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IIet doel, dat wfj ons met deze vertaling 7JOorsteldm, is niet onze lezers 

lot ~l'mpathie voor onze stamverwanten in Zuid-Ajn"ka op te wekken: dat 

zo11 in waarluid z(jn: «7'0IIloir enfoncer 1mc porie olmcrlc.» 

Jiaar hoc algemeen ook die sympatltie b!f onze landgenooien, wenals 

tro11wens bfj alle beschaafde naliëit - Engeland uitgenomen - moge 

wezen, torlt z{jn er nog 1•clen onder !ten, die het beeld 11an lietgeen aan 

den te![emvoordigen oorlog is 7'oora(gc![aan, slechts in groote l{jnen hnnen; 

die zich norr geen juist dmkbeeld kitlilteil vormm z1an de grenzenlooze 

oneerl{jl.0eid, waarmede de Zuid-Ajrikaamdte kwestie door de En!{elscltf 

staalslil'den is beha11deld ![f1 1ordcn, en die daarom, nit een gtmoel ooi.: 11mt 

reclit?Jaardigheid m onpartijdi~heid, hun eindoordeel opsrltorlf'il totdal z{j 

volledig bekend :::fjn met al de b{jzonderlzeden 71a71 de onderhandelingen, 

wier mislukkütg eindel{jk den oorlog heeft lell!fWOigc gcltad. 

Voor die allen is deze broc/mre bestemd. 

Onder de menigte gcsritrijten, die over deze kwestie reeds in he! licltt 

{{egerJen z!fn, is er wellicht geen eu~, waarin het goed reelil der Hocren 

met zulk eem kracht 11an overtnigàt!{ bepleit wordt, als !tel «Are we in 

tlze Right» van den hekmdm pubHczst lead, waan;an w!f hier de 7Jer

!alin/{ aanbiedm. 

Aiet de diepe verontwaardiging van een Engelsclnnan, wten de eer van 

zfjn vaderland Ier ltarte /~aai, deelt h{j Chamberlaàt's politiek /~eeselsla/{CJI 

toe, wam?Jan de bloedige striemen nog jaren en jare11 lang :::iclitbaar zullen 

blij1•m. kfet 01tverbiddel{jke logica wordt door hem het net mn leugms, 

waarmede de slnwe staalsman de /{Oede trouw der Boerm zocht Ie om

strikken, uiteengerafeld m 7ierscltmrd. 

Onpart!Jdig, verzwiJgt hij ook de mtsslagen der Boeren niet, maar luj 



stelt rle nobele sympatftz'eke figuur r;an den intelli;~tJIIIen m eedfjktm Presirleut 

J(riiger tegenover den slmven en onbetronwbaren Chamberlaz'n. E1t wat de 

grootste waarde aan z·jjn werk bjjzet - lzfj verzekert nz'els, lzfj beweert 

nz'ets, dan hetgeen hfj uit authentz'eke stukken bewijzen kan. Z.lj'n gefzeele 

geschrift is eene acte van besclwldiging tegen den Engelsden Mz'm'ster van 

Kolonièiz, eene besch11ldiging, gegrond op rle officieele riommmten, biJna 

zonder uitzondering gep11t w't het nzz'm'sterieele Bla11w Boek. Dat geeft er 

eeue lu'ston'sclte waarde aan , en maakt het lol een trem·ig maar blfjvenrl 

gerlenhtuk, dat, ook lang nadat de tegenwo01·dige oorlog zal zjjn beslist, 

rle !te1·imten'ng zal levendig houden aan eene daad van trouweloosheid, 

zvaarva11 zit de gtJschiedent's wellz'cht geen tweede voorbeeld is te vinden. 
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HOOFDSTUK I. 

EEN BEROEP OP ALLE EERLIJKE LIEDEN. 

Ik richt mij tot eerlijke lieden, omdat alleen een eerlijk man zal 
toestemmen dat het feit dat het ultimatum van de Boeren de onmid
dellijke oorzaak van het uitbreken der vijandelijkheden was, volstrekt 
geen invloed mag hebben op de vraag of wij in dezen oor], g het recht 
aan onze zijde hebben of niet. 

Op de ;mi ven de woordenzifters, die beweren dat er geen kwestie l'an 
kan wezen of wij voeren een rechtvaardigen oorlog, omdat wij, zooals 
de Standard feitelijk verklaarde «tot onze zelfverdediging strijden,» is het 
volkomen nutteloos ecnig beroep te doen, noch op hun billijkheid, noch 
op hun geweten, noch op hun gezond verstand. Maar er zijn er velen, 
die niet in staat zijn zich door zulke huichelarij in slaap te doen wiegen, 
en tot hen richt ik mij. 

Hebben wij in dezen oorlog het recht aan onze zijde? Die vraag is 
waard overwogen te worden. Zij wordt niet beslist door het wuiven met 
de nationale vlag - ook niet door het zingen van «Rule Britannia.» De 
poging om haar door brutaal geweld en woest ge. chreenw te doen 
versfommen moet juist een verstanclig man tot nadenken brengen. Het 
J ooclsch gepeupel, dat schreeuwde: «Kruist hem! kruist hem!» meende 
dat het werkelijk zijn doel bereikt had. Het vcrkreeg ongetwijfeld recht
streeks wat het eischte. Zelfs het verontschuldigende wo rel van cl ·n 
Romeinsehen rechter kon zich boven het woeste gebrul niet doen 
hooren Maar het verwierf zi h clam·d or eene onsterfelijke schande en 
leverde ons het krachtigste voorbeeld vaY1 de moorddadige gevolgen, cl ie 
te wachten zijn wanneer aan het r::tzen en tieren van een npgczweept 
rrepeupel toegestaan wordt de bedaarde zwakke stem, van rede en r eh t 
te overschreeuwen. 

Wat is het eerste vereischte om een juist oordeel te vellen? Is het 
niet de gaaf om ons zeiven in de plaats van onzen broeder te stellen. 
na te gaan wat wij doen zouden als wij in dezelfde omstandigheden 
verkeerden als hij, en dan, nadat wij in onze verbeelding met hem 
medevoelende, de feiten hadden onderzocht, hem te oordcelen zooals 
wij zouden wenschen geoorclecld te worden. 

Stel u zeiven in de plaats van Presielent Kri.iger en vraag u af of gij 
niet volmaakt hetzelfde zoudt gedaan hebben als hij - wellicht nog 
meer - met betrekking tot het Ultimatum. De zaak is zoo klaar nis de 

l 
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dag. Gelukkig worclen de feiten zelve door niemand bestreden. Wie in 
dit geschil gelijk of ongelijk heeft, kan voor 't ongenblik in hel midden 
g laten worden, want de innerlijke bclcckcnis van den twist heeft geen 
invloed op de vraag, die eerst uitgemaakt moet worden. 

De Bocren 1 te recht of te onrecht 1 gclooven, en zij zijn bereid liever 
te sterven d;m die meening op te geven, dal de Conventic van r884 
volgens de woorden van elkander opvolgende Engclschc staatslieden 1 

van Lord Derby lol Chamb rlain, hun het v !strekte recht van zelf" 
bestuur waarborgde, hetwelk iedere tusschenkomst van Groot-Brilannië 
in hunne binncnlandschc aangclcgcnhcclen buitensloot. 

Hel Britsche Gouvernement, te recht of te onrecht, gelooft -in spijt 
van Chambcrlains ondubbelzinnig ontkennen van elk recht om de Transvaal 
tot ccnige wijziging in zijne binnenlands ·he aangelegenheden te dwingen
dat het oogcnblik gekomen is om tot bescherming van zijne onderdanen 
rechtstreeks in die binnenlandsche aangelegenheden tusschenbcidc te 
komen en daar die inmenging afgewezen wordt, zet het zijne eis hen 
kracht bij door het afzenden van paarden- en voetvolk en artillerie met 
het erkende doel om de Boeren tot onderwerping te dwingen. 

Elk soldaat, die na de conferentie le 1.3loemfontcin naar Zuid-Afrika 
werd gezonden, was onloo henbaar eene bedreiging voor Presielent Krüger 
om hem door het vertoon van gewapende macht te dwingen ons te 
veroorlooven, naar ons goed vinden te bepalen hoc zijn la nel geregeerd 
moest worden. Het is hier te lande niet algemeen bekend, dat zelfs nog 
in Augustus laatstleden door den Britsehen Agent in Pretoria ronduit aan 
de Boeren gezegd werd, dat wij hun den oorlog zouden aandoen indien 
zij weigerden het burgerrecht na vijfjarig verblijt te verleenen. Dit feit 
staat intusschen officieel in het telegram van Conyngham Green van den 
15cn Augustus, dat opgenomen i in het Blauwboek C, 9521, blz. 45· Na 
te hebben vermeld dat de Staats-procureur tot hem kwam om over het 
stemrecht te spreken, gaat hij voort: 

.Ik sprak hem zeer emstig toC': Ik v rklaarde hem dat ik niet wist in hoe
ver-re Harer 1\J ajcstcits Rcgeeriug genegen was niet. op hare eiHch a:m te dri np;cn 
(1 ot ecu gcmeenschappelijk onderzoek) maar dat de toostanti zeer kritiek was 
en tlat Hare l\laje;;tei1.s Regeering, die zich jegens de UiLbnuers had vrwbontlon, 
ve1·plicht zou zijn hare eiHchen te handhaven' en zoo noodig ze krn.eht bij te :~.etten 
door middel vau geweld. Ik zeide dat de oenige ui1 komst voor hoL bcstnur \'ttll 

de Znid-Afrikaansche Repnbliek gelegen was inccne onmiddellijke onderwet·ping 
aan het te Bloemfont.cin ge. telde minimum." 

Wij zien dus dat het Transvaalsche Gouvernement strikt nauwkeurig is 
wanneer het in zijn manifest verklaart: 

.Groot-Britannie beeft twee alternatieven gesteld - een st mr cht mt vijf 
jaar of oorlog.'' 

Hetzij dat de Boeren of de Engelsehen gelijk hadden in hunne oor
spronkelijke bewering 1 niemand zal het feit betwijfelen dat de afzending 
van duizenden gewapenden uit de onuitputtelijke keizerlijke bronnen naar 
de grenzen van Transvaal eene oorlogsbedreiging was. «Doe wat wij 
u gelasten of het zal slecht met u alloopen! Als gij niet toegeeft zullen 
wij duizenden en nog eens duizenden soldaten afzenden om u te om
singelen, te verstikken, en u te dwingen tot onderwerping.~ Dat was 
onze politiek. Een blik in ieler van onze oorlogzuchtige persorganen 
zal dit buiten allen twijfel stellen. De Bocren verdroegen het een tijd lang 
met geduld. Maar ten allerlaatste werden zij gedwongen, eerst tot het 
indienen van vertoo~rcn en daarna tot het vcrklaren dat de afzending 
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van meer troepen of eenc weigering om de lmcpcn terug te lrckk n, die 
reeds als ecne bedreiging waren afgezonden, als ccnc oorlogsverklaring 
moest beschouwd worden. En omdat zij dil deden, wordt ons op de 
mouw gespeld, dal zij d n norlog begonnen, en dat wij te onzer zelf
verdediging streden. 

Laten wij ons in hunne plaats stellen. Neem eens aan dat de Frans h n 
het met OIJS oneens waren 1 bij voorbeeld over clc nutruiming van Egypte. 
Laten onze vcrkb ringen en onze beloften even duidelijk en ondubb )zinnig zijn 
..__om het minste te zeggen- als datgene wal de 8ocrcn met betrekking 
tot de Uitland rs beloofden. Onderstel dat de Fransehen te kennen gaven 
dal naar hunne mecntng d tijd gekomen was om aan onze verplichtingen 
te voldoen, ons wo rel te houden en het Nyl-dal te ontruimen. Natuurlijk 
zouden wij daartegen opkomen. Onderstel nu, dat clc Fransehen het cenc 
pantserschip na het andere begonnen af te zenden om hel Sucz-kanaal 
af te sluiten, onderstel dat zij hun voornemen erkenden en in staat 
waren een vlnot uit te zenden 1 die tweemaal zoo sterk was als die, 
welke wij voor Alexandrië konden bijeen brengen met een leger, . terk 
genoeg om Egypte schoon te vegen van clc Middellandschc zee tot 
Omdurman, hoc lang zouden wij noodig hebben om lot het besluit te 
komen dal zulk een handeling van de zijde der Fransehen hen lnt 
de aanvallers maakte, en dat wij gerechtigd waren daar een eind a;:Jn 
te maken door een onmiddellijk verzet en een ultimatum? Geen staat 
ter wereld zou zichzelf vcrplicht rekenen te wachten tot zijn naburen een 
overstelpende meerderheid van troepen hadden bij0cn getrokken met het 
onmiskenbare doel om dwang uit te oefenen? 

Als een struikroover u een 1 istcol op de borst :>:et, wordt gij de 
aanvaller niet indien gij zijn hand omhoog slaat. 

Daarom richt ik mijn beroep tot mannen, die reelelijk genoeg zijn om 
te erkennen dat het Ultimatum van de Boeren in geenerlei opzicht iets 
te maken heeft met de vraag naar het recht of het onrecht in dezen oorlog. 

Wanneer wij in de plaats van President Krüger waren geweest zouden 
wij eenstemmig verklaard hebben, dat wij tot het Ultimatum geelwongen 
waren geworden door de wel over! gele opzett lijke aanranuing van ecne 
mogendheid, die vast besloten was onze onafhankelijkheid te vernietigen. 
Dat is zoo uuiclelijk dat alle redeneering nutteloos is met hen, cl ie geen 
gevoel van eerlijkheid genoeg hebben om het onvoorwaardelijk en zonder 
voorbehoud aan te nemen. 

Tot de eerlijke mannen en ook tot hen alleen richt ik mij. \Vat de 
anderen betreft, die in den trant van Mr. Pecksniff beweren, dat zij geheel 
tegen hun wil gedwongen werden tot een verdedigenden oorlog, wij 
zouden evengoed de Tien geboden met een zeeschuimer of de Bergrede 
met een inbreker kunnen bespreken. 

De dcugd~lijkhcid van cene staatkunde, die tot een oorlog leidt, of 
van eene staatkunde die ongelukkigerwijs in een oorlog haar laatste 
uitkomst ziet, is evenmin afhankelijk van de vraag welke partij vcrant
woordelijk is voor het miskennen der bedoelingen van de andere, als 
het rechtvaardige van den strijd luss hen de Amerikaans he volkplanter;; 
en George III afhing van de vraag wie in den onafhankelijkheids0 rlog 
het eerste schot had gelost. 

Terwijl ik al zoo het gehcclc geschil over het Ultimatum ter zijde laat, 
ga ik over tot het bespreken van de vraag: «Is in dezen oorlog het 
recht aan onze zijde?» 
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HOOFDSTUK Il. 

REDENEN TOT TWIJFEL. 

Wanneer wij tot den oorlog worden opgeroepen, hebben wij steeds in 
het oog te houden dat wij optreden als rechters in eigen zaak. Dat is 
eene waarheid in alle oorlogen en toepasselijk op beide partijen in het 
geschil. 

Wij dienen daarom zeer omzichtig te zijn alvorens het oor te lcenen 
aan de streelende aanmatiging van vleiende eigenliefde of de inblazingen 
van berekenende zelfzucht. 

Wij hebben nauwkeurig toe te zien om te zorgen dat geen feit van 
eenige beteeken is worde voorbij gezien, dat wij onzen tegenstanders ten 
volle recht doen wedervaren en dat wij, alvorens een oordeel uit te 
spreken, alle vooroordeel, hartstocht of baatzuchtig gevoel volkomen 
hebben ter zijde gesteld. 

Voordat wij er toe besluiten een doodvonnis of wat daarmede gelijk
staat uit te spreken over een vreemden Staat, die volgens gesloten verdrag 
vriendschappelijke betrekkingen met Hare Majesteit onderhoudt, zijn wij 
stellig verplicht bij de bespreking van die vraag vt'Jór alles te rade te 
gaan met de angstvallige, of beter nog, met de pijnigende begeerte om 
zeker te zijn dat wij door onverbiddelijke en droevige noodzakelijkheid 
tot die oplossing geelwongen zijn en elke andere uitweg ons is 
afgesneden. 

Wanneer bij de zaak in kwestie slechts het leven en de vrijheid van 
een enkel man op het spel stond, al ware hij de laagste verworpeling 
onder de zon, dan zou het menschelijk geweten niet alleen vragen maar 
eischen, dat alle oordeel werd opgeschort totdat alles wat de beschuldigde 
tot zijne verdediging kon bijbrengen, ten volle was gehoord en overwogen 
en een vonnis werd uitgesproken door eene jury van onpartijdige mannen, 
die buiten de zaak stonden, die vrij waren van persoonlijken wrok tegen
over den gevangene en voor wie bovenal elke kans op voordeel bij zijne 
veroordeeling werd uitgesloten. 

Hoeveel te meer dan rust op ons de verplichting de Rechtbank, wier 
uitspraak straks, niet een enkel man, maar honderden en duizenden tot 
een geweldcladigen dood kan ver ordeeten, vrij te houden van alle invl eden 
van hartstocht en vooroordeel, van persoonlijken wrok of imperialistische 
heerschzucht, z oclat het doodvonnis niet worde geveld, voordat wij den 
bedreigden Staat ten minste het ondeelbaar minimum van zekerheid 
tegen rechterlijke dwaling hebben toegestaan dat .de wet den moordenaar, 
wiens handen met bloed bevlekt zijn, heeft gewaarborgd. 

Ik vraag het mijn lezer als eerlijk man, is dit gedaan? Wij hebben 
luidruchtige en opgewonden volksor loopen in Trafalgar Square gehad. 
Vredelievende meetings zijn uiteengedreven. Elk verzinsel, door een 
gewetenlooze dagbladpers uitgedacht, heeft lienst gedaan om de Boeren 
in de oogen van het volk zwart te maken. Kortom, men heeft alles 
gedaan om den hartstocht dermate op te zweepen en de openbare mee
ning te vergiftigen dat het voldoende zou zijn nu aan elk vonnis van 
welke rechtbank ook, waar dit veroorloofd werd, allen schijn van wettelijk 
gezag te ontnemen. 

Het toomeloos volharden in allerlei beroep niet op het gezond verstand 
maar op den hartstocht van ons volk, de schorre wraakkreet van Majuba 
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en het cyniek steunen op de laagste roerselen van imperialistische heerseh
zucht en nationale zelfzucht zijn de meest kenmerkende trekken van den 
tegenwoordigen toestand. Zij zijn de eerste reden tot twijfel of wij in dit 
geschil het recht al dan niet aan onze zijde hebben. 

Het eerste is mogelijk maar het tweede evenzeer. 
Zeker is het in elk geval dat wij niet de elementaire voorzorg hebben 

gebruikt om te voorkomen dat wij door de dolzinnigheid van openbaren 
hartstocht of de droevige inblazingen van eigenbelang op een dwaalspoor 
werden gebracht. 

De tweede grond tot ernstigen twijfel is dat onze geschiedenis in het 
verledene eene lange en treurige lijst heeft aan te wijzen van oorlogen 
waar wij ons overijld hebben ingestort om er later bedaard over na te 
denken met de droevige overtuiging dat wij eene rampzalige en misdadige 
fout hadden begaan. Hoe hoog men ovk de populariteit van den tegen
woordigen oorlog moge opvijzelen, hij is niet te vergelijken met de 
populariteit van den Krim-oorlog. Al de valsche profeten. zouals in 
1853-54, beweerden luidkeels dat het een goddelijke plicht was tegen 
Rusland te velde te trekken. Mizaiah was er 50 jaren geleden zelfs 
slechter aan toe clan op het oogenblik. Zedekiah, de zo n van Chenaanah 
en de geheele bende valsche profeten die Ahab bij Kamoth Gileacl ten 
verclerve voerden, vereenigden hunne krachten om ons in dien noocl
lottigen oorlog te storten. 

Even als nu de aanval op Transvaal, was ook die oorlog vermomd 
als eene verdediging van vrijheid, verheven zeelelijkheid en vooruitgang 
van het menschdom. Wij weten nu dat · wij «Op het verkeerde paard 
gewed» hebben. De oorlog gaf nieuwe levenskracht aan het gruwelijk 
despotisme van den Sultan; bij was een doodsteek voor de hoop en 
verwachtingen van eene gansche generatie van Oosterse he Christenen; 
hij kostte 500.000 man het leven met eene uitgave van 25o.ooo.ooo. Hij 
opende een tijdperk van krijgstoerustingen en oorlog en voor Rusland 
den weg door Centraal Azie naar Indie. Men kan zich moeilijk eenigen 
oorlog voorstellen, meer geschikt om all e opges hroefde plannen van 
hen, die ons daarin medesleepten, voor goed den bodem in te slaan 
clan de Krim-oorlog. Tot den huieligen dag zijn wij nog altijd bezig zijn 
onuitputtelijken oogst van jammer binnen te halen. Nu wij nog geen 
halve eeuw geleden zulk een nher telbaren misslag hebben begaan, zal 
het voor ons werkelijk zaak zijn nauwkeurig toe te zien dat wij niet op 
nieuw in eene soortgelijke fout vervallen en nogmaals onder dezelfde 
Phariseesche zegenbeden dezelfde miselaad bedrijven. 

Naar het schijnt zijn wij weer tot een tijdstip genaderel waarop onze 
natie gedoemd is een engerechtvaardigden oorlog aan te binden. Eens 
om de twintig jaren schijnt de verzoeking tot menschen slachten zich 
met onweerstaanbare kracht van een groot deel van ons volk meester te 
maken. Iedereen herinnert zich wat er in den Krimoorlog is voorgevallen. 
Weinig meer dan twintig jaren na den Vrede van Parijs brak de Jingo
koorts met woeste kracht in ons midden uit. Dank zij Gladstene werden 
de ergste gevolgen afgewend. Maar in Afghanistan voerden wij twee 
lange, bloedige en noodlottige oorlogen, waarin wij, na duizenden geslacht 
en millioenen ver pil cl te hebben, blijde waren een land te ontruimen, 
waar het mi. daclige krankzinnigheid was te willen binnendri.ngen. Ook nu 
weer zijn wij tot dat nootlottige oogenblik genaderd. Een-en-twintig jaar 
geleden deden Lord Lytton en Salisbury den Emir van Afghanistan den 
oorlog aan. Nu voeren Alfred Milneren Salisbury krijg tegen den Presielent 
der Zuid-Afrikaansche Republiek. De telkens wederkeerende periode 
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waarin J uhn Bull, evenals een u u de olifant vooruit «moet» is ene reden 
te m ·er om te verzinnen eer wij beginnen. 

