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In 1 ();d tichtt~ vnn l{iebeek, bijgt>st:lan tluor oudPI'

;;~.:heidene X ederlnnd~chc Hoert!!l Mll tlt~ K :utp dt• I { Ot'dr• 

Hoop eene lnndbouwkolonie, vooralmPt hPt doel1Llilam· 

~·ene geschikte ven·ersching;.;plauts te kr!jgt'll. voor tlf' 

-;eh epen, die heen en terug van Á • Cllerbn'l nanr OoHt

lndië voeren. Bij onderwek hl- ek. 1lat de groJHl :t.t't'l' 

vruchtbuur was, en uiter~t ge;.;chikt voor ontginning: 

'na een weinig moeite, kon uwu c:·n r\jken oogst ü· 

gernoet zien. 

Xn. zulke gun tige berichten, waren er \'cel BoerPit. 

vooral • 'oord- en Znitl-Hollandsche, die han• en gewei 
verkochtPu, en zich met hun huisgezin naar elP 1\.:!ap 

in. cheepten, om in deu vrt' mde hun fortuin te bt
proeven, doch met de g1'1lm:htc zich hjj hunne lnwl

~enootPn ann te . luiteiL Zü wcrdt>n 1le xtnunwlcrs 1kr 

tegenwoordige Boers of Boeren, wl'ike die ;.;tr1·kcn tot 

nu toe bewonen. Behalve de oorspronkcl!jk • bt'II'Olll'r 

1lezet· ~treken, treft men olHl<•r de bevolkint!' nok l-:11-
gelsche Kolonü;ten aan. Tot de i u hoorlin~Pn bt!l!Ool'f•JJ 

de Kn.ffer: en de Hottcntott 'n. 

ne Knttei" worden bestuurd door een I Ioofd , bij~,,._ 

. tan.n door een Raad; de çor:t m:\dplecgt de liedt·n Yan 

dezen matl over de bclan"rijke aangclerrenhedcn vnn het 

land; ook heeft t1c Ha1ul het reeht, de mn~ttrccrcl u \'lttt 

den vor~t tegen te gaan, namelijk wanne~r ZP al h· 

willekeurig zijn. Bij het overlijden vnn 1ku ,·nr~t, is 

de oud.-te zoon vnu de voornaam. te vrouw van d 1 vor. t 
crerechtigd tot opYolgeliug. 

Dl.) onclP.r1l:mcn rlragcn hunnen ïor"t grooten ccrbi,. I 



1nP. en zullen llÎI!t spoedig tegen lwm in verzet komen. 

J le misrlatlt•n worden hier op \'WClll(le wjjl.en ge ·tmft. 

Yum· den vor;;t echter voonleclig; hij. tlie een lichte 

mi"'1aad heth·evcu hed't, IJctlalt tlaan {101' ecu SOUl g-eld;; 

~t:m <l:.n h•ni.ng; i · l~e mi. la:ul te zw.-,ar Yoor •ene 

!.(eldbuete. dan laut men dPu mistbdi~rer onthootüen; 

geYnlwcll z.-tten, eu dus d:t~eljjk · wo vele lit~den vo•d-

Pl ge<rPn, zou h• betwaHrljj .- voor de . chatkist zijn. 

De E:uffeJ':>*) h •bbeu een ·cliOonen, kmchtigenlichullm.

botm. hun haM is wollig Pll gekro •sd. hunne OO<Yen 

t'll huidskl.:ur zijn bruin, zij heliben een hoog voorboot<I 
t'll dikke lippc:u, waartusschen twee mooie rijen witte 

tunika te vuorschljn komen; in geheel hun gelaat ligt 

t·t•ne ·en;bm.lige uitdruldáng. 

De lllcPste K~>fl'ers hebben meer dan eene vrouw, nl

thtm:; de rüken; de nonwen toch worden door hen 

l>.•schonwtl 1ds goed<'ren. zjj wortien gekocht, en met 

~·ee heta1tl•l: ÏJ:! de vrouw. in wi ·r bezit men wen~cht 

fe zün. jon ... · en schoon, dan moA men om. 10 o sen 

betalen. \\' il het meisje uit~t tot een huwelijk met den 

nmn, die haar wensebt over~u:tn. dan betlankt zij voor 
tle eer. Ut! ouder kunnen haar niet dwing 11. 

liet werk . dat hier en cltler · door deu mau verricht 

wortlt, ziet men tl:mr door vromven doen, ver~;orgin<r 

'fltll het vee, houwen tler huttl'll, ber iden d r .'pij'ilen. 

wuter halen uit de bt'•Jnnen. houth:tkkeu , veldarbeid. 

v ·rzor,.iug der kiudert.!n. ulllet, · werlomamheclen moeten 



de vrouwP.l'l verrichten; ik ruil de vrouw in. tegen zoo

veel stuks vef' - zoo denkt de K1Lffer - het i clu. 

niet onbillijk. dat zij . even~tl: de dieren, werkt. V ooml 

eischt de man, dat zijne vro:tw zich voornnmelijk toe 

zal leggen op de verzorging :.-,jjner dochten~. hoe beter 

1lezen er uit zien, des te meer stuks vee 7.;tl h1i er voor 

1..-rjjgen. hij ha~tr huwelijk. Ook l1et trekken mmr 

andere plaab;;en is voor de vrouw zeer moeiljjk; LehnlvP 

de kinderen , die zij in eenc lNlercn z:tk om het J..ijf 

draagt, moet ;~,ij ook 1tl bnar keukcngereedRchnp met 

zich meevoeren. 

Terwijl de vrouw gedoemd is al deze harde en ruwe . . 
bezighelen te verrichten, houdt de Dl!Lll zich bezig 

met ..... niets doen; l1ij zit dLU gamehen chtg niet 

met de armen over elkaar, manr eigenlijk werken doet 

htj toch niet. De mnrmeu ;~,jju groote liefhebbers v1m 

jagen, spelen, rijden en vooml rouken, ook richten zij 

hunne zonen tot derl!elijke bt•zigheden af. :\leestul 

rooken zjj tabak, hebben zij dc:w niet, dan behl'lpen 

zu zich met cbggn, een ROort hennep; als pjjp achruiken 

ue meesten et:!n koehoorn, die ltiLll den onderkant open 

iJ : soms rooken zij , zonder een pjjp te gcbruilü•n , zij 

maken namel~jk een gungefje onder den grond , dnt 

Mn beide uiteinden op n is, het eene uit~inde vullen 

zij met tabak, die uungestoken wordt, en aan de andere 

opening 1.uigen zij den rook uit, terwijl ze plut op den 

grond liggen ; nnnst ûch plaatsen ze een kom met water, 

hebben ze nu een meneivol rook, dan nemPn ;~,e et· 

wat WtLter bij in den mond, om het grznmenlijk 
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uit te spuwen. \\.at de reden van d ze mamer vun 

rooken i. , blijft een mad 'el: vraa.rt men of zjj he 

pr tticr vinden. dan nutwoord n ze :.neen" . 

• Tiet tdleen .le llltm maar ook de vrouw is eene 

hart. tochtelijke liefhebster van rooken. bij al hare bezig

heden i. de hmndelHle pijp hare .crezellin. , 'nuiven be

hoort ook tot hunne ;uw~· name bezighcclen, mee -tal 

dmgen zij een eigengemaakt doo;;je met snuif Mil e 'll 

koralen ketting om den hal:. 

De :pijzen der Katter:o zijn zeer eenvoudig, hun voor

wtande voed: 1 be;Üutt uit het brood, dat ze van e 'll 

~oort van tarwe bercillen en uit lllaÏ. . Op allt• wat 

:terkcn drank heet, zijn zij zeer v rzot, op enkele plaat. en 

wtmr tleze drank niet getluld wordt. drinken zij. uit 

gebrek aan iets ander·. een soort van bier. dttt tloor 

hen zt~lven bPreid wordt. en t ·koelu h et. 

Evenals ulle onontwikkelde ·tammen zun d Kaf

fers zeer hjjgeloovi·~ · allerlei voor:tellingen maken zij 

ûch van "ocde en 'I.. wade <r~.:e:kn; de Zon en ~laan 

worden door hen tutugebed •n. , ·a laugduri.re droogten 

<lfierdPn zjj . tapeL.:; hout, bladeren of ander~ hmndbare 
artihlen, ann ».lcu (houten (ie r opdltt hij . poedi<r 

r <ren zou zenden. 

\ 'nu ouden ·ij. weet men bij deze Üllllllen ni t al. 

tle Yatl'•rs hij d' Boer •n in di mt willen treden, leeren 

zij een bePtje .Afriknan,.;ch, om lllet andere te kunnen 

preken. De iuboorlin ~'ll ondcrlin b zitttm niet : :n • 

geug•cns ·hnppelijke lllll, de wijz v n ,.;preken h1 ncrt 

llf nm den . tarn waartoe ~:ij hehoo~ n. 



De Kaffer is van een gezelli~e11 . mededeelr.amen ell 

ga. tvrjjen aard, gaarne zit hij te midden zijner stam

genooten, om een knuppend vuur te pmten. \V at 

Pcbter minder in hem te roemen vult. is dnt hij zich gnnrnt· 

overgeeft aan stelen; alle· wnt hjj m.mtr eenigsûu.·· 

machti<T kan worJen. eigent Lij zich toe. vooml clin
!.( u. die tot op chik kmmen dienen. Yroe!{er ging- hii 
mee t ongekleed. doch . iud · hii met den IIollu.nd •r in 

uanmkina gekomen i·. gaat hij (lien. · kleeding naboot,.;en. 

di kwijl: op de mt·e"t IJ ~ pottelij kt> wljze; de kle ·1ling

.tukken. die zij onder hun lwreik krijgen. trekken ze 

áan: zoo ziet men er een luop~·n die niets dun •en 

hom·dj om heeft. een mHlPr hr. ·ft slechts een broeJ, 

met één p~jp. een tl11nle loopt op één . choen en zoo 

ul me •r. 

Zij zijn er zeer op g 'te hl 1le huid met vet te 'llll'ren. 

willen ze zich zeer mooi nutken, dan verm •ngf'n 7.e het 

vet met roode poe1ler: nuvlanr 1l: t 7.\j ·h~e1l. zoo'n on

aungenameu geur afgeven. 

