak, waar zooveel groote piel en in Engeland rijkdom van 
wachtten, niet mousseeren. Daargelaten of er werkelijk goud 
is, stellig toonde het zich niet in den rechten vorm om dri
vers te lokken. Dat nu, toen men eenmaal van Lo 13 ngnJa 
macht over Mashonaland bekolllen hatl, hij zelf hier het eerst 
bij zou lijden, dat begreep iedereen van den beginne, en 
slechts bij vija11dcn van dc11 herr H.hodes zou de opmiming 
van dat barbaarschc Matabelevolk afkeuring vinden. Ni<>! 
onwaarschijnlijk is het echtC'r, dat de tijd tot de opruiming 
daarom gekozen werd, omdat de zaken in Hhodesia maar slap
jes gingen en men in Mntabelclaud vruchtbaarder gronden 
en meer goud dacht te vinden. Het land is beter, het klimaat 
wordt geroemd als prachtig, maar, ach ! geen goud, behalve of 
in de verbeelding der Vel·overaar~<, of z()<') tlat het nog niet 
aan het licht g bracht kon worden. Maar goud is volop in 
de 'l'ransvaal, en ten einde de Gecharterde voor goed van ver
dere mislukkingen Ie vrijwaren, moest de 'l'ransvaal op ver
raderlijke wijze onderworpen wm·den. 

Door dat vcrraad heeft de heer Rhodes het hart van den 
.Afrikaner voor altoos van zich vervreemd. Maar 't is niet al
leen van Afrikaner kant, dat d heer JUtodes om zijn gedrag 
wordt te lijf gegaan. Men lczr. slechts Olivc Schreinr.r's bock 
over "'l'rooper Ualket." De schrijfster kan in dit boek uit 
bronnen geput hebben, die niet iedereen ten dienste staan, 
maar of hare voorstelling van tle wreedheid eu zedeloosheid 
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der blanken in Hhodcsill juist is, Yalt buiten ûcn waarne
mingskrill" van het Koloniale publiek. Wel weet men, dat 
de he r tthodcs bij gelegenheid verregaande ruwheid tegen 
zwarten aan den dag kan leggen, en dat Yolk, zooals .Peter 
llalket v6ór het gesprek dat hem bekeerde, in Rhodesia niet 
ongewoon kan zijn. Maar het boek ademt een rmti-Afrikaner 
gee l. Het is een gewrocht van die pantheïstische le\ ensbe
schouwing clcr schrijfster, welke ook in haar "Story of a Houth 
African farm" doo1" lraalL, doeh waar die alteg••nwoor<.li"e Jood 
uit Palestina, met zijn wonden aan handen en voeten n zijn 
ijver om Rhoch-s' ziel te redden, eigenlijk niet best meê 
rijmt, schoon hij vn.n de hem toegedachte rol begrip blijkt te 
hebbrn als hij spreekt ntn een evangelil', reeds in de dagen 
der dieynollens en voorwereldlijke rivierpaarden Yerkondigd. 
Beschouwt men Jtu dien .Joocl als een persoon, door de 
'chrijfst<•r er i ngcltaald 0111 haarzelve als mondstuk te 
dil'nen, dan komt alles m·C.r op de zelleleer, door het pan
I heïsme verkoneligel, omelat lwt voor het. ophomlen van zijn 
fatsoc·n een zccll'lCl'l' noodi.,. heeft,: de zeddcer, wPl gelijkende 
•p llic vrm hrt e\ augcliP waar zij aan ontleend is, maar ha-

ren groml mi s!'ndP. "'ie heL pantheïsme huldi"t kan geen 
ander zedelijk ideaal zi<·h voor tellen dan dat, wal in de stof
felijke wereld kan verweilt'ulijkt worden; en zulk een ideaal 
eischt clat aan allen etl alles, het laagste zoowel :tls het hoog
ste, ge·luk ~f genot, of hoc men het nocmen "iJ, ten dt•cl zal 
vallen, t•n dat allen met alle macht en met opofl'ering 'an 
wat zij VOOr ilic:h wijpeil kunnen, naar het bet·eiken Yall tlit 
doel stre\t•n zul!t-Jt. laar in de• Heilige, ehrift van het Chris
tenrlom, 11 :l:ll' dit alle•s uit gl'pnt i~, 'indt llH'll nog iPts au
ders \ erkondigd, dat lot de uit breiding nttl hl't <'hristenclom 
wel groolPr k\';wht ht•l'f't gt•opfc·ncl: N'll eenwig levl'n in zali~hritl 
door het geloof' in ( 'hrisln~. I•: u iiOlltlet· clalleven, waarom dan 
niet, zooals PauluH clnt zt>iciP, hier O}J mmle een ouzedelijk 
leven: lnnt ons Plt·n, la:tl ons clrinken~ liet gl'loof' aan dat 
leven bezit. otHII't· 7.n i cl- \l'rika 's \I nre rll'i~t onatit·, de 1Vrikaner 
bocrt·n, zijn ,·ollt- har•ht, t•n door dic· aristonalit• \\Cmlt naar 
geen onlwreikharr idl'alt·n gt'HirPefd, naar geen iclcaku, die mP.n 
in clit aanlsehe lt•\ e·n <'11 in dl'Zl' stotl'dijke werdd 11 iJ nrwe
zc·ulijken. 7.ij "iJ - Patulll'lij'k onbewust, want aan Jilozofir. 
doen "l'Cn boeren, en wie er in dcz eeuw aan doet, loopt in 