Ik leg geen nadruk op het feit dat vele staatsmannen van bcteekenis, 
dit.: onder de Kroon hooge waardigheden hebben beldeed en dit waar
schijnlijk ook later zullen doen, dezen oorlog onnoodig en daarom misdadig 
hcbucn genoemd. Ilunne critiek zal aan partijbelang worden toegeschreven 
om haar in discrediet te brengen. Maar die bescllltlliging latende voor 
wat zij is, verdient het in elk geval opmerking dat, waar de oppositie 
natuurlijk in verzet komt, zij niet in slaat is de kracht hunner argumenten 
te ontzenuwen of de uiteenzetting der feiten te betwisten. Tot welk 
minimum wij de waarde van liberale critiek, van wie ook, terug brengen, 
een feit is het, dat niet mag worden voorbijgezien, dat Clarke, Morley, 
Harcourt, Camp bel! Bannerman, Reid en Bryce de politiek, die tot 
oorlog leidde, eenstemmig hebben veroordeeld. 

Wanneer wij echter het vraagstuk uit verschillende uogpunten be
schouwen dan is er een element dat het welbehagen zelfs van den 
meest gematigden optimist ten diepste schokken moet en wel dit: Dat de 
politiek, die den oorlog na zich sleepte, de politiek is die vooraf verworpen 
en veroordeeld werd door denzelfden Minister, die nu de verant
woordelijkheid draagt dat hij die in praktijk bracht. In mijne vorige 
brochure citeerde ik de juiste woorden, waarmede Chamberlain de oorlogs
politiek <ds «immoreel en onwijs» veroordeelde. Ik citeerde zijne openlijke 
vcrklaring, dat hij nooit deel zou willen hebben juist aan die zelfde politiek 
die dezen oorlog over ons gebracht heeft. Het blijkt dat Chamberlain 
van kleur veranderd is. Die gewoonte is hem zoo eigen, dat hij veeleer 
den naam van Cameleon dan Chamberlain verdient. Maar het feit dat 
de politiek, die hij, nog geen jaar geleden, openlijk verklaarde de eenige 
gezonde, moreele, veilige en wijze politiek te zijn, nu ter zijde is gesteld 
met het onmiddellijk gevolg dat wij nu voor een oorlog staan, waarin 
ons al de nadeel en wachten, die hij vroeger voorspelde, dat feit dient ons 
tol uadenkcn te stemmen. Kan nu de politiek gewettigd zijn, die in 
H:ll)ó en r897 als verfacielijk onrecht openlijk werd veroordeeld? De 
dingen vcrancleren natuurlijk met de om tandigheden. Maar wanneer wij 
geen recht hadden tegenover President' Krüger verder te gaan dan eene 
«vriendschappelijke raadgeving» in I 896, van waar hebben wij dan nu 
het recht te doen wat opeenvolgende Secretari sen van Staat steeds ver
wcrpelyk hebben geacht, namelijk oorlog te voeren om hervormingen op 
te dringen aan een Staal met wiens inwendig bestuur wij, volgens eigen 
bepaalde verklaring, geen recht hebben ons te bemoeien? 

Eenc andere reden tot ernstigen twijtel aan de rechtvaardigheid onzer 
zaak is het feit dat zelis wanneer wij gelijk hebben, de letter der wet 
ons onverbiddelijk in 't ongelijt' stelt. Wij waarbotgelen de B eren onbe
perkte vrijheid en onafhankelijkheid in hun inwendig bestuur. De Con
ventie van r884 is op dit punt zoo duidelijk mogelijk. Lord Derby, die 
haar tot stand bracht, verzekerde de Boeren toen hij die teekende, «Uw 
Gouvernement zal vrijgelaten worden het land te besturen zonder inmenging 
van buiten.» Ilij deelde Jen in functie zijnden Hoogen Commissaris aan 
de Kaap mede dat de Conventie «aan Transvaal dezelfde onbeperkte 
binnenlandsche onafhankelijkheid vcrleende als aan den Vrijstaat.>> 

Smith, destijd' leider der Regeeringspartij in het Lagerhuis, verklaarde 
in cle meest stellige bewoordingen: 

Hel is een hoofdqeginsel dezer overeenkomst (de Conventie van r884) 
dat alle inmenging in het inwendig bestuur en de wetgeving van de Zuid
Afrikaansche Republiek is uitgesloten. 
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Balfour verklaarde den I sen Januari 1896 dat « Transvaal is' wat 
zijn binnenlandsch bestuur betreft, een vrij en onafhankelijk Gouvernement» 
en Salisbury vcrklaarde zestien dagen later uitdrukkelijk dat «de Boeren 
zijn absoluut meester in hun eigene inwendige aangelegenheden.» 

De oorlog is veroorzaakt door eene afwijking van dit «hoofdbeginsel• 
en door een beweerd recht tot ingrijpen zoowel in de wetgeving als in het 
inwendig Lestuur van TransvaaL Dat moge gewettigd zijn, maar de Boeren 
hebben een sterke <<prima facie» overtuiging van het tegendeel. De oorlog 
moge gerechtvaardigd zijn ofniet, maar dit staat vast dat hij dadelijk en 
onmiddellijk te wijten is, oppervlakkig althans, aan eene totale verzaking 
der beginselen, die tot hiertoe als voor ons bindend zijn erkend. 

Wanneer wij tot de vraag komen op wiens gezag die ommekeer 
in onze Zuid-Afrikaansche politiek heeft plaats gehad, dan staan wij 
voor een verw nelcriijk feit, dat meer dan voldoen le is om de ergste 
vermoedens, door eerlijke lieden ten opzichte van dezen oorlog ge
koesterd, te rechtvaardigen. Men zegt ons dat het Milner's oorlog is, 
en wij moeten het op zijn gezag aannemen. 

Maar zij, die dat beweren vergeten dat het feit dat wij in oorlog ûjn 
niet alleen met Transvaal , maar ook met den Oranje Vrijstaat, voldingen l 
en absoluut onomstootelijk, aan Sir Alfred MiJner alle recht ontzegt om. 
beschouwd te worden als een man, die weet met wien hij te doen heeft. 
Vr')ór het uitbreken van den oorlog was er nog kans dat Sir Alfred 
Milner's reputatie er het leven zou afbrengen. Die kans is nu verkeken. 
Hij is gewogen en te licht bevonden. Wij hebben hem vrije hand ge
laten. Wij hebben ons met gesloten oog voor den kijker geplaatst om 
hem te laten handelen naar goedvinden zonder critiek, veel minder 
nog inmenging. Nooit werd een i ge Hooge Commissaris meer blind ver
trouwd, trouwhartiger ter zijde gestaan. Wij meenden er op te kunnen 
rekenen dat hij het volk kende, waarmede hij te doen had en dat hij 
in staat was in Zuid-Afrika den vrede te bewaren. Wij weten nu het 
tegendeel. Hij heeft ons in een bloedig moeras geleid met de verzekering 
dat wij zonder aarzelen slechts hem hadden te volgen om gezond en 
wel en droog aan de overzijde te komen. Eike voorspelling van de 
MiJnerpartij atkomstig is door de feiten te schande gemaakt. Cham· 
bcrlain zelf heeft niet weinig reden tot wrok over de wijze waarop de 
Hooge Commissaris hem misleidele en deed gelooven dat hij gerust 
zijn politiek van b luf en bangmakerij kon volhouden zonder met een 
oorlog het gelag te betalen. Van Kaapstad naar Londen kwam voort
durend een stro m van vredelievende verzekeringen. «Ik geef u mijn 
eerewoord» zei de vleugelman der bluffers, •dat ik geen oorlog in den 
zin heb.» Bijna iedere ruail bracht <le meest heftige verzekeringen dat, 
als wij slechts Milner zijn zin gaven. er geen oorlog te vreezen was. 
Chamberlain herhaalde die verzekeringen in het Kabinet. Ja, men 
zegt zelfs dat hij die herhaalde tegenover de leiders der oppositie. 
Wanneer Ministers, onder leiclmg van Chamberlain, het wel ge
baande en bekende pad van non interventie en strikte inachtneming van 
de verplichtingen der Conventie verlieten, dan geschiedde dat omelat 
Milner en zijn vrienden in Kaapstad Chamberlain ove:·tuigd Indelen 
dat zij de zaak zonder oorlog konden klaar spelen. In dat geloof liet 
men Sir Alfreel Milner vrij spel, en het resultaat is geweest dat bij ons 
gewikkeld heeft juist in den rassenoorlog. dien het zijn eerste plicht als 
Hooge Commissaris was, te voorkomen Een geheel leger is niet in staat 
de reputatie van Milner in de oogen zijner landgenooten in eere te 
herstellen. Hij ried ons een anderen weg in te slaan met de verzekering 
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dat hy on langs een bijpad zon voeren over het ijs, dat sterk genoeg 
was om ons gewicht te dragen. Wij geloofden hem. Wij verlieten den 
ouden weg. vVij waagden ons op zijn aandringen op het dunne ijs. Het 
heeft ons gewicht niet kunnen dragen. Integendeel, het is onder onze 
voelen afgebrokkeld, en nu liggen wij te spartelen in het water. •Alles 
goed en wel, MiJner, maar als wegwijzer kan ik je nooit meer gebruiken.» 
Nimmer meer kunnen wij vertr uwen stellen in zijn oordeel, of de 
minste aandacht schenken aan zijne diagnose van een politieken toestand. 

De eerste hoofclvnag die men iedereen in MiJner's positie te stellen 
heeft is, of hij a l dan niet zich rekenschap weet te geven van de werkelijke 
natuur der krachten, die hij tegenover zich heeft. De vraag, die in de 
Transvaal zaak alles beheersebt is, of wij Presielent K.rüger door bluf of 
bangmakerij zoodanig lwndeu knijpen dat hij toegaf wat wij wenschten, 
zonder oorlog te maken. Milner geloofde klaarblijkelijk aan die mogelijk
heid. Rhodes verkondigde zeker met luider stem dat ons dit gelukken 
kon. Maar de uitslag bewijst dat op dit carclinale punt, de spil waar 
a ll es op draaide, zij zich in hun man hebben vergist. Zij hebben hun 
oordcel op de proef gesteld en het is gebleken waardeloos te zijn. 

Wanneer, in Mei j.l. Sir Alfred Milner bij het Kabinet gekomen was 
met de b o !schap dat hij van plan was tegenover Transvaal eene nieuwe 
1 olitiek in te voeren die het noodig zou maken in October het Parlement 
bij een te roepen, de reserven te mobiliseeren, een ere di et van J; Io.ooo.ooo 
aan te vragen, en 70.000 man naar Zuid-Afrika te zenden, dan had 
men hem op staanden voet onts lagen, liever dan zulk een vooruitzicht 
onder de oogen te zien. Maar zij werden nooit gewaarschuwd. Feitelijk 
werden zij voortdurend bedrogen: zeker ter goeder trouw, want MiJner 
begon met allereerst zichzelf te bedriegen. Maar nu de feiten bewezen 
hebben dat de Hooge Commissaris ten eenen male onbekwaam is den 
hoofelfactor van den toestand naar waarde te schatten, hoe kan een 
eerlijk man nalaten emstigen twijfel te voeden ten aanzien eener politiek, 
waartoe men onder zulke voorteekenen overging, die reeels bij den aan
vang alle voorspellingen van haren leider heeft te schan le gemaakt. 

Bij alle overige reelenen tot twiJfel aan de rechtvaardigheid onzer zaak 
ten slotte nog dil. Dat naar het ord'eel van eiken buitenlander wij even 
hopeloo en onwederlegbaar ongelijk hebben als de Fransche Generale 
Staf tegenover Alfreel Dreyfus. Wy kunnen nataurlijk het oordeel van 
den vreemdeling met schimp beantwoorden wanneer dit in ons nadeel 
i. . vVij zongen een geheel ander lied toen de stem van den vreemdeling 
de vervolgers van Dreyfus veroordeelde. 

Toen werd de wonderbare eenstemmigheid in het oordeel van a llen 
builen Frankrijk begroet als een overweldigende uitspraak van het een
parig oordeel van het menschelijk vcrstand en. geweten Nu wij in de 
zaak van Dreyfus getoond hebben het oordeel van den vreemdeling zoo 
boog te stellen, gaat het moeilijk daarop minachtend neer te zien, nu 
het blijkt even eenstemmig te zijn om ons in de zaak van Transvaal te 
veroordeel en. Dat moge ons minder welgevallig zijn, maar het feit blijft. 

Buiten het Engelsch sprekend publiek is er slechts één oordeel over 
het misdadige onzer politiek in TransvaaL Er moge verschil van meening 
zijn of wy door dorst naar goud, imperialistische heerschzucht of wraak
gevoel geelreven worden, maar dat wij schandelijk handelen wordt door 
niemand betwijfeld of tegengesproken. Dat wij in koelen bloede dezen 
oorlog gezo ht hebben om de Boeren hun land te kunnen ontstelen is 
een geloofsartikel zelf onder onze warmste vrienden op het Vasteland. 
liet is vreemd, wanneer onze handelingen a lleen door zulke edele zelf-
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opofferende drijfveren van de meest verheven moraliteit worden ingegeven, 
dat onze goede bedoelingen overal zoo slecht worden beoordeeld. Het 
feil is ongelukkig maar al te duidelijk. Wanneer de stem van den vreem
deling de voodooper is van het vonnis van den nazaat, dan zal hel voor 
de vierschaar der Geschiedenis treurig met ons gesteld zijn. Want het 
vonnis van den vreemdeling luidt dat, door Transvaal tot den oorlog te 
dwingen, Groot-Britannië zich brandmerkt als de Pharizeesche zeeroover 
der wereld. 

Om al deze redenen schijnt het mij toe dat een eerlijk man die hart
grondig wenscht rechtvaardigheid te betrachten en zijne hand rein te 
houden van het bloed zijns broeders, meer dan twijfel zal voeden bij 
het te geven antwoord op de vraag: Hebben wij in dezen oorlog het recht 
aan onze zijde? 

HOOFDSTUK III. 

«ONDRAGELIJKE» EN ANDERE GRIEVEN. 

Meermalen wordt door verontwaardigde vaderlanders de vraag gestelel 
of wij onverschillig zijn voor het onre ht onz n lanclgenooten in 
Transvaal aangedaan. Zij . chijnen te kennen te willen geven, dat zij, 
die er bezwaar in zien de vlammen van den burgeroorlog in Afrika 
te ontsteken, op eene schandelijke wijze te kort schieten in het gevoel 
van verplichting jegens de menschheid. Het is waar dat de halsstarrige 
misslagen der zoogenaamde herstellers van de grieven der Uitlanders, 
aan deze laatsten reeds duizendmaal meer ellende hebb n berokkend 
dan Boeren-wanbestuur hen in de volgende tien jaren zou hebben ver
oorzaakt; maar ik wil op dit punt thans niet verder ingaan. Er zal zeer 
groot voordeel ten gevolge van vermeerderel kiesrecht moeten ontslaan, 
o .n in staat te kunnen zijn, de hulpbehoevende massa van 50.000 vluch
telingen in Kaapstad, nu !oor de publieke liefdadigheid gevoed, eenigs
zins c'e ontberingen te vergoeden, die zij ten gevolge van Chamberlains 
staatkunde geleden hebben. 

Liever wil ik uitweiden over het betrekkelijk veel meer dringende van 
andere eischen voor onzen philantropist.:hen ijver. De Uitlanders in Trans
vaal zijn niet het éénige volk in de wereld, dat plichtmatig door ons 
verdedigd moet worden en welks grieven wij zoo m gelijk moesten trachten 
te herstellen. Sommige menschen spreken over de Uitlanders als de 
éénige klasse op de gcheele aarde, die zucht onder onbillijke wetten en 
tyrannieke onderdrukking. Maar feitelijk i dit geheel onjuist: er zijn 
verscheidene volken jegens wie wij plechtige verplichtingen hebben, wier 
lijden onnoemelijk veel zwaarder is dan dat van de Uitlanders en toch, 
niemand spreekt tegenwoordig met een enkel woord over onzen plicht 
te dien opzichte. Het is niet onbelangrijk hier eenige feiten in herinne
ring te brengen, die thans in het vergeetboek zijn geraakt. 

Lord Rosebery spreekt over de «ondragelijke toestanden van onder
drukking en onrecht» waarin de Uitlanders in Transvaal verkeeren. Die 
toestanden zijn niet goed, maar ze ondragelfjk te no men, is sr olten met 
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de Engelsche taal. Niet alleen dat zij dragelfik waren, maar iedere 
UitJander in Transvaal toonde door zijn vcrblijf aldaar, dat hij die 
tuestanden wilde en kon dragen. Zij houdç:n er niet meer van clan van 
de Afrikaansche brandende zon, maar zy nemen beiden voor lief uilhoofde 
van de goudschatten , die de bodem oplevert. 

Die toestanden maken een deel uit van de onaangenaamheden des 
levens, een deel van den prijs dien zij moeten en willen betalen voor 
den kans om hun fortuin te maken in hel El Dorado van Afrika. Het 
moge paradoxaal schijnen, maar het is niettemin volkomen waar, dat de 
Uitlanders, zonder uitzonelering, het allen een veel ondragclijker ergernis 
zouden vinden uit Transvaal buiten gesloten te worden, clan gedwongen 
zich te onderwerpen aan de ergste der door hen gewraakte bepalingen 
waartegen zij herstel zoeken. 

Geen enkele UitJander beh eft in Transvaal te zyn tenzij hij dil land 
uil vrijen wil als zijn verblijf kiest. De meesten hunner hebben duizenden 
mijlen ler zee of te land afgelegd , om zich te komen vestigen onder 
diezelfde regelen van onderdrukking en onrecht, door Lord Rosebcry 
•unclragclijk» genoemd, en geen hunner heeft cenigc geestdrift of wensch 
bet ond om zijn leven te wagen ten einde zijne vrijheden te verkriJgen. 

Niet slechts zijn de Uitlanders allen 7•r!jwifli:g de slachtoffers van de 
«Onderdrukking en het omccht>> der Boeren, maar ze zijn weinig in getal; 
in bet geheel niet meer dan 150000, waarbij slechts 23000 meerelerjarige 
Britsche onderdanen, die zich voldoende gegriefd gevoelden om de 
Petitie aan de Koningin te onclerteekenen. Van dezen zijn er maar weinigen 
die niet beter af waren dan vroeger thuis. 

Morley's beschrijving van het lot dezer slachtoffers van onduldbare 
«onderdrukking en onrecht>>, overgenomen uit een brief van een par
lementslid in Afrika is wel waard hier aangehaald te wor !en: 

"De 'l't·ans\':-trtl:chc arhcider is mc•er of min tcV!'eden met >.:ijn ltoog·c loon ' 'an 
"I !i s. (f 9) à of. 2 (f 21) per dag. De opgave vnn de wcrkloonctt ovct· l8!J8 Loont 
"::t:m ncn gcrnirldcld vnn meer dan .t: L (i' 12) per dng voor iedt•t'C' blanke, lorwijl 
"HO pCt. hnnner daar .nb0\'1'11 nog vrije woning ltcbb<·n Pn :dhocwel het Je,·cn 
"<·r zPcr duur is, zoo \'Crst:haJfcn dc•zc <·ijfcrs touh ePn ruime sp<·liug om cln.nn•nn 
"I<' kunn n spnt'Nl of nanr huis lc zend<rn. J\lct deze ,·e r<.lit•nHie i· d • wPrkman 
"natuurlijk zeer l!'\'I'Pden, wnnt. de politieke toesinnel rankt ltPm uog ni •t, zoo
"v<·t· hij wPet. Hij hecfl zoo al iets, toch nog niet ,.,.·I geledPn door de wijze 
"waarop de wet wordt to<:gcpast, hij ,·oclt rcuht.~treeks nol!: niet,; ' ':u1 b<-lastingen 
"en hij heeft <· 'll zpkpn• afkN•r \ 'OO r cenc \'Prnndering die Wf'l is wan,r rust <·n 
"vooruitgang z:tl brengen, maar die ook, :<oo::tls hij wellieltt lc recltlo vreest, 
"go,·olgd :~.nl worden u oor lagPr' pt·ij:~. •n en dus ook lag;<'re looncn." 

Wanneer wij nu die toestanden van «onderdrukking en onrecht» die 
zoo <<onduldbaar» zijn, nader onderzoeken, wat \(inden wij dan? Dat onder 
de nieuwe kieswet en vreemdeling ongeveer 12 maanden langer noodig 
heeft om kiesgerechtigd te worden in Transvaal lan in Engeland! Wanneer 
hij lat recht verkregen heeft mag hij zijn stem uitbrengen niet alleen voor 
leden van den Tweeden maar van den Eersten Volksraad en zelfs voor 
den Presielent en den Commandant-Generaal - een privilegie dat in 
Engeland nimmer aan genaturaliseerde vreemdelingen wordt toegekend. 

Wat belasting betreft, hij betaalt 10 pCt. van ~ijn invoeren, terwijl zulks 
aan de Kaap en in Na tal r 5 pCt. bedraagt. Zijn policie is welld1t even 
bedorven als die van New-York ·- alh ewel zulks twijfelachtig is - en 
de Ring die trijd voert om monopoiiën en concessiën is niet erger clan 
Tommany Hall. Zij hebben persvrijheid bijna tol hel tcugellooz , vol
komen godsdienstvrijheid en publieke rechtsbedecling. 
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Zelfs de ergste vijanden van de Bocren hebben hen nimmer kunnen 
betichten van ooit eene vrouw van de Uillanders te hebben beleedigd 
en wal aanslagen op het leven betreft: het feit, dat de Uitlanders gedu
rende de laatste twaalf maanden alleen op den dood van Eclgar en ~Irs. 
Applcbez konden wijzen, is hel mee t afdoende bewijs dal Transvaal 
buitengewoon vrij is van den ergsten vorm van misdaad. Waarschijnlijk zou 
deze vrijdom voor moord niet zoo blijven, wanneer de Uitlanders lichter 
vergunning kregen tot het aanschatfen van wapens, maar wij behoeven 
on daarin niet te verdiepen. 

De Uitlanders behaoren tot allerlei nationaliteiten, doch het zijn alleen 
onze Britsche Uillanders die zich ernstig beklagen over onderdrukking 
en onrecht. Verre van de Transvaal che regeering als eene ondragelijke 
tyrannie te beschouwen, hebben Amerikaansche, Iersche, Duilsche, 
Hollandsche en Fransche Uitlanders zich vrijwillig opgegeven om in de 
gelederen der Boeren tegen onze soldaten te vechten. 

Geen enl<el gouvernement in de geheele wereld, heeft de grieven van 
zijn onderdanen, die in Transvaal waren, van genoeg gewicht geacht, 
voor ecnig diplomatiek vertoog. De geheele wereld, behalve wij zelve, 
is het er over ééns dat de toestand in Transvaal, ofschoon verre van 
volmaakt, volstrekt niet slecht genoeg is om eene buitenlandsche inmenging 
te rechtvaardigen. 