D Hottentot heeft uwt d1·n Katii:r. wnt 7.jju uih .. rljjk 

bo>treft 1 weinig overePukomst. 7.jj11 vormen ziin lr •ljjk . 
~venal· clt~ vuilgch~ kl •m· V<Lll z!jn gelau.t. hjj he<•ft 

kleine 001reu , een Lr ·cdl'll platten 11eus. waaronder een 

grooteu mond m ·t breed omgPkrulde lippen, hij h l'i't 
u weinig wollig haar op lwt hoofd. Dt~ llott .. ;ttot 

i,.., be~rijpl:'lljker en m • •r vathuur voor be:-chavinet dau 

de Kaffer: clit i-; ook de redPn wnarom elk huiHgeÛH 

Hottentot .. •che bedienden heeft. De kleedino· vun heu 

j" nagenoeg deze! fde nl. (lit> llc>l' lJlanken. dnar "'Ü luuL t 



alleen turs:;chen dPzen ver:;preid zun. Y oor bet overicre 

komen zjj veel met Kaffer.- overeen. De wijz • waarop 

zij zich een vrouw zoeken is echter gel1eel anders. veel 

minder kostbilllr. Zoodm dl' Hotteiltot in het bezit 

van eenio· gel<1 is, op welke w\jze ook Vl•rkregen, koopt 

hij een fiesch brandewijn, na er een weini<T uit eredron

ken te hebben, begeeft hii zich na:.u· zijn<' uih•erkoren . 

en toont h:mr de flcsch. Wil de vrouw met lwm in 

het huwelijk treden, dn.n tree<lt ze op h •m af, •u de 

inhoud der flesch wordt gemmenlijk gele<ligd. 

Van ttlle inlnndscbe stammen, stonden de Bo. jes

mallllen vroeg ·r op den hoog:;t •n tra11 van bescluwing. 

doch door mi:;bruik nm terken drank z!jn ze cl· on

ontwikkeldsten van :tlle (J'eworden. Hunne vormen, hun 
gelnat, de kleur hunner huid , alle.- werkt me •, Olll 

hen tot de leelijksten der meuschen te ltmhm. Z~:: leven 

in wildernissen' voeuen zich met hetgeen d jacht hun 

rer chuJt, en met wortels ; kleederen dragen Zf' roh<trekt 

niet. 'ommige Bo~e man~1en. de mn.klw wrhuren zich 

bij blanken . doch daar ze zl'lf klein 'l.jjn, helJben ze 

ultijd et>nio·' vree voor d ·u for.'ch g-ebouwden Boer. 

In U<'U ht!l.t-;ten tüd heblwn de inboorling~'U ?.ic.:h ook 

geoefend in het gebruik der vuurwnp •nen, het be t 

kunn •n zij echter on•rweg met den knodskerry en den 

~e. agnai. 

De Ho •r is krtLchtig, groot ·n Llnuk van huill, evcna1 

zijn • stamgeuooten hier t~ lnncle; ook zijn kalm en be

dltl.lrd kumkh•r komt vc •1 met dat zijner 1Jroe1lcrt~ over

ten. Het (~roote Hoek (de B!jl 1'1) .wordt ze •r loor hem 
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vereerd, z.un geheele doen en lnt~n rust op de verkla

ringen , welke daurin gevonden worden. Daar men in 

de 'l'mnsvaal versebeidene wilde dieren aantreft, nl. 

leeuwen. olifiLnten, j<tkhalzen, rhinocerossen enz., w:;turmee 

de Boer nog al eens te kampen heeft. is hij een ~e

oefend j.tger, en een bekw&nru schutter. Zijne kleeder

dnlC:ht komt met die van den Europee. chen Boer overeen, 

de pet echter ,,..orclt vervangen door een breedgeranden 

hoed , om het gezicht tegen de felle zonnehitte te be

schermen. 

Eventtls de Boeren, hebben de Hoercnvrou wen een 

sterken en gezonden lichaamsbouw, zü stellen boogen 

prijs op hare znchtc blanke huid: met veel zorg wordt 

het h~~nr glad onder den grooten hoed aestrekon , zood1tt 

het geheel, met het een vo ndic:re kntoene';l kleed , onR 

onwillekeurig denken tloet Mn de Holland. che zinde
lijkheid. 

Deze ~ T ederlandschc kolunie nam onder het be:tuur 

nm van Hiebeek en zline opvolger nl meer en meer 

in bloei en welvitart toe, en dttnr er zich voorhlureutl 

Hollundsche en Fnmsche hoeren metterwoon kwmnen 

vestigen, werd hnrd uitgebreidheid steeds grootl'l·. 

Even1ds deze kolonie, gingen ook de overige Neder

hn<h;che beûtting~m met m sche schreden vooruit, zoodat 

zij door Eno-eland met begeerige blikken werden gade

ge. lagen. Da1tr de reereering in het, laat.<:t van de 18 eeuw 

hn.re hn.nrlen vol hnd met • 'ederland zelf, werd er wei

nig acht geslagen op de Oveneesche bezittingen, wanreloor 

het den Engelsehen gemakkelijk viel zich in l 'i\.J;} van 
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onze koloniën in :luid-Afi·ilm mee ter te maken. De 

I~JJgel. chen wisten hunne mRcht hier teeds te handha

ven, r.ood1tt alle g~meeu.- ·hap met bet moederlau u. ook 

tengevol~e vnn het continentaal. telsel, voor goed af<l'e

sneden was. Het t>eni~t· nit•uws. dtü we van de Hol

bmdsche boer<•n uit <lP l\a;tp hoorden. moe ten we ver

uemcn nit de brirven, die 1.~j na u familie of vrienden 

;'chn•ven. 

Het grootst~• gcd elte dt>r K:wp:cbe bevolking. niet 

geziwl ~.ich nan eene vn•Pmd • overheer. ·ching t • onder

w~rpcn, V<'rliet de 1\a!Lp. tad en be~af zich naar de 

Binnr.nlnnclen, om te :lwellendnm. niet ver Vflll de Kttap

stad, tl1• Hcpuhlit•k uit te rot•pen. , Deze Hepubliek wu. 

evenw<'lniet v:m lang<·n dnm, 1le Engt>];; ·hen gebruikten 

cle "·:tp •twn om hnnne macht tt~ tloen gevoelen, zood,tt 

1.~j. die het jnk v:w lwt Bngd ·che bestuur niet wilden 

drug-t>n, genoo<lzartkt w:trt>n en goed he •nkomen te 

1-oeken in de wilderni:;·t!n der lJinnenlandeu. 

IJ' Engels~heu hh~\'t'H tot 1 . .'02 hezitter.~ <lezer kolo

nie, toen ,.;e ons tenHtlo(•"'t!Vl'll wertl, lloth ;;)echt:;; v-oor 

korten tijrl, rl1t1tr ze nm: in L.'Ofi weer ontnomen w-erd, 

v1m dien tijll i:; ze Htt>P•b in het IJt>zit rler Engebithen 

gebh•vrn. Ht•t vn•cmd • h<' ·tnur wPldl' e<.:hter voortrlnr •nrl 

verbittt•ring. .Ell"'l'lawl zond ~ou Vt'l'IlPUr: naar rle Ka: Lp 

om :r.ieh m •t het IJ het•r t. ],(')a,..ten. do ·h de <>igentlun

kl'lijke hu.ndeling<>n d1~zer per ·on Pil wektr•n algem ·t!Ut• 
ont •vr1 tle11lwid. Zij ]Ji,,lden hun verblijf. tf>t>!l;; te L\~tap-

tad, ],<•nd n den '·ar •n to · tund ,{t .. r KolOJtist.•n niPt. 
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en gaven du weleen'î beYelen. tlil! ~trijflig waren JJtet 

de n.lgemeene belangen. 

Y erscheidene Engelse he zendelingen doortrokken het 

Kaapland om er het ('hri~tendom verder te ver:;preiden. 

op hunne tochten zagen 1.ij. dat. de Boeren meestal Hot

tentotse he bedienden h:tddeu: dit was een gruwel in 

]mn oog, zij beschouwden de lfot.lcntotten ab menseheu 

clie even goed als de Boeren waren. zoo niet beter. 

Pil bescbuHiwlen de luat. teu nm :r.ware liebumclüke 

mishamlelingen op hunne bedienden geplecg<l te heb

hen. Toen de gouverneur hiermede in kennis wenl 

:.;e. teld . gelastte hij . d:lt er cene commis!-<ie g-evormcl 

:r.ou worden . om de r-ank natler te cmdcrt.oekcn. Uit 

dit onderzoek bleek. dat alle ht>sdmld.igingen v:th;eh 

waren. doch steeds werLlen er nog lluer.:!ll v:ttt wrePdc 

mish~tndelingen door de zendelin'-\'Cll :vmg·eldaag• I. 

Zoo werd er ook :r.ekPre Bezuidunhout YU<'l' clc com

misûe V<tll owlerzoek gedaa!..\·•1 en daar men heL nnlmig

:r.rtme kamkter vun dez.eu m>m keude. liet llll.!ll Jllili

t>LÎre macht n.ttnrukken, om hem te nrresteenm. Be

zuidenhout echter wilde uiet ,·oor tle commi"'sie ver

:-.eh!jnen. doch verdedigde ûch met slechts één bediende. 

maar hij moest Yoor de ovrrmacht ~wichten. een kl)gel 

maakte er.u einde aan z.iju l!•vrn. De f;omiliehJden VILtl 

Be~uidenhout WMen over •h.::r.e lumrlclwij;.e v;at cle cotll

missie zoo gebelgd. dat :r.jj alle moeite deden de gPheelt• 

kolunie tegen het bestuur Îll opstand te breng~n: dil 

mi lukte evenwel. daar de Opperhoofden der K>df,•rll. 

met. wie zij een verbolHl wilden . lniteu. weigpt·tlcn Ût·li 
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met hen te ~ereeni!.{t'Jl. Toch wililen ze .het hooftl ui• t 

buig n en gedurende 1'1~11 korten tü•l w<ts bet lllOg'Plijk 

zich sbtmHlP te houden, hoewd er vel"cheidenen door ht>t 

Engelsche )';Wa.n.nl vielen. D overgeblevenen waren 

ten lwLt::;te )IÓÓ zwak, dat :~.e genoodznaakt waren zich 

all'J g'PV:mgenen OVI'l' t~ er 'Yflll. de vijf n.nnVOCl'ller' W:1chtt•• 

een hart lot, zij wenlL·n door den Uouverneur V<'roor

deela opgehangen te ·wunlen. 
]) n dag d1tt het vonnis voltrokkeu werd, .·troom(lPll 

er van 1tlle zijden m uschPn 111tar dt> plaat. . die cl:tar

voor he.·temrl was. en. nls om <le verbitterill!~ nog hcYi

:rer t~· maken, bleek hc•t, <lat het . chavot niet t •r! 

genoPg Wil , zoodnt 1le •!i!' lichamen, meer doocl dan 

[Pveml, met gPweld nn11.r bf'nt•den .·toriten. Ieder wu. 

met hun lot hegtt:Lll . hetgeen den hnat niet verkoeldt•. 

vooral toen men vernam. dtLt de vijf ongelukkigen . 

IHL op hunne kuicëjl om gemule ge. meekt t · hebben. 

<>r.ne h:trdnekkige weigering tot nutwoord lue<ren. z o

tlat z!j ten tweede male tot den trop gedoemd wenl<>n : 

nu Ll Pk bet cha.vot terk ()' noeg te zijn. 

Dit tnti~reel werd door de Boeren niet vergeten . elf' 

û ;\hart 1 lfj wn niet uit hun geheugen te wiflschen. 

