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Het ligt voor de hand, dat in de serie Zuid-
• Afrikaansche vlugschriften een der nummers ten 
minste zou worden gewijd aan Petrus .Jacobus Joubert, 
een man wiens naam, in den laatsten tijd vooral, op 
aller lippen was. Wel kende men hem al reeds uit 
den Vrijheidsoorlog van 1880- '81, wel werd ook zijn 
naam verbonden aan het bekende gevecht op Majuba
heuvel, maar de commandant-generaal der troepen in 
de vereenigde republieken is toch pas wereldberoemd 
geworden - het woord is niet te sterk - na de 
verpletterende slagen die hij generaal sir Redvers 
Bullerbij en om Ladysmith heeft weten toe te brengen. 
En nu, nu pas enkele weken geleden de dappere en 
bekwame Boeren-aanvoerder het tijdelijke met het 
eeuwige verwisseld heeft, nu pa. t het te meer, waar 
zelfs zUne aartsvijanden, de Engelschen, bem hunne 
hulde niet onthielden, in eenige bladzijden dezen echt 
warmen vaderlander te herdenken. 

Den 20en Januari 1831 werd Petru · .Jaeobus Joubert 
geboren uit het huwelijk tu ·schen Jozua François 
.Joubert en een dochter van Jacob Martinus Gauf:l, 
menschen die konden meespreken, omdat zij afstamden 
van de eerste kolonisten die naar Z.-Afrika getogen 
waren en lief en leed hadden meegemaakt. 

Toen Piet nog een kleine jongen wa. , hoorde hij 
reeds de gesprekken aan, die gehouden werden over 
de redenen, waarom men was weggetrokken. De 
onrechtvaardige handelingen der Engel ·ehen ten 



opzichte der Boeren en de gezochte bescherming 
van de inboorlingen was zeker twee der oorzaken, 
waarom de Boeren uit de Kaapkolonie naar Natal 
trokken, terwijl mede de gelijkstelling van alle gods
diensten bun een doorn in 't oog was. Dat de afschaffing 
der slavernij ook een reden tot den "trek" zou zijn 
(bedoeld wordt de trek in 1835 en '36), mag beslist 
ontkend worden . Integendeel, uit Jouhert's eigen mond 
mocht de beer Wormser (zie Mannen v. Beteek.) 
vernemen, dat de Boeren uit vrijen wil, zoodra ze de 
grens der Kaapkolonie baddon overschreden, besloten 
de slavernij niet te laten bestaan. En desniettegen
staande gingfln de meeste Kaffers met hunne meesters 
mee naar het vreemde land. 

Toen Piet Joubert twaalf jaar was, stierf zijn 
vader. Na tal (waarheen de eerste "trek" gericht was) 
was toen reeds door de Engelsche troepen bezet en 
bet behoeft geen betoog dat de wed u we in treurige 
omstandigheden achterbleef. Evéneens spreekt het 
van zelf, dat aan de opvoeding van de kinderen niet 
veel zorg kon besteed worden in zulke troebele dagen 
en omstandigheden . Gelukkig voor den twaalfjarigen 
Piet dat hij tot een der meest ontwikkelde familiën 
behoorde en dat zijn grootvader, die predikant was, 
zich ook met meer dingen belastte dan enkel de 
zielszorgen zijner gemeente. 

Behalve in enkele kleinere ontmoetingen, toog Piet 
yoor 'teerst ten strijde in 1852 en wel tegen het 
Kafferhoofd , 'ecbeli, die een collega, welke den Boeren' 
vee bad ontstolen, berbérgde en weigerde uit te leveren. 
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Het gevecht was hevig maar eindigde met de volkomen 
. zegepraal der Boeren. Of Joubert zich daarbij in 
't bijzonder heeft onderscheiden, weten we niet. 

In het volgende jaar verloor hij zijn moeder en 
korten tijd later ook zijn stiefvader. Hij zelf was 
ondertusschen reeds gehuwd (April '52) met Hendrina 
Suzanna Johanna Botha, een meisje uit een geslacht, 
dat mede een uitsteketlden naam had en heeft onder 
de echte Afrikaners. Veel hebben we niet van hem 
gehoord een aantal jaren. Pas in 1877 komt hij meer 
en meer op den voorgrond. Hij was destijds Voor
zitter van den Volksraad. Burgers was toen president 
van de Republiek en van hem kan gerust gezegd 
worden, dat hij zijne burgers niet verstond; hij was 
dan ook in '71 feitelijk faute de mieux gekozen. Bij de 
Transvalers was een soort van lijdelijk verzet ont
staan en zie - dat was juist iets naar de hand vaa 
het machtige Albion. Weldra zag het zijn kans schoon 
en zond sir Th. Shepstone om de Republiek van dienst 
te zijn(?) Dat ongevraagde diensten meestal niet 
welkom zijn, dit telde niet bij de regeering van het 
grrroote Engeland. Den 12en April 1877 werd de 
Transvaal geannexeerd. De spoedig daarop naar Londen 
gezonden deputatie, om de annexatie ongedaan te 
maken, had geen succes en toen in April het volk 
in zijn afgevaardigden wederom bijeenkwam, werd 
goedgevonden nogmaals een commissie afte vaardigen. 
Tot deze commissie behoorde, behalve de tegenwoordige 
Staatspresident Paul Kruger, ook de heer P.J. Joubert. 
Het behoeft haast niet verteld, dat de reis naar 



Kaapstad, waar sir Bartle Frère destijds H. JYL Koningin 
Victoria als Hooge Commissaris vertegenwoordigde, 
en vandaar naar Londen, evenzeer een Yergeefsche 
poging was om te komen tot de wegneming van de 
ééne hoofdgrief: de annexatie. 

Tegen het einde van '78 waren de heeren Kruger 
en Joubert weder in hun land terug. Zij bevonden 
dat de zaken in Z.-Afrika een zeer ernstige wending 
hadden genomen. Door de verkeerde politiek van ::>ir 
Th. Shepstone was er eneenigheid gerezen tusschen 
de Britten en den Zoeloekoning Cetywayo oYer het 
bezit van een streek lands in het district Utrecht en 
hoewel, ook na onderzoek eener onpartijdige commissie, 
bleek dat het recht aan de zijde van den negervorst 
was, gaf de Hooge Commissaris zulk een draai aan 
de zaak, dat Cetywayo onmogelijk daarin kon berusten. 
Een oorlog was het gevolg. Natuurlijk heeft de 
Zoeloekoning daarin ten slotte het onderspit gedolven, 
doch niet dan nadat de Engelsehen geduchte verliezen 
geleden hadden en zelfs in den beginne verslagen waren. 

Sir Sh-epstone's rijk was intusschen uit. Hij had het 
blijkbaJlr verkorven. 

