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Ons volk weet over 't algemeen te wetmg van zijne 
stamverwanten in Zuid-Afrika. De school heeft tot dusz>er 
de geschiedenis van dat volk ve1·waa?"loosd. Nu in deze 
dagen de oogen va.n heel de we1·eld weer op die heldennatie 
zijn gericht, QOrdeelde ik, dat een kort, niet al te onvolledig 
ove1·zicht der geschiedenis van Zuid-Afrilca velen niet onwel
kom zou zijn.(!) 

Wellicht zal deze "K01·te Geschiedenis" als leerboek:je voor 
de school niet geheel onbruikbaar• zijn en ter uitdeeling op 
scholen en Zondagsscholen niet ongeschikt worden bevonden. 
Zonde1· eenige kennis van het verleden, is- het heden niet vol
doende te beg1'~jpen. 

N. OOSTEBBAAN. 

NAARDEN, 1 Maart 1900. 

(1) In het boekje: "D• Llfrikaalucke Boer" door scbrUvet• dezes, met een aanbe
velend woord van Prof. C. B. SPHUYT, is de geschiedenis der Boeren 
eenigszins breeder behandel~. Uitgever: K Ie Cointre te Middelburg. 



De oudste Afrikaner Boeren. 

I. 

Ontdekking In de 15de en 16de eeuw hadden de 
van de Kaap. Portugeezen naam als stoute zeevaarders. 
Die naam is verdiend. Ze hebben verre tochten onderno· 
men en in Europa kennis verbreid van landen en zeeën, 
waarvan men tot dusver het bestaan zelfs niet vermoedde. 

Tot die landen behoort ook de zuidelijke helft van Afrika. 
nartholomeus Diaz, de koene ontdekkingsrei1iger, heeft voor 

het eerst in 14:86 .A.frika's zuidkust bezocht. Hij had de 
zoozeer gevreesde Stormkaap gezien, maar Portugals koning 
herdoopte haar als Kaap de Goede Hoop, omdat er gegron
de hoop was, dat de zeeweg nAar Indië open lag. 

Elf jaar later, in 1497, zeilde Vasco dr;t Gama omAfrika's 
zuiden heen en bereikte op Kerstmis het tegenwoordige 
Natal dat in zijn naam "Kerstmisland" de herinnering aan het 
feest van Jezus geboorte bewaart. Hij zette de reis voort, 
stak den Indischen Oceaan over en landde in het voorjaar van 
1498 in Indië. Sedert dien tijd hebben duizenden schepen 
dien weg om Afrika's zuidpunt naar Indië gevolgd. Meestal 
zeilde men de gevreesde Stormkaap voorbij en hoewel 
een enkele soms moest landen, toch bleef het binnenland 
totaal onbekend. Indië wa~:~ het doel van den tocht en om 
Afrika'e zuidelijke kusten bekommerde men zich niet. 

Eerst toen de Portugeezen als beheerschors der zeeën 
moesten wijlren voor de Hollanders en Engelschen, zou hierin 
eenige verandering komen. In het begin ~ler 16de eeuw werd 
de Kaap meer dan voorheen bezocht door schepen naar-
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en van Indië, teneinde daar versch water te verkrijgen, 
visch te vangen in de baai, brieven op de post te doen of 
te ontvangen. Groote steen en deden. als postkantoor dienst. 
Aan blijvende vestiging werd nog niet. gedacht. 

Eerst na den vrede van Munster in 1648, rgpte bij de 
bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie (*) het plan 
tot duurzame vestiging. 

De Kaap een Drie schepen werden in 1651 
Ho/landsche bezitting. onder bevel van Jan van Riebeek, 
een scheepsdokter, uitgezonden, met een honderdtal man
nen aan boord. Ze waren voorzien van gereedschappen, 
om een fort en woningen te kunnen bouwen; van zaden 
en gewassen, om land- en tuinbouw te kunnen uitoefenen; 
van wapens bovenal, om zich te kunnen verdedigen tegen 
het wild gedierte en de even wilde bevolking. De tocht 
duurde ruim 100 dagen (thans ongeveer 17). 

Zoo dagteekent dan van 1652 de geschiedenis van Zuid
Afrika. Uit soldaten en matrozen is het vrije Bocrenvolk 
gegroeid. Het is eep heldennatie geworden te midden van 
den rusteloozen strijd met de velerlei vijanden, dcor wie 
het aan alle zijden omringd werd. 

Twaalf jaar later in 1664 wist de Compagnie ongeveer 
een vijftigtal meisjes van onbesproken gedrag, meerendeels 
weesmei jes, te bewegen, naar de nieuwe Kolonie te verhui
zen. Zij werden de vrouwen en moeders van de oudste 
Boeren in Zuid-Afrika. Onze IIollandsche meisjes van die 
dagen bezaten ongetwijfeld moed, dat ze het aandurfden in 
Afrika een nieuw vaderland te zoeken. In die dagen een 
groot waagstuk ! 

De Compagnie beschouwde de Kaap in hoofdzaak als een 
goede rustplaats voor bare schepen op Indië. De kolonisten 

() De Oost-Indische Compagnie, opgericht in 1602, had het recht van alleen
handel in de streken ten oosten van Knap de Goede Hoop en ten westen 
van Amerika's zuidpunt. Vandaar, dat ook de vestiging aan de Kaap uitging 
van die Handelmaatschappij en de Kaapkolonie onder haar Hestuur stond. 
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mochten ook andere volken van versch wafer voorzien, 
maar handel met hen te drijven was niet geoorloofd. Van 
hoeveel beteekenis dat station was, blijkt wel hieruit, dat 
er bijv. in 1670 eene vloot aankwam met 4000 soldaten 
aan boord . Er was dus van allerlei noodig. Groenten en 
vleesch stonden echter in overvloed ter beschikking. 

Oe In 1688 en '89 werd de bevolking ver-
Hugenooten. rijkt met een paar honderd Hugenooten, die 
uit Frankrijk om de geloofsvervolging gevlucht, van de 
Compagnie verlof kregen, zich aan de Kaap te vestigen. 

Ze genoten, evenals de Nederlanders, vrijen overtocht. 
De Compagnie verschafte hun, tegen afbetaling, eene boer· 

derij en wat daarvoor noodig was. 
Zij zijn het vooral geweest, die de Kaapkolonie den roem 

hebben verschaft, een der uitstekendste wijnlanden te zun. 
Met de Hollandsche bevolking zijn ze langzamerhand tot 

één volk samengesmolten, maar nog treft men door geheel 
Zuid-Afrika tal van namen aan, welke de Franscbe herkomst 
herinneren. 

"' Volks- De bevolking was uitsluitend Protestantscb. 
karakter, Juister gezegd: Gereformeerd. De Boeren waren 
Calvinisten. 't Is mede daaruit te verklaren, dat ze in later 
dagen geen koninkrijken of vorstendommen hebben gesticht, 
maar vrije republieken. 

Y oortdurend hadden ze te strijden met de in boorlingen, 
die telkens trachtten hun vee te rooven. Van af 1659, toen 
ze den eersten oorlog met de Hottentotten hebben gevoerd, 
tot op den dag van beden, hebben ze herhaaldelijk te velde 
moeten trekken tegen Boesmans, Hottentotten en vooral 
tegen de talrijke Kafferstammen. 

Het wild gedierte: leeuwen, olifanten, slangen, krokodil
len, loel'de onophoudelijk op bun verderf. 

Altijd slagvaardig, hebben ze in den onophoudelijken strijd 
dien ontembaren moed, die wijze bedachtzaamheid in de ure 
des gevaars verkregen, waardoor hun roem over heel de wereld 
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weerklonk. Bovenal vergete men niet, dat zij als echte 
Calvinisten hun vertrouwen niet stelden op den mensch, 
maar, gelijk de President vau Transvaal het nog kort ge
leden uitsprak in den Volksraad, hunne verwachting was 
van "den Heere der heirscharen, die de kogels leidt 
en de wereld regeert." Van dat volk geldt, wat het Han
delsblad van Paul Kruger schreef: "Een man, onbeweeg
lijk krachtig, vaststaande in geloof, in overtuiging, geen 
meester erkennende dan God, geen wetbock dan den Bijbel, 
geen leiddraad dan het gebed, maakt menig onzer nederig 
als kleine kinderen . . . en doet velen onzer dankbaar 
denken aan hun Voorvaders onder Hollandsche Calvinisten 
en Franscbe Hugenooten." 

Het Tot 1795 bleef de Kaapkolonie onder het 
Bestuur. Bestuur der Oost-Indische Compagnie, welke 
daarheen hare gouverneurs (bestuurders) zond, gelijk wij 
nu nog naar de Oost en de West doen. Er z!jn onder die 
gouverneurs mannen geweest, uitmuntende in bekwaamheid 
en in karakter, Jl}.aar ook, die een schandvlek voor den 
Hollandseben naam waren. Gouverneurs, die naar hun beste 
weten, den bloei der kolonie hebben bevorderd, die het 
goede voor het volk hebben gezocht, maar gok, die slechts 
eigen voordeel bedoelden en de Boeren onderdrukten. 

Over de namen der gouverneurs Willem Adriaan van 
der Stel (1699-1707), Gijsberdt Noodt (1727-1729), 
Van Plettenburg (17 7 4-1 785) gaat in de geschiedenis van 
Zuid-Afrika een donkere schaduw. 

Mede tengevolge daarvan trokken vele Boeren, het tergen 
moede, dan maar verder het binnenland in, zóóver, dat het 
gezag der Compagnie ben slechts in naam achterhalen kon. 
Zoo moet in den echten Afrikaansehen Boer die onweerstaan
bare drang worden verklaard, steeds dieper bet binnenland 
in te trekken. Zoo is de trekzucht ontstaan, welke de merk
waardigste bladzijden in de geschiedenis beeft beschreven. 

., 



"DE VRIENDSCHAPPELIJK BRITSCHE 
BESCHERMING." 

II. 

Onder Toen in 1795 de l!..,ranscben ons land bin-
Engeland. nentrokken, week, gelijk bekend is, onze stad

houder Willem V naar Engel1md. Onze overzeescha nabu
ren, vriendelijk als altijd, zouden onze sch<•one koloniën 
wel voor ons bewaren, zoolang de Franseben bier de baas 
waren. Ze plaatsten derhalve in 1795 ook de Kaapkolonie 
onder de ~ vriendAchappel ijk Britscbe bescherming" . Niet 
om die koloniën in bezit te houden, maar slechts om ze 
te bewaren voor ons, zoolang Oranje het land uit was. 
Vandaar ook, dat de tegenstand. in de Kolonie tegen de 
Engelscbe troepen, 4000 man sterk, van weinig beteekenis 
was. Immers de Engelsche vlag zou vanzelf weer verdwij
nen, zoodra in het moederland de Fransehen niet meer den 
baas speelden. 