De verhouding, die r tot Ji n tij<l b, tond tus~chen 
Boeren en Hntt,ntotten was toch zoo goed. zoowel voor 

den e •n als voor d n am lrr : het werk der Boer n werd 

met zor" ven·i ht. wnar>oor z1j zich niet ondunkhaar 

t{)ontl n, thtnr ?.ij 1h• Hottentott n goed vo •llden en : ] ... 

mcn:ch 'll belumdeldcn. _ iPtt<•min wei~erden de Il1 -

ten tot. che he<lÏ<:lHlen, 1mdnt zij tloor de En".e!. · ·h z u-
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delingen tegen de Boereu opgezet waren , dez(!ll hunne 

diensten; hierdoor kwamen beiden in verlege·;Iheid , d<> 

Boeren hadden geene handen crenoeg, oru hun werk te 

laten doen , en de Hottentotten httdden niet te eten: 

deze laatsten vervielen tot gevaarlijke rooverbe1Hlen, dif' 

de eigenelommen der Kolonisten niet outza<ren. Het 

Engelschc bestuur deed bijnn niet-:; om hun dit te be

letten , in naam wel, doch va11 do uitwerking r.arr men 

we1mg. 

Xog meer redenen ue tondim er, W!L:Ll"Olll de Boeren 

t.cgen het Engelscha bestuur geriemd waren. Uedureude 

den laatsten tijd was de slavenhandel door de Bngel

. cben oogluikend toegelaten, in het klein nltijd, ui 'UWe 

slaven werden niet aangevoerd; het geTolg hiernm wus. 

dat de Boeren een boogen rrij · voor zulke bedienden 

moe;'ten geven' men wil zelfs dat er r 7~00 voor één 

slaaf betaald werd. Dit duurde echter niet ltmg, llMr 

het Engelscbe bestuur in 1810 den HhLV('nhzm<Iel Yer

bood. Vn.n dien tijd werd de verhoutling tnsselwn Boe

ren en sinven geheel ander.·; de butsten dienden kl:t(;ht 

op klacht in; waren deze klachten gegrond, ui~1u:md 

zou er zich over geërgerd hebben, doch YOOr het grootste 

gedeelte bleken ze onrechtvaardig, te zijn, en toch wer

den vele Boeren gevonnisd. üezamenlijk trokken de 

bewoners dier streken nau.r den üouverneur om hunne 

ontevredenheid te kennen te geven, doch te Yergeefs. 

zij werden niet gehoo1t1. Hierover gebelgd, richtt 'll zii 

zelf eene vereeniging op, »Het menschlieveml genoot

schap," dat zich ten doel stelde, den sla venhandel 

• 
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óOO poedig mogelijk af te :>chaffen. Dit Genoob:lm}J 

kocht alle slavinnen op . om ze met hare kinderen vrij 

te verklaren. In den bet,rinne betaalde het (:lenoob:hap 

goed, zoodat i~dere Hoer zijne slavinnen tegen geld 

wilde inruilen, doch lu.ngznmerhnnd geraakte de kaf' 

ledig, men wendde zich tot het Engel che bestuur om 

geld, met de beprüing. binnen l!J ju.ar den l:wenlmn

del nfge cbaft te hebben. Het bestuur wilde van (lit 

verzoek niets weten. doch vannligde een acte uit. 

waarbij de lavenhandel van dn.t oogenblik ten trengHtt· 
I 

verbolh:n werd; er wer,l een som geld ' he ·chiklmar re-

telcl , om den Boeren uit te betalen tot >:chadever~oeding 

voor de vrüverklaring hunner ~laven. Dit "elclmo ·st door 

vel handen gaan voor het zijne rechte be. temmill,"' IJ •
reikt hud, doch naar het . cheen wus aan elke hand ieb 

blijven kleven, ten minste toen de uitlwtulin~ plaat · 

had . outvingen de Boeren op verre na dt>n prii· niet . 

dien zij verwacht hadden. Enkele 'Boereu. hi •rover wr-
' Litb•rd, waren te trot ' ch deze i"Om aan te nem •u. zo,odnt 

er nu nog omstreek. ( ûO.OOO van dat geld iu ka" is. 

l ' it alles konden cl Boeren opmaken. dat zij door 

hPt Eng. bestuur niet vol"'CD · recht werden behan<l >1-l: 
dit hleek hun ook uit het gè;;chil , dat zij met de Kaf
fer. l1adden, een volk . bun, die in het oosten der I' nap

kolonie geve ti.rd was. ... 'n.dllt eene Kafterbende eeni<Tc 

aanvullen op het gebied der Kuloni. ·ten gedn:m had . 
werd zij op bevel van d ·n 'TOUVerucur buiten d rrren

zt•n der Kaap gedreven. Lenigen tij<! hield zij zich 

nnn dit bevel,· doch het !<choone vee der Boer,.n ''"a 
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haar te verleidelijk; in 1 15 beproefde Z\J op uieu w 

eenen strooptocht. 'l'erstond wendden de Boeren zich tot 

het Engelsche bestuur, met het verzoek zelf tegen de 

KfLffers te mogen oprukken. Dit werd geweigerd en 

hun werd zelfs verboden de minste wt·Mk te nemen. 

Dit beviel den Kafters, zij konden hunne strooptochten 

ongehinderd voortzetten. V oor de tweede maal vroegen 

de Boereu besc~erming: dit bad tengevolge d!l.t de Gou

verneur den Knff'erovperhoofden in een mondgesprek het 

verkeerde van hunne hlmdelingen aantoonde en streng 

verbood , hunne tochten voort te zetten. Deze verma

ningen waren spoedig vergeten, bet duurde geen twee 

jaren, of de Kaffers trokken weder over de grenzen der 
Kaapkolonie, en wel op veel grootere schaal. 

:Su begonnen de Engelseben zelf voor hunne veilig

beid beducht te worden, van daar dat zij de Boeren 

lieten optrekken tegen de in vnJlende troepen, na veel 

moeite slaagden zij er in den aanval af te weren, en 

den vijand over de grenzen terug te drijven. Volkomen 

overtuigd , welk een gevaarlijken nabuur zij in de Ka.f
fer hadden , bleven de En<relschen toch op denzelfden 

voet voortgaan , zij beschermden hunne onderdll.nen als 

het ware niet. 

Al deze grieven hinderden de Boeren en geen won

<ler ; menigeen bad er reeds over gedacht dit hmcl te 

verlaten en een nieuw vaderland te zoeken, om daar 

zijn geluk te beproeven. Jmnmer was het van de Ko

lonie, dat zoovele nuttige werkzame Boeren, die streek 

zouden verlaten, juist op een tijdstip dat hnar bloei en 
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welvaart toenam. De meuwe nouvl!rnem1 geheel den 

Boeren toegedaan 1 beloofde alles te zullen goedmaken , 

voor zoover dit in zijne macht wn'; het was t.e la~tt. 

een groot aantal boeren 1 onder leiding van eenige hoof

den , trokken op weg naar X atal 1 om daar eene onaf

hankelijke Uepubliek te tichten . 

.Juist waren de Boereu onderweg in 1804 1 toen ze 
vernamen dat de Kaffers wPd••r in op tand gekomen 

waren en de oostdijke gren. der Kaapkolonie reed, 

overscbreden hadden. Daar het be tuur niet voorbereid 

wa.s op zulk een aanval. en Rlecht een geringe troe

l1enmacht beschikbaar b~ d, wenleu al de Boeren ter ver

dediging opgeroepen, ouder voorwaarde dat bun alle 

.·chu.de vergoed zou worden; zjj hielpen als één man. 

Ln.ngs de geheele Oostelijke grt!lli werd door de Kaffer 

zoo rremoord en geplundcnl, dat die 'treek binnen wei

nig tijds in eene wilderni het·:cbn.p •n was. 

De chade was ontzaglljk groot :.~ij wordt ge chn.t 

op r 31û001000 I te (!rngeu door :wo Boeren, du be

hoeft men niet te vn1gen 1 hoe ieder op , chadever<Toe

ding hoopte, die hun dan ook beloofd wa . Toen de 

Kaffers een weiuig tot bedaren gebracht waren , werd 

het noodige geld ter tond door den Gouverneur bij den 

minister van Koloniën :Hm"evraagd, doch verlleeld u zijne 

ontsteltenis, toen de mini t(>r w •igerde het O'eld te <Teven : 

tleze beweerde dnt de Kaff •r' in bun r cht waren u de 

Boeren du · geeuc . chadeloo:"tclliurr zouden krijgeu. 

De Bo ·ren :r.agen op uiemv, 1l1~t zij niet naar recht 

en lJillijl.hcicl behandeld wertl n: 1lit en de grieven, die 
2 
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zij reeds ondervonden hadden, waren oorzaak, dat zij 

besloten eene nieuwe woonplaats te zoeken; het spreekt, 

dat zij hunne landerijen moesten verkoopan, grooten

deels voor een spotprijs , daar er op eens zoo vele te 

koop werden aangebodfm. Enkele Boeren voerden hunne 

kudde:n meê , doch anderen ~mankten ze te gelde en ont

deden zich dus van dien lnst. Het gouvernement ~telde 

nog pogingen in het werk om de volksverhuizing te 

stuiten, doch het was te laat, de algellleene bewe!5ing 

had zich reeds te veel onder de Kolonisten verspreid ; 

maar op deze handeling kunnen zij trotsch zijn , daar 

nu het heldentijdperk der Zuid-Afrilmansche volken een 

aanvang nam. 

Een groot aantal Kolonisten, onder armvoering van 

Potgiet.er, trokken noordwanrts de Oranje-rivier over. 

waar zij gastvrij ontvangen werden door het Opperhoofd 

van den volksstllm , die daar gevestigd was. ~poc

clig werd Potgieter gevolgd, door een nog grooter getal 
Kolonisten, onder >er.schillcnde Opperhoofden, waaron

der ook de cl1~ppere Retief; hun gebtl n:tm zoo toe, dat 

het binnen korten tijd reeds meer dan 10,000 bedroeg. 