En toch, om deze «ondragelijke grieven» voor een handvol vrijwillige 
slachtoffers uit den weg te ruimen, gaan wij eene som van ro millioen 
ponden sterling besteden en een leger te velde brengen talrijker dan wij 
naar de Krim zonden. En Lord Rosebery zegt wij moelen onze gelederen 
aansluiten (close our ranks) en geen woord van kritiek laten hooren 
over deze verwonderlijke onderneming. 

Laat ons nu, met terzijde stelling van dit tevreden handjevol zeil 
opofferende slachtoffers te Johannesburg, onze blikken naar het Oosten 
wenden, naar eene andere soort van slachtafTers, wier lijden zooveel 
grooter is dan dat van de Uitlanders, dat het bijna beleedigend is die 
twee toestanden in één adem te noemen. In Macedonië wonen thans 
onder de heerschappij van den Turk niet roo.ooo maar anderhalf millioen 
mede-Christenen, die, indien wij op het Congres te Berlijn een andere 
houding hadden aangenomen, nu vrije, zich zelf regeerende burgers 
van het Vorstendom Bulgarije zouden zijn geweest. Ter bereiking van 
onze eigen doeleinden hebben wij hen in de slavernij teruggeworpen. 
Rusland had hen bevrijd, Engeland heeft hen op nieuw geketend, met 
hulp van Oostenrijk. Maar om ons geweten te stillen namen wij de ver
antwoording op ons om toe te zien, dat zij in het bezit zouden komen 
van eenigzins zelfstandige instellingen aTs verdedigende waarborgen voor 
hun leven, hunne eigendommen en de eer hunner vrouwen tegenover 
de willekeur der Turken. Een en twintig jaren geleden hebben wij die 
taak plechtig op ons genomen en herhaaldelijk hebben wij die verant
woordelijkheid op meer of min afdoende wijze erkend, maar van 1878 
tot 1899 is er niets gedaan. De .Pasha en de Bashi Bazouk zijn heden 
in l\Iacedonië even almachtig als vó6r den grooten bevrijdingsoorlog en 
Macedonië is niet het éénige land, waar grieven hestaan waartegen luid 
om herstel wordt gesmeekt, grieven, duizendmaal pijnlijker dan het ergste 
waarvan men de bocren beticht. Hebben wij Armenië alreeds vergeten? 

De lijdensgeschiedenis van dat ongelukkige ras was een paar jaren gele len 
bij ons allen op treurige wijze overbekend. Sedert weinige jaren hebben 
de Turken en hunne Kurdische bonclgenooten meer Armeniërs vermoord, 
dan er Uitlanders zijn, die het kiesrecht in Transvaal eischen In 
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dienzelfden tijd zijn Armenische vrouwen - twee of drie malen zooveel 
in getal als het geheele cijfer der vrouwelijke bevolking der Uitlanders 
in Transvaal - de slachtoffers geweest van de beestachtigste mishande
lingen door woestaards, wier dierlijke lusten opgezweert werden door 
fanatisme. Deze ongelukkigen hadden toch werkelijk meer aanspraak op 
onze bescherming dan de UitJander, die naar de Rand emigreert om 
fortuin te maken. 

De Armeniërs en Macedoniërs zijn ongeveer honderdmaal talrijker dan 
de in Transvaal wonende Britsche onderdanen. Geen enkele is er, die 
daar uit vrije wil is gaan leven, want zij waren geboren in dat land 
waarin zij zooveel te lijden h bben en ontvluchting is maar voor enkcleJt 
mogelijk. Zij missen a l de vrijheden die de UitJander bezit. Zij worden 
gekneveld door schraapzuchtige belastinggaarders en beroofd door losban
dige soldaten, zonder hoop op redres voor den rechter. Zij wordend or 
i ederen Moslim op straat als honden behandeld; vogel vrij verklaard, 
gejaagd en vervolgd. zijn zij de rampzaligsten aller menschen. Hier inder
elaad zijn toestanden van verdrukking en onrecht, die men «ondragelijb 
m·tg noemen! 

Maar toen geheel Engeland trilde van leernis n deelneming over de 
werkelijk ondragelijke mishandelingen van die Christelijke gel ofsgenooten 
van ons, die hun ell endig lot te danken hebben aan de schipperende en 
dubbelhartige diplomatie van ons eigen gouvernement, - toen wist Lord 
Rosebery een domper te zetten op de a lgemeene ontroering. \Vant 
Lord Rosebery deinsde met afschuw voor een oorlog terug, ja zelfs 
voor den kans op oorlog, en dat toen er kwestie was orn millioenen 
menschen van eene helsche slavernij te verlossen. Had hij wellicht 
gelijk? 

Oorlog is een al te schrikkelijk argument, om het lichtvaardig te bezigen, 
zelfs wanneer men er millioenen mannen en vrouwen mede kan beschermen 
tegen de wreedheden van cte Turken. Maar thans, nu de oorlog is los 
gelaten, tot herstel van de twopenny halfpenny (12 ~ cent) grieven van 
een handvol Engelsehen, die geheel uil vrijen wil hun vaderland verlieten 
om geld te gaan maken - than::; zegt Lord Rosebery: «Tegenover dezen 
«aanval (Sic!) zal de natie ongetwijfeld schouder aan schouder staan en 
«alle partijgeschillen tot gelegener tijd uitstellen!» Lord Rosebery moest 
waarlijk deze redenering voor de Perksniffs van het Patriotisme hebben 
overgelaten. -· «Aanval• - het is wat fraais! 

Hoe welsprekend wist Lord Rosebery zich in vroegeren tijd in zijne 
redevoeringen uit te laten over de «Engel des Doods, die in iedere hut, 
«in elk dorp, in iedere stad zou verschijnen, om uwe zoons of broed rs 
•cle bloem der jongelingen en mannen op te eischen om hun lev n te 
•laten in den grooten Europeeschen oorlog.» 

Wij zouden werkelijk tevreden zijn geweest met een weinig van dezen 
vromen ijver, als protest tegen dezen nieuwen oorlog, den eersten dien 
wij sedert de Krim met blanken te voeren hebben. 

Wat de ongelukkige Macedoniërs en Armeniërs betreft - welke kans 
bestaat er nu voor ons, om ooit hun rampzalig lot te kunnen verbeteren? 
Zeventig duizend man van onze beste troepen in Zuid-Afrika op te 
sluiten, tengevolge van een politiek die, elke vreemde mogendheid de 
overtuiging zal geven van onze volkomen onbetrouwbaarheid, is zeker 
de slechtste manier om de Christenen in het Oosten ooit van eenigen 
dienst te kunnen zijn. Al onze energie, al nze aandacht zal geëischt 
worden voor den burgeroorlog, die door Chamberlain in Zuid-Afrika is 
ontstoken. En dus voor eiken uitJander in Transvaal, dien wij een bed 
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van rozen trachten te bereiden, moeten wij een twintigtal Christenen 
aan hun lot en clus aan de wreedheden van het Turk. he despotisme 
overlaten! 

HOOFDSTUK IV. 

HOE liET TOT OORLOG KWAM. 

In dit hoofdstuk zal ik mij bepalen tot het eenvoudig aanwijzen van 
de klip, waarop de onderhandelingen gestrand zijn. 

Laat ons aannemen dat de Uitlanders in Transvaal vele grieven 
hadden; eveneens zij 't t egestemd dat de beste wijze waarop aan 
die grieven tegemoet kon worden gekomen, zou zijn hun het burger
recht te verleen en, wat in Transvaal beteekent hun niet alleen te 
geven het stemrecht, maar ook het Mausergeweer en evenveel patronen 
als zij noodig hebben. Dit ten minste was de meening van Milner 
en wij allen namen zijn rechtspraak aan als de uiting van onfeilbare 
wijsheid. 

Ongeveer tien jaar geleden vond het Transvaalsch Gouvernement, 
toen het overstelpt werd met goudzoekers van verschillenden landaard, 
het noodig om het tijdperk tot verkrijging van het burgerrecht te vcr
lengen van vijf tot veertien jaren. 

Daartegen werd door het Britsch Gouvernement geen vcrzet aangc
teekend. Het werd erkend als eene zaak uitsluitend afhangend vau het 
goeddunken der Afrikaansche Republiek. Nimmer werd er tegen opge· 
komen indien nationale bezwaren gemaakt werden wanneer een uitJander 
burgerrecht verlangde. 

Toen in r894 Lord Ripon den vriendschappelijken raad gaf Jat bur
gerrecht zou gegeven worden na vijfjarig verblijf vond die raad geen 
ingang. In het volgende jaar, tengevolge der zamenzwcring te J ohannis
burg, werden de Boeren nog minder gunstig gestemei tot het vcrlccnen 
van burgerrecht. 

Toen MiJner in Mei Presielent Krüger te Bloemfontein ontmoette, 
was het tijdperk, noodig om het burgerrecht te verkrijgen, nog altijd 
veertien jaren. De Pre ielent was met. de burgers te rade gegaan om 
dat tijdperk terug te brengen tot negen jaren. Dit zou, zeide hij, 
het aantal burgers brengen van 30000 op 70000. Toen hij MiJner te 
Bloemfontein ontmoette werd hem voorgesteld burgerrecht na vijf jaren 
en ten minste zeven zetels in den Volksraad te verlcenen. Hij aarzelde 
maar na een poos stemde hij toe in een tijdperk van zeven jaren voor 
burgerrecht maar met beperkingen, welke Milner dadelijk verklaarde 
voor onaannemelijk. 

Toch ste lde Krüger den Volksraad dit tijdperk voor met vele voor
behoudende beperkingen. Dank zij de tusschcnkomst van de Hollands he 
Kapenaars nam de Volksraad de wet aan in een geamendeerden vorm. 
het burgerrecht verleenende aan allen, die zeven jaren in het land 
geweest waren. De Presielent zou geschat hebben dat dientengevolge 
50000 burgers meer op de verkiezingslijsten zouden komen. 
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Chambcrlain beschouwde die wet, als een grondslag voor een schikking, 
en stelde voor dat cene gemengde Commi::;sie zou benoemd worden om 
uit te maken of werkelijk de nieuwe wet onmiclclcllijke en wezentlijk 
vertegenwoordiging gaf aan de Uillanders. 

De Bocren, nadat zij van hunne zijde een voorstel hadden gedaan, 
da.t Chamberlain verwierp, namen dat van Chambcrlain aan, alleen er 
bij voegende dat het Gouvernement zijne vroegere wo relen had inge
trokken en hetzelfde voor. tel vcrworpen, dat het zes weken te voren 
had gedaan. 

De gehc le geschiedenis van deze afkeuring. waardige verandering van 
front is in een ander hoofdstuk meêgcdeclcl. Het i. hier voldo nde te 
zeggen, dal dit op gegeven woord terugkomen van Chambcrlain de laatste 
stoot is gcwec t, welke de oorlog onvermijdelijk heeft gemaakt. 

Ministers mogen veront. chuldigingen maken zooveel ze willen, maar de 
vermelde feiten bewijzen dat voorstellen, nauwelijks aangenomen, even 
spoedig op cynische wijze door hen werden vcrworpen, terwijl nieuwe en 
onaannëembarc den Boeren werden opgedrongen. IJ{ zeg niet dat de 
Ministers zulks deden met een vast doel, een boosaardig plan m oorlog 
te vcrwekken, maar intusschen was die er het gevolg van . 

Chambcrlain, evenals GatTelt mogen hun woord van eer geven dat het 
hen niet om oorlog te doen was, maar wat gezegd moet worden, is dat 
indien hij voor den vrede werkte, hij treurig mistastte in zijn pogingen, 
terwijl indien hij opzettelijk den oorlog had willen uillokken, hij op niet 
veel andere wijze had kunnen handelen m Zuid-Afrika in een bloedbad 
te dompelen. 

HOOFD$TUK V. 

VOORWENDSEL TOT SLACHTING. 

Waarom zijn we in oorlog? Stel deze vraag en let op het antwoord. 

(I) HET BURGERRECHT. 

Uit een diplomatiek gezichtspunt is het antwoord, omdat Chamberlain 
en President Krüger na overe ngekomen te zijn cene Gemengde Com
missic te benoemen om te onderzoeken welke uitbreiding van het burger
recht n odig was om eene rechtstreekscheen volledige vertegenwoordiging 
aan de Uitlanders toe te kennen, het met elkander niet eens konden 
worden ten opzichte ·van de vraag, waar het onderzoek zou moeten aan
vangen. 

President Kriiger wenschte het onderzoek te zien aangevangen bij het 
burgerrecht na een zevenjarig verblijf. Dit nam Chambcrlain in Juli aan 
als «grondslag ter verdere onderhandeling» en verwierp het in September, 
er op aandringende dat, als basis het onderwek aanvangen zou bij burger
recht na een vijQarig verblijf. 
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Het gezond vcrstand :wn zekerlijk gezegd hebb n, dat, aangezien er 
overccnsten1n1ing \vas v rkr gen dat het burgerrecht zóc) zou \\·orden 
geregeld, dat het onmiddellijk aan een groot aantal Uitlanders verleend 
werd, en aangezien er bovendien overeenkomst bestond ten aanzien van 
de benoeming e ncr Gemèngclc Commissie, die de zaak op de plaats 
zou onderzoeken, er 0ok geen geschilpunt meer kon bestaan nopens de 
vmag 1 waar wij ons onderzoek zouden moet .n beginnen. 

Men had eigenlijk de Gemengde Commissie aan het werk moetel z ttcn 
en zij had in haar rapport moeten vaststellen hocveel Uitlanders het 
burgerrecht zouden hebben verkregen, bijaldien de tijd van verblijf wa~ 
gesteld op één, twee, drie, vier, vijf, zes of zeven jaren. Indien dan het 
aantal der slemgerechtigden bij de bestaande wet niet gmot genoeg was 1 

clan zouden wij nauwkeurig weten hoeveel de termijn zou moel n worden 
verkort, om het aantal der nieuwe burger. op te v eren lol hel ge-. 
wens hte cijfer. 

Wij moelen nu onzen broeder doodslaan omdat Chamberlain, na zijn 
voorstel voor eene Gemengde Commissie in zake het burgerrecht bij 
een zevenjarig verblij f door de Boeren te hebben zien aannemen, zijn 
woord introk en weigerde de Gemengde Commissic te benoemen, tenzij 
deze als haar uitgangspunt aannam hel vcrleeoen van het burgerrecht 
na vijf jaren. 

Kan dat ons genoegzaam rechtvaardigen, als de Dag des Oordeels 
voor ons is aangebroken? Wanneer het ten hemel schreiende bloed 
onzer broeders, gelijk dat van Abel, legen ons getuigt, zal het on clan 
baten te zeggen: Wij sloegen hen dood, omdat Chambcrlain zijn woord 
niet gestand wilde doen en zijne eischcn vcrhoogde 1 zoodra President 
Krüger zijn voorstel had aangenomen? 

Een op een goocheltoer gelijkende staatsmanskunst is een armzalige 
rechtvaardiging voor een moord op groote schaal. 

Het tegenwoordige geschil, beschouwd uit een diplomatiek oogpunt, 
loopt slechts over het vcrschil van de vijf of zeven jaren, a ls punt van 
uitgang voor de Commissie van Onderzoek. 

Is dat niet een te zwakke reden ter rechtvaardiging van den brocdcrm ord? 
Laat ons de zaak eens beschouwen uit een practi eh oogpunt. 
Het verschil lusschen het aantal kiesgerechtigden na een vijl- en zeven

jarig vcrblijf kan vermoedelijk 10000 bedragen. Het zou ook waarschijnlijk 
veel minder kunnen zijn, maar laat ons het grootste getal aannemen. 

Indien wij President Krüger's voorstel aannamen, clan zouden roooo 
Uitlanders tot 1901 hebben moeten wachten, alvorens zij het burgerrecht 
verkregen, in plaats van het dit jaar te ontvangen. Zooveel bedraagt 
het verschil volgens eene oppervlakkige . chatting. 

Denkt g0, dat dat verschil het dooden van de ro.ooo krachtige mannen, 
die in dezen oorlog zull en vallen, het zenden van 10.000 men eh en ter 
bloedige slachtbank, ten einde aan ro.ooo ancleren het burgerrecht twee 
jaren vroeger te verleen en, clan zij het onder de bestaande wet zemelen 
verkrijgen - den kt gij, dat dat vcrschil dit alles rechtvaardigt? 

En wie zijn de mannen, die zich geroepen achten tol het brengen van 
zulke vreeselijkc olfers? 

Wie zijn de voorstanders ccner nieuwe kieswel - de z.g. Reformers
die zo wanhopig gehaast zijn, dat zij die onmiddellijke bevoegdheid 
voor ro.ooo Uitlanders willen verkrijgen door den moord van 1 o.ooo 
menschen? 

Het zijn dezelfden, die uitbreiding van het kiesrecht in ons eigen land 
gedurende jaren hebben tegengewerkt en die door hunne oppmitic tegen 
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ccne hervorming der registratie-wetten het verteenen van kiesrecht aan 
een groot er aantal Engelsehen in Engeland zelf, dan al de .Uitlanders, 
mannen, vrouwen en kinderen te zamen in Transvaal, hebben belet. 

Wanneer gij menschen over het kiesrecht hoort spreken als een ver
ontschuldiging voor den oorlog, bedenkt dan wel, dat het beteekent het 
opofferen van een menschenleven voor iedere stem. 

Hadden wij niet beter gedaan 10.000 menschen twee jaren langer op 
hun kiesrecht te doen wachten dan hunne plaatsing op de kiezerslijst te 
verhaasten, door Zuid-Afrika met bloed te overstroomen? 

De zaak ziet er zelfs nog bedenkelijker uit. De Uitlanders toch zijn 
niet allen Britsche onderdanen. De aanleiding tot de geheele kwestie was 
de verongelijking onzer landgenooten in TransvaaL Hun aantal is onbekend, 
maar daar 21.684 personen de petitie aan de Koningin hebben geteekend, 
zoo mag dit cijfer worden beschouwd al vertegenwoordigende hunne 
totale sterkte. Van deze 2 I .684 waren ongeveer 5 percent vrouwen, 
die geen kiesrecht zelfs in Engeland mogen uitoefenen. MiJner schat, 
dat slechts -~ mannen waren van zuiver Europeesche afkomst - (Blauw
boek 9345 bi. r84) -Vele handteekeningcn waren duidelijk van dezelfde 
personen - een verschijnsel op vindingrijke wijze aan het gebruik van 
dezelfde vulpen toegeschreven! 

Hoe dan ook, wij vinden ongeveer 15.000 Engelsehen van het man
nelijk geslacht boven de zestien jaren oud, voor wie wij tot den oorlog 
zijn opgeroepen. Het is misschien slechts eene oppervlakkige meening 1 

wanneer wij besluiten, dat de helft van hen geen v ornemen hoegenaamd 
heeft om in de Tran vaal voor goed te blijven wonen. De andere helft 
ten minste zullen terugkeeren, nadat zij fortuin hebben gemaakt. Er blijven 
dus 7 500 personen in het land over, die het burgerrecht zouden vcr
kregen hebben 1 als het zonder voorbehoud aan ieder volwassen man 
werd toegekend. Het is zeer twijfelachtig, bf meer dan de helft der over
blijvenden vijf jaar in de Transvaal is geweest, maar laat ons eens 
aannemen, dat er velen zijn - b. v. 4000 - die volle aanspraak 
mochten maken op al de burgerschapsrechten, zoo het te Bloemfontein 
vastgestelde minimum aantal jaren hun was toegestaan. Dan zou ten 
minste de helft van deze 4000 het. burgerrecht hebben verkregen bij 
de bepaling van 7 jaar, terwijl de andere helft er eerst twee jaar later 
aanspraak op zou hebben mogen maken. Derhalve komt alles hierop 
neer, dat de partij, die gemaakt heeft dat de Engelsche werkmansstand 
vele lange jaren in zijn eigen land op het stemrecht heeft moeten 
wachten, nu .R. ro.ooo.ooo verspilt en toebereid ·el n maakt om 10.000 
menschen te slachten, ten einde Presielent Krüger te dwingen tot het 
geven van het burgerrecht aan 2000 Britschc onderdanen in 1899 in 
plaats van in 1901 ! 

Dat is, in eenvoudige cijfers uitgedrukt, de bcteekenis van ?en o rlog 
voor het burgerrecht, wanneer wij aan het uitrekenen gaan. Ttenduizcnd 
menschen zullen vermoord worden om 2000 andere menschen een stem 
twee jaren eerder te geven, dan zij onder de bestaande wet zouden 
krijgen. Voor deze ;_ 10.000.000 zou ieder der Uitlanders 1 verstoken van 
eene stem, een gift van .R. 5000 hebben kunnen ontvangen als schade
loosstelling voor het verdagen zijner aanspraken. Eene dergelijke schenking 
zou der Britsche Regeering niet meer gekost hebben dan de J!. 10.000.000, 
welke de laagste schatting is voor de kosten van een oorlog met Transvaal, 
en zij zou de 10.000 menschenlevens hebben uitgesp-:tard. 

Wij zouden het vijfjaars0urgerrecht verkregen hebben, indien wij van 
onze vage en onbepaalde aanspraken hadden afgezien op tusschenkomst, 
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gegrond op eene Suzereiniteit, die on. toegekend was in de Inleiding 
van de Conventic van r88r en pgegeven bij de Conventic van 188.1. 

(2) DE SUZEREINITEIT. 

Lord Derby en Lord Rosmead, die over de Conventic van r884 
hebben onderhandeld, waren .overtuigd, dat zij de Suzereiniteitsrechten 
van r88r hadden opgegeven. Zij gaven dit aan de Bocren te kennen en 
de Bocren vcrtrouwden hen op hun woord. 