ZUID-AFRLKA ZOO ALS HET 'l'IIAN BES'l'AAT. 51 

den regel mcL den grootcn hoop mede en helpt, de zaken beder
ven, - zij wil een houdbaren toestand scheppen en handhaven, 
waarin het hoogere en betere clement het van het lagere en 
mindere wint, om het even of dat lagere en mindere hier al 
dan niet voor zijn plezier is. En hocwel het nu in de 
Britsche natuur ligt om in het behandelen van minderen altijd 
ter eener of ter andere1· zijde een maat te overschrijden die 
cle Airikaner pleegt; te houden; hoewel het zeer mogelijk is, 
dat hierdoor de toepassing van een op zichzelf gezonde nn.tu
rellenpolitiek in Rhodesia tot de gruwelen en zeclclooshrid 
geleid heeft, die door Olive Schreinor in zoo schelle kleuren 
worden geschilderd; toch kan men die toepassing aan den 
stichter van l~hoclesia, die daar het meeste aan zijn handlan
gers moest overlaten, moeielijk ten laste leggen. 

Maar wat kan men hem wel ten laste leggen? V ooreerst 
zijn schandelijke verwaarloozing van het heil der velen, die 
aan zijn hoede waren toevertrouwd. Hij wist en moest weten, 
dat indien men een volk als de Matabelen door geweld ten 
onder gebracht, door schrik bedwrlmd en dan aan het voor 
hen onaangenaamste- arbricl op bevel van een baas - gezet 
heeft, men zorgen moet daL de schrik zijn gevolgen blijft doen 
gevoelen en dat men hen steeds onder de11 indruk laaL, dat, 
al hebben zij het niet naar hun zin, verzet nog erger ellende 
zal baren. Dr. Jamèson gold voor iemand, die met nat,urellen 
wist klaar te komen. En schoon zijn plan om gewapende 
naturellen als politie te bezigen verkeerd was en de proef 
niet heeft doorstaan; schoon er waarheid in de bewering 
kan zijn, dat in elk geval de Matabelen door ergernis over 
hun lot in opstand zouden zijn geraakt, - men had dien 
opstand, die zoo snel op Doornkop volgde, toch vrij wat lich
ter kunnen bedwingen, waren de strijdkrachten, die men be
hoefde, niet voor clen inval in de Republiek gebezigd en roem
loos in gevangenschap geraakt, iets wat ook den indruk van 
de zege op Lo Beugula behaald moest doen verdwijnen. Het 
bloed dier vele kolonisten, die, menige vrouw en kincl er on
der, door de Matabelen vcrmoord zijn, lomt niet over hun 
moordenaars, die naat· hun barboarschc zeden hall!lelden en 
wier opstanel subjectief gcrechtYnartligd was, maar over Rho
des, die hen prijs gaf om vrije beschikking over de schat
ten van Johannesburg te bekon1en. Want wat fl.ndcrs w~s zijn 
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doel? Vrou"cn en kinderen der .JohauucRburgcrs uit <khan
den der bocren te recl<lcn? Men keut dr "algt>lijkr g ~<rhircl -
nis over <licn lang te 'oren gc-rhrcven brief om hulp, wnar
mcê .lameson zijn volk wisi ie bedriegen. \ irus lwt doel mis
schien, aan intriges lus chen de Transvaal rn ])uitschland 
tegen de Brit chc macht in 7-uid-Afrika 1wrk te st(•llrn? 
Vrrzinsrls, die hij mrt bcwu theid uit ziju duim had gezo
grn. Of was het, Brittanjc's rijk en natie hirr mcestl'r te 
maken P Niet , heeft bridl'r roem en eer zoo geschamhlrkt, 
niet hu u positie zoo 'rrzwakt, als cle door hem brdreven 
daad, en dit kon hij vooruit weten, zelf - al had hij e<·n tij
delijk succes behaald. Of was het som ' om de uitlanders aan 
hun recht te hclJlen? - wanL dat is nu zijn laatste bewcrin<Y, 
Die uitlanders zouden reeds lang alles bekomen hebben, waar 
zij nwt cenigeu schijn van recht aanspraak op konden maken, 
hnd<l n zij, in IJlnat van de bocren door hun hoogen toon haat 
en argwaan in te boezemc11, den weg ingeslagen dien hij zelf 
in zijn Kaapsehe politiek in schijn volgde : dien van vrr
broedC'ring der kolonisten-rassen door hun gemeen chappelij
ken Yijand in een gehoorzamen dien~tknecht te hers('heppen. 