Enkele opstanden werden gemakkelijk onderdrukt. De 
Kaap, na bUna 150 jaren lang onder Hollandscb Bestuur te 
hebben gestaan, was in Engelsche handen overgegaan. Gaan
deweg nam de ontevredenheid der Boeren over dezen gang 
van zaken toe, tot ze in 1803 de Engelscbe vlag weer in 
Zuid-Af:r;ika zagen verdwijnen. Engeland had in 1802 vrede 
met Frankrijk en onze Bataafscha Republiek gesloten, waar
bij bepaald was, dat we de Kaapkolonie zouden terugont
vangen. Maar bet was slechts een korte vreugde. 

Toen spoedig na den vrede de oorlog tusschen Engeland 
en Frankrijk, waar Na poleon in 1804 tot Keizer der Fran
sehen was gekroond, opnieuw uitbrak, was het te voo-rzien, 
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dat ook de Kaapkolonie, slecht verdedigd als ze was, weer 
in Engelands macht zou geraken. Daartoe kwam het in 
1 06. Weer werd de Engelscha vlag in Zuid-Afl'ika gehe
schen en nu voor goed. 

Mochten de Boeren ook al eenige hoop hebben, dat die 
vlag weer door het rood, wit en blauw der N ederlandscbe 
driekleur werd vervangen, wanneer wij ons zelfstandig volks
bestaan herwonnen op den Franseben geweldenaar, die hoop 
vervloog, toen in Zuid-Afrika bekend werd, dat onze Koning 
Willem I in 18t3 voor ruim 70 millioen de Kaapkolonie aan 
Engeland overliet. Niet verkocht gelijk zoo dikwijls is be
weerd, want rleze som was slechts een schadevergoeding 
voor ons verlies van de Kaap en enkele punten in Zuid
Amerika. Engeland zette voorop bij de onderhandelingen, 
dat het de Kaapkolonie toch niet weer zou afstaan, zoodat 
onzen Koning blijkbaar niets anders restte, dan in den 
afstand toe te stemmen en de schadevergoeding aan te ne
men l De dagen, dat De Ruyter het gebulder van onze 
kanonnen in Engelands hoofdstad deed hooren, waren reeds 
ver achter den rug! 

Door heel Zuid-Afrika is Slachtersnelc 
Slachtersnek. bokend! Wanneer de Bocren bun haat 

tegen de Engclsche beerschappij willen luchten, luidt het 
nog: "Denk aan Slachtersmk !" Die naam is met blocd
raode letters in bun geschiedenis geschreven ! 

De Boeren waren door Engelscbe Zendelingen, onder wie 
Dr. v. d. Kemp, beschuldigd, dat ze de Hottentotten op 
vreesolijke wijze mishandelden en soms in koelen bloede 
vermoordden. Toen deze beschuldigingen onderzocht 
werden, bleken ze meerendeels te berusten op losse 
geruchten. 

In 1815 werd een Boer, Frederik Bezuidenhou t, in het 
afgelegen district Graaff-Rcinet beschuldigd, een llottentot te 
hebben mishandeld. Voor de Engelscbe rechtbank geroepen, 
weigerde hij te verschijnen, omdat de kleurlingen naar zijn 
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beweren boven de Boeren werden voorgE>trokken. Soldaten 
werden daarop gezonden, die, toen hij weerspannig bleef, hem 
doodschoten. Heel het District geraakte in gisting. Een 
vijftigtal Boeren stonden op, maar ze moesten wijken voor 
de Engelscha dragonders. Een broer van Bezuidenhout ver
loor het leven, een .paar anderen werden gewond, zes 
Boeren werden gevangen genomen, van wie een vijftal in 
Maart 1816 te Slachtersnek aan de galg werden geknoopt. 
Groot was hierover allerwegen de verbittering. 

Op de scholen moest in het Engelsch 
Taalstrijd 

worden onderwezen. In regeeringastukken 
en voor de rechtbanken mocht men zich alleen van bet 
Engelsch bedienen. De toeleg was duidelijk, de Boeren te 
verengelschen. De oude kolonisten begrepen dit, maar al 
hun veTzoeken tot de Regeering, om ook het Hollandach als 
officiëele taal toe te laten, werden ter zijde gelogd. Thans 
volgt Engeland in de Kaapkolonie een wijzere politiek, zoo
dat nu zelfs in het Kaapscha parlement (volksvertegenwoor
diging) het Holln.ndsch geoorloofd is. en ook wordt gesproken. 

In 1828 werden bij de wet de Hot
Slavenkwestie. 

tontotten gelijkgesteld met do Europe
anen. Gelijkstelling ! een schoon ideaal, maar dat practisch 
tot allerlei botsingen en vcrwikkelingen aanleiding moest 
geven, omdat er geen gelijkheid was! 

In 1833 werd de slavernij in alle Britscbe koloniën af
geschaft. Ook in de Kaapkolonie! De Boeren zouden scha
deloos worden gesteld, maar later kwam het bericht, dat ze 
alle aanspraak daa.rop in Londen moesten bewijzen. Ten
gevolge hiervan kregen ze nauwelijks een vijfde deel der 
waarde vergoed. De verbittering hierover steeg, toen de 
slaven staatkundig werden gelijk gesteld met hun vroegere 
meesters. 

Rooverijen Wellicht had zich alles nog wel geschikt, 
der Kaffers. wanneer de Engelsche Regeering, welke zoo 
hoog opgaf van hare hervormingen, maar krachtig genoeg 
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opgetreden was, om de kolonisten te beschermen tegen de 
rooverijen der aangrenzende Kafferstammen. Maar dit was 
allerminst het geval, zoodat de Boeren, wonende op de een
zame hoeven, voortdurend in gevaar verkeerden, door roof
zuchtige Kafferstammen te worden overvallen en vermoord. 
Het land werd wijd en zijd geplunderd en menig boerenge
zin uitgemoord. De Engelscha Regeering meende de Kaffers 
door verdragen en kontrakten in toom te kunnen houden 
en trad niet met ernst op tegen de roovers, zoodat de Boe
ren in de buitendistricten waren overgegeven nan de woede 
der Kaffers, die door de Engelscha zendelingen als zeer 
vredelievend werden voorgesteld. 

Slachtersnek, de Taalstrijd, de Slavenkwestie, de Rooverijen der 
KaJTer , dit alles deed de verbittering onder een groot deel 
der Boerenbevolking ten toppunt stijgen, zoodat ze einde
lijk besloot de wildernissen van Afrika dan maar in te 
trekken, om te ontkomen nan de Engelsche vlag, welke 
verdrukte en niet beschermde, vertrouwend op God en het 
geweer. 

.. 

.. 



TREKKEN. 

III. 

Voortrekkers. Trekken! werd de leuze, welke in hon-
derden huisgezinnen der Boeren werd 

gehoord. Het trekken was hun niet vreemd ! Onder de 
Compagnie hadden ze het reeds geleerd, toen ze van de 
Kaap langzamerhand bet binnenland introkken. Maar dàt 
trekken was slechts kinderspel bij de tochten, welke ze nu 
in den zin hadden ! Ze wilden nu zoo ver gaan, dat Enge
land hen niet achterhalen kon ! V er in de onbekende bin
nenlanden naar het noorden, zouden ze de vrijheid zoeken, 
welke hun dierbaar was als het licht hunner oo"'en ! 

Aanvankelijk vestigden ze het oog op No.tal, dat toen 
bij gerucht bekenrl was als een wonderschoon en vruchtbaar 
land. 

In 1834o verkende een reisgezelschap onder Peter Uys en 
Gert Rudolph dit land. Tengevolge van een nieuwen oorlog 
met de Kaffers, waren ze genoodzaakt, naar de Kolonie terug 
te keeren, welke ze in veiligheid, midden door bet Kafferland 
heen, bereikten. De Boeren begrepen heel wel, dat ze eerst 
betrouwbare berichten moesten inwinnen omtrent de streek, 
waarheen ze dachten te gaan, wat bet.reft het klimaat, de 
vruchtbaarheid van den bodem, de bevolking, enz. 

In t83ó trokken een dertigtal huisgezinnen, onder bevel 
van Karel Trichard en Hans van Rensburg, naar het noorden. 
Hun plan was, zich naar de Delagoabaai te begeven, een 
reis van ongeveer drie honderd uur. Drie jaren heeft 
die geduurd. Onbeschrijflijk waren de moeilijkheden, 
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groot de ontberingen, welke ze hadden te lijden. Een deel 
der reisgenooten werd vermoord, een ander deel stierf aan 
moeraskoortsen en slechts een 24-tal ontkwam per schip 
naar N atal. Deze bewonderenswaardige tocht was mislukt, . 
maar hij leverde het bewijs, dat die oude voortrekkers 
voor niets terugdeinsden, om hunne vrijheid te verwerven. 

Groofe Trek De groote verhuizing van Kaapsche Boeren 
1836-40. naar de streken noordelijk van de Oranje

rivier is bekend als de Groote Trek. In de jaren 1836-40, 
verhuisden er ongeveer tien duizend. Niet allen tegelijk, 
maar in verschillende groepen. 

Als noordgrens der Kaapkolonie werd beschouwd de 
Oranje-rivier, als Oostgrens in 1835 de Kei-rivier. Doel der 
verkenners was, noordwaarts van deze grenzen een onafhan
kelijk volksbestaan te vestigen. 

Groot, onmetelijk groot was het tenein, dat zich daar 
uitstrekte. Vooral op drieërlei gebied had men het oog ge
vestigd. Op het gebied thans bekend als: 

Oranje-Vrijstaat = 4 X Nederland; 

Op Natal = P/2 X Nederland; 

Transvaal (over de Vaalrivier) = bijna 10 X ons land. 
(De Zuid- A ft· ikaansche-Republiek.) 

Deze landen waren toenmaals het tooneel van verschrik
kelijke verwoestingen. De Zoeloe's hadden onder hun opper
hoofd Tsbaka meedoogenloos de oorspronkelijke bevolking 
uitgemoord. Toen in 1828 dit opperhoofd vermoord was, 
volgde diens halfbroer Dingaan hem op, voornamelijk in het 
tegenwoordige Natal en Zoeloeland. In Transvaal heerschte 
een zijner ontvluchte generaals Moselekatse of Selkat. Met 
zijn 20.000 Matabelen bad deze het verdelgingawerk van 
Thsaka, zijn vroegeren meester, voortgezet. Het dicht be
volkte land was spoedig een woestenij. Geen levend wezen, 
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dat ontdekt werd, bleef gespaard. De "Zwarte Napoleon" 
heeft zijn zwaard in het bloed gedoopt en zijn naam ge
schreven op land en steden, die verwoef:!t zijn. 

Spoedig zouden de Boeren met deze zwarte tirannen 
kennis maken. De oorspronkelijke bevolking, voor zoover ze 
nog over was, begroette de Boeren als bevrijders. Zoo stond 
bijv. het opperhoofd der Barolongs in den Oranje-Vrijstaat 
hun het noordelijk deel van zijn gebied af, op voorwaarde, 
dat ze hem zouden bijstaan te"'en Moselekatse. 

Er is wel eens beweerd, dat de Boeren do oorspronkelijke 
bevolking ~ouden hebbon beroofd, maar het tegendeel is waar. 
Ze hebben haar bevrijd van de onderdrukkers. Ze trachtten 
langs wettigen weg, door het sluiten van traktaten, de be
geerde woonplaats te verkrijgen. 