Wij namen het woord uit de Conventie van r884 weg, omdat het een 
woord is, waarvan de beteeken is niet nauwkeurig is te oms hrijvcn, en 
omdat het de gevoeligheid der Boeren te zeer opwekte. Er is geen 
twijfel daaromtrent mogelijk. Lord Derby, de voor de Conventie vcraut
woordelijke persoon, aangezocht om dat punt nader toe te I i htcn, 
antwoordde in het Huis der Lord als volgt: 

/l'oPn zei U.e graaf (Earl Cadogan), dat het doel der convPntic was de Hnzer<'i
niteiL der Brit~ehe Kroon op t heil' 11. Het woord .su:-.ereinitcit" is C' 11 z<'rr 
onduidelijk woot·d en ik geloof ni .t, dat het voor C<'nige juistP of IH'hnol'lijkP 
uitlegging vatbaar is. \Vat wij ook daaronder mogen verst:tan, ik hPn \'tUl g<'
\'Oelcn, dat hpt niet gemakkelijk is om het te omsehrijn•n. ~laar ho<' gij lwt 
ook noemPil wilt: een ProtC'!'lomat, of Huzcreiniteit, of U!' toPkrnning aan 
Eng<• land \'lUl de opperhe<'rsehappij "volgens mij is het ren feit dat lwt rC<·hl 
tot !'<'u zekPr toezi<·ht is gege,·en als de i·Haat, die dez!' SrtzerPiniteit nilorfenl, 
h .l ree hl van veto hl'nft, ingeval dC' atlmnkPlijke Staat in on<lerhnnclPiing<'n 
mo<·ht lredpn met \Te<~mdr mo11;Pndh~den. \VelkP b tc<'k<'nis sn:wrl'initeit in tiP 
ConvPntic• ook moge hebb~11, U.r hPpali11g der zaken, wanrop lwt \J('(rpkkillg 
hP-d't, blijft d zrlfde; ofsehoon Jwt l'ip;cnlijke woord niet is p;PbC'zigd, lwbbPn wi.1 
rr toeh dPn zin \'tUL brhoti()Prl. \Vij hebl><'n het bPzigen Vltn hPt woord vermcdrn, 
omdat het niet g<'s<~hikt was \'Oor ecne wettig<' nitll'gging, en omdat lort <'Pil 
woord s!'hePn te zijn, dat aanleiding kon gc,·en tot verkeerd<· voorstellingen en 
misverstand. (IIansard., deel 2 (;, bi. 7, 17• Maart 1881). 

Ilier wordt vastgestelel, primo dat de bcteekcnis van Suzereiniteit is 
gclcg n in het recht van veto in geval van nderhandclingcn m t 
vreemde mogenclheclen, en sec1111do, dat het woord is weggelaten met 
het doel om verkeerde voorstellingen en misverstand t voorkomen. 

De Bocren \'ertrouwclen op het woord van een Engclsch Staatsman 
en Minister der Kroon. Van r88.t tot 1897 had niemand er ooit aan 
gedacht om de suzereiniteit van 188r weer op te rakelen. Zoowel Tories 
als Lib ralcn behandelden haar als dood en begraven. Maar in r8<Jï 
deed Chambcrlain de schim weder uit de onderwereld oprijzen en jn<'g 
hij den Bocren s hrik aan met het spook, cl at ze hadden gcdach t re ·els 
lang ten grave te zijn gedaald. • 

De argumenten ter r chtvaardiging van deze schandelijke tronwi.Jrcuk 
zijn een Shylock waardig. mdat de suzereiniteit niet was vcrworpen 
in bepaald termen, in een formeel artikel, wordt er gezegd, dat wij 
wettige redenen hebben haar te doen herleven, ofschoon het ni t 
ontkend kan worden, dat de Bocren er in toegestemd hebben de on
vcntie te teekenen met het oog op het door Lorcl Derby gegeven woord, 
dat de suzereiniteit was opgchc,·en. 

Maar Shylock was eerlijker en openhartiger dan Chambcrlain , zooals 
Mackarness in de Times van ro October aantoonde: 

Om dr11 zin van U.e C'on vl'nt ie ,·:ut I HH 1 te ,·pr,.;taan, moet gij PPn;t dP lw
clo<'ling \tttt hPn, die drPlnnnwn aan tlr :mmenstf'lling daarvan, tt·:H·htPn op lP 
spor<'n en lP di!'n Pinde' is C'<'ll onrlC'rznl'k !Htar w:tt zij in di,•n I ijtl :r.Piden Pil 
U.cd ·n noo<lzakPlijk. Zulk een onJnr:r.o<'k heeft wij er toe gPI<·id. l'""" lwi,jt'el 

ll 
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mPCI' te koe~tcren, dat Lot·ll Dt>rby met <lr Convcntir vnn l'l 1 geen nndrn~ 
h •doPiinp; had dan haai' "in dr plant~ tr ~triiPn'' \'tut diP ntn l SKl, wnnt dit 
luwt't hij g<'ZI~gll in r n hrirf a:m Jl,, Bo.w!'JL. Bij mij is PI' gc1•n !wijfPI mcPJ' 
ovnrgehiPVPn, dat hrt vooral in :-.\jnc bedoeling lag ou1 tlP lnll'itling \':tn hf'l 
l:tnt stl• slllk t c do!'n v1~rd wij I Wil, (>ltHl:ü hij, ern nir11 wc [ nloiding on! werpP!Hle, 
1l.tt. woord en andPrn formcPie uit 1lntkkingnn mpt b!'lrPkking tot hnt bnltond \ ' tUl 

do Britsphr sn?.Crl•init<'it met. zijn eig,•n pen in het <'OIH'C'pt \'l\l t het niruwn 
ll';td:vtt., dat hij na:w dt' !3o.'rnn zonll, doot's!'IH·nptP, en omdat. hij aan de Boe1·en 
<'n ann hrt !Hthlirk \'l'rkla,·ingl'n gaf, gPheel in tPgPn4praak met w1tl dn.:tromtrcnt 
!Lr Coll\'1'111 ie v:tn lK'll i nhiold. \V nnncer Can'!'t' drzr dingrn hPPfl gele:-.l'n -
wattrVtLn in zijn brief geen spoot· te ''indrn is uwent hij, dttl men ?.C allr 
trr :-.ijdc k:tn leggen. lk ver~ehil van mN•ning met h m, nis jm·ist en nl" 
Engcls1·hmttn, die wPigert tr grloovPJt, dat stn.atslirden als Lortl Derby etl 
Ro>~mead in sbt:ü zonden zijn (door het woord "arlikPLPn" in tiP nieuwe Inleiding 
t!' gebruiken) tol Prne "wissclborverij", zooals ik het hoorde noeme11, om tl1 
13orrPil te l>linu.Jlor•k,•n En indiPn (\tn·er gelijk heeft met zijn str\jdlustigc be
wering, dal nirt nllecn de lnl<'iding, ma[lr ook de geheele Con,•eutic van lt:! l 
"nooit heeft opgehouden V[ln krtu·ht te zijn," dn.u kan ik u iet nalaten te vmgPn, 
wn.t de ongelukkige Bocren met hunn!' nirnwe Conventic van lfl81 hebben ge
wonnen. De lange weg nnar hier i<'gll<'n zp af rn ze bmchten lango maanden \'C tTe 
vnn hun lnnd doo1·, allePil om zich twee COJl\'rntios in plaats van één op den 
hals te s1·hni vrn rn zil'h te onderwerpen aan erne sLLzereiniteil, door haar onlH~
paaldhrid nog veel grvanrl\jker dan die, wmtn·an zij wensr•hten te zijn ontslag1•n. 
Dal zij dit zondr•n hebbrn gednan mrt open oogen, i~ nntuul'lijk ona;eloofelijk. 
En nog mintlew kan ik grloo,·en, dat zij, grblinddoekl door Lortl Drrby 
danrto<' zouden zijn getlwong n of geleid. 

Daarenboven, indie11 Cn.n•er gelijk heeft met van ge,•oelcn te zijn dnl de 
Con vrnties tus!-!()hcn Groot-Britmmio en do Tntnsvaalsehe J3o<'ren uitgelegd 
moeten wordPn overePnkomstig de strenge eisclwn ,·an rr<'hlsgeldigheitl, zooals 
dr stellelijke reelilbanken die op gewone schriftelijk<' eontrnetcJt toPpttsson, en dut 
wij gehouden zijn op niets ttndl~t·~ a1drt te sltutn dan op wat in <le doeLLmentrn 
st ant, do t hij en hrlaugrijk dr•rl van de kwe~l ie t usschen ons Goll vernemen! rn 
de Buoren te niet. In zijne kl:u·hten over het Boeren-bestuur hechtte Chnmbrrlnin 
in dr zitting van het Lagerhuis op ucn 2 Juli ll. groot gcwi<•ht nnn een ge
sprek tussrhcn President Krüger enEvelijn ·wood, hetwelk pi:Lats had in ISSI 
váár do Pretoria-('onvrntie, en waarbij de Pr ~ident bC'Ioofdc, dat llrits"h • 
ondPrtlnncn btu·gedijk<' rechtrm zouden vrrkrijgen. Lord Hali~hur·y grwnngdr in 
het Huis der Lords ook van die heloft •. Het. br1~ken van die brdofte wcnl door 
den KP,·retaris van Kolonï;n mode nangehnahl als reu dCJ' redenen !ct· recht
vaardiging van onze tegenwoordige inmenging in dn binuenl:mds<·he aangeleg-rn
hcdru \'ll.tt Transvnnl. ::\laar nor·h in tle Cónventie van I 1 noch in die van 1Hb1 
we1·d van zulk ecnc b !ofte melding gemaltkt en, naar de zien~ wijze van Um·,·cr, 
behoorde danl'lutar niet. vcrwezen te wortlen. 

Maar allen zijn het eens, dat de suzereiniteit van r88r, ofschoon zij 
voor de Boeren een wonde plek is, ons volstrekt geen macht over hen 
geeft - hetgeen nu ook nog het geval is krachtens de Londen-Conventi · 
van r88..j.. Wij bezitten alleen het internationale re ht, evenals elke andere 
natie, om onze onderdanen in vreemde landen te beschermen. 

Waarom zouden wij dus ro.ooo onzer broeders al hecatombe opofferen 
voor dat onheilige spook, dat Chamberlain volstrekt weer in het leven 
wil roepen? 

Zullen wij op den dag des Oordeels vrijgepleit wordPn door zulk een 
voorwendsel tot het duoden van onzen broeder, waartoe wij ons ge
rechtigd achten omelat hij geloofde, dat wij eerlijk met hem in r884 
handelden, terwijl wij hem een trek trachtten te spelen dnor sluwe prak
tijken, waarvoor zelfs een advocaat van kwade ;;:aken ;;:ich schamen zou? 

Bedrug i geen verontschuldiging voor moord en een poging om te 
bedriegen maakt een norlog in plaats van dien te verontschuldigen nog 
veel misdadiger. 
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(3) DE ONAFIIANKELTJKE OUVERErNE STAAT. 

:\1 n zegt inluss .h n, dal Transvaal er aanspraak op maakt :~ijn: 
een Onafhankelijk' Staal, n dit wordt bcsch uwd als ene uittarting 
van Engeland. 

Maar in de allereerste plaats, Tran vaal is, ofscho n aan ccnc enkel ' 
b pcrking gebonden, een onafhankelijke souvcrcinc Staat. 

Bij de Conventic van r884 w rel aan dien Staat, zooals Lord D rby 
uitdrukkelijk vcrklaart, •de leiding en ontrolc in het diplomatiek vcrkeer 
met hd buitenland to g kcnd.» 

Dit geeft aan clc Republiek en internationaal karakter. Zij is in hare 
internationale handeling, met uitsluiting van een enkel geval, even opp r
machtig als het Britschc Rijk zelf. Zij kan, als het haar behaagt, zonder 
aan Engeland vcrgunning te vragen, den oorlog verklaren. Er is op inter
nationaal gebied geen honger vorm voor de uito fcning van souverci
nitcit denkbaar dan het vcrklaren van en oorlog. \Vij hebben geen 
recht om de Zuitl-Afrikaanschc Republiek in dit opr-icht ccnigszins te 
beperken. 

De ccnigc bcp rking - die de B ren eerlijk naleefden - hestaal 
hierin, dat hunn traetaten en overeenkomsten met vreemde 'talen aan 
ons ter goedkenring moeten worden voorgelegd, zoodat ze door on !I 
kunnen worden vcrworpen, indien wij hun binnen r.cs maanden vcrwit
tigen, dat zij in strijd zijn met de belangen van Groot-Britannië, of die 
van Hare Majcstcit's ber-iltingen in Zuid-Afrika. 

Aan Transvaal werd door Lord ali bury toegcstaan, deel te nemen 
aan de on ventic van Genève. Ze werd zelfs uitgenoodigd, als mede 
onderteek ·naar van die Internationale Conventie, de aanstaande Inter
nationale Conferentie bij te wonen, welke ten doel heeft de bestaande 
reg ling te herzien. 

Chambcrlain zelf noemde in zijne cicpee he van den 3 ren Dcc mb r 189.) 
de Zuid Afrikaansche R publick een vreemde taat in vriendschappelijke 
b trekking n staatHle tot Groot-Britannl' » 

Ecne dergelijke uitlegging van den clonr Transvaal bekleed n rang nnd 1 

de mogendheden werd ook door het Engel. chc Gcr chtshof bij het 
proc s tegen Jamcson gegeven. 

Een vreemd· staat kan geen vasalstaat zijn. Hij moet een souverein 
staat zijn, die slechts door c nc enkele.; beperking, waaraan de Boer n 
zich altijd strikt hebben gehouden, zijn macht niet ten vol! uitoefenen 
kan. 1aar al hadtl n de Bocren zich vcrgist in de juist benaming, welke 
hunne politieke positie nauwkeurig beschrijft, is dat dan reden genoeg 
om tien milliucn te vcrspillen ·n t()()()()w menschon van kant te tnak n? 
Engclschc vol'stcn noemden r.ich Koning 'Tl van Frankrijk, nadat ;dj al 
eeuw ·n lang opgehouden hadd ·n te hccrsch ·n over een duimbreed gnmd 
in Frankrijk. l\laar de Fransehen beuben ons niet doodgeslagen om d' 
onnauwkeurigheid van dien titel. Zouden wij 1\U daarom alleen cimven 
vcrschijnen voor den troon van den Eeuwige m ·t handen. bezoedeld met 
het blocel onzer broeders, en onzen n10orcl vrijpleiten met te z ·g<ren: «Ik 
doodtic hen, omdat zij de Zuiü-Afrikaanschc Republiek p; li 'fdcn te 
nocmen: een onafhankelijke Souvcrcinc Staat, terwijl wij, de zaak 
bc chouwend uit een politick-ctymolngisrh standpunt, meen en, dat zij 
iets anders hadden moeten zeggen? 
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(4) 0PPERTIEER. CTIAPPTJ. 

Men houdt niet op ons te zeggen dat al deze vragen sle hts de 
bnitenzijdc van cle zaak raken. De oorlog is geen oorlog om burger
recht of suzereiniteit of dergelijke snuisterijen, het is een oorlog lot 
het bevestigen van onze meerderheid, opperheerschappij, suprematie, 
overwicht, ja, ik weet niet wal. Met andere woorden de Brilten en de 
Boeren vechten om de kwestie wie de baas zal zijn. Het is een rassen
oorlog, een strijd om macht. Wie zal de meester zijn, de Hollander 0f 
de Engelsenman? Dat dient uitgevochten. 

Op dergelijke opwindende beweringen antwoord ik dat zij uit der, 
boozc zijn, en dat een oorlog om zulk een reden gestookt wordt in de hel. 
Om minder godgeleerde taal te gebruiken, zou ik zeggen dat de 
mecning dat of de Hollander of de Engel. hman den ander op den kop 
m ct zitten, volstrekt in strijd is met ieder beginsel van gezond staat
mansbeleid of van een verlicht Gouvernement. De gchcele leer van 
overmacht is volkomen valsch. De noodlottige waan van Protestantsch 
overwicht was de vloek van Ierland. Indien wij zelfs nu het denkbeeld van 
de Engel chc opperheerschappij over Schotland wilden doen ingang vinden, 
zouden wij binnen een jaar een burgeroorlog hebben. \V elk een overwicht 
hebben in numerieke meerderheid, rijkdom, landbezit en handel de 
Engelsehen niet boven de Schotten? Doch zou er een Schot bestaan, die 
er in zou berusten, behandeld te worden als behoorende tot een minder 
ra , en die zich zou laten dwingen om het gezag en de opperheerschappij 
te erkennen van de Zuidelijke Britten? En als de Schotten dit niet 
gcdoogen, waarom zouden wij dan verwachten dat de Hollanders zich 
zouden schikken in zulk een verderfelijken onzin ? In Zuid-Afrika spreekt 
uit den aard der zaak alles - uitgestrektheid van grondgebied, tal van 
onderworpen rassen, rijkdom, macht, ondernemingsgeest, handel. sch cp
vaart en het prestige als Grootmacht - in het voordeel der Britten. Maar 
de Hollanders, die gelijk in aantal zijn, die de pioniers en de landont
ginners waren, zijn natuurlijk geraakt over de aanmatiging, welke hen 
geheel en al in een ondergeschikten toestand zou dringen. liet ccnig gezond 
beginsel van bestuur in ons Rijk is, gctn onderscheid te maken tusschcn 
Hollander, Schot of Engelschman, maar hen allen gelijkelijk te be ·chouwen 
als getrouwe onderdanen van de Koningin. 

Er is geen enkele kolonie in het gehecle Keizerlijk gebied, die niet 
in opstand zou komen, indien wij ons het recht aanmatigden ons in 
haar binnenlanclsch bestuur te mengen op grond van onze opper
heerschappij. Zelfs betuigt Chambcrlain met al zijn praten over opper
macht, dat hij in Zuid-Afrika de zich zelf besturende kolonie Natal 
niet kan dwingen het burgerrecht te verlecnen aan hare Majeslcits 
inland chc onderdanen. Slechts wanneer het betreft een vrije en onaf
hankelijke Republiek, durft hij het burgerrecht te vragen in naam van 
die opperheerschappij. 

Oorlog uit hecn;chzucht is een oorlog om een droombeeld, een bloed
dor tig droombeeld, en niemand zou eerder zich vcrzetten tegen elke 
poging om hun dien op te dringen dan de Uitlanders zelf, zoodra zij 
stemrecht zouden hebben. 
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(5) GELIJKE RE HTEN. 

Oorlog te vueren om opperheerschappij is dus onzin. Vvat Jan te 
denken van een oorlog om gelijke rechten? Wij zijn allen voor gelijke 
rechten, zelfs in Engeland, waar een Hoogerhuis bestaat als een soort 
van oligarchische Eerste Volksraad, tot welks verkiezing geen enkele 
burger een stem heeft; maar laat on. de zaak nader onderzoeken. Waar 
komt deze roep om gelijke rechten op neer? 

Het is in geenen deele een roep om gelijke rechten voor de burgers 
van den Staat, maar van naturalisatie van vreemdelingen. Transvaal geeft 
slechts zooveel minder «gelijke rechten» als het tijdperk om burgerrecht 
te verkrijgen langer is dan daL van andere Staten, en het is niet de 
kwestie of Hollanders al clan niet gelijke re hten geven aan Britten, want 
dezelfde uitsluiting is van kracht als het geldt de Hollanclsc-h Brilsche 
onderdanen van de Kaap en Natal. Gelijke rechten bestaan in Trans
vaal en het is enkel een kwestie van langer of korter termijn voor 
naturalisatie van vreemdelingen, niet de kwestie van recht in het a lgemeen. 

Maar dil punt buiten beschouwing latende, en aannemende dal «gelijke 
rechten» beleekent, het verleenen van burgerrecht aan vreemdelingen, 
laat ons zien boe clan de zaak staat. 

In geheel Zuid-Afrika, in Kaapland, waar de Hollanders bijna twee 
tegen een in de meerderheid zijn, in den Vrijstaat, waar zij volslrekl de 
meerderheid hebben, zoowel als in Natal en Rhodesia is hel beginsel van 
gelijke rechten algemeen geldig. Er is slechts één Staat, waar de heilimme 
regel nog niet is toegepast. Die Staat is TransvaaL Daar overleeft 
het beginsel van beperkte staatkundige rechten voor een ras als een 
reliqu ie van een vroeger geslacht. Het is een anachronisme, voornamelijk 
voortkomende uit drie oorzaken. Vooreerst de I ersoonlijkheid van een oud 
man van vijf en zeventig jaar; ten tweede het ongeduld en de aanma
Liging der Brilten; en ten derde het bestaan van goudvelden aan den 
Rand. Komt Krïtger te overlijd en, clan zal het systeem vervallen, waarm e 
hij is opgegroeid. Zelfs bij het leven van K.rüger, indien wij hem 
behoorlijk behandeld hadden in plaats van hem te dreigen met vernie
tiging, hem den eenen dag be lreigcnd met een ultimatum en clcn 
volgenden dag met plundering, zouden wij het gebeurde hebben kunn n 
voorkomen. Zelfs na al wat geschi cl was, werd bij eene eenvoudige samen
komst !llCt de H oge Afgevaardigden het Lijdperk van veertien jaar om 
het burgerrecht te verkrijgen opgegeven, en werd het gegund aan all e 
Uitlanders die zeven jaar in de Republiek waren geweest. Het goudveld, 
hocwel het de menigte aantrok, wier inval de Boeren er op bedacht 
deed zijn om hun Republiek te beschern1en, zou onvermijdelijk mettertijd 
de landelijke oligarchie der Boeren vernietigd hebben. 

De ongelijkheid, die er in Transvaal nog onder de rassen bestaal, is 
daarom een voorbijgaand vers hijnsel Een w inig geclulcl en Krïtger zal tot 
zijne vaderen worden vergaderd. Meteenweinig volhardenden drang zouden 
de Uitlanders eene beslissende slem gehad hebben, zoow I in den Volksraad 
als bij de Presidentsverkiezing. Indien de oude fabel van de twist 
tusschen de zon en cl wind, wie het eerste den reiziger zou dwingen 
om zijn jas uit te trekken, door onze gezaghebbenden ter harte ware 
genomen, zou reeels lang geleden gelijkh eid van rechten voor all e blanke 
rassen langs behoorlijken weg in TransYaal verlucgen zijn, zooals die 
in · den Vrijstaat beslaat. Dat ong lijkbeid zoo lang is blijven Gestaan, 
is een natuurlijk gevolg van de voortduren le bedreiging, dat hun on-
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afhankclijkh ·id zou worden vernietigd. Het pogen om gelijkheid af te dwingen 
door geweld is zelfmoordend; men kan even goed beproeven ananassen 
rijp te doen worden door middel van sneeuwstorm n. Er is niets in het 
karakter van den Ilolianeier, dat gekant is tegen gelijke rechten. De 
Ilolianeiers waren in de oude wereld de baanbrekers vuor vrijheid en 
gelijkheid. In den Vrijstaat, waar geen goudveld als magneet werh op 
alle gelukzoekers der aarde, hoort men geen klachten over ong lijk
beid. In Transvaal, en in Transvaal alleen, heeft het beginsel van 
ongelijkheid een tijdelijk onderkomen gevonden. Do h de 1)1lW ·crstaanbare 
kracht der gcbcu1 Lenissen, de wet van vooruitgang, de toestanden in de 
omliggende landen zouden er onvermijdelijk toe geleid hebben nm het 
anachronisme der Boeren-oilgan:hie te doen verdwijnen ab een ijsbank 
in de Golfstrol)m. Maar neen! De verdedigers van Britschc opperheer
schappij onder het masker van een kruistocht voor gelijke rechten zijn 
nu van plan te vuur en te zwaard in Transvaal te vallen om de Britten 
de gelegenheid te geven de Boeren te overhcf'rschen. 