Enkelen meenden , verder te moeten doortrekken, dit 

werd geduan, maar toen stuitten zij op een wilden stalil. 

met Moselekatze tot opperhoofd. Men kun denken, dat 

de Kolonisten door dezen laatste niet vriendelijk ont

vangen werden; velen hunner, zoowel menschen al~ 

vee , verloren het leven . de overig~>n :wisten zich te 

verdedigen, door vnn hunne tenten verschansingen te 

muken, en zich daarachter te verschuilen. Zij konden 
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ûc:h zoolang staande houden, tot ze hulp kregen "VUH 

de overige F olonisten. Met vereenirrde krucht werd 

gestreden, tot het ten laatste gelukte over de Kaffer

bende te zegevieren. ~Io elelmtze berrreep, dat het voor 

hem het verstnncligste was, zich niet in de omuicldel

lijke nnbijheitl dier Kolonisten op te houden; hij verzn.

melde zijne mn.nschappen. en week naar het noorden uiL 

Door deze overwinning waren de Kolonisten mee ter 

geworden van een betrekkelijk groot gebicU.; het land . 

dnt Moselek1ttze verlaten had, kwam hun rechtmatirr 

toe; op dit grondgebied wilden zij eene vrije, onltfhan

kelijke Hepubliek stichten. Hetief wiens hoedanigheden 

bteedtl hoog door hen mmm ge ·chat, werll tot Kom- ' 

nmuchmt-Uenemal benoemd. Enkele Kolonisten waren 

met deze benoeming niet tevreden; ver cheidene anderen 

werden door hen O\'CrO"eh1wld, hunne partij te kiezen. 

en gezn.mculük onder leiding van Pot•Ti •l-~r dit ~rebied 

te verlaten, om in het schoone .1. -ntal een vaderland te 
zoeken. Dit gebeurde, ook Retief loot zich Lij hen 

aan. Zij V0ll!len dat rijke vrnchtbare land geheel ont

volkt. daar ( 'hn.lm. e-.:n Zo"loekouing. alle bewoner~ 

hnd laten vcrUloor,len . doch daar zij wi ten, dnt de op

volger vnn <.:lmkn, Düw,tn.u genaam<l, tle r~chtnwtig•• 

jg •unar wu.•, willt!n <k Koloni~ten iÜt:h er ui t ve ·ti

gen zonder er •oor·•f met Ding,um over tj<!·1•ruk<'ll tl' 

hebben. 

HPtief b gnf ûch Hl >t CL'l!i•l' nevolg llllllr cleu Zoeloe-ko

nÜJO", om on•r clcn Yerkuop vtm • ttb 1 tt.! <Hl l rh: 11-

dclt:m. de ontn ng ·t \\"a.· l.o~l, tloch na eun weinig orcr 
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en weer ge proken te hebben, werd de verhouding vriend

schappelijker. l~etief vertrok met een gun'!tig bericht, 

vonden de andere Kolonisten de overeenkomst goed, dan 

zou Uetief zich na een korten tijd bij Dingaan aanmel

den, om het traktaat te teeken en. 

De Boeren waren zeer tevreden met den koop, zoo

dat Retief zich weer spoedig bij den Zoeloe-koning ver

toonde, om de akte van verkoop te Rluitcn. Dat d~ 

Zoeloe-koning schijnbaar op een zeer goeden voet md 

de Kolonisten stond, bleek daaruit, da.t hij bun voor 

zij vertrokken een feestmaalliet aanbieden, (lat met gf'

noegen aangenomen werd, niet wetende welk lot hen 

wachtte Te midden der fee tvreugde zng men eeu 

aantal ge>vapende lieden verschijnen met het bev~l . 

:., laat de Toavenaars dood." (:\len moet weten dat 

de Koloni<>ten, bestempeld werden met den ua:nn 'J'oo

venaurs.) In een oogenblik werden hunne vrieml<>n. 

hunne moordenanrs , aan geen enkden Koloni;t werd 

bet leven gelaten, terstond liet de Zoeloekonin'g troeven 

oprukken, tegen de overige Boeren, met het doel nl

len te vermoorden. 

Danr de Bocren geheel on voorhereiel waren op ee11 

aanval, en dus geen voorzorgsmaatregelen genomen 

hadden. konden zij den Zof'lOf'~ gcl'n rrenocgz:uJJen wet•r

hmfl hieden en om->trceks 001) hunner verlorrm het leven. 

Den dng na clr.ze ~lae:hting h:mlcle men nog tm·<· 

jonge mei,jes die nog e~"nige "poren vn.u leven Vf'r

toondrn, tn>:sc-hcn cle lijken nit: na ,-clc moeite moe:ht 

men er in slnwn ,.,c h< t lc>en {e tloen bchonrlen, Y<)iir 
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eenige jnren behoorden ztj 1 hoewel zeer verminkt 1 nog 

tot de ingezetenen van 1 . ntal. 

Dicht bij de plaats 1 wao.r dit gruwelstuk rrebeurd i:>. 

beeft men een :stnd gesticht ~ \Veenen·~ o-enu.nmd 1 n11nr 

.. aanleiding van de vele weenenden, die hier vertoefd 

hebben. 1\;tdat hun uit de Kaap hulp wa gezonden, 

t 
onder rumvoering van Pretoriu , konden de overige Boe

ren zich wrekt>n; de bloeddorst der Zoeloes cheen nog 

11iet verzn.digd 1 ten minste na korten tijd rukten zij 

tegen de Bocren op , doch nu Wlls de kan uekeerd, 

zij moe ten ltet slagveld verlaten, na een verlie::~ van 

::000 man. De Boeren gingen het sl1Lgvelc1 bezoeken 

en von1leu onder de vermoorden ook den betreurden 

Hetief, nog in het bezit zijner lederen ta eh 1 die bet 

(·1ocument bu1lttc, wa~trin Ding<~.an de Zoeloekonincr . 

den nfstaud vnn Xatal onLlerteek nde. Zjj konden dit 

hmd als hun rechtruntig eigendom be'chouwen. 

Door het verlies van Hetief, moe ten de Boeren over

guan tot het benoemen van een nieuwen Kommllmhmt

Ueuemul, zij kozen Pretorius. Deze ging ter tond met 

kracht uan 1t werk: de crrenzen VI.Lll de Kolonie ... Tatnl 

werden bcpa~Lld 1 wet croedvinden v:m het Hoofd der 

Zoeloe : men omlerhanuelde met ver'cheidene inhtnd eh:! 

Opperhoof1lP.u 1 m u deerl alles om in het rustige bezit 

vnu dc1.e rijke welvarende streek te blijven, u iet den

kende d1tt hunne vrijheid van korten duur zou zijn. 

In 1 s:~~, toen tle Boeren, den strijd teeren de Zoe

loes te voeren h1Ldden n zich du. met niet. ander 

bezig konden houden werd de bnui· van Kntal. op be-



22 

vel vn.n den Engelsehen Gouverneur, in bezit genomen. 

Terstond werden de kusten met troepen bezet , wua.rdoor 

men vreesde voor eene botsing tusscben dezen en de 

Kolonisten; gelukkig vond deze niet plaa.ts, chtnr de be

velhebbers dier troepen nllen zeer wel willende lieden 

waren. 

Toen de Engelse he minister deze hamlel wijze van 

den Gouverneur vernam, was hij zeer ontstemd, en 

verlangde, dnt de troepen met den bevelhebber de ku t 

van :N:ttul zouden verlaten. De Boeren, trotscb op 

hunne vrije Republiek, verlangden ook dut .Engeland 

hen nls zelfst:mdig zou beschouwen; zij richtten een 

adres aan den Go u 'lerneur, waarin zij verzochten hunne 

onafiMnkelijkheid te erkennen. Xa eenigen tijd ant

woordde clH Gouverneur zeer koel, dat h~j hunne voor

wnrmlen wel wenschte te vernemen. Dit geschiedde , 

doch het antwoord van het Engclscho bestuur lie~ zich 

wachten. De Boeren man.kten er zich in den beginne 

niet ongerust over, zij dachten dat enkele omstttndig

heden eene vertraging veroorzankt hadden. De Kafiers 

hielden zich gedurende dien tijd niet rustig, zij schenen 

geen goed begrip van eigendom te hebben, ten ruÎ11ste 

het vee der Boeren werd door <1en weggenomen, n.hot' 

dat zoo behoorde. 

Dit stond den Bocren volstrekt niet aan, te meer daar 

er juist in dien tijd eene ziekte onder <1e p:.tarden heersc'hte, 

waardoor veel dezer dieren bet leven ve1loren ; het wns 

eene zeldzn.ttmheid, dat er een v1m die ziekte herstelde; 
zulk een paard noemde men »een gezouten paard .. , 
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Een zoogenaamd »gezouten panrJ," werd zeld1m of nooit 

weder door die ziekte anngeta t , vandaar dnt men zulk 

een paurd in waarde hield. Om zich te wreken, deden 

de Boeren een annval op de Ka.tfers, hetgeen hun door 

het Engel che bestuur kwn.lijk genomen werd; de Gou

verneur vond hierin eene MnleidinO' om de Republiek 

NaLal bij Engeland in te lijven in 1 !2. Vn.n nu af 

~tan, waren de Koloni. ten niet on!l.fh:mkel~jk meer. 

Daar de Boeren zich niet ter'tond gewonnen ga ven , 

zond de Gouverneur troepen onder bevel van k. pitein 

.'mith mtttr Natul om hen tot onderwerping te dwingen, 

doch dezen richtten niet veel uit. In di 11 tus chentijd 

landrle de »Brazilië", een Holland. eh schip te Xatal: 

de bevelhebber Snellenkamp, een <Litngenn.am vrooljjk 

mensch, zei dnt hij uit naum der Holland che koop

lieden kwam, om onderhandelingen met de Boert:n uan 

te knoopen. Snellenka.mp hoor~nde, hoe zij door het Bn

rrel ·che bestuur behn.ndeld wetden, sloeg hun voor, de 

opperheerschappij der republiek aau Z. Jl.. den Koning 

der N"ederlanden op te dragen; terstond werd dit goed

gevonden zonder te bedenken, dat zij geen eigen rijk 

met>r bezaten want zij waren reeds onderdunen der En"el

sche kroon. ~Tau wdijk. had de Gouverneur dit vernomen, 

of kapitein , 'mith kreerr bevel met zijne troepen voor

waart. te rukken; lanrrs de lm t vond hij zoo goed als 

g en weerstand, de Boeren hadden een kamp, meer 

l11.ndwaarts opgeslagen; hier WII.S • .'ruith genoodzattkt hal 

te nutken. /',oo hieven de vijandel~jke troeren gedu-



rende 14 dagen tegenover elkaar , zonder dat er ge

vechten voorvielen. 

Eindelijk hesloot ~mith een aanval te doen, hij had 
echter een slechten tijtl gekozen: het was volle maan , 

zoodat de Boeren op hunne hoede waren. Het grootste 

deel der Engebche troepen en ver cheidene officieren 
sneuvelden, en bovendien maakten de Boeren zich van 

de kanon:raen meester, namen de schepen in beslag en 

omsingelden de Engelsehen zoo , dat zij van nllen toe

voer verstoken bleven; de honger steeg zoo hoog bij 
de Engelschen, dat zij hunne p!t!trden als voedsel moesten 

gebruiken. De Boeren wnren te menschlievend , om 
de Engelsehen wreed of streng te behandelen. 

In het begin bewaakten de Boeren hen nauwkeurig 

doch langzamerhmtcl verslnpte dit, waardoor het den 

Engelsehen gelukte een bode, Dirk King genaamd, 
naar tle Kaapstad te zenden, zoodat zij r.eker waren 

hulp te krijgen. Terstond werden er eenige troepen, 
onder bevel van kolonel Uloete, ter hulp gezonden, 

waartegen de Boeren nit>t h •sbmll waren , zij werden 

verslagen, en genoodzaakt terug te trekken. 