De Boer-en hadden hunne vaste bezittingen in do Kaap
kolonie moeten achterlaten. Hunne groote boerderijen hadden 
toenmaals zoo goed als geen waarde. Maar ze hebben ook 
ditoffer gebracht, om aan Engelands heerschappij te ontkomen. 
Ze hebben, wat meer zegt, hun leven en het leven hunner 
vrouwen on kinderen er voor gewaagd, ten einde onder een 
wilde bevolking maar vrij te zijn van Engelscha onderdruk
king. Ze hebben op hun ossenwagens alle till:Jare have 
geladen en zijn met hun Staten-Bijbol de Afrikaanscha wil
dernif:! ingetrokken, het zwarte werelddeel alzoo ontsluitend 
voor de Christelijke beschaving. 

In den In 1836 ging de eerste trek van on-
Oranje-Vrijstaat. geveer 200 peraonen, (ook drie familiën 
Kruger(l) onder leiding van Andries Hendrik Potgieter. Ze ves
tigden zich, met verlof van ]}fakwana, het opperhoofd der 
Barolongs, in het noorden van den Oranje-Vrijstaat, langs 
de oevers van de V aalrivier. Daar werden ze door Mosele
katse aangevallen en een 50-tal hunner gedood. Hierop 
gingen ze in lager. 

(1) Oom Paul (Stephanus Johannes Paulus Kruger) werd te Colluberg in de 

Kaapkolonie geboren, 10 October 1825. Hij was ruim 10 jaar oud, toen bij 
met zijne familie aan deu Grooten Trek deelnam. 
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Lager noemen de Boeren hun legerkamp. Ze plaatsen 
hun ossenwagens in een vierkant, sluiten de openingen met .. 
doorntakken en op wagens binnen in het kamp worden de ~ 

vrouwen en kinderen geborgen. 
Toen Moselekatse later met een geduchte strijdmacht te

rugkeerde, werd hij; ofschoon er slechts 40 strijdbare man
nen waren, zoo warm ontvangen bij Vechtkop, dat hij moest 
afdeinzen. 

Moselekatse bad geleerd, dat de assegaaien (speren) zijner 
krijgshaftige Matabelen tegen het lompe boerengeweer niet 
bestand waren. 

In Nadat de Boeren versterking badden ontvan-
Transvaa/. gen, besloten ze, Moselekatse in zijn roofnest, 
op te zoeken. Onder bevel van Potgietet· en Gerrit Maritz 
trokken een honderdtal Boeren de Vaalrivier over met hunne 
ossenwagens en in Januari 1837 versloegen ze hem te Mosega, 
een zijner voornaamste kmals (negerdorpen.) Daar ze zich 
niet sterk genoeg achtten, zijn hoofdmacht, verder noord
waarts gelegen, aan te tasten, trokken ze over de Vaalrivier 
terug. 

In Novembet· 1837 werd echter opnieuw tot den tocht 
besloten. Potgietet· en Uys stelden zich nu aan het hoofd 
van 135 Boeren en enkele inboorlingen. Ze zochten Mose
lekatse opnieuw op en verslocgen hem in tal van gevechten, 
zoodat hij met bet overschot zijner krijgslieden over de Lim
popo (thans de noordgrens van Transvaal) vluchtte. Daar 
zette bij zijn geweldenarijen voort, moordde tal van zwak
kere stammen geheel uit, tot bij aan zijn zoon Lobengula, 
die in de laatste jaren vooral bekend werd, zijn rijk naliet. 

Zoo hadden de Boeren op hun acmvaller het groote land van 
Transvaal veroverd. De oorspronkelijke bevolking, waarvan 
er weinigen meer over waren, kwamen weer uit het dichtst 
der bosschen en uit de kloven te voorschijn. Zij begroet
te de Bocren als redders. Plechtig verklaarde nu Potgieter 
bet groote gebied van Moselekatse aan de Boeren vervallen. 
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In Voortdurend kwamen uit de Kaapkolonie nieuwe 
Nata/. land verhuizers aan in den Oranje-Vrijstaat, zoodat 
dit aantal spoedig de duizend overschreed. Onder hen was 
Pieter Retief een der voornaamsten. Hij vestigde vooral zijn 
aandacht op N atal, waar Dingaan heerach te. Dingaan zou 
aan de kust wel een strook gronds willen afstaan. Het ge
tuigt voor zijn helderen blik, dat Retief een uitweg naar 
de zee zocht. Hij zelf ging met een vijftal reisgenouten 
het Drakengebergte over, een tocht toen wellicht door geen 
enkelen blanke nog ooit ondernomen, en werd door den be
rucbten Zoeloekoning in zijn hoofdstad Umlcungunklovu ( cir
kelruimte van den olifant) zeer vriendschappelijk ontvangen. 
Dingaan wilde gaa.rne een strook lands afstaan en den Engel
schen zendeling verzoeken, daarvoor de akte van afstand 
gereed te maken, mits de Boeren zorgden, dat het door zeke
ren Sikonyella van zijn volk geroofde vee weer terug kwam. 
Die voorwaarde was niet zoo moeielijk te vervullen. Het 
vee werd door de zorg der Boeren, zijn volk teruggegeven. 
Nu was men immers klaar ! De Boeren konden gerust naar 
N atal komen ! Dingaan had hun een groot stuk gronds aan de 
N atalbaai afgestaan I Ongeveer een duizendtal wagens trok
ken reeds het Drakengebergte over, het schoone 
Natal in. 

Retief met een 60-tal mannen zou echter eerst de akte 
van afstand bij Dingaan in ontvangst nemen. Den 3den Fe
bruari 1838 kwamen Retief en zijne reisgenouten in de Kaf
ferresidentie aan ! Weer was Dingaan de vriendelijkbeid in 
persoon! Feesten werden gegeven, de akte van afstand werd 
hun plechtig ter hand gesteld. Dingaan, die niet schrijven kon, 
had met een krui11je geteekend. Toen ze afscheid zouden ne
men, kwamen ze volgens gebruik ongewapend voor den Kaffer
vorst, de paarden wachtten buiten de kraal. Eén af
scheidsdronk nog en de Boeren konden vertrekken I Maar 
opeens werd de Kraal door duizenden Kaffers omsingeld en 
op het roepen van Dingaan : "Slaat dood de toovenaars !" 

2 
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vielen de Kaffers op de weerlooze Boeren aan I Ze werden 
tot den laatsten man gedood. • 

Toen ging het op de Boerenfamiliën los, die in aantocht 
waren en geen kwaad konden vermoeden. Vele vrouwen 
en kinderen waren onbeschermd, omdat de mannen op de 
jacht waren. .A.an de Mooi-rivier, waar thans het dorpje 
Weenen ligt, werden velen wreedaardig vermoord . .A.ls dolle 
honden hield de bende van Dingaan huis. Gelukkig ontkwam 
de jonge Bezuidenhout, die den overigen van de nadering 
der moordenaars bericht kon brengen. Spoedig had men 
zich toen ter verdediging gereed gemaakt. Bij de plaats, 
sedert Veelttlaget· geheeten, kwam hot tot eon ernstigen strijd, 
die den geheelen dag duurde en eindigrle met de 
nederlaag der Kaffers. Toon bleek, dat behalve Retief en 
zijne lotgenooten, 282 blanken waren gedood en 250 kleur
lingen, die bij de Boeren in dienst waren. liet schoone 
land was binnen enkele dagen het kerkhof van vele Boe
renfamiliën geworden. 

Tegen Toen de broeders in den Oranje-Vrijstaat hoor-
Oingaan. den van het vreesclij k lot der Trekkers naar Na tal, 
trokken alle beschikbare mannen de Drakenbergen over, om 
dien verraderlijken Dingaan af te straffen. Potgiete1· en Uys, 
die ook Moselekatse hadden getuchtigd, trokkon met 34 7 
Boeren tegen den moordonnar Digaan op, die zelf beschikte 
over ongeveer 20 duizend zwarten, gewapend met assegaai (\n 
schild. Rij lokte het Boerenleger in de val. Hij liet het 
naderen tot dicht bij zijn hoofdstad, welke het slechts kon 
bereiken door een nauwe kloof. Toen de Boeren deze waren 
doorgetrokken, wemelden in eens de bergen aan beide zijden 
van gewapende KafferbendE>n, die den toegang tot de kloof 
afsloten. De Boeren wendden den teugel, schoten een bres 
in den levenden muur, dreven hunne paarden over de dui
zenden doode en levende Kaffers en ontkwamen gelukkig naar 
de open vlakte. Slechts een tiental hunner was gevallen, 
onder wie ook de dappere Uys en zijn 15-jarige zoon Dirk. 



• 

19 

Potgiete1· trok hierop met de zijnen uit N atal terug naar 
de achtergelaten betrekkingen. Dit veTzwakte zeer de positie 
der Boerenfamiliën, welke in N atal bleven. Ze vroegen nog
maals hulp van hunne broeders over het Drakengebergte en 
in de Kaapkolonie. Dat beroep was niet tevergeefs ; zoo 
kwam ook over Andrics Wessel Pretorius. 

Dingaans-dag Dingaansdag is voor de Boeren altijd een 
dank- en feestdag. Hun Purimfeest! Op 

dien dag wordt herdacht de overwinning op Dingaan. 
Het zag er met de Trekkers in N atal treurig uit. In één 

jaar (1838) hadden ze reeds voor de vijfde maal een Oom
mandant-Generaal moeten verkiezen. 

Retief vermoord, Uys gesneuveld, Potgieter terug over het 
Drakengebergte, Maritz gestorven en nu was Pl'etorius tot 
aan voerder gekozen . 

.Met 400 man en 57 wagens trok deze tegen den Kaffervorst 
op. Den 16tien December 1838 had aan de Bloedrivier een bloe
dige slag pl:iats. Twactlf duizend Kaffers vielen het Boeren
leger aan, maar werden totaal ~erslagen, terwijl van de 
Boeren geen enkele was gedood en slechts een drietal, on
der wie Pretorins zelf, gewond waren. Toen ging het op 
de hoofdstad van Dingaan los. 

Deze residentie van stroohuttcn was op bevel van den 
vorst zelf in brand gestoken, maar hij met de zijnen waren 
gevlucht. Men vond er nog de l!jkon van Rotief en zijn 
vrienden, alsmede de akte van afstand . 

Dingaan werd verder naar het noorden verdreven, zoodat 
men niets meer van hem te vreezen had. In 1840 werd bij 
in Swaziland door zijn eigen volgelingen vermoord. Zooloe
land werd aan de Republiek N atal vervallen vet·klaard. 

Zoo was dan ook N atal in bet bezit der Trek boeren. 
Moselekatse in Transvaal on Dingaan in N atal, de beide 
meedoogonlooze tirannen van het zwarte ras, waren voor goed 
tenonder gebracht. Eindelijk had men dan het lievelings
denkbeeld van Retief, de vestiging in het aan zee gelegen 
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Natal, kunnen verwezenlijken. De jeugdige Republiek was te 
dierbaarder, daar ze in bloed en tranen was gegrondvest. 