Ileeft ouil eenig sterfelijk uug zulk een reusachtig vcrtoon van hui
chelarij aanschouwd? 

(6) WRAAK OVER MAJUBA. 

Dit is de werkelijke en openlijk erkende beweegreden van de menigte. 
Denk om l\Iajuba! is de vereenigingskrect van het gepeupel, dat de 
,,penbarc me ·tings verstoort. liet i: het bezielend wachtwoord, waarmede 
onze soldaten naar het uotlogsvcld vertrekken. Omdat twintig jaar geleden 
een dapp ·r handvul Britsche soldaten verslagen werd in een eerlijk gevecht, 
lal ·n wij clc bloeclhonclen van uns leger op clc Boeren los! Is er ooit 
een meer onwaardige beweegreden geweest om de edele woede van 
een groot volk op te wekken! Iloe wij ook mogen denken over dezen 
oorlog, niemand kan ontkennen, dat van de meesten, die er in juichen, 
de aandrift is wraak. \V ij behoeven hiervan niet meer te zeggen, dan dat 
een uurlu~ uit wraak zedelijk gelijk staat met een nworel up groote schaal. 

(7) ÜVERI>REYEN VREES. 

Ik kom nu tut de laatste en de treurigste van al de voorwendsels, die 
Lul den olll log tegen Transvaal worden aangcvu •rd. De wolf, zoo 1.egt 
men ons, moel wel het schaap opeten, want zou hij hel schaap niet ver
slindt, zal het schaap hem onvermijdelijk verslinden. Met andere woorden, 
hel meL~sl verachtelijke net van leugens, waarachter· de oorlogspartij zich 
tracht te verschuilen, is de wonderlijke bewering dat 30.000 herders van 
Transvaal zouden samenspannen om de Britschc heerschappij omver te 
werpen. Ik heb menschen, die overigens hun gezond verstand hebben, 
ernstig hooren beweren dat de Transvalers van wier onwetendheid en 
bijna ongelooflijke domheid wij eiken dag hooren, het plan hebben om 
het Brits('he Rijk in Afrika te vernietigen en Kaapstad te herscheppen 
in een Uollandsch Portsmuuth, van waar een machtige I lollandschc 
vloot onze opperheerschappij ter zee zou naar de kro n steken! \V aarlijk, 
er schijnt geen grens te zijn aan het vcrmogen van zelfbegoocheling 
van den menschelijken geest. De dapperste ve ·hthaan kan hulpeloos 
verlamd worden door eenvoudig een krijt ·trcrp vó.',r hem op den 
grond te trekken, en zoo schijnen er ook Engelsehen te zijn, die 
vatbaar zijn voor verlamming van hun verstand door even onbeduidende 
oorzaken. De mensellen, die geloof hechtten aan de leugens van Titus 
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Oates, en zij, die de nachtmerrie krijgen bij de gedachte aan Jezuï
tische samenzweringen, moelen op eene lijn gesteld worden met hen, 
die geloof hechten aan het opgeblazen schrikbeeld van politieke bang
makers - een Pan-Afrikaanseh-HoHands h complot om eene IIollanJs he 
Re1ubliek te stichten op de bouwvallen van het Britsch Zuid-Afri
kaansche Rijk! Wij hehben allen de schouders opgehaald over de 
dwaze angst der Fran chen, die huiverden bij de gedachte aan een 
Dreyfus-SynJicaat. Maar de Joelen en hunne millioenen zijn ten minste 
eene onmiskenbare werkelijkheid, waarbij vergeleken dat Hollandsch 
Complot een vage nachtmerrie is van een kwaadsappigen Jingo. 

Dat er wel eens Hollanders zijn geweest, die droomden van een groot 
Statenverbond onder bescherming van de Engelsche vlag, dat dan 
overwegend Hollandsch zou zijn, evenals Quebec overwegend Fransch 
is, valt niet te ontkennen; wij zouden laag op hen neêrzien als zij zi h 
niet wel eens vermeidelen in dergelijke politieke droomerijcn . En meer 
nog, wij hebben niet het minste bezwaar tegen de verwezenlijking hunner 
draomen, indien het blijkt dat hun dat overwicht toekomt, indien zij het 
in de Kaap-Kolonie winnen door te bewijzen dat zij betere werklieden, 
betere Staatslieden en numeriek sterker zijn dan de Engelschen. 

vVij hebben evenmin bezwaar tegen de Hollandsche suprematie in 
Afrika, indien de Hollanders de meerderheid vormen, als wij bezwaar 
hebben tegen de Fransche suprematie in Oost-Canada. Indien zij de 
meerderheid vormen , is het dan hun chulcl , dat zij de meerdere 
zijn , en hoe kun:· en wij dat verhinderen tenzij door hen uit te 
roeien of hun het recht op Parlementair bestuur te ontzeggen? Wat ons 
te doen staat, dat is ~en weinig vertrouwen te hebben in de kracht van 
ons ras en in de gezonde beginselen van een demokratisch Bestuur. Maar 
de oorlogspartij, die geen ander voorwendsel kon vinden, kan niets 
anders doen dan zich te verschuilen achter de bewering. dat het En
gelsche ras en het Engelsche Rijk zoo afgeleefd en zoo zwak zijn, dat 
wij slechts hopen kunnen Zuid-Afrika te behouden door bij iedere 
gelegenheid, met of zonder v orw nelset, eenigc duizenden Hollandschc 
mede-ondercl<men in de pan te hakken. 

Is er één eerlijk man, die Zuid-Afrika door zulke middelen zou 
will n behouden? 

Zij, die voorbedacht lijk den oorlog op zulke gronden bepleiten behaoren 
niet den scepter te voeren over een Rijk, maar behaoren tehuis op de 
galeien van den moordenaar. 

HOOFDSTUK VI. 

DE GESCHIEDENIS DER ONDERTlANDELJNGEN. 

Ik beroep mij op eerlijke mannen, die in twijfel zijn of deze o >rlog 
rechtvaa1dig is. Ik wil daarom alles doen wat in mijn vermogen is om 

·de zaken zoo een vouclig en helder mogelijk uiteen te zetten, en daarbij 
mijne lezers omtrent elk punt verwijzen naar de oorspronkelijke bronnen, 
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waaruil ik geput heb. Ik denk, dat ieder, die zich de moeite wil geven, 
d •ze regcb te lezen, ten min~tc cene heldere voor~telling zal hebben van 
de ge:;chilpunt ·n, di· aanleiding hebben gegeven tot d ·n oorlog. [lij zal 
zich zeiven cenc mccning kunnen vormen, in hocver zij het afbreken van 
de onderhandelingen wettigd n. Ik bepaal mij tol h •t vcrstrekken van de 
gegeven;;, waarop hij zijn oordeel kan gronden. Ik kan alleen een beknopt 
overzicht of eca uittreksel geven, maar daar ik overal de officieelestukken 
aanhaal, kan de lezer zelf de juistheid van die aanhalingen nag<Jan. 

J\1en mag aannemen, dat de zaak begon met Milncr's depeche van 
den 5 ·n Mei, waat in hij beweerde dat de eisch van het burgerrecht «het 
cenige mitldcl was , dat •al dat kwaad tot den wortel zou uitroeien.» 

De hoofdzaak in zijne clcpcche was de vcrklaring dat 

.lLPt ~c·huuwsptd \ 'a ll duize111len l~ngc•ls!'he ondPrdaiH'Il, vool'ldurc••ul in P!!H 

lo\'slancl van ll<'loten g-PlntPn, OHophoudPiijk g·c•sard door unloo .. IH•nh:ll'l' gTit•\'!'11 
<'11 lP \'Crg<'t•ls ÜP tus~!'IH•IIkOill><t. van l[:u·p :\laj<'sfc·its H.t'l!;l'PI'ing in•·oPpt•nd<', dPn 
tll\'lo<•d en dt~n go<'dc•rt na:uu \'an l~ng<~laa<l Pil Ü(' a<·htir r ~ \ 'onr (lt· rPg<'et·ing in 
<lP Britscht> hc·zitting;rn \'Oortclnrcnd utH.l!'J'JU\jnl'' ( Hiauwhul'k, !l:lt:i, hl. :lJ 1). 

Hocveel duizenden in dien toestand van Ticloten verkeerden, zegt Miln r 
niet - omdat hij hel niet weet. Eene nauwkeurige of zelfs cenc approxi
matieve opgave van het aantal Uitlanders, die en Engclsche ond r
dancn en politieke Ilclllten waren, had zeer zeker vastgesteld moeten 
worden voordat men onderhandelingen opende. Maar authentieke cijfers 
zijn niet te verkrijgen, en zelfs tot op dit oogcnblik hebben noch de 
lluuge Commi~sarissen noch de Raad der Uitland •rs on· iets anders 
kunnen vcrschaffen clan vage gissingen of berekeningen, gegrond op 
onderstellingen omtrent het tegenwoordige aantal van hen, in wier belang 
wij nu oorlog voeren. 

Den 22stcn 1\Iei stelde Milner aan Chamberlain voor, aan President 
Krügcr te vragen, dat de Uitlanders, die vijf jaar in het land geweest 
waren, het burgerrecht zuuden vcrkrijgen, en het recht op ten minste 
z ·v '11 zetels uf een vijfck van den Volksraad (id. ui. 2 ~). Chaml>erlain 
\l'recnigdc zi ·h hi •nncde, maar daar hij de mogelijkheid voorzag, dat 
President Krügcr bezwaar zou mak~;n in zulk ccnc uitbreiding van het 
burgerrecht, opperde hij het denkbeeld, dat wij in plaats daarvan een 
eigen bestuur vuur Johannesburg en den Rand zouden kunnen vorderen. 
(id. bi. 2..JJ.) 

Den 31c" l\Iei begon de bespreking tusschen Iilncr en President 
Krüger te Bluemlontein. :\1ilner stelde een burgerrecht na vijljarig vcrblijf 
'uur. Prc~idenl Kriigcr maakte bezwaar. llij zeide: · 

"Hl'~rijpt [ Tw<' E~J·!•IIcnlit• ni••t, dat ik, ind11•n ik uw ,·oo•·slc•l aannant, in 
Wl'rkPiijklu•itl mijn land ~011 W<'t:l;"'"n'? lk moPt rl'kc•ning lwndl'n JUC'f mijn 
\ 'olksr:tad PH ml'L mijliP hurgl'rs, \·ooral utl'l 111ijnl' hurgl'rs, PI\ als ik tc·rug
konl l'll hen O\'Prtuigc•n wil, dan utod ik hnn kunnl'n ZPI-!;1);!'11, dat ik il'ls IH•h 
\'(•J' kl'<'g'(~Jl WartJl('(~l' Ik H~t:-; itph ~(·gPYt'U. 

Doch er werd hem niets aangeboden. Pre ·id ·nt l' rüger zeide, dat hij 
slechts 30.000 uurgers had, hij maakte zwarigheid hen in de minderheid 
te laten urengen dour degenen, die er dan Lij zouden kumcn, en wier 
aantal 70.000 a IOO.<X){) was (id. 9~0~, bi. HJ). atuurlijk wa!:i dat 
juist hetgeen de Uitlanders wilden. Rhodes omschreef het resultaat 
van die concessic in het Kaapsche Parlcment bijna nwt dezelfde woorden 
ah-; President Krügcr. De vrede zal niet vcr~tuord wortien ,» zeide hij, 
«omdat Krügcr, tuege,•cncle aan ccne onweerslaanuare kracht, zich zal 

• 
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onderw rpen, en verplicht zal wezen llm feitelijk Transvaal in de handen 
van de Uitlanders over te leveren .>> 

• In werkelijkheid mijn land weggeven. • zegt Krüger. 
«Feitelijk Transvaal in de handen van de Uitlanders overleveren," 

l-egt Rhodes. 
Hier is men het tenminste volstrekt over eens, wat het gevolg van het 

verleenen van het burgerrecht na vijfjarig verblijf zou wezen en wat 
m n r mede bedoelde. 

liet was een voorstel om het Gestuur van de Bocren om ver te werpen 
en de Rcgecring van Transvaal in handen van de Uitlanders te geven. 
In 1896 gaf Chamberlain toe, dat «er ecnigc juistheid was in de opmer
king dat voor Krüger een uitgebreid Gurgerre ht wuvcel beteekende al:; 
een staatkundige zelfmoord, 'll daarom had hij zelfn~geering voor J ohannis
burg voorgesteld, een voorslel dat hij in Mei van dit jaar op nieuw 
gedaan had. Maar hij voegde bij dit voorstel de wenk, dal Presielent 
Krügcr gelijk zou h ·bben als hij het vcrwierp incli n hij dacht dat het 
zijn pu itie in gevaar wu brengen. 

«De kwestie is, of President Krügcr van meening is, dat hel inwilligen 
van dit voorstel de veiligheid van het Tranvaalsch Gouvernement in 
gevaar zou brengen... Is l.ulks zijn gevoelen, dan zou zijne weigering 
ten cenenmale gerechtvaardigd zijn ... 

ir Alfred Milner heeft in zijn gesprek met President Krügcr getracht 
hem op dat punt gerust te stellen. Hij zeide, toen hij het voun;tcl deed 
tut stemrecht na vijf jaar: 

Ik moPt op twN• zakPil IPitPtl. Ik mort d,, Yooronrderlrn rlPr ourlr• burg('t'~ 
ontziPn. lk weet 7.C!<•r goPd , dat , ;wlfs "anuccr ik er in slaagdr• dr'!t l'r<' s id,·nt 
zPI\·ru ,·olkouwu t p O\'<•t·tuig<'n, IH•t h<'nt to<"h nitPrst lltot•ijPiijk wu 11ijn cll' ])(' 
\olking die O\'Crtuig ing I<' doc•n clr<·len. Daarom UJO<'t ik teg<'li,jkPrtijrl ÎPh :ut
lc•rs voorst<'llcu, waardoor hPt rkn Hut·gt•rs g-lashelclt·r wordt dat ;.:<• g"''ll g<J\ aar 

loopt' U overstemd tr• worde11. (lb. p .. j I). 

Hij is er ongelukkigerwijs niet in geslaagd President Krüger te beduiden, 
dat dit gevaar voor de burgers niet b stond. 

lnrli<'n wP E~t·c•lll'nti<' ril' JllOI'ic•lljkhPid mam hc•grijp<'ll wilrl<' <'ll 111 aan -
llll'rking nc•Jll('Jl ho<' kiPin IH•t aantal OHY-t'r bnt·gprs is. /';ij ltt•bbt•ll hun land 1111'1 
hun hlncd g kocht, <'ll zourlr•n ft' t•c•nc•ntnalP O\'t•rstr•mcl wonlt'll , w:utn<'l' l I ' w 
\ "OOI 'StPl WC'r<f tlttl1g( ' Jl0liH'tl. 

~ijn<• Ext·r•lleutil'. - Door mijH plan zoud<'n zij niet worrl<'u oq•rstroJtHl. 
I n·sidrout. lk hrn \ ' :til hnt lt'gPnrlt'<' l 0\' t'l'llligrl. Dl' :wrll'rl'rr i\Oilll<•n 0\' <'1 ' lwt 

fo!:' t'ld ktlltnron IH';whikkPn <'ll wij ;.:onrlt'n uil'ts lll<'("' lwhht'lr in !t• hn•llgt'll . ( !I . p. J 1. ) 

Na langdurige aarzeling bood Presielent Krüg ' r ten slotte aan, de 
vricnds ·happelijkc vuurstellen van l\Iilner halverwege tc"'emocl te komen. 
Hij bood aan, den termijn van q-jarig verblijf terug 

0

tc brengen tut 7 
jaren, mits het hem vergund zou zijn de concessies te beperken in alle 
gevallen, opgegeven door Disracli bij zijne crste hcr"icningswct up de 
vcrkiezingen voor de Gcmeen te raden. Krüger is een typist'h bchouds
man en hij kous denzelfden weg, dien de Torics bij ons altoos ingeslagen 
hel> ben, wanneer er kwestie was van kiesrechtsuitbr iding. llij ging ontwijkend 
te werk, ,·crzctle zich eerst tegen alles, slo ·g dan niets beteekenende 
con ·essies voor, om ten slotte, als men hardnekkig volhield, toch toe 
te geven. Ongelukkig was zelfs zijne meegaandheid niet in staat hem 
tegen zijne vijanden te beschermen. 

De beperkingen, waardoor I' rüger de waarde van l-ijn aanhud bedierf, 
waren de volgende (iel. bl. 52): 
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In de eerste plaats zou elke nieuwe aankomeli ng vcrplicht zijn zich 
binn ·n 14 dagen na zijne aankr mst te laten ins hrijvcn. ln dat geval 
kon hij na vcrloop van twee jaren worden genaturaliseerd, indi ' n hij 
voldeed aan de volgende voDrwaardcn : 

r". Kennisgeving binnen 6 maanden van het voorn men zich te laten 
naturaliscercn. 

2°. Ins hrijving gedurende twee achtereenvuigende jaren. 
3"· V crblijf in het Zuidelijke gedeelte van de Zuid-Afrikaansch Re

publiek gcdur ndc dat tijdsverloop. 
4"· Niet gebukt gaan onder een onteer nel vonnis. 
5"· Bewijs van gehoorzaamheid aan de wetten: geen aanslag teg-en 

het bestuur of de onafhankelijkhei I. 
h". Bewijs van vr !komen burgerschapsrechten en vcrkiezingsrccht in 

h l vroeger l.JcwooPdc land. 
ï"· Bet.il van ongehypothekeerde onroerende goederen ter waarde van 

150 pd. st. of het bewonen van eene wouing, wier huurwaarde 50 pd st. 
bedraagt, of e n jaarlijksch inkomen van minstens 200 pd. st. 

8°. Ecnc eedsaflegging. zooals die in den ranje-Vrijstaat wordt 
gevorderd. 

Vijf jaren na de naturalisatie zouden zij aanspraak hebben op het 
volle burgerrecht indien zij voldaan hadden aan de volgende voorwaarden. 

1°. Voordürcndc inschrijving gedurende die vijf jaren. 
z" Onafg broken vcrblijf gedurende dat tijelp rk. 
Lieden, die zich vóór 189 in Transvaal gevestigd hadden en zi h 

binnen zes maanden na de inwerking treding der nieuwe wet, lieten 
naturalisccrcn. zouden het volle burgerrecht kunnen vcrkrijgen twee 
jaren na hunne naturalisatie. Pre · ielent Krüger v rklaarde, lat dit de 
uistcrste gren · wa- , waartoe hij zou kunnen besluiten. l\1ilncr weigerde 
natuurlijk een burgerrecht na 7 jaren op die voorwaarden aan te nemen. 
De onderhand ling brak af en beide partijen keer Jen huiswaarts. 

Kriiger rring naar Pretoria en den 12den T uni stelde hij een wet op 
het burgerrecht vu r, bepalende negen jaren voor de reeds gevestigde 
Uitlanders n zeven jaren voor de nieuwe aankomelingen (id. C 9415 
p. 2.10). OcJk stelde hij voor, de concessie te beperken volgens de 
bepalingen, die de ppcr- ommissaris niet had goedgekeurd. De 
wetsvoordracht werd door d ·n Volksraad in b handeling genomen even 
als zulks het geval geweest was met de hcrzieningswct van Disraëli door 
het Lagerhuis. Onder den invloed der Hollanders uit de Kaap-Kolonie 
en van den ranje-Vrijstaat wijzigde de meerderheid van den Volksraad 
het wetsontwerp; zij stelden den termijn zoowel voor de ingezetenen als 
voor de nog komenden op zeven jaar en schrapten eenige van de b per
kingen en condities, waardoor de wel alle waarde zou hebben verloren. 

Op den T 7dc n J ui i zeide Chamberlain terwijl hij sprak over de wet 
aan den Volkraad vo rge teld en door dezen aangenomen: 

»Deze voorstellen gaan vcrder dan vroegere conce ·sic ·, en brengen het 
vcrschil lus· ·hen l\1ilner en President Krligcr op slechts twee jaren. 
Gclukki<Y ·chijnt i der nieuw ontwerp een vooruitgang t · zijn in ver
gelijking met het vorige, en de Rcgeering van Ilarc Ia jesteil hoopt, dat 
het laatste een ba ·is mag worden voor eene schikking op de grond ·lagen, 
door Iilner te Bloemfontein voorgesteld.» 

liet ccnige noodig was, volgens zijne verklaring, •ecnc deugdelijke 
en onmiddellijke vertegenwourdiging van de Uitlanders, welke hen in 
staat zal stellen hunne inzichten en grieven aan den dag te br ng 'n, 
hun te vcrzekeren, dat de openbare meening ook door hen zal worden 
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geleid en m gelijk na verloop van tijd herstel van geleden onrecht te 
verkrijgen. 

Chamberlain stelde toen voor, dat de beide Gouvernementen eene 
gemengde Commissie van onderzoek zouden benoemen om te bepalen 
in hoeverre de nieuwe wel in staat zou kunnen zijn, om den Uitlan
ders die deugdelijke en onmiddellijke vertegenwoordiging le verzekeren, 
waar MiJner zoo op aandrong. 

De B eren hadden hoegenaamd geen zin in een dergelijken voorslag. 
Zij hadden nog de treurige herinnering, hoe eenc gemengde commissie 
van onderzo~k in 1877 de inlijving der R publiek wa · voorafgegaan. 
«Zulk een onderzoek,» zeiden zij, << zou ons recht schenden op volkomen 
onafhankelijkheid in binnenlands he aangel genheden, een recht cl or 
Groot-Brilannië erkend.>> Conyngham Greene, onze agent te Pretoria, 
en Sm uts, de Staalsprocureur namen de kwestie in behandeling. De 
uilslag hiervan was, dal Conyngham Greene beloofde, dat hij MiJner 
zou aanbevelen het Britsche Gouvernement te bewegen lot het over
nemen van een tegenvoorstel; waarbij op drie voorwaarden : 

I 0 Geen bemoeiïngen met Binnenlands he aangelegenheden; 
2° Geen aanspraak maken op suzer initeit; en 
3° Arbitrage; 

het burgerrecht te verlecnen na vijf
recht te geven op acht zetels in den 

de Boeren zouden zich verbinden 
jarig verblijf, en den Uillander 
Volksraad · 

Aangczi~n er verschil bestaat omtrent de beloften, die Grcene aan 
Sm uts gedaan heeft, haal ik de eigen woorden van Grecne aan: 

In geen enkel opzic·ht, heb ik bij het Britsch Gonvemement aangcdrongC'n op 
het aannemen of vcrwerpen van cenig voortitel; martr ik heb gezegd, dat ik 
oprecht meende en •r l>cilig zeker van was, d:1t indien het ttanJmngigc voor;;! el 
Pene poging tc1· goeder tronw wn.s om de sta::ttknnclige rechten vnn onze l::tnd
gcnootcn voor goed t.e vcrzekeren, het Bestuur der Zuicl-Arriktutnsehe Repuhlick 
nooit ofte nimmer zou boboeven te v1·cezen <.lat wij ons in vervolg \' flll 

tijd met hunne Binncnlandschc aangclegenhed('n zondrn bemoeien. 'vV,1,t de 
suzcroinileit bctrcfL, heb ik gezegd, dat ik er v.okor \'fUt was, d:ü hel Gouvcr
n ment van Hare Majesteit nooit zou kunnen en willen rü'stan<.l doen vrut zijn 
rc:d1t, toegekend bij de Con veutie van 18 J , rn.n,tr dnt h •L hocgcnnaJ>Hl niet 
voornemens is de liehtgcranldheid der llo·r·n te kwetsen, door rop nieuw 
offlc·iecl a::1.11:>prnak op In U> aken, zoolang althnns, al,;; daarto' grcn redPn zal 
ge{!; ven worden door het Bestuur der ~uid-Afrilmanse.hc Rcpubli('k zcM. (Jcl. 
C1. 9.i21) p. -15.) 