Nn over alles berandslaagcl te hebbeu kw11men zij 
overeen met tle ]~ngelschen te onderhantlelen. Eenige 

afgevaardigden werden uit hun midden gekozen en 

naar het hoofdkwartier gezonden. Zij deden echter meer 
dan men gewild had; Engeland verlangde Natal in te 

lijven, zij gaven hunne goedkeuring en zoo werd deze 
chorme streek in 18 ~ . .j. eene EngeJsche kolonie. 
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.:. Tutal heeft niet all en eene choone natuur. maar de 

"Tond i er ook bij uit.'3tek r!jk en vruchtbanr: voor eigen 

gebruik verbouwen de bewoners veel ma·· . Onder d' 

artikelen, die uigevoerd worden, behooren wol me I . 

katoen, suiker, steenkolen enz. 

Onder Pretorins was het land iu plaatsen van ·1000 
morgen gronds verdeeld en aan elk buro-er zulk eene 

plaats gescbonhn; de En,~el. che gouverneur vond de 

pl~Httsen echter te groot, hij bracht ze op de helft. 

wattrdoor de welvaart van den Boer aanmerkelijk Yer

minderde. 

De gronden aan de Boeren ontnomen 1 werden aun 

tle Kuifers ge chonken, die op verzoek van het Engel-

che bestuur zich in I T atnl gevestigd hacld n. Daar de 

Kaffer" niet zoo stren., op eigendom letten, kan lll u 

denken hoe de Boeren hierdoor leden ; al. zii vee mi ' ten. 

behoefden ze niet te vmgen ·. waar bet gebleven wn . 

en toch werd hun door bet Encrel"che bestuur ten 

h·eng te verboden , zich hierterren te verdedigen ; de 

Boeren begrepen spoedig welk lot ben wachtte. 

Zooals we vro ger gezien hebben . waren de Boeren 

door ovenfinning op fo. elekatze mee. ter geworden van 

een atLnûenlijk grondgebied aun de Oranje-rivier, doch 

door gebrek Mn eenheid lmdden de ruee ' ten deze treek 

verlaten , om zich te ... 'a tal te ve 'tigen ; zij die er g -
bleven WILren , h1tdden in het beo-in geen klagen. 

In 1 t2 riepen zij de Repuhli k uit, zoodut hun 

eenia wensch, vru en onafhunkdijk te zijn 1 bevre

lligd wa. 
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Dam· deze streek niet zeer boschrijk is, heeft meu 

er niet genoeg regen , zoodat de grond niet geschikt is 
voor hou wlnnd. Voor veeteelt, echter is hij uitmun
tend, voorll.l cloor de uitgestrekte grasvlakten, die men 
er heeft; dit is dan ook de hoofdtak v1m best!Lil.n. 

De streken, waar deze gmsvlakten gemist worden, 
gebruikt men tot het verhou wen van graan en maïs. 

Het vee ziet er gezond en flink uit, een gevolg vau 
de geregelde verzorging; op de schapenteelt legt men 
zich in het bijzonder toe. In deze streken zegt men 
niet, dat de schapen geschoren worden doch geknipt; 
als er gelegenheid voor is, w~scht men de schapen een 
paar weken vóór z~j geknipt worden, om de helderhei(l 

der wol te verhoogeu. Zij , die in dit werk bedreven 
zijn, knippen ruim 120 schapen per dag. 

~!et alle Boeren hebben hier het vee in eigentlom. 
zij k'lmnen het huren en wanneer de huurtijd verstre
ken is, moeten zij zorgen een gelijk nnntal van het
zelfde gehalte gereed te hebben, behalve de huurpen
ningen ; zoo ziet men menigen Boer, die op het oog een 
welgesteld man is , doch aan wien soms geen stuk vee 
toebehoort. Om het stalwerk te verrichten gebruiken 
de Boeren de Hottentotten en de Bosjesmannen. Ond.~r 

deze bedienden rnaken enkelen zich schuldig uan mis
bruik van sterken drnnk. Om hen daarvan te genezen 
geeft men hun den geliefkoosden drank , vermengd met 
het gedroogde r.weet der paarden ; reeds verscheidene 
malen is dit middel met goed rrevolg toegepast. 
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OnhmO's las ik het volgende ge prek; een der spre-

kers moest ook zulk menO'sel toeg diend worden: *) 
Is jij slim Klaas? 

Khtns wèh nie ur. 

Wil Klaas soopie bèb? 

A,-;sie blief, miin goeie 'ur. 

' Nou vertel eens voor Sur: w:•t gaat door de heele 

wereld en leit toch , til? 

De pnd, de weg, 'ur. 

Flink zoo, ou w Klaa . Hit!r het ou w Klaas soopie 

V tut Snr; maar nie vcrtel hoor! 

Den volgenden dag wn ouw Klaa ziek, doch hij 

cheen er de oorzaak van te vermoeden. want nn. eenige 

dagen zei hij tot d n gevP-r vnn den dmnk: 

~ ur hèh voor ouw Klau. banjak (eN) ziek gemMk, 

maar toch zPh onw Klll.1LS voor , ur: Dankie, me li ve 

:·ur, d:mkie. 

Eene :dgemeene begmafplnnts beeft men hier niet. 

elk bo renhoev heeft een afzonderlijk O'edeelte, daar

TOor he. chikbnar; de lijken worden teed met bet 

a1mgezicht naar het OoRten geplm•tst. De wijze van 

begmven is hier zper plechtiO', onder het zingen, 0' 

woouliik vnn Gez. 1 2, brengt men den OYerledene 

naar 7.tjne ltmtste rn tplna , daur no.ngekomen, hett 

men m 'estul nn. eene red "ebonden of een geb 'd g -

dmm t' hebben weder een lied mm. ieder werpt t'n 

. chop aarde op het lijk en 1.00 gnn.t men door(J'nnn. 

' ) Zi•• hi,•nln•r bn·•·•ll·o.•ril!<'<' lll'l wPrk van F. Schii-;,Jer. 
IZuui·Afrika.) 1'. '\. Yall 1\:unpt'll , Zoon, ,\m,tcaxlam. 
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Uez. 22 ziugende hui. wnnrts. Het opgravt:lll van lijken, 

voor welk doel ook, is hier een zeldzaamheid; over 

wlk eene handeling is men in 't algemeen ten zeerste 

vertoornd. Vandunr de woede eener Hottentotsche vrouw, 

tegen hem, die het lijk haar zoons h1Ld doen opgm ven: 

Allah Sur, waarom het Sur zoo voor wij geeloen, Sur'? 

;;ur het mén vleesch en bloed verskop n'es 'n hond. 

Ik zèh voor ëur: Uroo Baas (God) sel voor ,'ur zeer 

mnuk, z'n bPele leve lank! *) 

~Iet alle omligo-ende stammen WILl'en de Boeren Ytm 

dPn Onmje-Yrijstmat op een vriemh.:happelijkon Yoet. 

he halve met de Griq u as, (een o·elllengd ras van Lhmken 

en Hottentotten); telkens ah; het dezen mogelijk wa~. 

onb;taleu zij den Boeren eenig vee. De Boeren, hierover 

outstemd. kw:truen met hen in oorlog. en danr tle Uri

quas ammunitie en wapenen kregen door toezencling 

der Engelsehen, bleek het dat dezen partij voor <1 • (~ ri

y_uas trokken. 

)\a eenige schermu~elingen makten de beid(• partjjen 

hij Zwartkopjes met elkaar in een hevig gevecht, met 

het gevolO' dat de Boeren l1et onder~pit moe ·ten delven 

en gel1eel tot ouderwerping werden O'ebmcht. Alle 

wapenen werden den Boeren b!j deze gelegenheicl out

nomen, zood!Lt zij niet dnu met groote moeite in hun 

onderhoud konden voorzien : daur zij meeHt van wild 

leefden, hadden zij behoefte IULD wapenen. Over deze 

hundelw~jzc gegriefd, zonden zij een V rij. hmtsch burger 

') Zit• hil'l'On•r hrN•d\O!•riger hrt W<'rk '<lil F. ~elou<,Jt•r. 
IZuHl-,\frika. l J>. :\. 'au 1\~UIJ'('tl 8. Zoon, .\ llhl•• ,·,l;un. 



nanr het Engelsch hestuur om hierover te klagen; ak> 

onderdanen van den staat meenden r-ij op eene hett>re 

b<'handelin~ aanspraak te lllogen maken. 

De nJgezant werd niet gehoord ; op zijne heenrei-os 

deed de gedachte , r.ijn' r.ending met een goeden afloop 

beloond te zien, hem alle gevaren trotsecren; doch op 

zijnen terugtocht hart h1i. uanr het hem s ·heen, met 

oneindig meer moeilijklleden te kampen. De onlJillijk

heden, door het Engelse he be. tuur, ten opzichte der 

Hoeren gepleegd, bmcht dezen in op. tand; zij liet"n 

de Eng~~lscbe ambtenaren O\'er de grenzen zetten, en ver

langdf'n, dat de troepen ter· tond het land r.ouden ver

ln.ten. De bev lhehber dezer troepen was genoodza.tkt 

a:m dit verlangen te voldoen, daar hjj t.e weinig man

schappen bij zich luul. Toen (le Gonn'rneur der Kaar• 

der.e hnndelino- hoorde. wnd hü dade4jk versterking. 

zooch t. de bevelhebber, (lie hlld moeten wijken. de Boe

ren met eene groote macht kon an.uvnllen. Nn eeu 
bloedig treffen bij Boompln.at.'l in 184 , werden de BoP

ren voor de tweede DHtal bij Engeland ino·elijfd. 

Engeland znO' , poedig, dat het bezit van denOrnnje

V rij tttat geen voordeel Mnbracht ; steeds moest er eene 

sterke legennacht verblijf houd~n, da.nr dat land voort

durend nttll invallen der omligrrendc wilde ,stammen 

blootge. ·tr.ld was. De r.orrr voor die , treek vcrslapte. 

totdat h 't E11g lsche lje.-tuur he: loot den Yrijf;taat a::m 

de rr>chtmnJige C'ige11nnrs terug t g-even. De republiek 

werd trrstond nitgrrocpen en een Pre: idc11t ge:"tennn 
door een volhr:uul ann het hoofd er van geplaat t. 
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Het klimnat in den Oranje-Vrijstaat is over 't alge

meen ~eer gezond i voorul voor borstlijder is deze droge 

lucht zeer heilzaam. De meeste bewoners van tlit land 
behooren tot de Nederlandsch Hervormde Kerk; doch 

andere kerkgenootschappen heeft men er ook; in den 

laatsten tijd vooral heeft het Katholicisme ûch er zeer 

uitgebreid; men treft er slechts enkele I raëlieten mm, 

in het bezit eener Synagoge zijn zij echter niet; toch 

worden zij door allen met den meesten eerbied behandeld. 