\\" ant dal zijn lot <lnsvcr <Yevolgdc polit irk ~k<·hts chijn 
en bedrog "a~, dat it~ een erger beschuldiging dan die OliYo 

chrcinrr tegen lwm richt. 't J~aat zich in een l~ngel~chmnn 
v rklaren, dat hij lievt·r een vereenigd 7.uid-"\ ft·ika onder 
Hritsche vlag ziet, dan een 7-uid-.Afrika dat vercrniging be
hoeft maai ten declc rcpublikciusche onafhankelijkheid wil. 
Maar zonder den groot ·n bocrentrek van 1 :H>, die trouwens 
nooit <Yeschied zou zijn, had men onder Brit'ch b ~tuur den boe
ren recht doen wedervaren, zou ]~Jweland in 7.uid-.\frika nooit 
verder zijn gekomen. Het gold immers Yoor ren gruwel, 
om dien licYcn 7.wartcn hun land afhamlig te makrn, waar 
een halve eeuw later de goudvelden van 'Witwatcr::~rand zou
den ontdekt worden! u in dat land een republiek was, w 1-
ker burgerij in den bloed ver11ant was met, en in weerwil van 
tijdelijk misver tand, de sympathie genoot van cle meerderh id 
d ·r kolonisten onder Ht·itschr vlag, nu kon men haar vrijheid 
niet oph ll'en zonder overal dien wrok te wekken, wanr Lord 
Derby teeren gewaarschuwd had. laar buitendien, in het 
groote werk, dat Rhodes in de Kaapkolonie heettr te beoogen 
en in Rhodesia schijnt ten uitvoer gelegd te hebben, - het 
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oplossen der naturcllcn-kwe tic in het belang der kolonisten -, 
dreigde hem wcer!'tand uit Engeland en voncl hij zijn meest 
gewenschtc bondgenooten in de Republiek, waar zijn Glcn 
Grcy-politiek voor een begin van die ware regeling der ar
bcidskwc ·tic gold, die men vroeger zelf, uit vrees voor En
geland, niet had durven invoeren. Die natuurlijke bondgcnoo
ten, slechts daarom van zijn persoon vervreemd, omdat zij, 
terecht of te onrecht, in hem de oorzaak zochten van l~nge
lands onvriemlscha]Jpelijkc handelwijs, maar licht te v rzoencn, 
als hij dit gewild had, craat hij te lijf op een valschc en 
laagharfiere manier. En wat is het gevolg? Dat hij zich door 
Britsche jingo's, hoog en laag, - tot spoorwcg-arbrider toe, 
dic hij t gen de Afrikaner opruit, - moet laten vcrheer
lijken en daarbij weet, dat zij hem om zijn ge]Jlce:-rcl vcr
raad roemen. Dat de Afrikaners, die vroc~er hem als het 
schoonste ty}Je van een hen begrijpend en hun streven billij
kenel l~ngel chman vereerden en liefhadden, thans als één 
man opstaan, om hem hun verachting en afkeer te betuigen. 
Een fraai einde! llij weet, dat de ganschc politiek, dir hij 
in 7,uid-Afrika schrcn te volgen, onder Britschc vlag slechts 
dan uitvoerbaar is, als men een sterk Zuid-Afrika hrcft, dat 
den Rijksfactor wert krachteloos te maken op clic punten van 
"sentiment", waarop l~ngeland, daar zij geen werkelijke rijks
belangcn betr !l'en, altijd voor den wil zijner koloniën wijkt. 
Hij weet ook dat alle kans biertoe weerens den door zijn toe
doen hernieuwden trijd· t usschrn de kolonisten-ra ·s n vcr
vallen is. 1aar dat wetende, slaat hij het jingo-pad in, 
en zoekt hij zooveel mogelijk Hritschc troepen hier te krij
gen, waar hij voor verdere churkcnstrek n hulp van wacht. 
't [s om ziek van te worden. Doch zcdepr eken aan hem te 
richten, dat mort liever aan de chim van Peter Halket ge
laten worden, die hem wellicht de boodschap van den man 
op den heuvel in zijn Jaap zal overbrengen, als die slaap 
niet te vast voor droomen wordt door den whisky, waarmeê 
hij - zooals in die samenkomst met den heer chr incr, 
toen hij "voor hetgeen hij zeide niet verantwoordelijk" was
het gevoel van zijn schande en die walging van zichzelf van 
zich weet te zetten, die bij Bilderdijk slechts cl n ouden 
wellu teling, maar in zijn geval een man treft, in de volle 
kracht des levens, doch zedelijk geruïneerd. 

Kaapstad, Mei 1897. 
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