Hieruit kan men zien, hoc onze Agent uitdrukkelijk verklaart, lat vns 
Gouvernement niet kan en niet wil afstanel doen van de suzereiniteit ons 
toegekend in de Inleiding van de vervallen Conventie van 1881, alhoewel 
MiJner vroeger zelf gezegd had: • 

Ik kau werkelijk nint~ van ecnig bc-l:lllg zien in dil. punL v:tn I!;C'S('ilil (dut wil 
:r.eggcn de 8UZCreinitcit). BC\ide p:wtijen ge,•cn to<•, dat du C'onv<'ntie vnll JRH.J 
duitlelijk hunne weder:o~ijds('h<l vcrhotuliug hepault. (Parlemnnr Paper, c:. !li\07, 
p. (). 

Dus niet de Inleiding der Conventie van 1881. Dit is ten minste de 
natuurlijke gevolgtrekking uil Ie vcrklaring van cl en Hoogen omm issaris, 
ten eenenmale in tegenspraak met het aandringen van Grccne «Op het recht 
ons Gouvernement toegekend door de Inleiding der Conventie van ül8I.» 

Dit is trouwens niet het cenige punt, wa·traan wij onze aandacht 
moeten schenken, alvm·ens over te gaan tot een onderzoek naar Presielent 
Kri.iger's aanbod van burgerrecht na vij~arig verblijf. Alvorens dit vuur 
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te stellen informeerden de Bocren of Chaml>crlain al dan niet goed zou 
vinden, dit aanboel te beschouwen onafhankelijk van hel vroegere voor
stel van eenc Gemengde Commissic, die zeven jar n vcrblijf als minimum 
wu aann men, en waarop zij, in geval hun laatste aanboel niet werd 
aangenomen, wenschlen terug te kom n. hamberlain antwoordde 
per draad: 

Als llrr (louvPnH'rn<•nt \ 'U il <lP Zuili-A frikann~t·llt· J-!.<•Jllti>liPk 'mik cPn \'nors t PI 
d!'!'d , :olf ons Gourernemenl :ulk.• ••iet be.•clwttll•cn 1tls ee•te ll'fÎ!Jerittff Vltlt de vereeni!Jde 
r'ammi.osic, maar bPrPid zijn liPt naar z\j nc waanlr te lwoord<'t' lPit. (lllue Bonk ( ' 
!Ji):.ll Jl· lH. ) 

onyngham Grccnc deelde dit aan Dr Smuts mede met de volgende 
woorden: 

' l'lwns is liPt tluidelijk, dat tn!' ll 11 om ttw yoorstPl \'C' rzoPkl en nooit zou men 
tlat ~ednm1 liP bh .n , W:tllliN'r lliC'Il niet \'all plan was hPt aan l • IH~Illt'll 

En inderdaad zou d eze gevolgtrekking uit het telegram van den finister 
van Koloniën in alle opzichten ju i. t gew est zijn, ware de afzend r 
iemand anders geweest lan Chamberlain. Maar de Boer 'n begrepen «de 
ni uwe Diplomatie. niet. Zij hadden hun vocm;tel gedaan en het werd 
hun in het aangezicht terug geslingerd. Zij ontvingen den wenk met 
di pc ·mart, zoo als Reitz scheef: 

Het uPnkbe!•ld ,·nu de nn misluklP rPg-cling, diP uitt•cng'PZ<' t is in dr hriP\'t•n 
\':UI cl i t (i on \·P rn!'IIH' IÜ \'a ll 1!) <'ll :.!I Augustus was door dpn Zaakg"Piastig tlp 
,·an (-Tront-Britaunit• nau •lPn Htaaf~prO<'Ul'('11L' iug-t'g'( 1 \ ·P n Pn wPnl doo1· ons 
UoU\'('I'liC'llH'llf t<•r g'(lC'U<'I' trouw aang-Pnomon en op bPpa:tl'l \' ('I 'ZOPk , gelijk~t:t(IIHIP 
HIPt Pl' llP \'\' rzckering , dat het YoorgPsl ldP annucemhaar 7.0U zijn ,·no r lwt 
Clou \'Prm•mPnt van HarP :\Iaj<•stPit. 

Maar het is noodzakelijk naauwkcurigcr den juisten aard van de on Ier
handelingen over deze kwestie te onderzoeken. \Vanl mijns inziens moet 
ieder eerlijk man, die de depeches leest, tol het besluit komen, dat, als 
werkelijk bij den 1\Iinister van Kol niën de oprechte wcnsch had bestaan 
de zaak op vredeliev nclc wijze te schikk n, hij alles had kunnen gedaan 
krijgen en zelfs me; r clan 1\iilner had gevorderd. D wijze, waarop 
Clmmbcrlain alle poging ·n, door de voorstanders van den vred aangc
'''rncl, dwar ·l>oomde en den oorlog onvermijdelijk maakte, zal in het 
volgende hoofd tuk worden medegedeeld. 

II FD TUK VII. 

lll; f IIURGERRH'!Ir ~.\ VIJF J \REN VOOl'C;ESTELD EN \HiE\\'E/b'. 

liet voorstel, dat de Transvaalsche Rcgecring in hare deperhe van 
den 19°" Augustus geelaan had, noemde r-Iiln 'r zelf • zoo liberaal als 
iets wal ik voornemen· wa: vo<Jr te stellen• (Biauwl)()ek 952 t bi. 62.) 
Dat dit zoo wa:>, blijkt uil de vcrgelijking van 't g en gevraagd en 't 
geen aangeboden was. 
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Burgerrecht na vijf jaren. 
Zeven Zetel:> in den Volksraacl. 

t\ani/,'Cboch•u duo•· K •·iigm· in 
Augustus. 

Burg ITC hl na vijf jar n. 
Acht Zetels in den V olksnwd. 

Een minimum van een vijfde in Een minimum van een vierde in 
de volksvertegenwoordiging. de volksvertegenwoordiging. 

Het burgerrecht, dal Prcsid nl Krügcr aanbood, was hel voll diere 
burgerrecht, waarin begrepen was het slemrecht niet alle n voor den 
eersten Volskraad maar ook voor den President n den Gcncraai-Oppcr
bevclhcbb r (iel. bi. 58). 't [s geen wonder dat Milncr verklaarde, dal het 
zoo liberaal wa a ls alles wal hij bereid was voor te stellen. 

Dit aanbod was bepaald voorwaardelijk. Zooals Kriigcr aan Milncr in 
Bloemfontein had gezegd, zijne burger: wilden er niet van hnoren, 
alles weg lc geven en niets in de plaats te krijgen. Hij stelde dus voor, 
dat wij hem, in ruil voor het burgerrecht na vijf jaren, h t drievoudige 
'l"id jJro qno zouden geven, dat bchoorlijk uilccn<>czel werd in d' depêche. 
Om de uitvluchten en de ontduikende wijze, waarop hambcrlain K.riigcrs 
poging om tot en vcrgelijk lc komen, beantwoordde, vtllkomen duidelijk 
te maken, zal ik de voorgestelel · voorwaarden en hambcrlain's antwoord 
naa. t elkander stellen: 

J 0 • TUSSCHENKO.:Il T. 

De T•·anS\'aulscht• vom·wa;H·tlcu. 

1. Dat Hare Majcslcits Rcgccring 
zal tocst mmcn dat, wanneer zij 
thans tusschenbcidcn komt, dit geen 
preeed nt zal stellen voor ccne latere 
dergelijke handeling, en dat in het 
vcrvolg geen tusschcnbeidcn komen 
in de binncnlandsch ' aang leg n
hcdcn van de Republiek zal plaats 
hebben. (id. bi. 4i1.) 

Van deze voorwaard werd ccnc 
zeer belangrijke uitlegging gegeven 
in cenc volgende clcpcehc, g datcerd 
den 2<len 'eptember, waarin de 
' taatssecretaris Rcilz opmerkte, dat 

«met betrekking lot de kwestie van 
interventie, deze R gccring no h ge
vraagd noch bedoeld had, dat Jlarc 
Majcsleit's Reg ering afstand zou 
doen van cenig recht, dal haarwer-
kelijk toekwam, hetzij op grond van 
de Conventic van Londen in 1884, 
hetzij van eenige internationale wet, 
om ten behoeve van de b s hcrming 
van Engelschc onderdan n in dit 
land tusschcnbeide te komen.• (id. 
bi. 53·) 

( :hambt•J·Iniu's nntwouJ"d. 

Vooreerst, wal de intcrv nlie be
treft, Hare Majcst its Rcgcering 
hoopt, dat de gedane beloften en 
de rechtvaardige behandeling van 
de Uitlanders in het ven·olg elke 
verdere tussch nkomst t hunn n 
behoeve onnoodig zal maken, maar 
Hare Maje le1t Rcgcering kan na
tuurlijk geen afstand doen van de 
rechten bij ov reenkomst bepaald. 
evenmin zich aan clc algemccnc 
ve:rplichting van nc beschaafde 
mogendheid onttrekken om hare 
onderdan n in h l huitenland tegen 
nnrccht t' b scherm n. (id. bi. 50) 

Daar het nu uit de bovenstaande aanhalingen len duidciijkstc blijkt, 
dal niemand Hare Majcsteit's gouvernement iets dergelijks gevraagd had, 
werd het er, met dit hardnekkig volhouden van de achterdochtige en 
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kwaadwillige houding, die in Dnwning trcct de h crschcndc is, op 
tocg legd om de slechtc;t mogelijke uilwerking t weeg te breng •n. 

Reilr. maakte bij r.ijnc bc. pr...:kincr van dit antwoord d opmerking, 
dat de vcrlangde bepaling n «ZOO reelelijk mogclijl· waren en dat zij van 
Hare Majesteit' Rcgccring geen afstanel van bestaande rechten vergd en, 
maar alleen de vcrz kering, dat Ilarc Majesteit. Hegecringin het vcrvolg 
voor zoo verre de Republiek bclmf, zich eenvoudig houden zou aan de 
Conventie van Londen ( r88..J.). (Iel. bi. 53)· 

2. SUZEREINITEIT. 

2. Dat Hare Majcsteits Rcgcering 
ge n verdere aanspraak zal maken 
op suzereiniteit, daar men den trijcl 
hierover stilzwijgend heeft laten 
rusten (Id. bi. 46.) 

Ook dit was in de latere depcchc 
als volgt verklaard: «Wat het vast
houden aan de suz reiniteit betreft, 
dat dcr.c niet bestaat, is, zooals dit 
Bestuur waagt te denken, reeds zoo 
duidelijk vastge leid in zijne depcchc 
van den I Ó0 " April I 898, dat het 
overboclig zou zijn hier de feiten, 
argumenten en gevolgtrekkingen te 
herhalen, die daarin opgenoemd 
worden. De Regeering wil alleen p
merken dat zij blijft bij hare wijze 
van zien, uitgedrukt in die depeche 
(Iel. bi. 53·) 

cHare Majcstcits Reg cring vcr
wijst de Rcgeering van de Zuid
Afrikaan he Republiek naar de 
tweede Paragraaf van mijne dep che 
van den 13cn Juli (Id. bi. 50.) 

Der.c paragraaf luidt al volgt: 
«Hare Majestcits Rcgccring is het 

in het algemeen eens met de be
schouwingen vcrvat in uwe dcpcchc , 
en is niet voorncméns d ze vraag 
vcrder te behandelen met de 
Rcgccring der Republiek, wier bewe
ring, dat de Zuid-Afrikaanschc Repu
bliek cene onafhankelijke Souvcreinc 
Staat i , volgens haar no ·h door 
eenige wet noch door de g schic
dcnis gestaafd wordt (Par/. Papers 
c 9 507. bi. 34-) 

Dit wa weder cene ontduiking. Wanneer Chambcrlain crcz gel had, 
dal de Inleiding van de onvcnlic van r88r nooit aangehaald r.ou worden 
ter rechtvaardiging van het cischen van ecnig gezag over Transvaal, 
dan zouden de Bocren voldaan zijn geweest. flun argwaan was gaande 
gemaakt door de depechc van ctobér r89ï waarin hij geweigerd had 
naar cenig voorstel tot arbitrage t luisteren. Hij had gcs hrcvcn: 

D~ vcrhouding \'n.n Hm·c :i\[n.jcst •it tot d<' Zuid-Afril aunsehc Rt•JmhliPI · i~ 
die van sul'.N·cin, di!' aan lll't n>lk van dn.t la ncl zclfbcslntu· ondor l'.Pkcr<' ,·oor
wnn.rd!'u h!'!'lt toc~estaan; Pn lwt ;-.on onhP.<htauba:w wezcntnet die Vl'rhonding n.ls 
tle rPgoling l 'nn de voonvaardcn, waarhij zij dat lwll"hrstuur aan tlr H.t>puhlil'k 
vcrlt>PtHlc, aan arbitr·a~c wrnlt•n ondrrworp!'n. ( Dt'[H't·hr 1·nrt lU Odohl'r· lh\17 , 
Pad. papers t'. Hi\07 , bi. W). 

Het wa bij het rechtvaardigen van hun vcrlangen naar arbitrage, dat 
de Bocren de uitdrukking onafhankeiijkc souvcreinc Staat g bruikt n, 
die terstond door Chambcrlain werd aang grepen met het doel om cl n 
eisch te ontwijken, dat wij het bestaan van de suzereiniteit van 188 r , 
die iedereen sedert r884 dood en begraven waande, niet weer zouden te 
berd brengen. 

3· ARBITRAGE. 

3· Dat arbitrage, waarvan elk 3· De Rcgeering neemt genoegen 
vreemd clement moest worden uit- met ccne bespr king van den vorm 
gcsloten, toegcstaan zou worden en de inrichting van een hof van 
zoodra het wetsvoorstel betrellende arbitrage, waarbij vrc ·mdcn en 
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het Burgerrecht z0u zijn aange
nomen. Zij wenseliten evenwel te 
wel n of het Gouvernement geneigd 
was toe te staan dat burgers van cl n 
Oranje-Vrijstaal lot leden van een 
hof van arbitrage zouden kunnen vcr
kozen worden. Ook op welke ondc:·
wcrpcn al dan niet arbitrage zou 
kunnen worden tocgcpa~t - daar 
het doel was te streven naar ccnc 
onderlinge vcreffening van alle gc-
chilpuntcn in het tegenwoordige 

zoowel als van die, welke in de 
toekomst zouden kunnen oprijzen. 
(Blauwboek C. 952 r bi. 46.) 

vreemd invloeden zouden buiten
gcslot n worden. Ook moet Ilare 
Majestcils Rcgc ring er de Reg ering 
van de Zuid-Afrikaans he Republiek 
aan herinneren, dat er tusschen de 
beide gmlVern menten nog andere 
geschilpunten bestaan, die ni t uit
gemaakt zullen worden door het 
vcrleen en van poli ti kc vcr!cgcnwoor
cliging aan clc Uitlanders, n di ' 
geen gcs hikt onderwerpen 7.ijn om 
door arbitrage te worden b •slecht. 
(Iel. bi. 50) 

Met hocveel tegen. tribbcling het begin el van arbitrage ook werd aan
genomen, de Bocren trachtten het zooveel mogelijk in hun voordcel 
beslist te krijgen, blijkbaar in de me ning. dat zij eerder op dit punt 
dan op de andere tot ene s hikking zouden kunnen komen. l\1aar 
Chamberlains antwoord bc chouwclcn zij als een v rwcrping van hun 
voorstel. De buitengewone tegenzin. waarmede het ontvangen werd, kon 
hen bezwaarlijk tot ccne andere gevolgtrekking I i<lcn. Dit is zck r niet 
het soort van antwoord, dat zij vcrwachtten op hun aanb d om volkomen 
en onbcdingd meer te geven dan al hetgeen wij met uctrekking tot het 
burgerrecht geëischt hadden. 

Toen de Bocren zagen, dat men hun het voorstel, hetwelk zij gedaan 
hadden, in het aangezicht wierp, kwamen zij op den oorspronkclijkcn 
voorslag van Chambcrlain terug, en namen de Gemengde ommissie met het 
zevenjaars Burgcrre ht aan. Maar in plaat van deze met tegenzin gege
ven inwilliging met ingenomenheid te ontvang n, trok Chambcrlain zijn 
eigen voorstellen in, en verwierp die, toen ze door President Krügcr werden 
aangenomen! 

Terwijl het niet aannemen van KrügerS' voorwaarden het onmiddellijk 
vcrlecnen van het burgerrecht na vijf jaren bclctt , vcrhaastte de 
vcrwerping door Chamberlain van zijn eigen voorstel om ccnc nmmi~si 
te benoemen tot het bespreken van clc vcrlccning na zeven jaren, het 
uitbreken van den oorlog. 

Dit is ecnc zaak, die zo0danig het I •v nsbcgins ·I van cl en strijd raakt, 
dat ik op het gevaar af van in h rhalingcn te vallen, al de voornaamste 
punt n, die er op hetrekking hebben, in gcrcgcldc volgord zal med •d cl en. 

II OFDSTUK VIII. 

DE (;EMENGDE COMMI SIE A.\NVAARD EN VER\\'O RI'I\N. 

Het is der moeite waard dc1.c zaak meer van nabij te be7.icn, w:1nt 
zij Lehecrscht geheel en al de gevoerde onderhandeliugen. Ik zal 
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daarom woordelijk de depeches over dit onderwerp citeeren, w~aruit 
blijken zal, dat, zoo men President Krügcr gemis aan duiddijkh iel in 
zijn antwoord kan ten laste leggen, dit vqor een groot deel gerecht
vaardigd wordt door de zonderling ingewikkelde wijze, waarop hem het 
voorstel van de gemengde Commissie gedaan werd. 

Toen President Krüger zijne nieuwe burgerrecht- wet bij den Volksraad 
indiende , en deze in liberalen zin was geamendeerd, zette Ch~mberlain 
zich op 27 J nli neer in het Colon ia I Offi e en schreef eene lange clepe he 
aan Milner. In deze depeche zeide hij, dat het voor Hare Majesteit ' 
Regcering eene voldoening was te vernemen dat de Volksraad nu toe
getreden was tot eten maatregel, bestemd om dadelijk burgerrecht te 
verleenen aan hen, die sedert zeven jaren in de kolonie gevestigd 
waren en evenzoo ook aan hen, voor wie die termijn eerst later zou 
verstreken zijn. 

«Dil voorstel», zeide Chamberlain, cc is een stap voorwaarts na vroegere 
concessies, en er blijft dus slechts een verschil van twee jaren tusschen 
U en President Krüger, voor zooveel het burgerrecht daarbij betrokken 
is.>> (Blauwboek C 9518 pag. 10) Hij deed vcrvolgens uitkomen, dat alles 
afhing van de voorwaarden, aan de aanvaarding en uitoefening van het 
burgerrecht verbonden, en ging toen verder als volgt: 

HarP Maje;;teits R gecring rekent er op dat de President nn hij i:; toe
get.redPil tot het beginsel, waarop zij heeft gestreden, bereid r.::tl 2ijn tot 
nadere o,·erweging vau elk onderdeel vau :<ijn voor~tcl, dat als Pen mog-elijke 
hindcrpctal tegen het \'Oilcdig bereiken ' ' :Lil het beoogde doel kan wonlPn aan
gewrzcrt. ~ij vcrtrouwt dnaron1, dat vele van de voorwaarden, wnara:ur Jll<'n 
her ft. va~tgPhondeu, zullen worden her·zien en de gcstelde termijn \"ttn vcrbl i.i l' 
verder zal wonlcn ingekort, dewijl, in den tegenwoordigcn vorm, de voor
wctarden \ ' 11.11 naturalisatie in Tntnsvttal, mtdecligcr zijn dan in andere be
schaafde lauden. 

Hare JVIajestcit.:s Rcgccriug neemt aan dat de nu aan de Uitlnnder·~ gedane 
concessies ter goeder trouw bestf'mu zijn hen ecnc schrede nader t.e brengen 
t.ot de gelijkheid rlic in 11>81 werd toegezegd; maar do pnntcn, die hij lwt Gou
vernrmcnt. drr Zttid-Afrikaansehc l~cpnbliek alsnog m t aandrang in over
wcging heeft t geven, zijn ,·an groot belaug en veroist·hen ecne nad<•rn be
spreking tn><scheu dP beide Rcgeeringer1. Din l.JUnten b val ten ingewikkelde 
d tttils en vraag.-;tukkcn van tPvhnis<·beu aard, en Hare Mnjnsteits l'tegecring; 
is geneigd te gcloo\' en dat de me st gesl'hikte wijv.o van die te bchandr!Pn zon 
zijn dat zij allcrocrst werden hr>sprokcn door gPdcleg;c rden, door U on het 
Gonvemcment ucr Zuid Afrikaansoho Republiek benoemd, die van don uitslag 
hunner beraadslaging rapport :<ouden uitbrengen, en Jnrrmc voorstollen onder·
wrrpcn ttan U en het bedorlde Go u vrrnC'ment. 

Xa de reeds aanbevolen be::;preking door grdelegcer·den, vau uo details on 
lct·llJlisehe hijzor1drr·heden, vervat in de punten, wanrop Hare ~l~jc::;tnils Rc
g<wring bij het Gouvernement der Zttid-Afrik:tansehe RPpu!Jliek in zake dnr 
politioke vertegenwoordiging der Uillttndcrs, t r overweging weuselrt ann tP 
tlri ngcn, kan h<'l gPw<•ns<drt zijn dat gij met Pre ' idcnt Krüger tot. ePn vcrgrlijk 
tmelrl te komen, door nnder·o persoonlijke eonferenl.ic O\' C'l" llo te volg;Pn gedm)!;~
lijn, in ovet·ennstcmming· met hC't door lwn in te di(Jncn mpport. (ld. bi. 12.) 