In den laatsten tijd heeft het onderwijs zich kmchtig 
ontwikkeld in dezen staat; jaarlijks wordt de som, die 

men aan het onderwii· besteedt, grooter. De Boeren uit 
dit gebied staan op veel hoogeren trap van ontwikke

ling dan de bewoners der Truusvaal i bij gemis aan 

u.rbeider:s moet de Boer in den ÛJ.·1mje-Vrijstnut zdf zijn 
werk verrichten. Het getal kleurliJJgen die 1.ls bedien

tlen gebruikt worJen , is hier niet groot , zoodnt elke 
Boer slechts weinig arbeiders kan hebben. In de •rmus

vual daarentegen bedraagt het getal kleurlingen veel 

meer dan dnt der blanken; l1et loon der onderge:scbik
ten is aanmerkelijk minder, zoodat het houden van be

clicnden hier niet zoo bezwaarlijk is. De Do~.· leert hier 

als heer, en laat al zijn werk verrichten. 

Gedurende de laatste jaren is de bevolking van den 

Omnje V rijstaat aanmerkelijk toegenomen; geldzucht 
is de oorzaak hiPrvan. , 'edert 18tiü heeft men hier 

diamuntvelden en steenkolengroeven ontdekt. Du fnbel
achtig:ste verhnlen omtrent de gemakkelijke wij7.e, wanrop 
men hier rijk kon worden met diamanten graven, wel'-
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den oveml verspreid. Y erscheidene rnenschen leenden 

het oor aan dergelijke verbalen, verkochten tule,·, en 

verhuisden naar de Diamantvelclën, heilig overh,igd. 

bilmen korten t ijd rijk terug te keeren. Helaus! hoe 

menigeen werd bedrogen. Oe mee. te streken, waar de 

grond mineralen bleek te bevatten, werden ter tontl door 

het .Engelsche Bestuur gekocht; zij , die dacht-en dat de 

diamanten hier slechts voor het rapen lagen, hadden 

zich deerlijk misrekend. Om een klein tukje Yfm 

dien mineraalrijken grond te bekornen, moest men een 

enorme som betalen. Zij , die ver. tn.ndig handelden . 

keerden terstond terug, altijd uls hnnw~ rei;;penningen 

het vcroorloofden ; doch de meesten , mi-;troostig over 

het mislukken vun hun tocht, bleven in deze f'treken 

en moesten, meest door eene ondcrge'chikte betrek kin()' 

te heldeeden, in hun onderhoucl vooráen . 

Hceds vroeger vernmuen we, d:tt de Boeren z"ch 

mee ter gemaakt hadden van l1et gebied dut l\I.o"elelmtze 

bewoo11de, door er hem uit te ,·enlrjjven. Dit lancl 

wns, vun uit de vorige woonplaat der Boeren hesd1ouw(l, 

aan den overkant der Ynal of Gele rivier gel"gen. 

vandaar de nnam Trn.nl'( over)mlll. De mee te Boeren 

li<:ten in den beginne dit land liggen, en ve."tigden 

ûch, zoouls we gezien hebben in Á \dal , in de hoop 

in dit schoone lund een rustig vaderhmd te vinden: 

toen het echter bleek, dat hunne onaflmukelükhei.l)lier 

ool· niet van duur zou zün, b <raven ?:ich een groot lllln

tnl hunner, onder aanvoering van Potgieter naar dl' 

'l'mn vual in 18:38. Á ~a het verhljjf v.tn een jaar in deze 



treek, werd de Republiek door hen uitgeroepen , met 

Potchefstroom tot hoofdstad. Zij stelden Potgiet~r nl. 

Kommandant-Generaal n.an het hoofd, bijgestaan door 

een V olkraad. Hier ontving Potgieter een schrijven 

van voornoemden Snellenkamp, waarin deze hem meldde. 

dat de grond , door Potgieter en zijne volgelingen be

woond , aan de Britsche kroon behoorde. 
Daar de Boeren niet O'Uarnc opnieuw door de Engelsehen 

verdreven wilden worden, besloten zij hunne Republiek 
hier op te breken, om haar in eene noordalijker ge

legen streek te ves6gen. Deze streek behoorde unu 

Umzwas, doch daar hij nog mimlerjnrig was, werd de 

regeering waargenomen door zijne moeder A.mazwa. i i 
van deze werd eenig gebied gekocht, waartoe Lijden
burg en oms-..eken behoorde. Hier konden Potgieter en 

z:ijne volgelingen, op eigen grond eene onafhankelijke 
Republiek stichten. , 'poecliger dan men verwachtte werd 

er eena tweede gesticht. 
De bewoners van het geannexeerde X a tal zagen weldm, 

dat met hunne onafhankelijkbeid, ook de bloei en wel

vnart der kolonie geweken was. it de wijze, waarop 

de Boeren tegenover de Kaffers behandeld werden , zaO'en 

we reed. , dat de eersten werden verongelijkt. 

Dit en meer andere griPven deed ben nogruuals lw
,;luit~n, onder leitliug nm Pretorins, bet land. dat lnm 

zooYeel schoons beloofde te verlaten, om in de Tmnsnutl 
Pen beter thuis te zoeken. De Bngeh;che (iouvcmeur 

trachtte de verhuizing . door het aanbicden van een som 
o·eld tegen te gmm, doch te vergeef:· i de gemoedereu 



W!~ren reeds te veel ge ·chokt , wen sloeg het n.nnbod 
van de lmnd, en schreef dat er geen geld , doch onaf

hankelijkheid verhtngd werd; kon de Gouverneur die 

niet geven , welnu, z~j zouden ze elders zoeken. 

In 184-7 trok Pretoriu met 400 Boerenfamilie· 
(omstreeks :WOO zielen) uit _ ~~tt.Ll voorloopig naar de 

'I ransv!Lal; zij ve tigden zich te Potchefstroom, dat 

woals we gehoord hebben. door Pot(J"ieter en de zijn n 
verlnten was. Pretoriu beviel de naam Potchef: troom 

niet, hij liet dien venloopen in Mooirivier · dit werd 

de hoofdplaats van hunne R'"pnbliek. 

Hadden deze onafhankelijke staten zich mm w bij el
kaar tlnngesloteu, dan wtLS hulllle houding tegenover de 

omliggende stammen zeker flinker gewee t; ook zon 

zulk eene atmeeusluiting n·oeden invloed op vooruitgang 
en ontwikkeling hebben uitgeoefend. 

Langzamerhand verkoelelP cl h:tat tuR chen Pretorin · 

en Potgieter, tot zij zich tPn laa te in 1 :>2 met elkaar 

verzoenden. , 'edert d·• ve.tiging der Boeren in de Tran:

vaal , hadden de Engel chen niet' van zich laten hooren , 

alle wa rustig geLieven. Zij begrepen , dat het be
zit van de Tran vaal hun veel erelel zou ko ten daru:om 

werd er besloten de onafhankelijkheid der Republieken 
te erkennen en twee commis ari en werden naar de 

Transvaal gezonden, om haar onafhankelijk te ver
kltu·en. Te dien einde traden ze met Pretoriu in onder

handelingen, met het gevolrr, dat de onafhankelijkheid 

erkeml werd in 1 52, bij de conventie vun ZandriYi r. 

E n;t in I Ri> • werden de ver c~tillende He publieken, 
:l 



die in d • Tran. vaal gevormd wnren . tot éél1 gehet'l 

vere rtigd met de hoofd. bul Pretoria. 

Eindelük waren de iloeren in het bezit van eenl:' 
I 

erkende onafhankelijke Republiek. Het gezamenlükc 

rrrondgebiecl be laat ruim 5000 vierk. geogr. m!jlen. dus 

is het acht maal zoo <rroot als om; vaderland. 

Het getal inwoner kan niet nauwkeurig opgegevPil 

wonlen. daar de volhtellin<rcn b~j de kolonisten ze •r 

moeilijk en bij de inboorlingen bijna vol trekt niet ge

houden kunnen worden. Als zij buoren, dat zoo ieh 

moet <Te beuren. nen1en ze ü•r. ton cl den Bijhel terhand 

om :2 , 'am. ~.J- met namlilebt te lezen. 

Het land telt ongev er i'iûo.OOO bewoner:, wn~Lroncler 

00.0()1) blanken: onder dezen kan m n aannemen. dat 
~ it 1OUOO weerhnrl:' mannen zjjn. 

Het land wordt overvloedig he:pnJeitl door riYien·ll . 

die voor de ,chePpvaart eehter gcl'll v:tn alle ge:ehikt 

:~:ijn: ook heeft mc>n er Ydc koude en warml' bronm 11. 
Y oor alle <re telle1~ heeft men hier et-n <•ezoml klimaat. 

ui gt•wncled d enkele d •ren. dat d,. hitte vre•• ·el~jk 

i. . \' ooml t<.' Prl:'toria, de hooftlphuLt,, . is het klimn t 

uit;;tekend. 

I :edurende den zomer, van October tot April , valt 

er veel reeren; dit wordt het nntt :ei zoen crenoemd, in 

t.e<ren.·tellinrr met den winter, die het droge jnur~r,:tijdP 

heet, daar er in dien tjjcl hijnn rrp n water valt: n!l" 

rivieren drogen dun ereheel uit, zood: t mPn ze al Wt'~cu 

knn g~'l.n·uiken. In .-treken tlie noordelükcr .r le« •n 
:r.ijn. i· llli'D ~omr jur •u achter 111 vu.n re~ n wr token. 



:\fen lmn denken, hoe allP · er (hlll nihiet: men. ·hen 

en dierl'n hebben in zulke tijden v •el ell nde. dik wij], 

worden er geheelc troepen \\ il<l dood op h t luud 

rowlt•n. 

(her ltet geheel i' de bodem der Tmn.'vaal rijk u 
vruchtbaar, Yooml in de zui<ldijke ,'treken. In <rcwone 

t!jden knnuen de B >er n zich. tw maal per jaar mei 

een oog:t verbl!jd•!n. De voornrwm tt> landbouwproducten 

zjjn: rij:t, l<Oorn . maï: en tabak; rroenten k~nt lllelt 

er bijmL niet, en rogere vol ·trekt niet. De vruchteu 

lt•vert!ll _groote yer:chcidcuh ·id op : men heeft er zoowel de 

\'rlllhtt'll, dit> in OU.' lallil rrckweekt \ ·orJen ,. uitgezond •r1l 

d<· JH>r,.;. als de• vrucht •n dct· tropi:o:che gewe'ten. Door 

<le uitere trekt<• ho"' ·cl~en, die men er nog nuutreft, zijn 

er ·t•n groot n.:mtal wil! lP dier n, zooals olifanten. 

kt'mren . t !ig •r,.;. woh en . jakll'lzeu. hy ·na'. en wild' 

bokk<•n (dnt ntwm !/' it keut I•ten hier niet. vnndm~r 

<lat l'l' • t 'Clb nm bukk nmPlk re ·prok ... u wonlt.) 

ln den 1: at t n tjj<l heLb"ll de Bocren zi(;h vc I 
tol'~cl·~<l op de p:wr l·uîukk ·rij: de vorm der puard •u 

i. hier l el ijl,. <lo ·h danr ·r.ü z "r erk zjju. ba lllell 

z · \.iUC ~ebruiken voor :t.\ a: I' wt•rl·. lJ • vectt•elt i. ook 

een der voonutam ·t • tul· ken van bc:;taan voor de Hoer u. 