Keeren we nu tot onze deputatie terug 
Na hare terugkom::>t werd bepaald, dat den lûen 

Januari een vergadering te Wonderfontein (district 
Potchefstroom) zou worden gehouden. 

Toen sir Bartle Frère van deze te houden bijeenkomst 
hoorde, schreef hij een open brief aan de heeren 
Kruger en Joubert en liet afdrukken onder het volk 

' verspreiden. Dit was natuurlijk niet zoo onnoozel om 
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niet te begrijpen, dat het de bedoeling van den 
• Hoogen Commissaris was, wantrouwen te zaaien onder 

de aanvoerders en voorgangers. Om der eigenaardig
heictswille een brokstuk uit dat schrijven: )k behoef 
u niet te verzekeren, dat ik op geenerlei wijze begeer 
mij met uw bijeenkomst in te laten, of meer daar
omtrent te zeggen, dan dat ik verzekerd ben, dat gij 
zulk een openhartig, waar en omvattend verslag van uw 
zending zult geven, als leiden moet om een beteren staat 
van zaken in de Transvaal tot stand te brengen, dan 
sedert jaren het geYal was. Gij zult geen hoop kunnen 
geven, dat hetgeen gebeurd is, kan worden herroepen. 
Wat geseldeel i8, kan, ik ben er zeker van, niet ongedaan 
worden gemaakt. Gij kunt uwen vrienden verzekeren, 
dat, hoe zij de politiek of zelfs de rechtvaardigbeid 
van Harer :Majesteits Uouvernement mogen beoor
deelen, en hoe onwnkbaar het besluit van bet 
Gouvernement is, met betrekking tot het verledene, bet 
de oprechte begeerte is van het Gouvernement en a1le 
partijen, dat aan tle Transvaal recht zal ge chieden." 

Op de voornoemde vergadering te \Vonderfontein 
werd met algeroeene stemmen een motie aangenomen, 
waarin ontevredenheid werd uitgedrukt met bet 
antwoord van den Engelsehen minister en waarin te 
kennen gegeven werd, dat men zou blijven protesteeren 
tegen het gepleegde onrecht. 

Nu ree van zelf de vraag welke middelen men te 
baat zou nemen. Voor geweld, dit brachten Kruger, 
Joubert e. a. de vergaderden aan het Yerstand, was 
het tijdstip nog niet aangebroken; ook diende het 
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uiterste geprobeerd eer men tot dit middel zijn toe
vlucht nam. 

Piet Joubert werd, als gevolg van een en ander, 
uitverkoren, naar sir Bartle Frère te gaan om dezen 
aan het verstand te brengen, dat de Transvalers 
zich niet onder het Engelsche juk wilden blijven 
buigen. Den 4en Februari ontmoette de heer Joubert 
den Hoogen Commissaris tA Pieter-Maritzburg en 
vertelde hem dat de Transvalers vast besloten waren 
hunne onafhankelijkheid terug te krijgen. Sir B. Frère 
zeide, dat deze wensch eenvoudig onvervulbaar was; 
de annexatie was onherroepelijk. Zeker, de Transvalers 
konden zelfbestuur en een vrije constitutie krijgen 
net als in de Kaapkolonie, doch de Hooge Commissaris 
scheen maar niet te willen begrijpen, dat de Repu
blikeinen met geen enkele concessie tevreden waren 
clan met hunne volkomen onafhankelijksverklaring. 
En de afgevaardigde der Boeren zeide hem dit onom
wonden. "Op u zal de verantwoordelijkheid rusten," 
zoo besloot de vertegenwoordiger van Engelands 
macht, "als uit onkunde versmaad wordt wat ik u 
aanbied. En als het Transvaalsche volk zich straks 
aan den afgrond zal bevinden, denk er aan, dat ik 
het nog met mijn laatste woord gewaarschuwd heb." 
Joubert haalde de schouders op. Eén ding slechts 
verkreeg hij en dat was dat sir B. Frère beloofde 
zelf naar Transvaal te zullen komen om zich persoonlijk 
van den toestanel op de hoogte te stellen. 

Als gevolg van de reis van den heer Joubert werd 
een nieuwe bijeenkomst vastgestelel te Kleinfontein. 
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Op den 18en Maart waren daar dan ook wel 4: à 5000 
Boeren bijeen. Piet Joubert gaf verslag van zijn 
zending, zeggende dat de Hooge Commissaris alle 
heil voorspeld had, als men zich slechts wilde onder
werpen aan de Engelsche vlag. De geschiedenis had 
hem evenwel geleerd, dat hij zijne medeburgers die 
onderwerping niet durfde aanraden en nu wist hij 
wel, dat Engeland o zoo machtig was, zoo machtig 
zelfs dat het even onmogelijk scheen zich tegen zijn 
heerschappij te verzetten als met de hand aan den 
hemel te reiken, maar niettegenstaande dat, aldus 
sprak Joubert, laat ik mij lie'Cer in het stof verpletteren, 
dan van mijne vrijheid afstand te doen . De vraag echter 
of gij u wilt onderwerpen, moet het volk zelf beslissen. 

Gelukkig, dat de Boeren geduldig zijn en hun tijd 
weten af te wachten. Sir B. Frère was op reis naar 
Pretoria, doch hij haastte zich volstrekt niet. Toen 
hij eindelijk te Heidelberg was aangekomen en daar 
vernam dat het Boerenlager nog steeds niet opgebroken 
was, zond hij bericht dat hij rechtstreeks naar Pretoria 
zou reizen. Dit was niet naar de bedoeling der Trans
valers en heel duidelijk gaven zij den voornamen 
reiziger te verstaan, dat zij hem stellig wachten. En 
aldus geschiedde het. Hij werd beleefd doch koel 
ontvangen en moest door een dubbele haag van 
Boeren, eer hij de groote tent, waar de Boeren
aan voerders zetelden, bereikte. Een kort onderhoud 
van weinig belang volgde, doch had ten minste dit 
resultaat, clat een conferentie tus chen een aantal 
afgevaardigden des volks en Zijne Excellentie zou 
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plaats hebben den 12en April te Erasmu. kraal, (î 