Maar het voorstel eener Gemengde Commissie werd aan de Tran -
vaalsche Regeering eerst later \'Oorgelegd. Den 3rcn Juli, kreeg MiJner 
van Chamberlain de instructie, Presielent Krüger uit te noodigen tol 
benoeming der Gemengde Commissie. Deze uitnoodiging werd den 1 on 

Augu lus door MiJner aan de Tranvaalsche Regeering toegezonden in 
de navolgende bewoordingen: 

Hnn'. Majrstcits Regecrirtg m:wlrt.igl mij den Pr'esidPnt dor Zuid-Af'rikaans<·he 
Repul>lrck urt te nootlrgcn gPclelcgecrd n te benoemen ter bespreking met gede-



leg-PPr<IPn, tloor mij in h!'t h!'lang vnn Har!'r :\l:~jPstPit~ RP~!;PPrilll!; aan tl' 
wijzen. van de kwe~tiP, uî aan <.h' Uit.l:uu.lers unuliulh,llijke Uil l':<,it>;t:~llu>g<• 
vert!'genwoordiging l'-:tl wonlen geg \'C'Il bij hur·gerrrebtwal, onlangs uoor Volks
raad aangenouH'Il, Dl ct anucrP maat rPgPlen dnartttUl vcrboncl<.•n, zooals uit brPiu ing 
van zel<•b; <'n, zoo niPt, wPikc loPn>egsrl:; of ver:wucringr•n tor bcreikin~ q~n 
dat dort ZllliPn nootlig zijn. Hij tlre bespreking diC'nt \'OOI'OP t.r stnan) u al U(' 
grtlPI<·grcnl<·n van Hare MajrstPil s Rrgccring vrij mort<'ll z\jn al zoo<lanigr 
\'oOr><t<•llrn t<' do<•n :ds di<•nstig kunnen zij u om dr mnatr!'gelon in kw!'st ie Ie• 
,·el'lH'tPn•n en de verwcl'-enl\jking \'ltn het beoogde re.sultaat t. v!'t'Z!'k<.•r·en. 
l'<'r:;oonlijk wons<·h ik hierbij te voegPn dat ik rnslig hoop Gott\'('t'nPm<•nl ~uid
Afrikaansehe Rrpublick d!'l':en \'oorslag zal aann!'nt<'ll <'n wij kunnen O\'<'l'l!;:tau 
tot hr><preking der zauwnslclling ,·an bPdoclde Counnissir, wijzo \'tUl h:uuiPI<'n, 
en datlclijkr hPp:ting vnn plaat., van samenkomst. Regrering ~uid-A frik:wn
Hl'hP 1-t<'plthli<•k z:tl, vertrouw ik, nwt. mij Pons zijn dat, als voorstel van I Lat'<' 
:\Laj<'~l<•its Regeering is aangrnomon, hot onderzoek zoo spoellig mogelijk d l<'lll 
plaats te hPbbru. (Id. bl. 30). 

Het was in antwo rd op deze uitnoodiging dat Presielent Krüger zijn 
tegenvoorstel deed. Den r5"n Augustus deed MiJner aan hamb rlain 
twee telegrammen toekomen van Greene, waarvan het eerste begint «De 
Zuid-Afrikaansche Republiek zal mij schriftelijk doen weten dat zij bereid 
is aan Hare Majesteit's Regeering de volgende voorstellen te doen, onder 
b ding dat Hare Majesteit's Regeering geneigd is niet vast te houden 
aan haren eisch betreffende de voorgestelde Gemengde ommissie van 
Onderzoek naar de politieke vertegenwoordiging der Uitlanclers» In het 
tweede telegram, den zelfden dag afgezonden, werd dit nog breedvoeriger 
uiteengezet. Gr en meldde dat hij den Staatsprocureur gezegd had, dat 
Hare Majesteit's Regeering aan de Uitlanders beloften had gedaan, dat zij 
gehouden zou zijn hunne eischen te handhaven en daarvoor, zoo noodig, 
geweld te gebruiken. (Blauwboek C. 952 I pag. 45.) 

De eenige kans voor de Zuid-Afrikaansche Rcgeering was onmiddellijke 
onderwerping aan het Bloemfontein-minimum. Daarop vertrok de taats· 
procureur maar kwam den volgenden dag terug met het aanbod van 
burgerrecht na 5 jaren, onder voorwaarden, die «ik b loofde», zegt 
Greene, «bij U ter goedkeuring door Hare Majesteit's Rcge ring aan te 
bevelen, waartegen het voorst I van een gemeenschappelijk onderzoek kon 
worden losgelaten.» Er moeten nog andere onderhandelingen gèvocrd 
zijn, die niet in het Blauwbock voorkomen, want op I 7 Augu tus bericht 
MiJner aan Chamberlain dat hU aan Greene het volgende antwoord heeft 
gezonden: 

Ik heb Brits<• hen Agellt last gegeven als \'olgt, als e n C>crslen stap: 
\\TannC<'I' Je RcgPPring <.Ier Zuici-Afrikaans<,]H~ 1-tPtmblic>k do nitnoodiging tol 

el' u gomt•pus<·lrapp<'lijk ondm·zo<>k, door· I Lar<' 1\Laje><IPits Rcgoering t<•r sprako 
gchnwht, llto<·ht bca!ltwoonl<'ll dool' hrl do<'H nm funliPPIP Yoorst<•ll<•n in ll\\ 

tel,.gntlll om.sehrPV<'ll, dan zon diP handrliJrg door ll:tt'<' ;\lajestoits I egePriug
nict wor·den IJe,wliouwu al~ eene wcigt•ring van haar r~:utbod, m:uw ~ij zon 
h<'l'Pi<l zijn het ani woord van het. <1 ou vcnwmelll dPt' ~uid-Afl·i kaan se he 1-t<•pu bi iPk 
naar \'Crdienstc in OV()L'\I'<•ging to ncrm>n. \\'pps l':OO gol'd :-ltaats:;N·.n•ltu·i;.; lP 
spr!'kcn en hem overrenkomstig in I<' licld!'n. (Id. bi. ·1U.) 

adat de Zuid-Afrikaanschc Regecring de stellige vcrzekering had 
ontvangen dat haar tegenvoorstel niet zou bes houwel worden als een 
afslaan der uitnoodiging tot een Gcmeenschappelijk Onderzoek, zond 
Staatsse rctaris Reitz aan MiJner een schrijven, waarin dit voorslel werd 
belichaamd. Dit was gedateerd op 1q Augustus, maar, per post ver
zonden, bereikte het MiJner niet voor den 22c toen het gevolgd werd door 
een telegram van den taatsprocureur, waarbij het voorwaardelijk karakter 
van het \'Oorstel in het licht werd ge~t lel. Toen Chambcrlain dil t gen-

IU 
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voorstel ontving telegrafeerde hij aan MiJner met order de clcpcchc 
van 27 J ui i door te zenden en werd die cl oor clc Bocren 0ntvang n np 
23 Augustus, twee dagen nadat zij hun tegenvoorstel hadden ingediend. 
(Idem pag. 48.) 

Daarna vcrwierp Chambcrlain op 28 Augustus het voorgcstelde en 
vcrlangde in plaats van het oorspronkelijk plan ccncr gemeenschappelijke 
Commissic. dat het onderzoek aan den Britsehen Agent te Pretoria zou 
worden opgedragen. Hij schreef: 

li:l.rc Maj .stcits Rt>gecring kan dr bczwar<'n niet in?.irn, do01' het Gouvcr
nem .nt der Znid-Af1·ikm~nsehc gemaakt tegPn eene gem<'rnseho.ppelijke Commi~Hi<' 
,·an onderzoek dc1· ing<•wikkeld" details en tcehnisc·hc \Ta::tgpunten, wao.rvan het 
prat'! is ·h resultaat der Yoorstcllen afhankelijk is. Hare ;\lajest<'its ItcgcCJ·ing is 
eehtcl' bereid te handcl<•n in O\'f'rernstemming met den Bri tsehcn Agent, dir, 
bijg<•stao.n door andere door u te benoemen personen, het ondrrzo<'k zal instellen, 
noodig om ho.ar te O\'ertuigen dat hrt gewenschte r sultm~t zal worden brreikt, 
on, in ge,·t~l van niet slag!'ll, haar in staat te stellen die voorstrllen t.c doen, 
welke het Gou,·erncmcnt der Zuid-Afrikaan$<•hc Republiek zi<•h bereid verklaard 
he •ft. in overweging te nemen. Hare l\IajcstPits Regeering neemt aan do.t door 
het Gou,·ern<•ment der Zuid-Afl-ikaans~:he Republiek aan deu Britsehen Agent 
alle tegemoetkoming zo.l wordPn verleend, rn wons!'ltt al~ hare merning uit te 
sprrkru dat lwt ondrrzork g-emakkrlUker en korter zijn zal, wanneer h l Gou
vernem .nt dl'r Zuid-Afrikaans!' he Republiek hf'~luiteu wil, in alle tockorustig<' 
wetten de ingewikkelde voorwaarden van insehrijving, aanspraken en g(•drag
weg te laten, waarmede \TOegcre Yoorst .llcn gcpmu·d gingen en die hare 
werking ten goed<' volkomen ,zouden vernietigd hebben. 

HarP ;\Io.jestcits Rcgeering hoo[.Jt do.t hpt Gou,·crnemcnt drr Zuid-Afriknanst'lH' 
Republiek baar voor11tcl, gegrond op het rapport van het ondrrzoek door den 
Britsehen Agent, zo.l afwa(•htPn al ,·orcns ePne nieuwe burgerrechtwet bU den 
Volksraad en de Burgers in tr dienen. (Id. bi. 50). 

President Krügcr had du drie depeches voor zich over de kwestie 
van het onderzoek ter zake der burgerrechtwet met zevenjarigen termijn. 
De eerste naar tijdorde was de tweede, die de Bocren in handen kregen, 
en de Tran vaalsche Rcgeering beantwoordde deze op den 2dcn September a ll e 
drie tegelijk in eenc nota, waarbij zij, kennis nemende van de verwer
ping van haar voor tel, zich op nieuw bereid vcrklaarde de gcm ngdc 
Commissic van Onderzoek te aanvaarden. De zin ncden in het antwoord 
aan de Engelschc Regeering, die k~c tie rakende, zijn de volgende : 

Drzc Rcgt'<'l'Îng wcnscht, met betrekking tor de opmf'rking van dPn :Stnat
Krt'l'etaris \ 'tUl Koloniün, dat II:w<' )(ajcstrits Rege •ring niet kan inzien <Ie 
bezwaren, door de Reg<'cring der Znid-Afrikaans<,. lu~ Repnblic•k gemaakt tPI!;('Il 
een<' gemerns<·happPlijkl' ('ommissie van OndPrzoPk, zooals werd \'OOrg!'strld . 
te kennen tr gr,•cn dat dP brzwarcn tegen de uitnoodiging ,·pn·at. in dP 
trlPgrafi>l<'hc drpP<'llP nm 2 Augustus, l'PI'US zijn uitr•PngPM't in<' nf' m!'uPdf'f'ling
ge<.lo.tecrd 12 Augustus (g- isterPn aan l \ 'P rzOIHlf'n.) 

\Vt\1 betreft eenp ePnzijdige (in plaats \' tlll grmrngdr) Commissir van Ond<•r
zoPk, alsnu door IInr<' :\Lajesteits Rf'!!:f'!'l'ing \'Oorg<•stè ld, w<•nst·ht d<'ze RegPeri u~ 
zich bet·Pid tr \'!'rkla1·rn, waar hf't. blijkPil mo<·ht <.Int d<' bost aan u<' hnrgerrel'ht wet 
nog tn<'Pr <loeltrrffPnd kan wordf'n gemaakt, aan d<•n Volksmad vom·stf'llf'n tf' 
doPn om diP tr \'!'ra l1dPrel1 of tf' , .e,·dn idrlijkPn. \VannN~r zij H:we l\fajesteits 
Regcrring \)phulpzaam kan zijn n~t•t renigo inli<·hting of' ,.Prklari11g, dan zal ?.ij 
altijd bereid zijn tlif' ~~~ gP\'('11; ot's<·hoon het haar toPsPhij11t dat de gp,·olg
trPkking n eener tHl7.ij<liw• ('ommissi<', ,·onral wauncer diP gemaakt. zijn ,·oor·dat 
df' werking d••r wel t!Pngc!Pl\jk op dr proPt' i~ g<'stf'ld, \'Oorbarig ('11 \\'lt:t l's<·hijnlijk 
van wrinig he!Pckpuis zourlt•l1 r.ij11. 

Ofsehoon zij ondPt' 1!:~'<'11 lwtling iets n\n harP rct·hfen knn prijs gc,·cn, zon 
hrt drzt' RPgerring genopgen doen Han· ;\[ajrst!'its Rt~geroring tr O\'PI'luip;Pn 
<'n tr brwij?.<'ll dat dP nn nangc•noHH'n hurg-<'I'I'Pf'htw<'t f'll dr, uitbreiding('?) dPr 
vPrtrgnnwoot·uiging nwt ,.i •r niPn11e :wtels dadelijk het Yoord!'Pl zal lu·hh<'n 
aan d .. l'itland!'rs-hP\olking P<'ll!' 7.1'll'st:uuligr \t'l'tPgt•llwo<H'diging t<• vPrsl'hali'PI1 
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en dal h<' l O\'C'rigPils haar ,·oom<'mPn is met HarP }.{aj<'strit~ R cp;<'Pring· ,·oort
dnrf'nd op voet. vun \Ti ndst·hap te blijven. Deze Rcgc ring, o\erwegrntlP h e ~ 
YC'rs('hil dat, naar hm·p opvnt.ting, hcslnttt tussehen de uitnoodig;ing vennl in 
hrt t lrgram vPrzondrn op 2 Angtt~ttts n die, vermeld in do depPclw van 27 
Juli van don 1-itaat~-Hcc·retaris va11 Koloniën, en verder het frit dat in de 
lunls l arnoemtlr wordt gccons!:ttPenl dat de meest geschikte w g ter boh:wdPling 
van ,.~tagpnntcn samrtthung<>nde met ingewikkelde detail~ en kw est i es van 
tel'lll\is<·hen aard zon zijn, dt\l. u ie \'oornf werden bc,;proken doo1· grtlrlrg<>erd<'n 
door bride Go u \' el·nem!'IÜ<'Il benoemd, di van het I'Csttllo.nt hunnrr heruad
;;ln"incrrn rapport nitbrengen en hun advies respe ·tiev<'lijk aan bride RcgPcringcn 
;;o;ot~lr 1~ ovrrlegg n, Pn aantH•mendP dat duarmcd niet bcdo ld wordt illiU<'Ilging 
in het inwPndil!: b!'sluur drz r H.Ppnhlick of bet slrll<'n van oenig pretodent, 
maar ull<'en het ve1·krijgen van inli('hting en ophrlde1·ing of de rreds gPnomrn 
ma. trrg< lrn afdo<'ndr zijn of' ni t, l'll zoo niet, om d z ll.rgP<'ring uan tp toonrn 
waar dit grblekrn i~; d<>z<• l~cg<'rring zon gaarne ,·an llni'C Majesteits Rf'grrt·ing 
vernrm('ll hoc zij \'ermr ent daL dr ('ommiRsie moet zijn samrng11strld en wPlke 
plaats en tijd der bijc nkomst wo1·dt aangegeven. (Id. bi. iil.) 

Hierop antwoordde Chamberlain dato 8 September. 

Hare Majcsteits R<'gecring kan nu niet toestemmen terug te kror n tot de 
voot·stelleu, waarvoor die, vcrvat in de nota van LH Angusttls bestemd zU n in 
de plaats te treden, vooml daar zij overtuigd is dat dr wet van 1 ~\J\J, wnn1·in 
di voorstullen ciLHlelijk warrn bcli('haamd, onvoldo .nd . is om de onmiddellijke 
en zelfstandige Y rtegenwoordiging te verzekrr<'n, die Hm·c l\Iajrstrits l~<'gN•ring 
zi •h altijd heeft ten doel gesteld en die, zooals zij uit haar antwoot·d \'Cl'Llermt, 
door de Rcgcering der Zuid-Afrikaanschc Republiek als aannemelijk worut 
<'rkrnd. Bon>ndiPn blijkt uit dr ,·oorslellen, vcrvat in d<' nota \ ' :til JH Augustus, 
dat d Regecring dPr Zuitl-AfrikannRt'he Republirk zeln• erkf'nd hrcft dat harP 
\TOegrrc uaubirding met voordrel kon worden uitgehreid, zonder dat daarJoor 
de onafhankelijkheid der Znid-Afrikaansebe Republi .k in ecnig opzicht zou 
worden lwnadreld ![d. 71). 

Het onmiddellijk antwoord van het Transvaalsche Gouvernement was 
e n protest tegen hetgeen men blijkbaar beschouwde als eene daad van 
kwade trouw van hamberlain. Rcitz, de Staats e retari. van Transvaal, 
antwoordde in termen van bestudeerde gematigdheid, waarin duidelijk 
doorstraalt de verbazing en de verslagenheid der Boeren toen zij zich 
door Chamberlain bedrogen zagen. Reitz schreef als volgt: 

En mrt het oog op dr ve1·zt•kcring, gc·g \'Cn door den ~[inist<•1· van Koloniën, 
dat hij bedoeld \'oOJ·st 1 ni<'t ;;o;on hest:honwen als r n wPigc•rcnd :1nt woot·d op 
zijne uitnoodiging tot P!'n gemcensl'happclijk onde1·zol'k ~ehaseel'(l op dl' bl'
staantlP btll·gcrrCt'htwN c:n hc•t strlsd nm vrt·tc·g .. nwoordiging voor de 'Vit
watrrsmnds goud \'CidPn, kan hrt nirt bl'grij prn wannnn, zood t't\ d!'~l' 11 i t nood i ging 
w:ts aaugt•nomeu (~oo:tls door dit Gou,·r.rnrmeut gl'dnnn werd bij zijne nota 
vttn 2 Heptt>mber), !Iat·e l\Iajest!'its Iteg<·m·ing vm·klaart niet l:tngrt· !<• kunnen 
nwdrgaan met het OIHlt:t·zoPk in d!'z<' zaa.Jc, lot een doel door haar :~.el \ ' f'll 

aang •gcn•u. 
liPt is drzo Rc>geering ook niPt duidelijk op welk<' grondrn Hnrc M:tjc•steits 

Regpm·ing, no.dut zij kort gt•ledPn docJI· hn1·c uitnoouiging hPeft te \Prstaan 
gegP\'Cil dat zij zonder rc•n onderzoek nid kon uitmak<•n of d<' btllf!;!'l'l' t•htwd 
Pil dr gemankte hepaliug!'n dl' ,·crtcgc•nwoonliging, b •trefl'pndo de Uitlnnucrs in 
dr Zuid-Afrikaans<• he Repuhlit>k, onmiddrllijkc Pn z!'lt'staudigt• ,·crtt,gt,ttwoo!·dil!:lllg 
zou vc1·zckerPn, u u in staat is, zond PI', :wo ver dt•:~.p Regeering hekend is, c•cnig 
ondet·zork te hcbbPn ingest!'ld, Pil :~.ontlPr dat de w!'t in hare wr1·king op dl' 
pro f knn gesteld zijn, tl' Y •t·kl:u·<•n dat de ,.,.<'ng<•noellld!' mtuttregel ottlot•r •ikPnd 
is \"oor h t beoogde doel. 

[[rt Oou\·erncuwnt vPrti'Ottwt d:tt uit hl'! voorrtfgaande \oldoend<• ui ijken zal, 
dat c•r bij Hn1·o l\lnjrstPits Rc•gPPring t'Pil mis\'orsland b~:stnat, wanttl'tll' ~ij 
m!'ent dat dPzP Rt•gePrill)..( ooit Prkc•ttd hPPft het v<•nallrn \Oot·stPI, , ·pn·:tt itt dt·u 
lH· ic~f \ 'Hil lH All~ust11s, in O\'Pl'WPging- tP hC'hhPtl p:pnolllPll :.r.onclPz' dP yoot·wnnn1Pn 
daaraan \PI'hott<.lon, Pit dit hij nota \llll 21 AUI-(llstlls IH•t·lt:utld lt• hPhhl'tt als 
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ec>n nannrmclijk \'Oot·stc>l, of Pr ren voor~ tel van g-emrw.kt tr h~>bhen, en vrol 
minder nog dat uP:o~r H.eg-eering ,·an meening zou r.i,jn of g~>wer~t :.~ijn, dat ltn.nr 
\'l'OC'gPt ' VOO!'Sl!'l 1 ZOtHiPl' itHl(•htneming d(·Z!'l' \'001'\V:l:ll'd ll 1 llll'l \·om·docl \ '001' 

hi'L pnbliPk kon wonion Hitgrbrcid of dat ûiL voor dr Rrpubliok niet mrt 
sehcndin~ harC'r unafhrmkol\jkhcid zou grpaard g-aan. 

Tegen deze onwederlegbare argumenten heeft men zich nooit aan een 
antwoord gewaagd. Chamberlain heeft zich zelfs nooit verwaardigd een 
enkel woord te verspillen om zijne dubbelhartige houding te verklaren 
of te rechtvaardigen. 

Met het oog op zijne stellige belofte om het aanbod, tijdens de 
overweging van een alternatief schema, aan te houden, wordt het in
trekken van zijn eigen voorstel, op het oogenblik, dat de Boeren zich 
hadden laten vinden om het aan te nemen, beschouwd als een schur
kenstreek - zelfs in Birmingham. Hoe men er in Transvaal over denkt, 
behoeft ons door niemand gezegd te worden. 

Maar ondanks het gevoel dat zij bedrogen was, bleef de Transvaalschc 
Regeering bij hare verklaring, dat zij nog steeds bereid was de uitnoo
diging aan te nemen van Hare Majesteits Rcgeering tot samenstelling 
een er Gemengde Commissie, als bedoeld bij hare nota van 2 September. 

Zij is van mccning dat, wanneer er in de bestaande bnrgerrcehtwc>t on in 
het schema van vertegenwoordiging bepalingen voorkomen, waardoor het be
oogde doel kon worden verijdeld, dit de aandacht der Commissie niet zal 
ontgaan en dus ter kennis dezer Regeering worden gebracht. 