,·oorul 'au . ·cl11 p '11 Hl ken zü 'c ·I werk De YO" ·I 
zijn hi 'I' ook ztcr tulrjjk. o 1 ,. ·1 wor lt jurht !.('t'lllllllkl 

om h unnc veer •n . zor als ol' d ·n trui ·n,~el: nmlPr " r

dt'il tl b •wonPr z • r !!Cpl g luur 1 wr n eu I 1!!<' 

in. ·t 11. 0111 e n w +.r~ t ·ld H •r t li ten. mo m H 

ho •v · m •t ~lfJ mor ,.,,u rro1 I 



bezitten, behalve de kudden; r.ij , die e 'llC hoeve van 

anderen moeten huren, noemt men :. Lijwoners ·· en zjjn 

weinig in tel. De inboorlingen worden door de Boeren 

". chepl'el" genoemd zichzeiven noemen r.e :unemch · '. D(• 

oudere Boeren worden door de jongeren met :.oom" 

toege. proken. tegen de jonO'eren r.egt men :. neef". Dt• 
Boeren zijn zeer O'Odsdien. tig, alle beru.·t bij hen op 

•len God dien. t. Dit blijkt on ook uit de wijze, wllllrop 

zij een uanvang maken met het stichten c ·n r kolonie. 

Eer t bouwrn zij eene kerk, al is die oul>: nm grn.-

r.oden, dan zorgen zti voor e('n predikant, vervolgen. 

wordt er ecne chool gebouwd, om tlaarnn tot het be

noemen van een onderw1jzC'r over te gaan. De Engel

:chen d11.11rentegen leggen den groncHILU' tot I'Pne kolonit' 

op eene geheel nndere wijze: zjj bouwen ePne ('llrltiJw. 

•l!lllrna. eenc genmgeni om de bcschonkPn per:<onen in 

te hui ve. t n, en kiezen dan een mab'i~tmaL. t••nPinrlP 

het vÓnni over genoemde lieden uit te xprcken. 

Vroeger wnren de Boeren r.eer gm;Lvrij en openhartig-. 

•loch daur r.ij dikwijls door hunne gn.·ten met OIH1unk 

beloond werden, "loten z!j langzmnrrhand hunne hartPn 

>oor anderen en weigeren zij than dikw~jl,; gai'h-rijhei•l 

te verleenen. 

:.\Iet het ondPrwjjs en de genee,.kunde zir.t het er hi~>r 

nog .!echt uit: d!lar de mee. ·te Boeren te ver van een" 

-.chool >cn,·ijderd wonen, turen z!i hnnne kinclt>n•n Pr 
niet hc~>n . ommigen nemen huisond!'nvjjzer. : dit zijn 

me st ull!'n vagebonden die voor niets Jlll'Pr hruikblt!lr zjj11, 

manr zich Ljj dP Hocn•n al · on•le1·wijzers numluen. Zü 11 



zjj een half .i•Ltll' of al· het heel hmg duurt een jaar 

r;p eem• hoeve ge wee t, zood:Lt de kinderen een weinig 

lezen en chr~jveu ktumen en den Bijbel wet~n uit te 

!P'l'<Ten, dan wonlen ze weggezonden. om elders hun 

fortuin te zoeken. Dergelijke lieden ve tigen zich ook 

~tls geneesheer, sommieren koopen het patent al dokter. 

De tlllLl der AfrikaiLn ·che Bot:ren komt veel m ,t het 

Holl1LUdsch overeen. r.ooals uit onder.-hw.ncl Afrikaan. eh 

gedicht blijkt: "') 

KEHI'.L, 1'.\:-i OI': 

Ek ~··n 'u lrl"i''~' , tll<l<>i en klt•iu, 
Pa-. op: 

()U i' sij grof, t•PI 11011 '"''''' lijn, 
P.t~ op, Pa' op! 

Brtt·ou11 haat· 11•>11. 

!hn fop zij jon. 

ZU ltd 11\"e<' o;.:i"'· l~t·uill r·n ,.,,r. 
Pas op! 

EPt'> l<ll•r 'ij skuith 1'11 thn w,•f't' af, 
ra, OJl: P .• ~ up: 
. ij zal jon fop, 
.Jou P-<•l<kotl! 

So lijn tws ~:oucllt'.1:1•l i~ haat· haat· . 
p," op: 

En wal ~ij Sf'{( dit j•1k ,ij tnaat·. 
Pas op! Pas op! 
!J<·trouw haar nou , 
Dan f,tp sij j•m. 

·) \' oorkout '!Hl!' in: J!f'rinrwtin~t'll mt Zuid-.\fdka <h>or Tli<'O<I. 

\I. Troutp, 1: .. J. Bril!. l.t•itl••n. 
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Haar haJ,ic is so wit a> ijs, 

l'as op! 
Sij W<'l'l n<'k hocvl') ~ij moPt wijs, 

Pas op! !'as op! 
Bt'trnuw jij haar·, 
Ilan is rlit klaar. 

GPef sij jou <'<'11 mooijf' kan~, 
Pa;; op! 

Want na.lf.( jij haar· - dan draai .'ij 0111, 

En jij '~ ::;efop 
naar Joop jij hf'l'll ' 
~kt 'n Llotmf' "kf'<'ll! 

·.\ 0ll Hot. 

ï.oonls m ieder hmd, vindt men ook hier nntionnlP 

liederen, rn de volkstuni geschreven. hetgePn uit onder

::;taande gedichten blijkt: 

\\'aar Tali>liJC'r'f( lw~inl tot Olf'r' die Tr·arhi'MI 
\\'onn éPn ,·cr·enigl 1nlk - N•n al~ernecnc taal: 

EPn I'O!k voorheen rni'k"nt. ' !'Pn taal I'Oorhf'r•n ::;e. JrlCJOrt, 

~faar nou lJl'rOI'tnt , ::;r•(•t·r·t in Oo..;t, \\\•s, Suid en Xnord. 

llie .\l'rikaansc taal diC> klink l'<'r on-; so soct: 
flij is ons mnedf'rtaal. it ons in 111111':]' en bJo,•d, 
On~ ruil hem vPr gc••n taal, al is die nog ZQr skoon, 
Haanoor hf't ons g<'lij Yeragtin;;, smaad rn hoon. 

Deur <'t'nrlra;; saamgPkrwop in stC>rke broedcJ'l,anrl, 
Jo; :ti rliP hur·gcr·s Hij l'an oas wrc•rni~t Jamt 
DiP land i. rui111 Pn kan rniljo<'n<~ uog hrvat. 

Ui<' b:urtl kan ni~"ruantl iJr<>f'k lllt'l wapr•ns, t;<'lrl nf wat. 

Eurupa, t·Qelll g<'I'US op al jou gr·otc pr'at;-; 
Ons wil ons land nit• t·uil, ni•• 1 t•r' een l'nkel <lal(: 
Bij .jou is plaasgelm•k <>n dik wijl' hollw•r·snood; 
nij ons is grond gennf'g. Die wat 11 il W<!rk' het brood. 



llie hPili~c Hijb.•lbrn•k wonlt luj on~ hoo;.: >[e(ier. 
Ons a;( dil as di•• Wlllll'•l Y;Hl otlll' lici'C' 11<' •r; 

I lij !t•l'l' wat on~ tnnl't doen, <''l dit i~ on" i:<'IIO<':t; 

On~ hl'<•n>[ l11'111, ~vaar ons kom lt• ··11nl' 111ct rlic pl<.~e:t. 

I <e•lt•nk u11s \'olk en Land gelronw<• ll<'lllt'lllt>r.r. 
SiPt ~unslil{ ork op on~ nrs op m~s \·;uit• I'" n!'er; 

llt'l,ronn 011" halu]i'll'l'l'l, <'11 'k<'nk tlll< ll\\ ;<!'na. 
En ~p~·t·n, lil\n-1 J lt'PI~ • 't H\re-nig-t .\frika ~ 

Et•ll itkr na'-i<' heef' zijn l;.111d : 
Ons woon op Af1 ·ikaan"' ,[mntl: 

• Trob is on;; om tlie llilJill l!' r\1<1. 

\'an kind•·l' Yan Suitl·.\frik:t. 

b•n i<IPr na-ie lwt'f Lijn taal. 
Ons jJr~al '~n Kaap tot in Tmn'-1aal 
Wat almaal maklik kan Y<'r-taan, 
w~t gaat rlil' ~1111!'1' laat ons aan'! 

1~<'11 id<'l' na,l<' hl'<'f lÎJn wet. 
Wat go<><l l;t!hit•<l Pil kwaad l •l t; 

:>o volg Olh ook tli<' .·l'J<• ll<l, 

\\'al thuis ltt~OI' in Suid-,\frika. 

Een ill1·r na sip h<'c•f ~ijn I'Pl!. 

\I i, hij llO!! so '\\;tk en ,Jrg. 
Et>n iJ PI' na--i•• he<'f 'ijn tijd 
Ou1 OJI l•• groei rn af te •Jijt. 

En '"', lllh lit•l•' ll<•••r <lat <loet. 
So is dil altijd wij, en goed. 

l)a kou11 N'n dag 1"<'1' ons ook , ja ~ 

\'c•rtrouw np (;rnl. Sni•l-.\f'1·ika. 

D re re •ring dt•r Trun n1.alsche Republiek wa. tui,·er 

republikeinscb. .\nu h •t hoofd van d n ~;taat was een 

Pre. ident geplaat t; deze YOrmde met •ViPr led n de ui -
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voerende macht, en werd bijgestaan door een Yolksmad 

van 4<l leden, die voor den t\j 1 van 4 jaar gekozen 

werden en terstond herkiesbaar W11.ren ; deze raad wa 

tevens belast met het maken der wetten voor het land. 

'l'e oordeelen naar de prijzen der leven middelen, zou 

men niet zeggen, dat de 'l'ransntal zulk een vruchtba

reu bodem bezat, een bodem, die den overvloedigen 

oogst zoo goed als nooit doet mislukken. 

Uit ouderstaande opgaaf kan men zich eenigszins een 

denkbeeld maken van die prür.en : 

Een kilogr. rundvleesch . 

Een kilogr. schapenvlee.·ch . 

Een dozijn eieren . 

Een kip . 

Een eend 

Wild (per kilogr.) 

Een liter ruelk 

Een kilogr. boter . 

Een kilogr. meel . 

Een kilogr. mnï~ . 

Een emmer anrdn.ppelen 

100 bossen h.LVt'r. 

5 kilogr. t;.bak 

20 takkenbossen 

f O,.JO 
0,40 
0,60 

0,60 
0,7!J 
0,:30 
0,4-0 
~,l() 

u, 14 

O,Oii 
1,80 

- ] 6,20 
2,tJO 

- 12.0() 

20 voet timmerhout 7 .~0 

l 00 Sinaa. '1Lppelen ~. 1 0. 

Een logementhouder betaalt voor zijn patent al. zou

danirr f 144 jaarlijks. 

De onkosten bij het voltrekken van een huwelijk met 
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!lf'kondigiug der geboden I betlmagt r 24 , wensebt men 

tie geboden niet afgekondigd te hebuen. dan moet men 

r 4 geven. 