mijlen ten Z. W. van Pretoria. Inderdaad had die 
bijeenkomst plaats. Yan de Boeren waren er de eersten 
in den lande (Dr. E. J. P. Jorissen als rechtsgeleerd 
raadsman), van Engelsche zijde sir Bartie Frè·re, een 
paar kolonels, eenige leden van des Hoogen Commis
saris' staf en niet te Yergeten Ds. G. vV. Stegmann Jr. 
predikant te Kaapstad, als tolk. Door dezen werd de 
bijeenkomst, op verzoek van sir B. Frère zelf met 
gebed geopend. In den beginne was deYoorname Brit 
heel vriendelijk, doch al spoedig veranderde hU Yan 
toon en deed den Boeren verwijtingen over hun oproeri~ 
gedrag. "Gij noemt u het Yolk", zeide hij~ "doch gij 
Yertegenwoordigt slechts een klein gedeelte er Yan 
en onder degenen, die zich thans in uw kamp bevinden, 
zijn er een aantal, die zich alleen uit vrees bij u 
gevoegd hebben en eigenlijk met uwe bedoelingen 
niet te maken willen hebben ... . .. Bedenkt eens dat 
ge u aan rebellie hebt schuldig gemaakt en streng 
kunt worden gestraft." Als de Hooge Commissaris 
zich een oogen blik verbeeld heeft, dat· hij dour zulke 
taal indruk zou maken, dan vergi:-;te hij zich deerlijk 
en heel spoedig zag hij dit zelf zeer goed in. HiJ 
begreep, dat de Engelsehen momenteel niet sterk 
genoeg waren om de Boeren te weerstaan en vandaar 
ook, dat . hij zich bereid verklaarde persoonlijk een 
uitvoerige memorie aan de Koningin te zenden met 
de bijvoeging zijnerzijds van hetgeen hij gehoord en 
gezien had. Zoo redde hij zich uit een lastige positie. 

De tijd snelde heen en geen antwoord werd 
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ontvangen op de memorie aan H.M. de Koningin, zoo 
uitnemend door Dr. Jorissen gesteld. De burgers 
begonnen ongeduldig te worden en de voormannen 
hadden de grootste moeite het volk in bedwang te 
houden. De Zoeloe-oorlog, waarop we in den aanvang 
reeds doelden, was geêindigd, Cetywayo gevangen en 
sir Garnet Wolseley - tegenwoordig de opperbevel
hebber van · de geheele Engelsehe strijdmacht -
opgetreden om de zaken in Zoeloeland te regelen en 
mede die in Transvaal. Vóór ' mans aankomst te 
Pretoria had de heer P. J. Joubert een onderhoud 
met sir Wolsely (in de buurt van Wakkerstroom) 
en dit onderhoud verdient volledig weergegeven. 

Sir Garnet totden tolk: "Zeg aan den beer Joubert, 
dat de Unie van de Transvaal met het Britscha Rijk 
voor immer zal bestaan en niet zal herroepen worden (1) 

Ik ben op 't oogenblik op weg om langzaam Pretoria 
te bereiken en na mijn aankomst aldaar zal ik een 
uitvoerenden Raad aanstellen om mij te assisteeren, 
en zal met hunne hulp de elijt een Constitutie voor 
de Transvaal opstellen, welke ik ter bekraohtiging 
van Harer Majesteits Gouvernement naar Engeland 
zal zenden. Ik beloof dat die Constitutie zooveel 
vrijbeid als mogelijk aan iedereen zal geven onder 
de regeering van H. )(. Ik zou gl"$88 mij willen 
bedienen van den raad der mannen van dit land en 
daarom heb ik den heer Joubert laten roepen." 

J o u b er t: "Zeg aan Zijne Excellentie, dat ik hem 

(') Ziedaar heteenige antwoord op de memorie aao de Koningin. 
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dank voor zijne openhartigheid. Derhalve ben ik 
ook verplicht om ronduit te spreken, ten einde hem 
niet te misleiden. Het spijt mij, dat mijn advies hem 
niets of weinig zal helpen. Zijne Excellentie begon te 
zeggen, dat de Unie - of zooals ik, ofliever wij het 
noemen, de annexatie - voor immer is. Als ik dit 
in dien zin moet aannemen, dan is er ééns vooral 
een einde aan alle samenwerking tusschen het volk 
en het Gouvernement. Dan is er geen wettig volk, dat 
het recht heeft te handelen; dan zijn wij een verdrukt 
en een vertrapt volk, dat aan zijne voeten ligt, een 
volk voor wie ik dan geen woord kan zeggen. Wij worden 
dan niet als een volk erkend en het spijt mij dat ik 
Zijne Excellentie geen hulp of assistentie kan geven." 

Sir Ga r net: "Zeg aan den heer J oubert, dat het 
mij leed doet, dat hij het Gouvernement niet wil 
helpen om het land goed te doen. Ik heb met generaal 
Stander (dit is de bekende Adriaan Stander) en andere 
heeren gesproken en zij hebben beloofd mij te zullen 
helpen. Ik wensch met iedereen te spreken omtrent 
den toekomstigen voorspoed en het geluk van het 
land, maar niet omtrent de annexatie. Dit is eenmaal 
een zaak door een hoogere hand afgedaan. Het was 
niet met het doel om Harer Majesteits grondgebied 
uit te breiden, dat wij de Transvaal hebben gean
nexeerd. Dit bewijst Zoeloeland. Daar ligt het rijke land 
aan onze voeten en wij hebben het niet geannexeerd." 

Jo u b er t: "Zeg aan Z.Exc., dat juist dat feit een 
nieuwe oorzaak van klachte en van verdriet voor 
mijn volk zal zijn, want daaruit moet ik dadelijk 
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opmaken, dat wij slechter zijn en erger behandeld 
worden dan de Kaffers. Cetywayo, die Harer 1fajes
teits koloniën in gevaar brengt en ze bedreigt; die 
tegen H. M. op uitdagende wijze optrad en haar 
verplichtte een bloedigen oorlog te beginnen; die haar 
beleedigde en hare soldaten bij hoopen vermoordde 
en haar millioenen ponden deed uitgeven, zijn land 
heeft men niet geannexeerd en niet onder Britsch 
bestuur en Britsche ambtenaren geplaatst. Neen, dat 
land en dat volk blijft vrij en behoudt zijn eigene 
wetten en zijn eigen bestuur. Maar wij, die steeds 
in vrede met Harer Majesteits koloniën hebben geleefd 
en ons steeds gewillig hebben betoond en gereed om 
met H. M.'s koloniën samen te werken voor vrede en 
voorspoed van Z.-Afrika, u;ij mogen niet vrij zijn; 
een ongevraagd bestuur wordt ons opgedrongen. Het 
is hard voor ons om erger dan Kaffers te zijn." 

Sir Ga r net: "Zeg aan den heer .Joubert, dat ik 
reeds >ezegd heb, dat ik niet over de annexatie verkies 
te :,;preken. De annexatie werd gedaan ten nutte van 
het land, en ons opgedrongen door eene Regeering, 
die het land niet kon besturen en een ledige schatkist 
had, en ik stem niet in met de denkbeelden van den 
heer Joubert. Ik geloof, voor zoover ik hem versta, 
het volk' met hem in opinie verschilt." (sic.) 

Jo u b er t: ,)Iet zou mij zeer spijten, als mijn volk 
een verkeerden indruk op Z.Exc. maakte, daar velen 
van hen, met wie Z.Exc. zou spreken evenals met 
mij en met generaal Stander, niet bekwaam genoeg 
of in staat zijn hunne denkbeelden behoorlijk uit te 



drukken en als zij derhalve stilzwijgend weggaan, 
mocht Z.Exc. misschien denken: "ik heb dien man aan 
rrtijne zijde en hij komt met mijne denkbeelden over
een;" terwijl de man, zoodra hij zich zijne ervaring 
der laatste 40 jaren herinnert, alles verwerpt wat 
Z.Exc. tot hem moge gezegd hebben." 