Potgieter had ten westen van het Drakengebergte een 
zelfstandigen staat gevormd, bestaande uit twee distrikten. 
Het eene, Winbu1·g, omvatte de helft van den tegenwoordigen 
Oranje-Vrijstaat. Het andere, Potchefstroom, het tegenwoor
dige TransvaaL 

In 1840 werd tusschen deze en Natal een bondgenoot
schap gesloten. 

In den naam van het stadje Pieter-Maritzbnrg wordt nog 
de herinnering van de beide Boerengeneraals bewaard. Van 
Pieter Retief en van Gert Maritz. 

Het schoon gelegen N atal werd onder de overwinnaars 
verdeeld. Ieder der kolonisten, dio vóór 1840 in het land 
was gevestigd, kreeg zijn deel. 

Voorts werd er een geregeld Bestuur ingesteld. Er was 
een Volksraad van 24 leden, die de hoogste wetgevende 
en rechtsprekende macht i.n zich vereenigde. 

Helaas, dat de schoone toekomst dezer Republiek zoo 
spoedig in bloed e~ tranen zou ten onder gaan! 



LIJDEN EN STRIJDEN. 

[V. 

Natal weer In 't laatst van 1839 was de kleine En· 
verloren. gelsche bezetting uit N atal teruggeroepen. De 

Regeering te Londen had reeds meer dan genoeg te doen 
met hare Koloniën, zoodat ze voorloopig niet naar vermeer· 
dering van koloniale macht in Zuid-Afrika; welke altijd veel 
offers vergde, streefde. De Boeren hadden derhalve in N atal 
vrij spel. Ze hadden er de .Republiek Nntal gevestigd en tracht· 
ten door het uitvaardigen van verschillende besluiten, vastbeid 
aan het jeugdige volksbestaan te geven. Maar het zou niet 
van langen duur zijn ! Reeds in 1842 kwam een Engelscha 
legerafdeeling, groot 260 man en gewapend met drie kanon· 
nen, er de Enge1sche vlag planten. De Boeren liepen te 
wapen. Ze versloegen de Engelschen, die, met achterlating 
van hunne kanonnen, binnen hun versterkte kamp moesten 
vluchten. Daar werden ze met hun eigen kanonnen bestookt 
en 26 dagen lang belegerd, tot ze ontzet werden door nieuwe 
Engelscha troepen. De Boeren hoopten op hulp van uit 
Nederland, omdat ze zich niet te best konden voorstellen, dat 
onze De Ruyters en Trompen, die reuzon van ons Hollandsch 
ras, voor goed in hunne graven sluimerden. 

Erger echter dan het uitblüven van Hol1andscbe hulp 
was de oneenigheid, de verdeeldheid, welke onder de Boeren 
ontstond. Er was geen voldoende vastheid van bewind. Re
geeringloosheid dreigde. Toen haddon de Engelsehen gemak· 
keiijk spel. De meerderheid der Trekkers echter zou niet 



22 

dulden, dat ooit weer de Engelscbe vlag over ben waaien zou. 
Om aa.n die vlag te ontkomen, waren ze de Kaapkolonie uit
getrokken l Daarom hadden ze jaren rondgezworven door de 
Afrikaansche wildernissen, bad er zooveel kostelijk burger
bloed gevloeid, was er zoo menige wees en weduwe onder 
hen en rouw in tal van familiën I Toen de vraag aan 'de 
vrouwen werd voorgelegd, wat ze wilden : blijven in Na tal 
onder de Engelscbe vlag of weer trekken over de Draken
bergen, was het fiere antwoord van velen harer : 

Liever barrevoets de bet·gen over, den dood of de vrijbeid te
gemoet, dan weder onder Engelse11 bestuur! 

Is bet wonder, dat zulke heldhaftige vrouwen geen lafaards 
tot mannen konden hebben en hare zonen heldenmoed als 
met de moedermelk indronken? 

Zoo werd Na tal weer grootendeels door de Trekboeren 
verlaten. In 1843 waren er nog sleohts 500 familiën der 
Boeren over. Later, in l84 7, ging ook Pretorins met zijn 
aanhang, toon het ook hem ondoenlijk bleek, Engeland 
van het genomen besluit, Na tal bij de Kaapkolonie in. te 
lijven, af te breng®. Engeland ging uit van de allerdwaaste 
beschouwing, dat de Boeren eenmaal Engelsche onderdanen 
waren en dat al bet land door hen verkregen, daardoor 
vanzelf aan Engeland vervallen was. Mot deze theorie zou
den ze heel de wereld wel voor zitlh kunnen opeischen! 

Slechts enkele Boeren bleven in N atal achter, die zich 
met het Engelsche bewind verzoenden. 

Als noordgrens van de Kaapkolonie gold steeds de Oranje
rivier. 0 ver de Drakenbergen, in den tegen woordigen Oranje
Vrijstaat, zou men derhalve in elk geval vrij zijn, daar 
N atal zich niet verder dan dit gebergte uitstrekte. 

Oe Vrijstáat onder Het scheen echter dat er voor 
Engeland. deze Trekkers geen rust was weg-

gelegd! Engeland achtervolgde hen overal! Ongeveer ter
zelfder tijd, dat Pretorius uit Na tal wegtrok, verklaarde de 
Engelsche Gouverneur den Oranje-Vrijstaat aan de Engel
soho kroon vervallen ! Reeds in 1845 waren Engelsche 
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troepen de Oranje-rivier overgetrokken en hadden feitelijk 
het land bezet. Bij proclamatie van 3 Februari 1848 werd 
het voor goed tot Britsche bezitting verklaard, onder den 
naam "Souvereiniteit van de o~·anJe-~·ivier" ; het land tusschen 
de Vaal- en de Oranje-rivier, met het Drakengebergte tot 
Oostg1·ens. 

Pretorius trok toen de V aalrivier over en vestigde zich 
bij de ~fogaliësbergen, in de nabijheid van bet later naar 
hem genoemde Pretot·ia. 

Potgieter had zich noordwaa.rts in Transvaal gevestigd , 
om zoo de Delagoa-baai te bereiken. De Boeren begrepen 
opperbest, dat een weg naar zee voor hen onmisbaar was! 

Pretori us(l) trok, terwijl zijn vrouw stervende was, met 
400 man tegen de Engelsehen op om hen uit den Vrijstaat 
te verdrijven. Te Boomplaats niet ver van Bloemfontein, de 
tegenwoordige hoofdplaats van den Oranje-Vrijstaat, had in 
1848 de slag plaats. De Boeren, ofschoon ze niet verslagen 
waren, konden echter niet tegenhouden, dat de Vrijstaat als 
Britach gebied werd behandeld. 

Transvaal bleef Zoo was dan slechts het land ten noor-
vrij. den van de Vaalrivier (Transvaal) nog vrij 

gebied. Herhoaldelijk was verklaard, dat de Engelsehen 
die rivier als grens zouden eerbiedigen, gelijk ze dit vroe
ger van de Oranje-rivier hadden verzekerd. 

Toen de Engelsehen het met de inboorlingen niet konden 
stellen, en ze begrepen, de hulp der Boeren noodig te heb
ben, waarborgde het Britscbe gouvernement uitdrukkelijk bij 
het bekende Zandriviertractnat in 1852, "aan de Emigranten
Boe?'e11 ten Noorden van de Vaal oolle onafhankelijkheid, 
met de beste {oensrhen voor vrede en v1·iendschap van weers
zijden". 

( I) Onlangs werd in de Engelscha pers verteld, dat Paul Kruger een groote 
som gelus op bet hoofd vau Rl•odea gezet had. De Engolsche bladen zullen 
zich een halve eeuw vergist h I.Jben en beuoeiden wellicht in herinnering te 
breng<'ln, dat toenmaals Pretorius vogelvriJ werd verklaard; er 2000 gulden 
door de Engelsche regeering werû uitgeloofd voor zijn aanhouding. 
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Een paar maanden later, den 16den Maart I 852, reikten de 
Potgieterpartij en de Pretoriuspartij, die eens fel tegenover 
elkaar stonden, zoodat zelfs burgeroorlog dreigde, elkaar in 
de beide aanvoerders over den geopenden Staten-Bijbel de 
hand van vriendschap en broedertrouw. De Zuid-Afrikannschc 
Republiek, zoo werd nu de officiëele naam voor Transvaal, 
was hiermee gegrondvest. Het doel der Trekkers, na een 
hijna twintigjarig omzwerven, was eindelijk bereikt. 

Spoedig daarop, in 18ó3 werden de beide groote leiders, 
Potgieter en Pretorius tot hoogere ruste opgeroepen. 

Oe Oranje-Vrijstaat Ze hadden alzoo niet mogen 
ook onafhankelijk. aanschouwen, dat ook het land 

tusschen de Oranjerivier en de Vaalrivier ztjne onafhankelijk
heid herkreeg. De Engelsehen hadden veel last met de inboor
lingen, omdat ze niet, zooals de Boeren, het talent bezaten, 
met de inboorlingen om te gaan. De Britsche Gouverneur 
vertrok in 1852 met zijn troepen uit het land, dat hij slechts 
voor "springbokken en wilde beesten" geschikt vond. Den 
23sten Februari 1 54 werden bij het Verdrag van Bloemfontein 

de bewoners • voor een in alle opzichten vrij en onafhankelijk 
volk" verklaard en zoo werd dit land "van springbokken ~n 
wilde beesten" de tweede onafhankelijke Jloerenrepubliek. 

Onder veel leed en strijd was de onafhankelijkheid der 
beide Boerenrepublieken gevestigd. 



DE VRIJHEID VERLOREN EN HERWONNEN. 

V. 

Verwarring De vrijheid der Republiekjes had toenmaals 
en strijd. ongetwijfeld hare ernstige schaduwzijde. Er 

was geen vastheid van bewind. Geen door allen erkend 
gezag. Vandaar verwarring, oneenigheid, verdeeldheid, welke 
ten slotte zulke ernstige afmetingen aannam,dat ze tot broe
derkrijg leidde. 

Vooreerst tusschen Transvaal en den Oranje· Vrijstaat in 
1857, toen op het laatste oogenblik bloedvergieten werd 
voorkomen, doordat Paul Kruger · (thans de wereldberoemde 
Oom Paul) als onderhandelaar optrad. 

In de Zuid-Afrikaansche Republiek zelf tusschen de vroe
gere Potgieterpartij en Pretoriuspartij. Gewapend stonden 
de partijen tegenover elkaar. Den 5den Januari 1864 kwam 
het zelfs tot een treffen, waarbij 7 Burgers gedood en 30 
gewond werden . 

Gelukkig, dat de Regeering na dien tgd met Pretorlus 
(den zoon van den ouden voortrekker) tot President en 
Paul Krugcr tot Commandant-Generaal sterk genoeg stond, 
om de orde te handhaven. 

Diamantvelden. In 1871 trad Pretorius als Staatspresi-
dent af, daartoe door den Volksraad ge 

noodzaakt. Hü had in 1872 de Uitspraak van Bloemhof 
onderteekend, waarbij de Engelsche Regeering een aanzien
Itik gedeelte van de landen tenNoorden der Vaalrivier, bijv. 
het geheele district Bloemhof, groote deelen van de distric-
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ten Potchefstroom en Mm·ico had genaast. Streken, door de 
oudste Kolonisten reeds lang bewoond. 