Al spoedig hadden de Boeren met de omliO'<Y.!ndè 

volksstammen te kampen; de onderc~nuen vnn , 'echele. 

een Bechuuna opperhoofd root'tl '11 het vee der Boeren , 

hij O'roote menigte. De Boeren, hierover verontwaar

digd, verruaaudeu hen drin"t'ntl. Yerdere ,·truoptochten 

te hLken, doch het mocht niet baten. , 'echele cbreef 

a1m anclere opperhoofden, du.t hij den oorlo<r wilde. De 

krijg ontbrandde, d eh liep niet ten voordeele van 

• 'ecbele af, na groot verlie moe t hij den vrede teekenen. 

Bij deze geleO'euheid hebben ver;cheidene En<fel che 

:r.endelingeu getmcht de Boeren in het oog van anderen 

zwart te m1tken, doch <Yeheel ten onrechte. 

Potgieter noch Pretoriu · mochten lang de vruchten 

hunner onafhankelijke f:{epublieken inoogsten. beiden 

stierven in 185:~; zoowel voor den een al. voor den 

.,_nder, werd de zoon tot opvolger gekozen. l)p nieuw 

henoemde Presidenten werden. na korten tijd. in een 

oorlog met Mu.kapan gewikkeld . die echter niet Yll.lt 

lnngeu duu,r was; de rust wa. . poedig hersteld. doch 

de Boeren hadden het verlie. van Potg-ieter te betreuren . 

I R.'33. Pretori u dacht nu lwt Prt>. ident:ichap over beide 

f:{epublieken te a1mvuard n, doch dnt viel hem h•geu; 

lle weduwe rfde het gezng. hetgeen bü hnnr dood op 

hnttr twe dHn echtgenoot ~ '. , clJOeman overgin•r; de 

ltepubliek van Pr~toriu. hl ef voortdurend . door hare 

inwendig mncht de overhtmd behoutl n. Y oor bet 



44 

m de Tmnsvaal, doch sinds eenige jn.re4 had hij zijn 

ambt neergelegd, en zich als landbouwer gevestigd. Het 

wns een knap verstandig man. die geheel voor de He

publiek leefde; jammer was het, dat hij in nlles zoo 

haastig te werk ging, hü wilde te veel verbeteringen 

m eens. Was hij kalmer gewet>st, wellicht lmrl hij dt~ 

Hepubliek tegen ondergang kunnen behoeden. 

De omliggende stammen lieU>n den Boeren geen rust: 

nu waren het weder de onderdanen v1m Secoecocni, die alles 

plunderden en wegroofden, W!Ü oncler hun bereik kwam: 

dP oorlog, hierover gevoerd. putte het Hijk der Boer~n 

zeer uit; met blijdscl11tp teekenden de Tmn. vMlsche be

woners in 18ïï den vretle. 

De toe ·t!',nd der Tmnsvnnl was ir1 die dagen aller

treurigst: er heerschte oveml gelclgel>rek; dit werd 

door Engelschgeûnden. als eene geschikte gelt'genliCid 

aangegrepen , om allerlei valsche berichten nn.nr .En~e

land te zenden; o. n. weril er gemeld dnt het dt> wensch 

der 'Tmnsvnalsche bewoners wns. door Engelanti ge

annexeerd te worden. In l~ngeland hechtte men geloor 

ann deze tijdingen, , 'hep'ltonP werd met volnmrht uaar 

de Transvaal gezonden, het land in te lijven, mits het 

meerendeel der bewoners er in toestemde. De annexatie 

had plnats den 12 April 18ï7. Zonder er ûch tegen 

te kunnc11 verzetten, wer len de Boeren V1LU hunne on

aflumkelükheitl beroofd. Pre~>ident Burgers wnaglle het 

niet, gewapend tegen Engelands macht op te trekken: 

duurvoor WIL het lnnd te uitgeput. Yau nlle zijden 

rrzen kl1tchten van verontwaardiging op. dt- 111e •stc 

• 



:;tn.ten ::;pmken luide hunne ontevredenbeid uit over zulk 

t•ene handelwijze. Bü den mmvnng dncht menigeen, dn 

de inlijving voordetû zon opleveren. doch spoPdig bleek 

het , dat men zich vergist bad : de mee te beloften, bij 

(le annexatie gedann , bleven onvervuld. De .onteHe

llenbeid nam hand over lw.nd toe; versebeidene Boeren 

stichtten eene nieuwe Republiek in Damnmland; of zij 

tlnur gelukkig zullen zijn. i te betwijfelen: die treek 

i~ op verre na zoo vru<.:htb:w.r niet. 

De 'l'mn ·yanlsche bewoner , het Engel.-cbe he tuut· 

wo de, ::.chudden het vreemde juk af, en riepen in het 

IMtst v1m December 1 ,' '0 de Hepubliek uit. l\Iet nl

gemPenP ~temmen werd de beminde Krüger tot President 

gekozen. , 'incl. In.ng ontevreden, wilth:n de Bocren zich 

met de WILpen 'n verde<li<ren tegen de onrechtvaardig

lwiel, llie hun in 1 'ïï- door het Enn·e).-che hestuur w · 

~tnngwlll:tll; Jonhert werd door hen tot opperbevelhebbt>r 

benoemd. Kriicrer en Jouhert wuren ~urnen in Encrl'

land gc•wec>~t. zij hadden tlat m chticre rijk aanschouv.d. 

toch dein !len ze niet terug; zij wilden tot den ];mt

. ten druppel bloeds voor de vrijheid kamp n. 

De eerste vijandelijke aanval had plaat bij Bronker.

~prnit in .Jnnnuri 1 Sl. Hiermede wtt. de oorlog openijjk 

verklannl: van dat oogenblik • tonden de Transvall.l che 

Roeren Pll de .Eng<•l cheu aL vjjand n tegenover elkn. r 

en w rd de houding- der bPide purtijen ~teeds vijand lüker. 

In het l11at t nu .Januari kwam het tot een trefl'en 

bij T,, ugnek-pa , wnurin de Boeren de overhand behi I

Jen : lltt dien tijd \YPrd er met nf,vi ·. ]end <reluk gl'-



. trede!! , doch zeker i;; het, dat de Koloui~ten op de11 

cl uur niet be ·tand z\jn, tegen En~jt•lands ovcru11tcht. 

Wanneer ooit een volk met recht zjju ltLud beeft 

verworven en bezit, zijn h •t rlie Boeren , de Jmkume

lin""n vun Xedcrland:scbe emigranten, die onder duizend 

kump trijden en bezwaren, de Tmnsvaal heblJeD v ·r· 

U\'erd en bevolkt, met het vcrklaurde doel cle Erwel:sclw 

heerschappij te ont..,.:utn . n er een onuflwukelijk gt•

meeuebest te vormen. Hun vrijheidszin, hunne dapper

heid, en volharding weklwn onze bewouderin". gelijk hun 

lijclen on' mededoorreiL 'l'e"en l.lllk eeuc overweldiging 

komt on •Yevoel vun rec-ht up. 

In den strijd der kleine 'l'rnusvaal~tht> Hepubliek 

h•gen Engeltnl'ls werelrlmaeht, wijdt dP gelwel' be

:-eh:mfde werel•l alle c7evoel en sympathie aan clit> 1.wakk" 

partjj . welke voor reeht éll vr[j~eid kampt. 

• T A . ' (. H H I F T. 

'l' •rw~jl dit wc·rkje ter p •r e was. hehlJI'u <·r iu Zuid

Ati:ilm b • langrij k" er eh urte1l i '"CU Illunts !!·eluul. llt• 

üouverneur van • 'a tal. < 'olley gr.wmrwl. had h •vel ont

vmwen. de Boeren tot oncl"nYerpin" te hr •ng u en dP 
ru ·t in de Tmn. vaal te her telleu. Hij be:-;chouwlh

dit al. ene zuak van weinig belan~ en be.r~tf zich 

te dien einde op mnr .. ch met ne nmeht van slecht 

I :11)0 mnn. Door de overwiuninrr hü Langu k-pa» 

~mn~emocclirrd, be~lot1•n de Bo ren t'olley re heel in t • 
.:luiten en hem tot d over"aYe t • dwirW<'Il. Hieruit 

vloeide een derde tr ·fl' •u Yoort, ·aar in de En" 1 elJ•'ll 
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lï' 

uwt een vcrlie. YILU I :JO lllrtll op mcuw tot rl~·H t ·ru!!

tocht geel wonO'eU werden. I )r• wijze. waaror' door dl' 

Boereu gr~streden i~. mag bjjna c••nirr in tle rre ·dlicd ·ni-. 

wonleu genoemd. Hun doel in t!P gerechten i. gt·

wee:,;t: spareu, wat ge. pa1Lrrl kun wonltc>ll. daarow 

hdJbe11 zij bijna enkel op rle Eng-Pl. che otiicieren g ·
-.choten, die dun ook 1 agr•nor•J allen sneuvelden of 
~cwond werden. 

Ter.·tonrl na het YernPUtell \'lUl rk ePr. t · nedr>rlaug-. 

zijn er naar hl•t tooneel van tll'll trijd md r!e11 lll t 'll 
·poed uauzieuljjke Bribche ver ·f.,rkiugen ~ezonden. tli · 

rlau ook nog tijdig zijn annll'ekomen ntu t' n•rhoeol 11. 

dat ( 'ollll•y in de noodzal-eljjklteid kwam. zich oYet· tf' 

geren. D · Boereu zich teg<'ll d • gr'oefende regimentcu 

waart.ch!jultik niet bc~t:md achtenrl·. hehbt'n u iet "!'

tracht 1lc-~Pll op hunnen 1111 r l'h te.• reil t•• howlen. <loch 
't.ich allen in <ll'n L:m;;nl•k-p 1 t ·rug!! •trok),..,n. rli n 

zij no~ bjj voorhluriug !! du ht vr•r t<.·rkPu. in J.-. hoop. 
tlat het lnlll zal gelnkk u den vij1Llld op ni~;;uw ~ot dl'll 

ltftoeht t • noodzakcu. ~IO''èll zü la~:.; •u iu hurm • pu

gin«ell en zoorioende aan kleine lUl ï:n leeren, hoc 

"root de krucht is vnn ' u volk. rlnt voor recl.t e11 

vrijheid kampt en duurbij dr! pr uk: » f:',•nr'l'(•c/.1 uwrrf.l 

\/ol'/11'' voor oogen houdt. 

Ook in dezen oorlo« wnukt d • r"d •rlnutl. he util •cliu~ 
\'all »lwt Hoorlc Krui '' :ó ·h w der Yerdien~telijk. Dui
zcurl •n •rulrlcn · zijn r •et! n:u r Zuid- \frikn o er" nmnh.i. 
tot IUUI cludfi.ug van all ' , w tt \'Oor do! y •rple~inrr der 

" 'II'OrHlt.m nootlig i . A llerw •<r' i u ou · I~· n~l word. n 
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