Sir Garnet: "Zeg aan den heer J. dat ik een 
betere opinie omtrent de Boeren koester dan hij. Ik 
denk, dat zij de waarheid spreken en openbartig zijn. 
Ik zou niet geloofd hebben, dat hij zulk eene slechte 
gedachte van de Boereu had." 

.Jo u b er t: "Zeg aan Z.Exc., <lat ik geen slechte 
gedachte van de Boeren heb. Het spijt mij, dat hij 
mij zoo misverstaan heeft. Ik weet ook dat de Boeren 
een waarheidlievend volk: zijn, en dat wanneer zij 
beloven zich te onderwerpen aan en samen te werken 
met Z.Exc., zij het roeenen en zulks zullen doen. 
Maar ik zeg van hen, die niet in staat zijn behoorlijk 
te redeneeren en te antwoorden, wanneer zij van hem 
verschillen en hem daarom stilzwijgend verlaten zonder 
overtuigd te zijn, terwijl Z.Exc. meent ze te hebben 
overtuigd, van dezen, zeg ik, dat het mij zou spijten 
als zij een verkeerden indruk bij hem veroorzaakten." 

··ir Garnet: "Zeg den heer Joubert, dat ik velen· 
ontmoet heh, die mij hunne tevredenheid hebben te 
kennen gegeven en mij hunne samenwerking hebben 
beloofU en het spijt mij te hooren dat bij het gouver
nement niet wil helpen om wel te doen aan bet land. 
Een van de voornaamste dingen, die ik doen zal, is 
het oprichten van goede :cholen, zoodat dP kinderen 
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'Van de Boeren kunnen leeren om ambtenaren te 
worden en het land te besturen; en ik zal eene consti
tutie opstellen en ter goedkeuring aan H. 11. zenden, 
zooals ik reeds gezegd heb; doch dit zal slechts een 
tijdelijk of overgangs-gouvernement zijn, totdat het 
algemeene of groote Confederatie-schema ingevoerd 
kan worden in geheel Zuid-Afrika, om het een groot 
grondgebied onder de Britsche Kroon te maken en 
voor dat doel begeer ik de hulp van zulke mannen 
als goed met het land bekend zijn." 

Jo u b er t: nZeg aan Z.Exc., dat ik mijn volk gediend 
heb van dat ik zes jaar oud was, en er was niets te 
goed, noch heb ik thans iets te goed om voor hen 
op te offeren als ik hun daardoor van nut kan zijn. 
Doch ik wensch hun geen leed te doen en ik zie geen 
kans er voor, dat het tegenwoordig Gouvernement hun 
eenig goed kan doen. Want ik weet dat de over
heerschende meerderheid vap het volk tegen de 
annexatie en ontevreden met het tegenwoordige 
Gouvernement is en als het volk tegen het Gouver
nement is en daarmede niet wil samen werken, dan kan 
het land niet vooruitgaan of gelukkig zijn. Als zelfs in 
het machtige Engeland het volk de regeering niet had 
gesteund, doch ontevreden was geworden, dan was En
geland niet geworden wat het heden is. Doch ik zal Uwe 
Exc., naar mijne opinie, een goeden raad geven, nl. 
dezen: roep eene ·publieke bijeenkomst samen; laa,t 
allen die zulks begeeren daarop tegenwoordig zijn en 
:-;preek dan aldus met hen over de zaak; leg alles 
duidAlijk aan hen voor, Juister naar de argumenten en 
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tegenargumenten en dan geloof ik dat Uwe Exc. het best 
in staat zal zijn om een denkbeeld over den bestaanden 
toestand te vormen." 

Sir Garnet: "Zeg aan den heer Joubert, dat een 
ieder mij kan komen zien en met mij kan spreken 
over Wilt nuttig voor het land is, maar ik zal niet 
over de annexatie spreken en Harer Majesteits 
Gouvernement heeft al last genoeg gehad van onwet
tige en oproerige samenkomsten. Wij hebben daarvan 
genoeg, meer dan genoeg gehad, en zij strekken niet 
om het land te doen vooruitgaan of tot gelul\ er van. 
Wij hebben er genoJg van gehad." 

Jo u b er t: "Zeg aan Zijne Exc., dat, wanneer ik 
denk aan al de valsche voorstellingen die gemaakt 
zijn en aan al de valsche rapporten die van tijd tot 
tijd aan het Engelsche Gouvernement zijn gezonden, 
om de annexatie te doen plaats vinden, en wat zelfs 
nu gedaan wordt, zooals bijv. de laatste brieven 
van sir Bartie Frère, om die annexatie op te houden, 
dat ik dan overtuigd ben, dat zoodra de waarheid beter 
gekend en geloofd wordt in Engeland, een verandering 
ten onzen voordeele zal plaats vinden onder het Engel
sche volk en in de politiek der Rijksregeering." 

Sir Garnet: "Zeg aan den heer Joubert, dat 
Engeland meer informatie van hier kriJgt dan hij 
denkt en dat hij even goed verwachten kan, dat cle 
Vaalrivier in een tegenovergestelde richting zal 
troomen. Ik versebil v-an hem in gevoelen, doch ik 

hoop, dat dit geen kwaad bloed tusschen on ' zal 
verwekken." 
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Joubert: "Zeg aan Zijne Exc.,clatikde ge\·oelens 
van anderen respecteer en dit geen slecht gevoel 
van mijn kant zal veroorzaken." 

Sir Garnet: "Zeg aan den heer Joubert, dat hij 
mij een gunst zal bewijzen als hij aan zijne vrienden 
vertelt wat ik gezegd heb, en het zal mij aangenaam 
zijn als hij mij te Pretoria komt zien of aan mij schrijft." 

Jo u b er t: "Bedank Zijne Excellentie en - goeden 
dag." (*) 

Uit dit gesprek valt gemakkelijk te concludeeren 
wat er van den heer Wolseley te hopen en te ver
wachten was. Zijn later optreden, zooals we straks 
zullen zien, bewees nog te meer dat hij volstrekt niet 
was the right man on the right place. Tegen den 
lüen December 1879 hadden de voormannen der 
Transvalers wederom een volksvergadering uitge
schreven, waar men tot een besluit wilde komen, 
omdat alles wat tot dusverre beproefd was, niet het 
minste effect bad gehad. Sir Garnet Wolseley had 
niet van de voorgenom n bijeenkomst gehoord of hij 
vaardigde een proclamatie uit, waarin bij de eventueele 
deelnemers bedreigde met de straffen op hoogverraad 
gesteld. Dosniettemin deden de Boeren wat zij van 
plan waren. Nadat Kruger een inleidend woord had 
gesproken op de door duizenden bezochte vergadering 
- waaruit men ziet, dat sir Garnets bedreiging bitLer 
weinig geholpen had - sprak de heer JoulJert de 
vergaderden aldus aan: "Vrienden en landgenooten! 