Dit kwam daardoor, dat in de streken ten noorden van 
de Vaalrivier diamanten werden gevonden. 

In 1867 vond een Hollandsche Boer in het westelijk deel 
van het district Hope Town een mooien steen, die bij on
derzoek bleek een diamant van groote waarde te zijn. Uit 
een ingesteld onderzoek werd het duidelijk, dat men in de 
streken, wanr de Vaalrivier in de Oranje-rivier uitmondt, 
wellicht de rijkste diamantvelden ter wereld had. 

Vandaar, dat de Engelscha regecringin 1871 die sü·eken, bijv. 
Griqualand- WPst onder Britsch bestuur plaatste, of zooals 
men zich gaarne uitdrukke onder de Britsche "bescherming." 
President Brand van den Oranje-Vrijstaat kwam daartegen 
op, omdat ze reeds lang tot den V rijstaat hadden behoord. 
Me.ar het baatte hem niet, al ging hij ook persoonlijk naar 
Engeland. rren slotte werd de Vrijstaat gedwongen, tegen 
vergoedi!lg der luttele som van ongeveer tien millioen gul
den, Engeland die _rijke streken af te staan. 

Zoo heeft de Britsche inhaligheid zich nooit verloochend, 
was het machtige Engeland niet ongelijk aan den roover, 
die den reiziger met de pistool op de borst zijn beurs vraagt. 

President Opvolger van Pretorins was de Kaap-
Burgers. sche predikant Dr. Burgers, een man van 

zoogenaamde vrijzinnige richting, die, dit had men vooruit 
kunnen zien, nooit de reehte leidsman voor het volk van 
hoekige, steile Calvinisten kon zijn. Hij wenschte spoor
wegverbinding met de Delagoa-baai, waarop reeds Potgieter 
de aandacht had gevestigd. In den winter van· 1875 op '76 
trok hij nnar Europa, om die spoorwegplannen te kunnen 
verwezenlij ken. 

Het volk der echte Trekkers was nog niet tot rust ge
komen. Trekken zit deu echten A.frika.ner Boer in het bloed. 
Vandaar, dat in 187 4 en later weer velen al hun bezittingen 
op de ossenwagens gingen laden, bonderJen uren verder 
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noordwaarts en oostwaarts trokken, dwars de Kalihariwoest!jn 
door na.ar Damaraland (Duitsch) en het Portugeesche 
Humpata tot de Westkust van Afrika. 

In den onophoudelijken strijd met de inboorlingen konden 
in die arme woest!jnachtige streken de door hen gestichte 
Republiekjes zich echter niet voorspoedig ontwikkelen. 

Zo waren blijkbaar de grenzen overschreden van het 
gl'bied, waar het ITollandsch-.A.frikaanscbe ras tot zijn hoog
ste ontwikkeling kan komen, n.l. de zuidelijke belft der 
hoogvlakten van Zuid-Afrika. 

In Transvaal zelf badden de Bocren voortdurend te kampen 
met Kafferopsta.nden . Herhaaldelijk trokken onder bevel 
van Paul Iüuge1· komma.ndo's uit. Kruger verwierf zich 
in een reeks gevechten den naam van den besten ge
neraal der Boeren. 

Oe (1) In 187G stond bet Kafferhoofd Seko-
annexatie . koe:ni op, tegen wien onder bevel van Preto
r-ius (den vroegeren President) en Generaal8mit (den Vecht
generaal) 2000 Boeren optrokkeB. Er was in het Boeren
leger groote ontevredenheid over het bestuur van Dr. 
Burgers en toen de aanval op de hoofdvesting van den 
Kaffervorst mislukte, trokken de Boeren naar huis terug. 
Toen werd noar Europa geseind, d.lt heel de blanke bevol
king in Zuid -Afrika gevaar liep, door de zwarten vermoord 
te worden . Engeland moest wel, zoo heette het, tusschen
beide komen, om zijn landgenooten te beschermen. De Re
gearing van de Zuid-.A.frikaansche Republiek was daartoe 
niet bij maebte. Zoo kwam in 1877 te Pretoria aan Sltep
stone, die in last had de Engelsche vlag te hijscben. Door 
bedriogelijke handelingen werden vele Boeren vcrlokt te 
teekenen op lijsten, waa.rin ze de Engelsche Regecring 
verzochten de Republiek in bescherming te nemen. Enge
land, goedig als altijd, was daartoe natuurlijk volkomen 

( 1) Annexatie (an-nek-saat-sie) = Aanhechting, inlijving - Verzachteode uit
drukking voor diefstal en roof. 
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bereid en zoo vaardigde Shepstone, 12 April1877, een pro
clamatie (bekendmaking) uit, waarbij verklaard werd, dat de 
Zuid·Afrikaansclte Republiek voortnan zou sta.an onder oppergezag 
van Engelands Koningin. Wel werd daartegen geprotesteerd, 
ook, hoewel zeer zwak, door President Burgers, maar men 
was te bevreesd, den aan rand er der vrijheid zoo spoedig 
mogelijk over de grenzen te drijven. Dr. Burgers ging heen 
en vestigde zich metterwoon in de Kaapkolonie. 

Velen geloofden nog altijd in Engelands goede trouw en 
meenden, dat wanneer men te Londen precies wist, boe 
de stand van zaken was, de Engelscha Regeering onmiddel
lijk de annexatie zou herroepen, 

Immers Sekokoeni had reeds om den vrede verzocht en 
de Boerenregeering was volkomen m staat baar eigen ge
bied te verdedigen. 

Gezantschappen Paul Kruger en Dr. ,Jorissen werden 
naar Engeland. spoedig, nog in 1877, naar Engeland ge

zonden, om de regeering van het onrecht, de vrije Republiek 
aangedaan, te overtuigen. Maar ze tikten hier aan een ge
sloten deur. De BÖeren zouden het zoo best mogel~jk onder 
Engelands oppergezag hebben! De Engelscha regeering zou 
opperbest voor hen zorgen, maar de annexatie was onher
roepelijk! Het Transvaalscha volk zelf, zoo beweerde de 
Engelsche minister, was zeer met het oppergezag der Ko
ningin ingenomen. 

Met deze treurige tijding kwam het gezantschap in De
cember 1877 te Pretoria terug. Eén volksstemming werd 
gehouden en daaruit bleek, dat van de 8000 stemgerechtig
de Burgers slechts f>87 onder het Engelach bewind zich 
zouden schikken. 

Met zulke cijfers voor zich, zou Engeland het niet 
kunnen weigeren, de Republiek hare zelfstandigheid te 
hergeven! 

Een tweede Deputatie werd gezonden. Paul K1·uger, 
Plet Jouhert en een Hollander, de heer Bok, die als secre-
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taris moest dienst doen. Ook deze zending was tevergeefs. 
De annexatie was onherroepelijk. De Engelscha opperbevel
hebber in Zuid-Afrika Wolseley snoefde, dat de zon eerder 
van het uitspansel !ZOU verdwijnen en de Vaalrivier naar hare 
bron terugstroomen, dan dat de Britscbe vlag te Pretoria zou 
worden neergehaald, terwijl de Britsche Gouverneur te Kaap
stad verzekerde: "Transvaal is Engelach en blijft Engelsch." 

Volksvergadering De Engelsehen hadden tegenover 
te Paardenkraa/, den Zoeloekoning Cetj wayo, met wien 

ze in oorlog geraakten, een bloedige nederlaag geleden: 49 
officieren en 757 minderen bedekten het slagveld. Nieuwe 
troepen, waarbij ook de Fransche prinsNapoleon (de eenige 
zoon van Na poleon III), die in Zoeloeland het leven liet, 
behaalden wol de overwinning, namen den Zoeloekoning ge
vangen, mnar het had Engeland gt·oote inspanning gekost. 
De Boeren weigerden voor Engeland de wapenen op te 
vatten, wnaraan zo trouwens groot gelijk hadden. 

Onder den indruk van de beide mislukte deputatiën en van 
den opstand der Zoeloekaffers ha? in December de groote 
Volksvergadering te Paardenkraal plaats. Vijfduizend gewa
pende Boeren waren bijeen en daar werd op Dingaansdag 
(16 December 1880) plechtig de vlag der Zuid-Afrikaanscha 
Republiek geheschen. Vo01·af had het Driemanschap Paul 
Kt·uget·, Pretol'ius en Piet Jonbe1·t e·en proclamatie uitge
vaardigd, waarin o. a. gezegd werd : "Wij verklaren voor 
God, den kenner der harten en voor de wereld : iedereen, 
die van ons als oproermakers spreekt, is een lasteraar. Het 
volk der Zuid-Afrikaanscha Republiek is nooit onderdaan 
van Hare Majesteit geweest en wil het ook niet wezen I" 
Oe Vrijheids- Zoodra de .Republiek was afgekondigd, 

krijg. werd Potchefstroom bezet door den dappe-
ren Cronjé. De Engelscha bevelhebber werd met 60 man 
krijgsgevangen gemaakt. 

Bij Bronkhorstspndt versloeg de Commandant Frans 
J oubet·t een Engelscha legerafdeeling van 250 man, in welk 
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gevecht de Engelscha bevelhebber doodelijk gewond werd. 
Over de Draken bergen, uit N atal, zou echter de Engel

sche generaal Colley de Republiek binnenrukken. Hij had 
1500 man onder zijn bevelen en was ruim van geschut 
voorzien. De opperbevelhebber der Boeren, Generaal Piet 
Joubert, had 1500 Boeren te zijner beschikking, om den 
Engelsehen den doortocht te beletten. 

De hoofdaanval had plaats te Laingsnek (Lange Nek) 28 
Januari 1881. De Boeren sloegen schitterend den aanvalaf, 
zoodat binnen enkele uren 80 Engelschen, onder wie 7 of
ficieren, bet slagveld bedekten. De Boeren hadûen 14 man 
verloren. De Engelsche generaal moest de witte vlag ver
toonen, om de gewonden te kunnen meevoeren. 

Uit Pieter Madzburg rukten echter nieuwe Eugelscbe 
troepen aan en om dezen den weg te versperren, trok Gene
raal Smit (de Vechtgeneraal) met 200 Boeren te paard het 
Engelscha legerkamp om. Bij de Ingogo-ri~:ier ontmoette hij 
den vijand. De reeds zoo afgematte Doeren vochten echter 
als leeuwen van 'f!. morgens 11 tot 's avonds 7 uur. Onver
biddelijk werd elke kanonnier direct bij de kanonnen neer
geschoten, zoodat het kanonvuur zwijgen moest. Onder een 
hevig onweder en geweldigen regen trokken de Engelsehen 
af. Ze badden 4 officieren en 61 soldaten verloren, 3 offi
cieren en 163 man · waren gewond, terwijl acht Boeren 
waren gesneuveld. 

Ongetwijfeld, de Engelsehen hadden grooter legers kunnen 
doen aanrukken, om zoo de Boeren te verpletteren. Maar 
een algeroeene opstand in Zuid-Afrika stond te vreezen. 
Daarbij was door heel de beschaafde wereld de publieke 
meening op de hand der Boeren. Wat echter van het hoog
ste belang was, Gladstone was toen eerste minister van En
geland. Deze edele man was niet belust op het bloed der 
dappere Boeren. Hij wilde geen wraak, liever zou hij de 
dapperheid der kleine heldenschaar eeren ! Geheel anders 
dan de generaal Colley zelf. Die meende, dat de Britsche 
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krijgseer vorderde, den Boeren een gevoelige nederlaag 
toe te brengen. Ofschoon reeds over den vrede onder
handeld werd, wilde Colley de Boeren uit hunne stellingen 
verdrijven, vóór de vrede werd gesloten. Onder begunstiging 
van de nachtelijke duisternis braebt hij van 26 op 27 
Februari zijne troepen en geschut op den top van den 
Majuba (Spitskop). De Boeren badden hunne gewone waak
zaamheid niet in acht genomen, omdat ze tij tlens de vredes
ondorhandelingen zoo'n daad niet konJen verwachten. 's Mor
gens 5 uur, 't was op een Zondag, bemerkte do Generaal, 
of juister gezegd, düms echtgenoote, de Engelseben op den 
"kop". Kort en krachtig luidde het bevel tot de kleine 
schaar, slechts 150 man sterk: "de Engelsehen zijn daar 
op den kop en jullie moet hen daa1· gaan afhalen!" 

De Boeren aarzelen niet, al schijnt het pogen hopeloos. 
In drie afdeelingen wordt de bergtop beklommen, onder het 
onafgebroken vuur dor Eng lscbe kanonnen. De Boeren ver
schuilen zich achter elk rotsblok, welke tot bedekking 
kan dienen. Zoo gaat het steeds vcrder bergopwnarts, ieder 
Roodbaaitje, die over de rotsen~ neerziet, is een kind des 
doods. liet schot mist nooit zjjn doel. Zoo hebbon ze tegen 
1 uur 's middags den top bereikt, wmu de viJand hen 
wacht met gevelde bajonet. Mnar vastbomtien dringen de 
Boeren voorwaarts. Binnen een half uur is de strijd beslist. 
De Engelsehen wijken, en zoodra ook de Engelsche gene
raal doodelijk getroffen neervalt, de derde afdeeling der 
Boeren den top bereikt, slaan de Engelsehen in wilde vlucht 
uiteen. 

Toen men het slagveld overzag, bleken 4 Engolsche offi
cieren en 86 man gedood, meer dan 100 gewond. En het 
verlies der Boeren ? Slechts één man gesneuveld, zes gewond, 
van wie één kort daarop overleed. 

De kleine heldenschnar had een der schitterendste over
winningen behaald, waarvan de geschiedenis melding maakt. 
Ze vorderden echter niet voor zichzelf de eer der overwin-
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ning op, maar ze dankten daarvoor God "onzen grooten 
Generaal", gelijk een der aan voerders het uitsprak ! Een 
machtige juichkreet trilde de wereld door, zoodra het hel
denfeit bekend werd en wij zagen als voor onze oogen de 
dagen van onze Hollandsche glorie herleven I 

Oe Den 23sten Maart 1 81 werd te O'Neill aan 
Vrede, Langnek de vrede gesloten. De onafhankelijkheid 
van Transvaal werd door Engeland erkend, doch onder 
suzereiniteit (oppertoezicht) der Engelsche kroon. Engeland 
zou het recht verkrijgen, door een Engelsehen resident toe
zicht te doen houden op de inboorlingen-politiek en de 
buitenlandsche aangelegenheden. In 1884 bij de Conventie 
te Londen is uitdrukkelijk ook die suzereiniteit (een rek
baar begrip) vervallen en bleef alleenlijk bepaald, dat de 
Republiek elke verplichting tegenover een Buitenlandsche 
mogendheid aangegaan, met uitzondering van den Oranje
Vrijstaat, ter kennis van de Engelsche kroon moest brengen, 
welke dan het recht behield, die binnen 6 .:nnanden na ont
vangst .van een afschrift, te vernietigen. Daarbij werd dan 
ook nadrukkelijk do naam "de Zuid-.A.frikaansche Repu
bliek" hersteld. Die Republiek is in betrekking tot hare 
binnenlandsche aangelegenheden een even onafhankelijke 
Staat als het vereenigd Korrinkrijk zelf. 
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NIEUWE AANSLAGEN OP DE VRIJHEID. 

VI. 

Oe Britsche Reeds in 1854 werd door een Boer in 
roorer. het district Pretoria goud gevonden, maar 

de regeering hield het verborgen, om het land niet door 
een schare gelukzoekers te doen verderven. Toch kon dat 
op den duur niet verborgen blij ven. Voornamelijk vanaf het 
jaar 1886 dagteekent de ontzettende toevloed van gouddel
vers naar de Zuid-Afrikaanscha Republiek. Vooral de "Rand" 
(Witwater-rands-gebergte) bleek een schier onuitputtelijken 
voorraad goud te bezitten. Middelpunt er van is de 
goudstad Johannesburg. In 1886 werden er de eerste hui
zen gebouwd en in 't begin van l 899 telde de stad ·reeds 
meer dan honderd en twintig duizend inwoners. De grootste 
stad van Zuid-Afrika. Maar niet alleen dáár. Op verschil
lende andere plaatsen in de Republiek bleken goudhoudende 
riffen te zijn. 

Tienduizenden gelukzoekers, vooral veel Engelsehen, over
stroomden het land. De geldkoningen, Rhodes voorop, konden 
zich wel de haren van spijt uit het hoofd trekken, dat Enge
land zich het rijkste goudland ter wereld had laten ontglippen. 
Niettemin, hun plan stond vast: Transvaal zou weer En
gelach worden. De heeren, die overigens het kiesrecht voor 
het volk nu juist niet zoo begeerlijk achtten, begrepen vol
komen, dat nu het stembiJlet va.n 't hoogste belang was. 
Konden ze het zoover sturen, dat alle Engelsehen stem 
kregen, dan konden ze heel gemakkelijk de Boeren over
stemmen; zoo zou langs vreedzamen weg de Republiek 
geheel in Engelsoho handen komen. De Boeren, die 

3 
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anders volgens de Engelsehen zoo onbegrijpelijk dom zijn, 
begrepen den toeleg en ze verzwaarden den eisch van het 
kiesrecht. Zoo konden de Engelsehen wel in het land ko
men, om geld, grof geld te verdienen, maar ze kregen niet 
het kiesrecht. De Engelsche arbeiders zelf bekommerden er zich 
ook niet over, omdat die slechts naar de Republiek kwamen, om 
haar zoo spoedig mogelijk met een gevulden buidel weer te 
verlaten. Maar de bezitters der mijnen dachten er anders 
over ; ze hadden verschillende bladen tot hun dienst en zoo 
begonnen ze te spreken over de "uitlandergrievetl". Die arme 
"uitlanders" werden door de Boeren verdrukt ! 

Wilden de Boeren niet goedschiks hun land aan de En
gelsche kapitalisten overleveren, dan maar met geweld. 

Ten noorden van de Republiek had Cecil Rhodes de macht 
in handen. Het reusachtig gebied tusschen Limpopo en 
Zambesi geraakte, nadat duizenden Matabelen waren ver
moord, grootendeels in handen van een maatschappij, waar
,·an Rhodes de hoofdpersoon is. Dáár hoopte men ook goud 
te vinden; dáár onmetelijke schatten te Yerzamclcn. Maar 
dat viel niet mee. Hadden de heeren het rijke Transvaal er 
bij, dan waren ze klaar. Om de inboorlingen in bedwang 
te houden, had die maatschappij aldaar een goed gewapend 
legertje. Dat leger kon meteen gebruikt worden om do .Boe
ren te overrompelen. In alle stilte werd het plan voorbe
reid. Het legertje zou over de grenzen in het westen aanruk
ken en mot snellen marach naar Johannesburg opmarcheercn, 
waar men hoopte te zijn, voor de Bocren wisten wat er aan 
de hand was. Aan het hoofd van deze beruchte, gewapende 
rooverbende stond Dr. Jameson. 

Den 29sten December 1895 overschreed het leger de gren
zen, ten einde Oom Paul een nieuwjaarsvisite te brengen, 
welke hem heugen zou. Op den Nieuwjaarsdag waren de 
Engelscha roovcrs Johannesburg op een afstand van vier uur 
genaderd. De hoofden aldRar waren van alles onderricht. 
Toen echter stuitten ze op de Boeren, die in allerijl te wa-
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pen waren gesneld. De dappere Cronjé met zijne mannen 
hield de 800 Engelsehen tegen, hevig werd er gevochten, 
maar ook hier weer trokken de Engelsehen aan het kortste 
eind. De geheele roovm·bende werd gevangen genomen en 
ter dood veroordeeld. Maar Oom Paulliet genade voor recht 
gelden en zond Jameson en diens mannen naar Engeland, 
om daar hun straf te ontvangen. In plaats van gestraft te 
worden, werden de roovers in Engeland als ware helden 
begroet. Geen wonder, waar later afdoende is gebleken, dat 
de Engelscha miniflter van koloniën, de beruchte Chamber
lain, zelf de hand in de lage samenzweering had. 

Het plan was mislukt! Maar, wie roeenen mocht, dat de 
Engelscha kapitalisten hun plan opgaven, zou zich vergissen. 
Trans.vaal zou Engelach worden. Het had goud, veel goud 
en dat wist de Engelsche Regeering maar al te goed. De 
uitlandergrieven werden weer opgerakeld en in tal van be
driegelijke adressen werd een beroep op de Koningin van 
Engeland gedaan, om tusschenbeide te komen, ten behoeve 
harer zoo verdrukte onderdanen~ Zóó verdrukt, dat velen 
in enkele jaren, anderen in enkele dagen schatrijk waren . 



DE LONT IN HET KRUIT. 

VII. 

Uit/andergrieven Hoofdgrief was en bleef, dat de 
weer opgerakeld Engelscbe dobbelaars er niet in konden 

slagen, het kiesrecht voor den Uitlauder te verkrijgen. Na de 
grootmoedige houdig der 'fransvaalsche Regeering, die de 
rooverbende de vrijheid schonk, naar Engeland terug te 
keeren, die de hoofdaanleggers van het komplot te 
Johannesburg, ter dood veroordeeld, begenadigde, had men 
mogen verwachten, dat de oproerkraaiers een toontje lager 
zouden hebben gezongen. M:anr dit was allerminst, toen de 
eerste schrik geweken was, het geval. Was niet de vroe
gere schroevenfabrikant Chamberlain in Engeland minister 
van koloniën en zou die niet de Boerenrégeering de duim
schroeven kunnen en willen aanzetten, om door het kies
recht Transvaal toch Engelach te maken ? De list was 
mislukt. Geweld bleef er over. De Johannesburgscha 
verdrukten richtten een verzoekschrift tot Hare Majasteit 
de Koningin van Engeland, om bescherming voor hare onder
danen in Transvaal te verzoeken. De grieven waren vele en 
velerlei. In hoofdzaak merkten echter alleen de E11gelsche 
Uitlanders die, of liever ook zij niet, maar de politieke 
raddraaiers, die voor goud het woord der kapitalistische 
mijnbezitters spraken. 