(")Zie .,De opkomst der Z.-Afr Republiek," door J. F. Van Oordt. 
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Uit het n1pport zult ge zien, hoe hard het volks
comité gearbeid lleeft \·oor !Jet welzijn van het land. 
Zooals gij ziet, toonen de brieven, die gij hebt hooren 
voorlezen aan, hoe de gesprekken en beloften van 
sir Bartie Frère verschillen van zijne latere handelingen. 
Indien wij, niet zonder reden, een hehoorlijke oplossing 
van de zaak verwachtten bij de aankomst van Sir 
Garnet Wolseley, zoo weet ge zijn antwoord. Als het 
waar is, dat dit land Engelsch zal blijven, zoolang de 
zon aan den hemP-1 schijnt, wat kunnen wij d~1n ver
wachten van besluiten, deputaties en vergüderingen? 
Het comité \erlangt thans clen wensch van het volk 
te hooren. Jozua zeide: "Komt beden en kiest den 
Heer, dien gij wilt dienen." Derhalve, M onderwerpt 
u, Of zegt mij welken weg gij wilt inslaan.'' Als met 
éene stem riep het vergaden.lc volk: "Ons onderwerpen? 
)Teen, nooit! nooit! nooit!" J oubert antwoordde: "Het 
doet mij genoegen u zoo te hooren spreken en mijn 
hart klopt van vreugde. Doch wat verlangt gij clan?', 
Het volk zeide: "Het land te nemen, en een president 
en volksraad te hebben.'' Daarop trad de oude Hans 
Steyn, flen eerwaardig patriot naar voren en zeide 
met krachtige stem: "Laat ons het Gouvernement 
prodameeren en bet land nemen en ik ben er zeker 
van, dat God met ons zal wezen." EnGerrit Scheeper::;, 
evenzeer een vastberaden man, zeide: "Kiest! broeders, 
wien gij dienen wilt; wilt gij Hare :Majesteit dienen 
of uwe wapenen opnemen voor de vrijheid? Gij weet, 
hoe ik gisteren de vlag hier heb gebracht. Wel, zoo 
Hare Majesteit die ving als oorlogsvlag beschouwt, 
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ben ik gereed om er voor te sterven of te overwinnen. 
En gij, mijne vrienden? Indien gij met mij zijt, zoo 
zwaait uwe hoeden." 

Duizenden hoeden waren in de lucht zichtbaar en 
het volk riep luidkeels: "Ja! ja: ja !" Paul Kruger 
stelde vervolgens in 't licht den ernst van een der
gelijk besluit, Teunis Dreyer wenschte het comité 
nog een paar maanden tijd te geven om misschien 
tot vredelievender oplossing te komen, maar .Joubert 
had daar geen ooren naar. Hij zeide o. m ... "Vrijheid 
is een dierbaar kleinood ; gij weet wat wij reeds voor 
haar opgeofferd hebben; ue geschiedenis leert wat 
men voor haar kan opofferen. :Men heeft ze ons ont
nomen en wij willen haar terug hebben. Raadpleegt 
uwen God; maar onthoudt ook dat de Heer wraak 
zal nemen op hen, die roekeloos zijn land en zijn 
volk ten ondergang hrengt. Nu zult gij niet kunnen 
zeggen·: "Kruger of Joubert hebben ons aangeraden." 
~een, gijzelve moet den raad verschaffen. Vergadert 
onder uwe voormannen, clie gij zelve kiezen kunt. 
Deelt hun uwe besluiten en wenschen mede. Laat 
clün ül die voormannen tot een eenstemmig besluit 
komen, dat de wil van het volk zal vertegetJ.woor
digen. Komt dan morgen tot ons. Wikt en weegt een 
geruimen tijd, en versterkt mijne hoop, dat gij ons 
een goed besluit zult brengen." Daarop werd de 
vergatlering veruaagtl. Het volk koos 30 voormannen 
en reeels den l:Jen December werd een eenstemmig 
besluit aan bet comité ter hand gestelcl, waarin werd 
medegedeeld, dat het volk zijn onafhankelUkheirr 
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terug verlangde. Met het oog op den noodigen tijd 
van voorbereiding .-an het comité, bepaalde men de 
volgende bijeenkomst op 6 April 1880 te PaardekraaL 
Dan hoopte men in staat te zijn de Republiek te 
herstellen. 

Dit kunnen we wel dadelijk zeggèn, dat het zóó 
niet is geloopen. Het volkscomité, waarvan de heeren 
Pretorins en Bok respectievelijk voorzitter en secre
taris waren, zond een afschrift van het bovenge
noemde besluit aan den heer Sir Garnet Wolseley, 
die, als antwoord daarop, beiden wegens hoogverraad 
liet gevangen nemen. Wel werden zij, na korten tijd 
onder borg telling weder vrijgelaten, maar ... tevens 
was hierdoor gebleken, dat door vreesaanjaging niets 
te bereiken was. Een gebeurtenis van betrekkelijk 
weinig belang verhaastte de ontknooping. Op advies 
der voormannen betaalden de Burgers hunne belas
ting ; natuurlijk echter met tegenzin en toen nu den 
belastingbetalers ter oore kwam, dat de Engelsche 
ambtenaren het gouvernement voorspiegelden, dat 
dit het beste bewijs was van het zich schikken der 
Boeren in de annexatie, besloten een aantal Boeren 
in Potchefstroom voortaan slechts te betalen, als op 
hun biljet vermeld werd, dat het onder protest 
gebeurde. Hierop gingen de ambtenaren niet in en 
het geYolg was, dat een der republikeinen, zekere 
Bezuidenhout, weigerde het verschuldigde te voldoen. 
Daarop volgde een dag.-aarding en toen Bezuidenhout 
eenvoudig deed of hij de dagvaarding niet ontvangen 
had, werd beslag gelegd op zijn wagen. De verkoop 
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van het voertuig zou plaats hebben den llen :Novem
ber 1880. Op dien dag verzamelden de Boeren zich 
op bevel van Cronjé op het marktplein, beletten de 
verkooping en namen den wagen in kwestie mede. 
Onmogelijk kon de regeering zoo iets laten passeeren. 
Een bevel tot gevangenneming van Cronjé en Bezui
clenhoüt volgele en soldaten zouden komen om zoo 
noodig hulp te verleenen bij de uitvoering van dit 
bevel. Het ligt voor de hand, dat deze zaak de alge
meene aandacht trok. Een overeenkomst tusschen 
de mannen van het volkscomité, Kruger en Joubert 
en den gouvernementssecretaris Hudson om het volk 
over de zaak te laten beslissen in een groote volks
bijeenkomst, vond geen goedkeuring bij den gouver
neur van Transvaal Sir Lanyon. (de opvolger van 
Wolseley) Deze deed zelfs bekfmd maken, dat iedere 
1leelnemer aan bedoelde vergadering zou worden 
be ·chouwd als rebel. 1Iaar niemand liet zich door 
dat dreigement bang maken. Integendeel, duizenden 
burgers kwamen den Sen December 1880 te Krugers
dorp bijeen en reeds den 10en besloot het volks
comit0 gehoor te geven aan de wenschender burgers 
,,om de regeering op den ouden voet te herstellen." 
Heeds den 13en van dezelfde maand kwam do 
Volksraad bijeen en daar stelde Kruger voor, het 
be::;tuur voorloopig op te dragen aan een drieman
schap. Aldus besloot de Volksraad. Tot leden werden 
gekozen de heeren Paul Kruger, de oud-president 
1\Iartinus Wessel Pretorilis en Petrus Jacobus 
.Joubert. Tegelijk werc1 laat.tgenoemde benoemd als 
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commandant-generaal. Heidelberg werd aangewezen als 
de plaats waar voorloopig de zetel der regeering geves
tigd zou zijn en op den 16en werd de vierkleur reeds 
te dier plaatse geheschen. Bloedvergieten bad daarbij 
niet plaats. De sleutels van het landdrostkantoor 
werden terstond aan de voorloopige Regeering, die er 
met 800 man aankwam, overhandigd. Te Potchef
stroom, waar het eerste bloed stroomde en waar 
majoor Clarke met een 60tal onderhebbenden gevangen 
genomen werd, liet Cronjé, op bevel van den volks
raad, een krachtige en waardige proclamatie drukken, 
welke natuurlijk over het land verspreid werd. Hoe 
Cronjé zich van zijne lastgeving kweet, blijkt al 
Yoldoende uit het vorenstaande. 