Het kiesrecht moest den uitlauder wordon verleend. 
Het onderwijs deugde niet. 
Er was wanbeheer der geldmiddelen van den Staat. 
De politie handelde willekeurig. 
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En allerlei andere "grieven" meer. 
De toeleg was duidelijk. De roover Dr. Jameson en zijne 

bende werden niet gestraft, maar toegejuicht. De schade
vergoeding, door de maatschappij van Rhodes aan de Zuid
.A.frikaansche Republiek te betalen, liet nog steeds op zich 
wachten. Minister Chamberlain, het bleek meer en meer, 
had in den baruchten Jameson-tocht de hand gehad, zoodat 
hem dit onlangs voor het oor van heel de wereld in het 
Britsche parlement is verweten ! Houddorst en landhonger 
dreef van de eene ongerechtigheid tot de andere. De Re
publiek moest vernietigd worden I 

De Engelscha Regeering was wel zoo vriendelijk, haar 
voor te stellen, zelf maar den strop te draaien, waarmee ze 
geworgd zou worden. 

Veel gaf Oom Paul toe. lT ct kiesrecht zou na zeven
jarig verblijf verleend wot·den. Maar er werd vijf jaar geeischt. 

Ten slotte zou ook het kiesrecht na vijf-jarig verblijf 
kunnen verkregen worden, mits de Engelsche minister dan 
ook niet meer sprak van een suzereiniteit, welke reeds in 
1884 bij de conventie van Londen vervallen was. 

Het schijnt, dat Chamberlain zich heeft schuldig gemaakt 
ann opzettelijke vervalsehing der telegrammen van de En
gelsche Regeering naar Pretoria. 

Nieuwe eischen zouden nu worden gesteld. 
Nog was men in Londen niet tevreden. Het Engelach 

zou op ééne lijn met de landstaal moeten worden gesteld. 
Toorn, rechtmatige toorn, geweldige toorn maakte zich 

van de Boeren meester, wanneer ze zich afvroegen met 
welk recht Engeland zich mengde in de binnenlandsche 
aangelegenheden der Republiek. 

Terwijl de Engelscha regeering voortging met hare betui
gingen van vrede, zond ze steeds meer troepen naar de 
grenzen der Republiek. De duimschroeven moesten steeds 
scherper worden aangezet I Bedreigingen in hoffelijken vorm I 

Het spreekt, dat de Republiek dit niet kon toelaten en 
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niet wachten mocht tot Engeland zoovoel troepen bijeen 
had, dat er feitelijk geen verzet meer mogelijk zou zijn. 

De oorlog was on vermij delijk ! Oom Paul stelde daarop 
de Engelsche Regeering den eisch, binnen 48 uren hare 
troepen van de grenzen der Republiek terug te trekken en 
toe te stemmen, dat alle geschillen door arbitrage (scheids
gerecht) zouden worden beslist. Toen den 11den Octobe1· 1899 
's namiddags 5 uur aan die eischen niet was voldaan, trokken 
de Transvalers de grenzen van Na tal over, het Engelsche 
leger tegemoet. 

Reeds vooruit stond vast, dat ook de Oranje-Vrijstaat 
met de zusterrepubliek zou staan of vallen. Terecht begreep 
deze Republiek, de geschiedenis was haar tot leermeesteres, 
dat het vernietigen van de onafhankelijkheid der Zuid-Afri
kaanscha Republiek haar eigen doodvonnis was. Met een 
trouw, die aanvankelijk weinig te wenschen overliet, welke 
recht heeft op de bewondering van ieder, die broedertrouw 
in de ure des gevnars was~rdeeren kan, hebben de Vrijstaters 
zich kloekmoedig gestold aan de zijde hunner broeders van 
over de V aal. 

Het publiek in Engeland, door een leugenpers op het 
dwanlspoor gebracht, was als dolzinnig! Hun bloed zij op 
hun hoofd, heette het! Die Boeren hebben in hun belache
lijken overmoed den oorlog gewild ! Welnu, Albion zal hen 
verpletteren ! 

Het grootste leger, twee honderd vijftig duizend man, 
tenminste op papier, dat· ooit over de wereldzee go
zonden is, zou die Hollandscbc Bocren wel klein krij~cn! 
De Onoverwinnelijke Vloot zinkt bij die krijgstoerustingen 
in het niet en zelfs tegen N apoloon werd op verre na 
niet zooveel kracht aangewond! Dit reeds bewijst, dat de 
Engel chc Rcgeering ;r.ich volkomen bewust is, dat het leger 
oen ;r.ware taak zou hebbon! Hccds moest een Engelach 
blarl erkennen, dat het Engelsche leger, sinds het bij W atcrloo 
togenover de wereldberoemde gsmlc van N apoloon stond, met 
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zulke geharnaste tegenstanders het zwaard niet bad gekruist ! 
Geen wonder! De keur van Engelands troepen trokken 

van New-Castle terug op Dundce. Van Dundee zijn ze in 
wilde vlucht naar Ladysmith geslagen, om bescherming te 
zoeken bij de dapperen van Generaal White, aldaar gele
gerd. Maar nog was de Octobermaand niet ten einde, of 
Ladysmith werd door de Boeren geheel ingesloten. Aan de 
Westergreuzen Mafeking en Kimberley, de diamantstad. De 
kanonnen der Boeren, eerst zoo veracht, later zoo luide ge
prezen, bulderden ongeveer vier maanden lang uit hun me
talen monden het machtige vrijheidslied over den N atalschen 
bovenhoek. 

De troepen, welke tot ontzet van Ladysmith in het Oosten 
en van Kimberley in het Westen oprukten, hadden aanvan
kelijk weinig succes. In ééne weck leden ze drie verplet
terende nederlagen. Bij Stormberg, Magersfontein en Colenso. 

Kimberley en Ladysmith bleven ingesloten. 
Over den Spionkop en Brakfontein, aan de overzijde van 

de Tugela, beproefde Gencrilal Bulier opnieuw zijne troepen 
door den ijzeren gordel, waarin de ~Boeren "Juffrouw Smith" 
benauwden, te doen heenbreken, mfHil' steeds vruchteloos. 

De Generaals Symons en Wauchope gesneuveld en dui
zenden met hen. Wellicht twintig duizend man buiten gevecht 
gesteld en ongeveer vier duizend krijgsgevangenen te Pretoria. 

De eenige slag door de Engelsehen gewonnen, is die van 
Elandslaagte mn 21 October, wnn.r on.geveer 500 Boeren 
met twee kanonnen streden tegen een meer dan tienmaal 
sterkere overmacht. Hoewel de Engelsehen nog heel wat 
zwaardere verliezen leden dan de Boeren, was de strijd te 
ongelijk. De weergaloaze dapperheid kon het groote ver
schil in het cjjfer niet vergoeden. 

De Engelsche soldaten hebben daar hun weerlooze en 
gewonde vjjanden afgemaakt, zich verlustigend in het ljjdcn 
der gewonde Boeren, gelijk het roofgedierte zich verzadigt 
aan de martelingen, waaraan het z!jn prooi onderwerpt. 
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Het corps der Hollanders leed zeor zware verliezen. 
Mannen als Dr. Coster en De Jonge, die door als helden in 
den strijd zijn gevallen, (de laatste, gewond op het slagveld 
neerliggend, werd door de Engelscha lanciers afgemaakt) 
zullen een blijvende plaats hebben in de gesQhiedenis van 
Zuid-Afrika. 

Na vier maanden van aanhoudende nederlagen der En
gelachen kwam er echter een gebeele verandering in den 
stand der stukken op het bloedige schaakbord. De nieuwe 
Britscha opperbevelhebber, Lord Roberts, deed in 't laatst 
van Februari eon inval in het Zuid-westen van den Oranje
Vrijstaat en bedreigde over Jacobsdal de hoofdplaats Bloem
fontein. Daardoor werden de Bocren genoodzaakt het beleg 
van Kimberley op te breken. De dappere Bocrengeneraal 
Cronjé voerde een terugtocht uit, zoo meesterlijk, dat de 
militaire deskundigen in heel de wereld geen woorden ge
noeg kunnen vinden, om zijn lof te verheffen. Hij wist 
midden tusscben do Engelecho gelederen door zijn kanon
nen en ammunitie, heel zijn trein en het grootste deel van 
z~jn leger in vei1igheid te brengen. Met ongeveer vier dui
zend Boeren (het juiste cijfer kan niet worden vastgesteld, 
de Boeren zelf meidon slechts van 2 à 3000) verdedigde 
hij zich 10 dagen lang tegen de Engelscbe legermacht van 
4000() man. Gebrek aan ammunitie en leeftocht noodzaakten 
hem eindelijk te capituleeren. 

' t Was juist op den .A.majuba-feestdag, 27 l!'ebruari! 
Het verlies is zwaar, maar zal, hopen we, niet onoverko

melijk zijn. De onvergelijkelijk dappere Cronjé had het 
groote leger l 0 dagen lang opgehouden en afgemat. De 
Bocren badden daardoor de gelegenheid hunne stellingen 
te vmsterken, ten einde den opmarsch van Lord Roberts' 
leger naar de hoofdplaats van den Oranje-Vrijstaat te be
lemmeren! 

'fengevolgo van dien inval in den Vrijstaat moest Jou
hert ook Ladysmitb loslaten. Hij braebt echter vooraf alles 
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behoorlijk in veiligheid en toen eindelijk op den avond van 
den eersten Mnart enkele bereden man~chappen van Bullers 
leger er in slaagclan het uitgeputte Ladysmith te bereiken, 
kon de Generaal zelf den volgenden dag de aftrekkende 
Boeren aan den horizon zien verdwijnen. Hij had reeds 
lang geroemd, dat hij den sleutel der Boerenstellingen in 
zijn bezit had. Bij zijn vijfde poging om de stad te berei
ken, had hij dien sleutel echter niet meer noodig, want "de 
deur stond open". - Hoe groot het totaal der Engelscha 
verliezen in en om Ladysmith is geweest, kan niet worden 
bepaald, wellicht zal het cijfer nooit bekend worden, maa.r 
stellig kan het op 10000 man worden geschat. 

't Was te voorzien, dat op het vlakke terrein na.a.r Bloem
fontein de geweldige overmacht vnn Lord Roberts niet tot 
staan kon gebracht worden. Bloemfontein werd den 13den 
Maart door de Engelsehen bezet. Uit de Kaapkolonie moes
ten de Boeren zich daardoor ook terugtrekken. 

Thans zullen de Boeren voorloopig zich in hoofdzaak 
moeten bepalen tot de verdediging van TransvaaL 

Profetieën omtrent den eind~uitslag van deze worsteling 
te geven is gevaarlijk en nutteloos. 