Als voorzichtig aanvoerder nam Joubert aanstonds 
zijne maatregelen. Ten eerste moesten de Engelsche 
garnizoenen worden ingesloten en ten tweede moest 
gerekend worden dat de vijand Transvaal zon binnen
Yallen uit Natal. Nu, het dient gezegd, het begin van 
den krijg was aanmoedigend genoeg. Reeds den 20en 
December, toen men vernomen had, dat kolonel 
.A.nstruther met ongeveer 250 man op weg was naar 
Pretoria, vielen de Boeren onder Frans Jou bert deze 
macht aan met nog geen 200 man en in den tijd van 
enkele minuten was het gevecht beslist: de Engelsehen 
werden totaal verslagen (65 man gesneuveld en !JO 
gewond) en de geheele trein, waaronder 28 wagens 
met ammunitie viel den dapperen Republikeinen in 
handen. De kommandant-generaal zelf bezette met 
ruim 1500 man de passen in het Drakengebergte. 
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Reeds den 6en Januari 1881 begon generaal Colley 
den opmarsch en verzamelde zijn troepen aan den 
voet van den Protipect-heuvel1 d.i. vlak bij een der 
voornaamste passen, den Laingnekspas. Den 26en 
zond de Engelsche bevelhebber zijn ultimatum aan 
.Joubert, doch nog voor deze van antwoord gediend 
had 1 ging de Engelschman den 28en, 's morgens in 
de vroegte tot den aanval over. Hij werd evenwel 
warm ontvangen en binnen een uur was de strijd 
uitgevallen in het voordeel der Boeren; zij hadden 
slechts 14: dooden en 30 gewonden, terwijl de vijand 
83 dooden en 111 gewonden telde. Men begreep echter 
wel1 dat de zaak hiermee niet uit zou zijn; uit 
Pietennaritzburg werden aanzienlijke versterkingen 
voor de Britsche macht verwacht en daaraan had 
generaal Colley ten zeerste behoefte. Het doel van 
.Joubert - die van de te verwachten versterkingen 
af wist - was dien troep den pas af te snijden en 
de bekende vechtgeneraal K. J. Smit werd met ruim 
:200 man afgezonden om hieraan uitvoering te geven. 

Bij de rivier Ingogo kwam het tot een bloedig 
treffen; er werd gevochten van 's morgens 11 tot 7 
uur 's avonds en toen .... toen zag generaal Colley 
zich genoodzaakt1 terwijl een echt Afrikaansche 
onweersbui met hevige plasregens hem in zijne 
plannen behulpzaam was, den terugtocht aan te 
uemen; bijna al zijne kanonniers waren van de 
stukken weggeschoten en de gewonden werden op 
't slagveld achtergelaten. Wederom werd hier de 
superioriteit van de Boeren bewezen1 die ook in de 
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gevechten van de laatste maanden zoo dikw~jls is 
gebleken. Zullen eindelijk de Republieken in den 
huidigen kamp het onderspit delven, dan mag gerus
telijk getuigd worden, dat da nederlaag niet geweten 
kan worden aan de gevechtswaarde der Boeren. Wij 
voor ons gelooven vast en zeker 1 dat van geen 
overwinnen der Britsche wapenen sprake zou kunnen 
zijn, als de Verbondenen zoo gelukkig waren te 
beschikken over 50.000 man meer. En 't zal nog 
te bezien staan of Groot-Brittaniê in staat zal wezen 
ooit de verbonden Republieken voor goed te onder
werpen. 

De lezer vergeve ons deze korte afdwaling en 
uitweiding. Inmiddels was in Engeland tbe grand old 
man Gladstone aan bet bestuur gekomen. Op grond 
zijner uitlatingen in verkiezings peechen hadden de 
Transvalers hoop - en niet ten onrechte - dat zij 
van hem ten minste recht zouden erlangen. Maar 
hun vertoog had niet het minste succes: de annexatie 
kon niet ongedaan gemaakt worden. Daarop volgde 
de loop der gebeurtenissen, zooals we boven reeds 
geschetst hebb~n. 

a den goeden uitslag van de gevechten, welke 
wij reeds in 't kort hebben beschreven, beproefde 
president Kruger (hij was eigenlijk vice-president, 
want een president moest nog gekozen worden) 
onderhandelingen aan te knoopen met generaal Colley. 

Aan dezen werd voorgesteld met "volle eer" af te 
trekken, mits de annexatie niet werd volgehouden. 
Eerst negen dagen later antwoordde de Engelscha 
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generaal ; hij stelde den eisch dat de Boeren beginnen 
zouden de wapens neer te leggen en dat een konink
lijke commissie over de vredesvoorwaarden zou 
beraadslagen. Kruger had wel ooren naar deze voor-
tellen, doch miste de1J. tijd van antwoord te dienen, 

omdat generaal Colley, begeerig de geleden nederlaag 
te wreken, dat antwoord niet afwachtte. Zich niet 
storende aan de afspraak met generaal Wood, die 
met nieuwe versterkingen zou aanrukken, om niet 
tot den aanval over te gaan, voor deze zouden zijn 
aangekomen, ondernam hij een stout stuk. Hij beklom 
nl. in den nacht van 26 op 27 Februari den bekenden 
Spitskop met 700 it 800 man, - nadat hij de Boe
renstelling een paar dagen vroeger verkend had -
en waande zich reeds overwinnaar. Men bedenke dat 
deze nachtelijke beklimming een gewaagde onderne
ming was en een moeilijk werkje tegelijk. En als men 
lat nu in 't oog houdt, dan valt te sterker op de 
heldhaftigheid van de Boeren, die met een geringe 
macht dien heuvel onder 't vuur der Engelsehen 
beklommen, om ze er ten slotte met groote verliezen 
(generaal Colley sneu velde zAlf) van af te jagen. Het slot 
is bekend. De vrede is gevolgd. Aan Transvaal werd 
hare staatkumlige onafhankelijkheid teruggegeven 
en in de Conventie van Pretoria (3 Aug. '81) 
werden de voorwaarden in 33 artikelen overeenge
komen en vastge~teld. Dit mag nog even hierbij her
innerd worden. Ree(lS den 6en :Maart werd er een 
wapenstilstand gesloten tusschen generaal Wood en 
Joubert, waarbij den Engelschman voordeelen werden 
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toegestaan (als bv. het provianclePren van de Engebelle 
troepen in de garnizoenbplaat~en), die waarschijnlijk 
nooit zouden getolereerd zijn door iemand die meer 
staatsman dan bevelhebber was. 

Als een handige zet kon dit Joubelt heu eh niet 
aangerekend worden en te Heidelberg was men er 
niet bepaald over gesticht. Hoe dit zij - de zaak 
heeft geen kwade gevolgen gehad. 

Het volgende jaar had Joubert wederom het zwaard 
te trekken. Hij trok te velde tegen het Kafferopper
hoofd :Mapoch, die weigerde den moordenaar Mampoer, 
die in zijn gebied schuilplaats gezocht had, uit te 
leveren. Er werd langdurig gevochten, want de Kaf
fers hadden zich verschanst op een berg, zooals alleen 
Z.-Afrika ze rijk is, doch natuurlijk was in 't eind 
ue zege aan Joubert, die dan ook in Pretoria met de 
noodige eer ontvangen en wiem; groote verdienste 
erkend werd. 

Tot Mei '83 heeft het driemanschap Kruger, Jou
bert en Pretorins het bewind in handen gehad; toen 
werd Paul Kruger tot president, .Joubert tot vice
president gekozen. Bij elke presidentsverkiezing zijn 
Kruger en Joubel-t tegenstanders geweest e11 ééns (in 
1893) behaalde Joubel-t zelf: het stemmencijfer van 
7009 tegen 7856 op Kruger uitgebracht. Eenmaal ook 
heeft hij als president gefungeerd; dat was toen 
Kruger met de heeren Smit en du Toit om allerlei 
zeer belangr~jke redenen een reis door Europa onder
namen en ook ons land met hun bezoek werd vereerd . 

Yerder mag niet vergeten worden, dat hij de man 
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was, die het eerst den daareven genoemden du Toit 
doorzag, die begreep dat deze de bedoeling had in de 
kaart van Engeland te spelen. 

Behalve nog de onderwerping van het kafferhoofd 
Massouw in '85, valt E-r van den commandant-gene
raal in de daarop volgende jaren weinig bijzonders 
te vertellen. 

De beruchte Jameson-inval, zoo gelukkig gekeerd, 
vooral door het flinke optreden van Cronjé (thans op 
St. Helena als gevangene), kunnen we vrij wel met 
stilzwijgen voorbijgaan. J oubert heeft in die lastige 
affaire gansch geen hoofdrol gespeeld: integendeel, 
het is gebleken, dat hij slecht ingelicht was en dus 
geen afdoende maatregelen genomen had. Dat de 
heeren Rhodes c.s. niet reeds destijds slaagden in 
hunne booze voornemens, daarvoor dient hoofdzakelijk 
Cronjé geprezen. De voorbereidingen van the Chartered 
Company hebben toch vrucht gedragen; we weten 
het, de tegenwoordige krijg is er een gevolg van. 
En we weten het ook, hoe Joubert zich gekweten 
heeft in den kamp der laatste maanden ; de Engel
schen hebben het bij Spioenskop, Colenso, om en bij 
Ladysmith bloedig ondervonden met welk een geduch· 
ten tegenstander zij te doen hadden. Door de heele 
wereld heeft zijn roem geklonken ; hij was de vader 
van een nieuwe taktiek, die beroemde generaals en 
vakmannen van hun voetstuk deed aftuimelen en 
wiens vechtwijze mogelijk een ommekeer in de ver
der1igingskunst zal brengen. Helaas! hij is heengegaan, 
de geboren bevelhebber, ·wiens diensten aan het 
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vaderland bewezen, ongetwijfeld nooit vergeten zullen 
worden. 

Het spreekt haast van zelf, dat er ook geweest 
zijn, de eerlijkheid gebiedt het dit te erkennen, die 
niet zoo'n hoogen dunk van Joubert hadden, die 
hem beschuldigden van eigenzinnigheid en stijf
hoofdigheid en die zijn krijgsmanskwaliteiten niet 
zóó schitterend vonden als haast algemeen aangeno
men werd, maar al is daarin eenige waarheid, toch 
zal Joubert in de geschiedenis dor Z.-Afrikaansche 
Republiek een figuur blijven, die stee<l~:; met eere en 
waardoering genoemd wordt. 

Om de curiositeit niet alleen, doch ook omdat de 
schets die wij gaven, er aan volledigheid en duide
lijkheid door wint, geven we hier nog weer, wat oen 
Duitscher, die eenige jaren te Pretoria heeft gewoond 
in een huis van den genoraal en niet ver van diens 
eig~n woning, in "zijne herinneringen" schrijft: 

"Als .Toubert 's·namiddags uit den Volksraad mijn 
tuintje voorbij ging, gebeurde het vaak, dat hij bij 
ons in de veranda kwam theedrinken en oen uurtje 
bleef praten. Mot de aan alle Doeren eigene weet
gierigheid luisterde hij gaarne en met onverdeelde 
aandacht naar Europeescho aangelegenheden. Bijr.ondGr 
boeide hem alles wat ik over den oorlog van 1870 
en de belegering van Parijs vertelde. Daar kon hij 
nooit genoeg van hooren. 

Ik had vele jaren in Parijs gewoond en kon hem 
daarom menige bijzonderheid vertellen, die hij niet 
wist. Hoewel hij zijne Fransche afkomst geenszins 
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verloochende - want hij was van een oud geslacht dat 
reeds 150 jaar in Zuid-Afrika gevestigd is - scheen 
zijne sympathie vóór Duitschland te zijn. 