De Boeren trokken op nnar de bedreigde grenzen onder 
den ouden strijdpsalm der Hûgenooten: "De Heer zal op
staan tot den strijd!" Het geloof van den grijzen President 
is ook hun geloof: "God is het, die de kogels bestuurt en 
de wereld regeert!" In dat geloof verrichten ze, als· de 
Calvinisten van alle tijden en van alle landen, als .onze va
deren tegen Spanje, als de Hugenooten in Frankrijk, als de 
Rondkoppen in Engela~d , als Washington en de zijnen in 
Amerika, wonderen van dapperheid, welke de wereld ver
bazen! 

Het kommando van Krugersdorp, zoo werd gemeld, trok 
op met een nieuwe vlag. Niet alleen met het rood, wit en 
blauw van onze driekleur, saamgebonden door de groene baan 
der hope van Transvaal, maar als vijfde baan het Oranje. 
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Die vlag veraanschouwelijke niet alleen het blijvend ver
bond , met den Oranje-V rij staat, maar op den drempel van 
de twintigste e,euw . symboliseere zij de hope op de groote 
Republiek der Vereenigde Staten van Zuid-Afrika, waar het 
jong-Holland der Afrikaansche "kopjes" in geen enkel · op
zicht het oud-HoHand der moerassen aan de Noordzee be-
schamen moge ! , 

Mocht in deze geweldige worsteling, wat God genadig 
verhoeden moge, het Hollandsch-Afrikaansche element tijde
lijk het onderspit moeten delven, dit staat vast, dat daar
mee de toekomst nog niet is verspeeld. 

Onuitroeibaar diep zal de haat tegen de Engelsche over
heerscbing wortel schieten in het hart van eiken oprechten 
Afrikaner. 

Het wiegelied en de avondzang des levens zullen einde
loos het refrein herhalen : "Verlos ons, o God I en doe 
wrake over onze v!janden!" 

Wanneer dan binnen enkele tientallen jaren het goud
delven .ïn het scboone land niet meer loonend zal zijn; wan
neer geen Afrikaanscha diamanten verleidelijk meer flonkeren 
in het oog der .Engelscbe kapitalisten; wanneer het sobere 
land den menach zal roepen tot den onafgebroken, harden 
strijd des levens, slaat voor goed de ure der bevrijding uit 
de Engelsche boeien ! Afrika voor de Afrikaners I 

"Ons wil zijn vrij ! 
Daar blijf ons bij. 
God zal strij 
Aan onze zij ! " 



EEN VERGELIJKING. 1
) 

Job, grooter dan allen van het Oosten ! 
Victoria, grooter dan allen van het Weston! 

"Er was nu een dag, als z!jne zonen en z!jne dochteren 
aten en wijn dronken, in het huis van hun broeder, den 
eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: De 
runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan 
hunne zijden, doch de Sabeörs deden een inval en namen 
ze, en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards; en 
ik ben maar alleen ontkomen, om het U aan te zeggen. 

"Als deze sprak, zoo kwam een ander en zeide: Het 
vuur Gods viel uit den hemel en• brandde onder de schapen 
en ~nder de jongens en verteerde ze; ik ben mRar alleen 
ontkomen, om het aan U aan te zeggen." 

"Als deze nog sprak, zoo kwam een ander en zeide: De 
Chaldeën stelden drie hoopen en vielen op de leemelen aan 
en sloegen de jongeus met de scherpte des zwoards; en ik 
ben moo.r alleen ontkomen, om het U aan te zeggen." 

"Als der.e nog sprak, zoo kwam een ander en zeide: 
Uwe zonen en uwe dochteren aten en dronken wijn in het 
huis van hun broeder, den eerstgeborene en zie een groote 
wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoe
ken van het huis en het viel op de jongelingen, dat zij 
stierven, en ik ben maar alleen ontkomen, om het U aan 
te zeggen." 

t) Deze vergeliJkenis wenl tloor mij iu een onzer weekbladen gescbreven na d~n 
slag bij Coleuso. (15 Dec. 18!!9), Jk geef baar hier onveranderd terug 
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Ziednar de sobere bewoordingen, waarin de reeks van on
gelukken is beschreven, welke een groot herdersvorst van 
den ouden dag trof. Kort te voren, was zijn dienstvolk zeer 
veel, zoodat deze man "grooter was dan allen van het 
Oosten," maar zoo iemand, dan ondervond hij, dat dat des 
warels goed is eb en vloed. 

Zeer vele eeuwen later leefde er een groote vorstin, wier 
dienstvolk zeer veel was, zoodat ze grooter was dan allen 
van het Westen. In haar rijk ging de zon nooit onder, -om
dat, zoo zeide een wijs man uit bet zuiden, die God vrees
de, "onze lieve Heere dat volk niet vertrouwde in den don
ker." Deze groote vorstin, oud geworden zijnde en der dagen 
zat, misleid door slechte raadsmannen van baar kroon, zond 
hare legerscharen zonder tal naar het land, waar de wijze 
man uit het zuiden zich met zijne broeders had gevestigd, 
ten einde bunlieder bloed te vergieten en zich te verrijken 
met het goud en de edele staenen van hun land. 

Maar de wijze man, wiens verstand niet was verdonkerd 
en wiens kracht niet was vergaan, ook al waren de dagen 
zijner jaren reeds vele en zwnar, sprak tot ztin volk: "Man
nen, broeders! onze verwachting is niet van de heuvelen 
en niet van de bergen, maar van den lleere onzen God, 
die niet beschaamd doet uitkomen, wie op hem vertrouwt 
en bouwt." 

"Groot is het getal onzer vijanden, moor de Heere is 
machtiger dan die allen, want Hij bestuurt de kogels en 
regeert de volken der oorde." 

~foedig als een jonge leeuw, trok z!jn volk op tot de 
geweldige worsteling; de grijsaard naast den blonden knaap, 
met een gebed in het hart en het lied der Psalmen op de 
lippen. 

En de Tieere zag Zijn volk aan en neigde Zijne ooren 
tot hunlieder gebed! 

Toen kwam een bode tot de gruote vorstin van bet 
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Westen en zeide: Uwe legerscharen, 0, Vorstin, zijn door 
~ de Boeren geslagen, waar Dundee ligt in de bergen van 

Na tal, en zijn in den duisteren nacht gevlucht waar het 
andere deel van uw volk zich legert bij Ladysmith. 

En ook een uwer hoofdmannen over duizenden, de dap
pere generaal Symons, is aan zijne wonden bezweken. 

Als deze nog sprak, zoo kwam een andere bode tot de 
groote Vorstin van het Westen en zeide : U we troepen te 
Ladysmitb in N atal, de dappersten der dapperen zijn door 
uwe vijanden omsingeld, zoodat ze niet kunnen uitgaan en 
niet ingaan en bun lijden is zeer zwaar. 

Als deze nog sprak, zoo naderde een audere bode en sprak 
aldus: De stad der diamanten in het Westen van uw groot 
rijk in Afrika is door de Boeren omsingeld en ook Rhodes, 
de onverzadiglijke en zijne geweldigen bevinden zich in die
zelve stad. 

Haar hart nu was verslagen, als ze dit hoorde. Maar de 
slechte raadslieden van hnar kroon, die God niet vreesden 
en geen mensch ontzagen, zeid~n aldus tot haar: Laat 
uwe gedachten U niet verschrikken en uw glans niet aan 
U veranderd worden, o, groote Vorstin van het Westen! 
Is uw volk niet talrijk als het zand, dat is aan den oever 
der zee en aan uw macht is geen einde! 

We zullen de honderd duizenden uwer getrouwen zen
den, wier getal nog nooit is geweest, zoolang de wereld 
staat, over de golven der wereldzee, en we zullen den groo
ten oproerling van het zuiden doen gevangen nemen en 
hem verbannen naar een der afgelegenste plekken van uw 
groot rijk, waarin de zon nooit ondergaat, o Vorstin, en ge 
zult de laatste dagen van uw leven in goeden vrede kunnen 
zijn. 

En de groote vorstin van het Westen stemde toe in de 
raadslagen harer dienaren, in wie geen waarheid was! 

Het geschiedde nu als de tienduizenden tezamen waren 
vergaderd in de landen, welke grenzen u.an die van den wy-
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zen man en van zijn trouwen broeder, dat de legerscharen 
van vier zijden optrokken, om de gevangen dienaren der 
groote vorstin van het Westen te verlossen uit de handen 
der Boeren, welke zwaar op hen waren. 

Rhodes, de machtige en geweldige, ontstak de vreugde
vuren en vergoot de wijnen, als zijne verlossers naderden, 
om hem uit de stad der diamanten te ontzetten. 

Waar Belmont en Graspan gelegen zijn en de bergen 
ruimte laten, daar waren de talrijke dienaren der groote 
Vorstin uit het Westen overwinnaars op de kleine schare 
van Boeren, maar zoo naderden ze, als een vogel, welke zich 
voortspoedt naar den strik des vogelvangers, de Modderri
vier, waar de d"appere Boerenhoofdman over duizenden, 
Oronjé genaamd, een man, die God vreesde, met zijne broe
ders hen smadelijk versloeg. 

Een bodo nu was gekomen tot de groote vorstin van 
het Westen en sprak aldus: Waar de Stotmbergen zich 
stout verheffen in uw eigen gebied, dat de Kaapkolonie 
genaamd is, o, groote Vorstin, daar is op den dag des Bah
bats uw dapperè hoofdman Gatacre met de zijnen in een 
hinderlaag gevallen en meer dan zeven honderd zijner man
nen in getal z~jn gevallen in de handen der Boeren, die 
zeer sterk zijn. 

Als deze nog sprak, zoo naderde een andere bode en sprak 
aldus : Waar de Modderrivier gelegen is tusschen de stad 
der diamanten en de Oranje-rivier, daar is uw hoofdman, 
wiens naam is Lord Methuen snellijk verslagen door den gene
raal der Bocren Oronjé genaamd, een man harder dan staal, 
en meer dan twee duizend van uwe dienaren, o groote 
Vorstin van het Westen, zijn in den slag gebleven. 

Als deze nog sprak, zie zoo kwam er een andere bode, 
die asch ·op zijn hoofd had en wiens kleederen waren ge
scheurd en hij sprak aldus : Waar de Tugela in N atal hare 
wateren voortdrijft door de nauwe kloof, had uw hoofd
man ·Buller zijne handen gesterkt, om uwe dienaren in La-
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dysmitb uit de handen der Bocren te verlossen. Hij trok 
met al uwe dienaren ten strijde en groot was zijn macht 
door schrikkelijke werktuigen der vernieling, maar de Boe
ren waren sterker dan hij en meer dan drie duizend uwer 
dienaren, o, groote Vorstin van het Westen, zijn in den strijd 
gebleven! Daarenboven werden al uwe paarden gedood, en 
ook vele uwer kanonnen vielen in de handen der Boeren. 

'I' oen zat de oude vorstin van het Westen in groote smart 
ter neder en ze weende zeer. En ze liet van zich wegdoen 
snarenspel en gezang en ze weigerde zich te laten troosten. 

Zij en hare dienaren riepen toen in den nood tot God, 
maar de Heere hoorde naar hunlieder gebed niet, zeg
gende: Dit volk eert Mij met de lippen maar hun hart 
houdt zich verre van Mij . 

-~-
b 
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