Wat onzen tegenwoordigen Keizer betreft, bewon
derde hij vooral diens zelfstandig optreden in het 
jaar 1890, toen hij de teugels der Regeering in handen 
nam en Vorst Bismarck dwong die neer te leggen. 

De Generaal, anders zeer tot zwijgen geneigd, kon 
dan bijzonder levendig worden. In het fonkelen zijner 
oogen lag een gloed van ingehouden geestdrift, die 
hij, gelijk de meesten zijner landslieden, zelden uitte. 
De Fransche afkomst van den Generaal was onmis
kenbaar. Toch had bij, gelijk bijna alle Boeren, een 
schuwen, wantrouwenden blik, die zich gaarne aan 
de waarneming onttrok. 

In zijne nabijheid kreeg men den indruk, alsofvan 
alle kanten gevaar dreigde. De vragen, die hij deed, 
waren steeds van beteekenis, en zijne bondige wijze 
van redeneering verried den denker. 

De vervolgingen, waaraan zijne voorouders in de 
laatste drie eeuwen blootgesteld waren, hadden op 
hem als op het geheele Boerenvolk den stempel 
van diepen ern~t gedrukt, die in den beginne wat 
onaangenaam aandoet en over welks oorzaak men zich 
slechts zelden rekenschap geeft. 

De generaal is Hugenoot en vijand der Engelsehen 
gebleven, Hugenoot in den edelsten zin. Met onbuig
zame energie en kalme vastberadenheid heeft hij het 
hoofddoel zijns levens trachten te verwezelijken: "de 
volkomen onafhankelijkheid van zijn vaderland." 
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1Iet bijna fanatiek vertrouwen verwachtte hij die 
onafhankelijkheid uit Gods hand, als wiens nederig 
werktuig hij zich beschouwde. Als men hem 's Zondags 
met vasten tred uit de kerk naar huis zag gaan, met 
een groot gezangboek onder den arm en den Bijbel 
als een talisman in de hand, herinnerde hij aan de 
overtuigde Hugenoten. En toen hij nog zoo kort 
geleden zijne streng geloovige scharen tegen den 
Britsehen erfvijand aanvoerde, putte zijn aangeboren 
moed kracht uit het vertrouwen in de rechtvaardig
heiel zijner zaak. 

Gedurende mijn verblijf in Pretoria moest Joubert 
meermalen naar het Noorden van Transvaal, waar de 
zwarten in Marabastadt en Zoutpausberg de spoor
en bergwerken vernielden en de blanke bevolking al 
te dikwijls met vrees en angst vervulden. 

Bijna ongemerkt, slechts met weinig manschappen 
en een enkel stuk geschut, trok Joubert dan de 
wilde horden tegemoet, viel als een bliksem tusschen 
hen, en verstrooide hen naar alle richtingen. Waar 
de vreeselijkste ontsteltenis gebeerscht had, keerden 
weldra rust en vrede weder, want de Kaffers badden 
voor den Generaal vrees als voor niemand. Reeds als 
zij zijn naam hoorden noemen, sloegen zij op de vlucht, 
denkende, dat hij een hooger wezen was, voor wicn 
zij, in geen geval, stand konden houden. 

Even stil en bescheiden als Joubert ten strijde 
getrokken was, keerde hij weder huiswaarts. Nauwe
lijks ervoeren zijne buren iets van :-;ijne thuiskomst. 
Hij had zijn plicht gednan, en delarmede uit l 
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Slechts 's Zondags na zijn thuiskomst kon men 
hem in de kerk met nog hoogerenernst zien luisteren 
naar de verkondiging van Gods woord en zijn stem 
bij den nazang krachtiger dan ooit boven allen uit 
hooren. 

Op weg naar huis, liep hij alleen ; zijne vrouw en 
dochter volgden op kleinen afstand. 

In het jaar 1890 vertelde men elkander, dat de 
Generaal van zijn laatste expeditie, ondanks zijn 
succes in het Noorden, niet volkomen bevredigd was 
teruggekeerd, omdat het hem weder niet gelukt was 
het vrouwelijk orakel, dat als de aanlegster der her
haalde opstanden gold, gevangen te nemen, daar de 
Kaffers, door spionnen onderricht, bij het eerste 
gerucht dat Joubert in aantocht was, de vrouw in 
veiligheid hadden gebracht. 

Generaal Joubert stond in ontwikkeling en bescha
ving ver boven vele zijner tijdgenooten. Hij dankte 
die aan zijne dorst naar kennis, hem van der jeugd 
af eigen, aan zijne opvoeding in de Kaapkolonie en 
aan zijne reizen naar Frankrijk, Holland en Duitsch
land. 

Gedurende zijn verblijf in Frankrijk en Duitschland 
had hij groote kennis opgedaan van de nieuwste 
vindingen en de laatste verbeteringen van oorlogs
werktuigen. Op zijn initiatief en krachtig aandringen 
heeft Transvaal in alle stilte en in het diepst geheim 
die oorlogswerktuigen ingevoerd. 

Slechts aan Joubert's nooit verslappenden ijver en 
aan zijn vasten wil is het te danken, dat de 
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Transvaalsche regeering zich de groote uitga ven heeft 
getroost, om zich tot de tanden te wapenen, om zoo 
doende nu in alle gerustheid den verwachten en voor 
een half jaar uitgebroken oorlog met Engeland te 
durven en te kunnen aanbinden." 

Den 28en Maart 1900 is Petrus Jacobus Joubert, 
op 69jarigen leeftijd, aan een nierziekte overleden. 
De man, die in zijn brief van 15 Juni 1899 aan 
H.M. Koningin Victoria o.a. schreef: "Ik ben een 
afstammeling der Hugenoten, die om godsdienstredenen 
genoodzaakt waren hun geboortegrond en hunne 
vrienden te verlaten, om hun toevlucht te zoeken in 
Zuid-Afrika, waar zij hunnen God en hunne vrijheid 
dienen konden. 

Zal Uwe Majesteit het ooit ~edoogen, dat een 
kleine zwakke Staat, die herbaaldelijk zijn goed recht 
heeft opgeofferd en steeds alles heeft gedaan om in 
vrede en eendracht met Uwer Majesteits volk en 
regeering te leven, onderdrukt en overweldigd wordt 
door de wereldberoemde mogendheid Groot-Brittanië, 
slechts ten gevolge van valscbe voorstellingen van 
bovengenoemde personen (Cbamberlain, Rhodes, etc.)?" 
heeft den uitslag van den reuzenstrijd met het 
machtige Albion niet mogen beleven. Moge die uitslag 
eenmaal zijn, als de patriot Joubert dat stellig altijd 
gehoopt en gewenscht heeft! 

Zijn asscbe ruste in vrede! 
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