'l'en slotte blijft deze Regeering de hoop koesteren dat Hare Majcsteits Re
gccring bij nadere O\'erwcging zal kunnen besluiten het plan te laten varen 
deze Regcering door nieuwe voor:;tcllen nog meer te bemoeilijken, en nieuwe 
voorwaarden te stellen, en zich bereid zal willen verklaren vast te houden ann 
haar eigen voor:;tel van ecne gcmeenschappelijke ommiHsie als vroeger door 
den Minister van Koloniën in bet Keizerlijk Parlement is aangegeven, en 
later aan deze Regccring \"Oorgelegd en door haar aangenomen. \Vannocr 
Hare l'vlajesteits Regecring geneigd en in staat was tot dit besluit te komen, 
dan kon daardoor aan den teg-euwoordigcn staat van spam1ing een einde 
komen, de ra~senhaat zou verminderen en uitsterven, do voorspoed en weh·aart 
der Znid-Afrikaanscho Rcpnblick en van geheel Zuid-Afrika zondenworden ont
wikkeld en bevorderd, en de verbroedering tnssehcn de verschillende nationali
teiten in gelijke mate toenemen. 

Deze uittreksels, die geheel de lange en ingewikkelde correspon
dentie over het vraagstuk der Gemengde Commissie innemen, bewijzen, 
dat de overweging van het voorstel, door Chamberlain aan de Bocren 
gedaan, werd uitgesteld om de be preking van een tegenontwerp mogelijk 
te maken, en dat hem uitdrukkelijk tijd gela:ten was, om het eerste 
voorstel aan te nemen tot het tegenvoorstel zou zijn afgehandeld. Onmid
delijk nadat dit laatste verworpen was, nam het Tran vaalsche Gouver
nement het voorstel van Chambcrlain aan, alleen om het zich voor 
de voeten te zien werpen met een kort bescheid dat Ministers cnu niet 
kunnen toestemmen terug te keeren» tot voorstellen, die van hen zeiven 
zijn uitgegaan. 

Het i mijn oogmerk niet onze Regcering hard te vallen, maar ik 
wensch den lezer als eerlijk man af te vragen of, met het oog op de 
uitdrukkelijke verzekering, door MiJner aan het Transvaalsche Gouverne
ment gegeven, dat het voorstel staande de overweging van een tegenvoorstel 
zou worden aangehouden, het gedrag van Chamberlain iets anders is clan 
een schandelijk bedrijf van sluwe fielterij, dat tot het onmiddellijke en 
waarschijnlijk beoogde resultaat heeft geleid dat verdere onderhandelingen 
onmogelijk en de oorlog onvermijdelijk werd gemaakt. Wij mogen van 
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meening verschillen of hel wijs of dwaa~ was de voorwaarden te ver
werpen, waarop het burgerrecht met vijfjarigen termijn werd a;~ngebnden, 
maar dat was ten minste ·crlijk en met open vizier gehandeld. l\1aar 
i ·ts geheel anders is het intrekken van hel voorstel lol ccue Gemengde 
Commissie. Welke verontschuldigingen de Ministerie Ie satellieten ook 
mogen uitdenken, zij zullen er nooit in slagen de zwarte smet dezer 
transactie te bed •kken of weg te nemen. Zij zal voor altijd op ham
bcrlain blijven kleven, en evenmin zal de natie ooit v rgetcn, dal hij 
dezen oorlog heeft veroorzaakt door hetgeen in de oogen der Bocren 
niet anders zijn kon dan ecne opzettelijke daad van kwade trouw. 

HOOFDSTUK IX. 

HET KABIN:è."T ZAL REDDEN. 

Chamberlain had dus alles bedorven. Burgerrecht na een vijfjarig 
verblijf, werd hem aangeboden, doch hij verwierp de kans op eene 
vredelievende schikking. - De Boeren namen toen zijne Gemengde om
missie aan, tot be preking van zevenjarig Burgerrecht. Dadelijk trok hij 
zijn eigen voorslel in. De zaken namen zulk ecne ernstige wending, dal 
de Ministerraad bijeen werd geroepen en eene poging, w I wat laat, werd 
aangewend om het kwaad, dat de Minister van Koloniën had bedreven, 
te herstellen. 

De depeche van den 8•tcn September was hiervan het gevolg. 
Deze clepeche, waarvoor het Kabinet aansprakelijk was, was waarschijnlijk 

door Lord Salisbury bedoeld als een stap ter ver?.ocning. Hel werd zelfs 
door Courtney verwelkomd als een olijftak. 

't Is waar, er stonden geen vloeken in. Chamberlain' gevoelens werden 
in zeer passende woorden ingekleed, maar het bleven toch altijd dezelfde 
gevoelens. 

Zoo het schijnt, hebben de Ministers zich verbeeld , dat, indien ze be
werkten, dat de 'I in is ter van Koloniën beleefd schreef, zij reeds wonder
veel hadden uitgericht, en dat de Boeren na zulk een mirakel niet 
anders k nden doen dan toestemmen, in h tgcen van hen gevraagd werd. 

Maar de Boeren, die meer op den inhoud clan op den vorm van de 
dcpeche letten, zagen er lol hun pijl maar al te duidelijk cene bevestiging 
in van hun argwaan. 

In plaats van kennis te geven van de on Lvangst van het bericht der 
aanneming van de Gemengde Commissie, voorgesteld op den 23sten Juli 
en aangenomen door de Bocren op den zd n September, gaf de dcpechc 
kortweg te vcrstaan, dat het niet noodig was, de wet omtrent de zeven 
jaar verder te onderzoeken. 

De Mini ters waren tevreden, dat ze een voorwendsel hadden om on
tevreden te zijn en daarom vcrwierpen ze hun eigen voor tel. 

Verder, omdat Krüger het vijfjaar Burgerrecht had aangeboden op 
drie voorwaarden, verlangden zij van hem, dal hij hel zonder enige 
voorwaarden zou verleenen, waarbij zij nog den eis h voegden, dat de 
Volksraad het gebruik van het Engelsch in zijne beraadslagingen zou 
veroorloven. 
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De Bocren vcrkeerden in den toestand van een man, die na t 20 voor 
zijn buurman's paard te hebben geboden, zich plotseling door dienzelfden 
buurman voor den eisch ziet gestelel om bij die som nog .t 5 (e voegen, 
terwijl hem tegelijkerlijd kortweg wordt gezegd, dat, wanneer hij het geld 
uetaald zou hebben, hij het paard toch niet zou krijgen. Deze manier 
van zaken doen zou zelfs den meest ver tokten paardenkooper, die zijn 
kooper op een Yorkshire paardenmarkt weleens bedroog, doen blozen. 

«Wij willen U het vijf jaars Burgerrecht geven, zeiden de Boeren, mits 
gij de Suzereiniteit wilt opgeven en een Scheidsgerecht in het leven roepen." 

«De Suzereiniteit laten wij niet los», wa het antwoord, «en wat het 
Scheidsgerecht aangaat, daar zullen wij nader over spreken. Welnu, kom 
voor den dag met uw vijfJaars Burgerrecht en voeg daar de concessie 
bij, dat zoowel het Engelsch als het Hollandsch gebruikt zal worden in de 
vergaderingen in den Volksraad.» 

De Boeren antwoordden natuurlijk: 
«Wij willen eerst afwachten wal gij verder doen zult. Dit bedoelt oorlog 

en niets dan oorlog. Welke concessies wij ook mal< en, bij U is 't altijd 
nemen en niets in ruil geven. Nauwelijks hebben wij uwe eigen voor
stellen aangenomen of gij komt weer met nieuwe opdagen, daarom 
kunnen wij op die manier geen zaken met U doen» 

«Waarom kunt gij ons het burgerrecht na vijf jaren niet voor niets 
geven, ab ik zie dat gij het 1 ecds hebt aangebocle1o wanneer gij er een 
equivalent voor in de plaats krijgt?» vroeg Chamberlain. Waarop Reitz 
antwoordde: 

DazP. Regeering kan "<it:h niet ontveinzen, Jat zij door Joel doen van' oor~tellcn, 
vcrvat i.n h::tn.r nota \'au de u 1\l'" Augustus, waarsehijnlijk gevaar liep ui ·t alleen 
dat de Znid-AfriJmansuhe Volksnw.d er :~,ieh niet, mede ?.(HL verecHigPn, maar 
ook dat . door de aanneminp; <ll' onafbankl'lijkheid vaol cl n Staat. g •vaar zou 
loopcn, door, zooal.; d::<a.riu werd voorgesteld, onmiddellijk aan een groot n::mtal 
Uitlander~ stem te geven in de wetgeving van hetland, mnarzij leltdaartegen 
over het ' 'oortclurende en niet lc miskenn<'n. ge,•aar voor hare zoo hoog gl'sehat.te 
onaf hattkelijkh<·id, ab een gc,-olg Yn n de beweerde sou vereinit.cit. door Hare 
;\Ia.jesleits H.egcoring, van de tus.;chcnkomst van die Rcgccring in do inwendige 
:taLLgl'logcnhodrn dor Republiek ('ll vnn het. g •mis vrm acne goede regeling om 
tlc gesehillcn te b(•sleeltton tu~~ehen Hare J\Jajcst•ils (4ouvcrncmenL en daL v:\n 
dP Republiek, en om al die redenen Jw.tl zij' ~iclt voorgenolllen :utn dC'n Volks
raad <'Ll u:ur de nat ie ,·oor te stellen, de kans Y<\11 het gevaa1· tbt aau haar 
I'OOrstcl v<'dwnd<'n was lc loopen, ten einde de zekerheid vn,n een grooter gC'vaar 
te Ycrmijden. 

U<\il.r :ut evenwel de voorwa:wdcn an.n loet. \'Oorstcl ' 'Crl.JoJoclen, welker an..n
nt'ruing; dr CPnige o·,rlen is w:w.rom lwt. oflor I!;Cl>r<Wht worrlt, ,·ooo· oot:tatlnomelijk 
?.ijn ,. •rklan.n.l, kan do RPgt'ering nid begrijptm op wclkPn re"ht.sgrond vor
w:wlot. kan wonlon dn.( zij gclwutlcn zou l'lijn dio corwcssics la doen. 

Maar zelfs toen wanhoopte hel Transvaalsche Gouvernement er niet 
aan, de ministers van Hare Majesteit een inzicht te doen krijgen in de 
mo ilijkheden en de gevaren van den toestand. Het hernieuwde in de 
volgende gevoelvolle slotwoorden zijn beroep op bet Engelsche gouver
nement om nog eens hunne weigering om hun woord gcstand te doen 
in ov rweging te nemen en de Gemengde Commissie te benoemen, die 
de Transvalers verklaard hadden bereiel te zijn uil de hand van Cham
berlain aan te nemen. Reitz schreef: 

'l'en slotte blijft ons Gouvernement de hoop kocslercn, clat de Regecring van 
Hare Majesteit hij nader overleg de vrijheid zal vinden om zieh los te m<-oken 
·au het dr>nkhecld tot. ]Jet doen van nieuwe voorst.ellen aan onH Gouvernement 

en nieuwe \Oorwaardcn te stellen, en dat zij zich voldaan zal verklaren met le 
blüven bij loaar eigen voorslel tot 't benoemen van ecne Gemeugde Commissie, 
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;-;ooal>~ de r ini~ter '' au Koltmiön in hot Koi:-:orlijk Pttrioment hot ocrsL ho fL 
voorgeslagen, cu dan.J'lla in overweging gcgevnn uan ons (iou \'<'rllPlliPllt, 
dal het voorslel hc!'i't a•tngouomon. \\' anuocr llm·e l\Iajustcit's l{,egel'ring bPI'<'itl 
is Pn zich i u slaat gc,·oelt ow d ze beslissing te IICJJl n, zou daardoor :1:tn 

dpn tcgellwooi'digeJt t<wstand v:m spanning con eind gcmtmkt worden, de L'tlss<·n
hant ZOll vcrzwakkon en Hitsterven, het. wel varen on d ' 'oorspoed v:t.IL d • 
Znid-Afrikaansullc Republiek en van geheel Zuicl-Afrika zouden ontwikkold en 
tot bloei gebracht worden, en do vcrbroc<lcring tusschen de versebillende nati
onaliteiten zou worden bcvord rd. 

Helaas, er werd voor doove ooren gepredikt. In plaats van aan die 
dringende smeekbede gehoor te geven, besloten de ministers eene verster
king van ro.ooo man uit Engeland te zenden, om gevoegd te worden bij 
10.000 anderen, die toen uit Indië op weg waren, en daarop verzonden 
zij eene andere depeche. Inmiddels waren onze nieuwsbladen vol van 
oorlogzuchtige beschouwingen. Deze organen, die in na uwe betrekking 
stonden lot het ministerie van Koloniëu spotten met het denkbeeld , dat 
eenige concessie op het punt van burgerrecht de kwestie tuss hen ons 
kon op! ssen. De Boeren moe ten worden verslagen, Presielent Krüger 
gedeemoedigd, de forten ontmanteld en de onafhankelijkheid. van Trans
vaal vernietigd. Terwijl de ministerieele pers tot oorlog aanhitste en 
den spot dreef met elk denkbeeld van eene schikking, die de Boeren 
niet onder den hiel van den Brit bracht, stelden de ministers eene nieuwe 
depeche op, voordat zij hun ultimatum in zee stuurden. Waarschijnlijk 
hadden de overige leden van het Kabinet eene vredesboodschap bedoelel, 
maar het gelukte Chamberla n er eene oorlogsbedreiging van te maken. 

Morley herinnerde er onlangs aan dat er groote oor! gen gevoerd zijn 
over een tweeklank. Nu gaan wij, zoo het schijnt, een oor! g in Zuid
Afrika voeren om een medeklinker. In de laatste depeche, die tot het 
Transvaalsche Gouvernement gericht werd, veranderde de invoeging van 
ééne letter « s » eene vredesboodschap in eene werkelijke oorlogsverklaring. 
Terwijl zij vcrzekerden, het denkbe ld verre van zich af te werpen dat 
zij eenig re ht beweerden te hebben tot inmenging in de inwendige 
aangelegenheden van de Zuid-Afrikaansche Republiek, zeiden Hare Majcs-

.. leit's ministers: 

Zij hebben nooit b woerd oenige andere reuhten Lol inmenging .in de binueu
Jn.ndsch aangelcgcnhcclcn vnn de Rcpublil'l te bezitten, dan clie, welk voort
vloeien uit de Con venties tusschcn de twee i:îtatcn enz. 

Let hier wel op het gebruik maken, en niet voor de eerste maal, van 
het meervoudige «Conventies», in plaats van het enke lvoudige «Conventie», 
want in die kleine letter « s » ligt de geheelc strijdvraag tus ·-hen ons en 
de Zuid-Afrikaansche Republiek opgesloten. Inderdaad, het is misschien 
niet al te gewaagd , te zeggen, dat wanv.eer Lord Salisbury, toen de 
clepeche van den zzen September aan hel Kabinet was voo~gelegd, in de 
marge van zijn proef blad had aangeleekend : «des doorsclimppen», clc strijd 
tusschen de beide Reg eringen nu op den goeden weg had kunnen zijn 
om tot een vriendschappelijk vergelijk te komen. Ongelukkig is de « s » 
niet doorgeschrapt - het gerucht wil inderdaad, hetzij clan te recht 
of te oorecht, dat de « s » opzettelijk is ingebracht zonder meeleweten 
van het Kabinet - en de depeche is afgezonden aan de Zuid-Afrikaansche 
Republiek met »Conventies» in het meervoud, om daar gelezen te worden 
als eene aanduiding dat Hare Majestcits Regeering besloten was de 
zaken tot het uiterste te drijven, tenzij Transvaal de Suzereiniteit van 
Engeland erkennen wilde, zooals zij vermeld wordt in de Inleiding t t 
de Conventie van r88r. 
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T egen leze bewering van een gebrekkig omschreven recht tot inter
ventie of suzereiniteit in de Inleiding van de Conventie :van 1881 
hebben de Bocren de wapens opgevat. 

In plaats dat aan de Boeren gegeven werd wat zij verlangd n, namelijk 
e ne ondubbelzinnige intrekking van de suzereiniteit van 1881, bood men 
hun lot gedeeltelijke verelrening van de zaak, ecne volledige garantie aan 
tegen alle mogelijke aanvallen op Transvaal, zoowel van eenig onderdeel 
van Hare Majesteit':; bezittingen als van eenige vreemde mogen lheid. 

Men bood den Boeren iets aan. waar zij nooit om gevraagd hadden. Zij 
verlangden niet gewaarborgd te worden tegen eeniO'e vreemde mogendheid, 
en wat betreft de waarborg tegen aanvallen van eenig onderdeel der 
Eng lsche bezittingen, hoe kon men verwachten dat zij die belofte het 
papier waard achtten waarop zij geschrev n was, wanneer zij zagen dat 
zij kwam van den Minister, die in 1895 eicel had genomen aan 
het plaatsen van de troepen van Jameson op de grenzen met hel doel 
om den npstand, dien men in Johanne ·burg verwachtte, te ondersteunen? 

Op die lepe he antwoordden de Boeren niet. De Hertog van Devons
hire hield eene rede, waarin hij verz k rde, dat de Regeering niets in 
den zin had Legen de ona{ hankelijkheid van Transvaal, en Chamberlain 
was op helzelfde oogenblik bezig aan bet ontwerpen van <ie nadere 
voorstellen lol eenc eindbeslissing, waarvan in de depcche van den Ssten 

September gcsproken werd, en die cle vernietiging van de onafhankelijkheid 
der %uid-Afrikaansche Repul.Jiiek tengevolr;e moest hebben. 

Ondertusschen gaven de ministers om hunne vredelievende voornemens 
klem bij te zetten, last aan een arme korps om zi h gereed lc houden 
tot clc verovering van TransvaaL De Reservisten werden onder de wapenen 
geroepen. IJ t Pari ment werd bijeengeroepen. De depechc, die de 
voorstellen inhieltl. waarbij de Regeering haar recht lot daadwerkelijke 
en nauwkeurig oms hreven inmenging in de Transvaalsche zaken trachtte 
va l te stellen, wertl afgezonden. Maar voordat het in Pretoria was ont
l'angen , wnden de Bocren, die de overhandiging van dien dreigenden 
aanval niet afwachtten, hun Ultimatum in zee. 

Het was gellatcerci va u den <)~11 0 tob er. Hel hiclu in, dat de vriend
·chapp 'lijke unclerhandelingen door heL Engelsche ·G ouv rn ment waren 
afgebroken door de nota van den 25cn September, waarbij geëiscbt werd, 
dal zij er nu to moest n ov •rgaan hunne eigene voorste ll en aan le 
bieden om lol eene eindbeslissing te geraken. De Conventie van 188..[ 
aanhalende, en aantoonend dat d ze aan het Engelsche Gouvernement 
ge n recht hnegenaamd gaf om de wel op het BurgetTecht in de R pu
bliek le regelen, ;-.eide de Transvaabchc Regeering: 

l>ezP li<'g;eeri ng kan de ho,·eu \ crmcl<lc bedreig i ug door Hare ~fttjrstetf 's 
Uon\'lll:nenwnL ni<•l an<lers besehouw<>n dan als een(' lli<·uwu selH'nding \ 'O n de 
Con,rntie van Loudrn \ 'ttll I s±, die nan Har<' .MttjesleiL's Gouvrrn •ment hoc
genaamd gePn rreht tnekpn( op CPll<' eenzijdige beslissing \':tll C<'H(J vraag, die 
tot het huishon<lelijk gebiud \'nn de dczerxUu~<·hc B.egeering behoort, en door 
haar l'Ccds is !!:Cregeld. 
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HOOFDSTUK X. 

ARBlTR.\GE (;]1\VEJGERD. 

Het zestiende artikel der Haagsche Conven tie voor arbitrage l u iel t: 

In reehtskundige kwest.ies, en in de eerste plaats in kwesties over de op· 
Yat.ting of toepassing van Int mationalo Conventies, wordL Arbit .mgc erkend 
door de On<lorteekenende Mogendheden, nis zijnde het docltt-eii'endst.e en tegelijk 
billijkste middel tot v reffening van geseh1llen, diP niet doo1· de diplomat.io 
werden opgelost. 

Lord Salisbury, Eerste Minister van Eng'elaml, nam, door zijn gevol
machtigde Lord Pauncefoet, eene eerste plaats in bij het opmaken der 
plechtige vcrklaring, die de een tcmmige bewilliging van al de H.cgeeringen 
mocht verwerven, welkete's Gravcnhagc vertegenwoordigd waren. Waarom 
dan heeft bij er niet op aangeelrongen zijn toevlucht te nemen tot dit 
docltre[endste en rechtvaardigste middel ter uit den weg ruiming van 
het geschil met Transvaal? Engeland was een der Ondcrteekenende 
Mogendheden. De Zuid-Afrikaansche Republiek was buiten gesloten op het 
Huis ten Bosch; maar President Krüger heeft er steeds op aangedrongen, 
om de gesch illen met ons te beslechten door mielel I van Arbitrage. «De 
beperking der souvereiniteit van Transvaal, opgelegd door de Conventic 
van 1884, ontnam Transvaal niet het recht deel te nemen a<tn de Con
ferentie; want Bulgarije, dat uitdrukkelijk onder ~uzcreiniteil van Turkije 
staat, teekende de Conventie voor arbitrage.» 

Let wel op, dal in de eerste plaats kwesties b treffende de opv·ttting 
van Internationale Conventies verklaard worden te zijn die, waarbij 
arbitrage beschouwd wordt als meest doeltreiTend en rechtvaardig. De 
betrekkingen tusschcn hel Britsche Rijk en de Zuid-Afrikaansche Republiek 
worden bestuurd door eenc Internationale Conventie, namelijk de Ct>nv ntie 
van Londen. Waarom dus werd deze doeltreffendste en rechtvaardigste 
wijze tot vcre[ening van geschillen, waarbij de diplomatie g faald heelt, 
niet toegepast ter afwering van den oorlog van thans? 

Het. antwoord. breedvoerig bes hreven in de Rlauwboeken, werpt een 
treurig licht op de oprech theid der Britschc betuigingen van ing·nomen
hcicl met arbitrage. De droevige geschiedenis bewijst, dat van heL begin 
cler kwestie Îll I8C)7 tol aan het ultimatum, dat haar in 189<) ucsluol, 
President K rüger standvastig, aanhoudend, zelfs koppig, op arbitrage 
aandrong. Maar Engeland, de lei !er der vrede- en arbitragepartij in 
het Parlement der wereld, heeft van !let begin lol hel ein I misleid , 
gedraaid, ontweken of geweigerd om in te gaan op Prc;:;ident Krügers 
zoo uiterst billijk verzoek. Daar dit feit, eenmaal bewezen een feit te zijn, 
in de meening van het oprechte, eerlijke Britsche pululiek het Gouvernement 
sterker zal doen veroordeel en dan iets anders, dal tegen hen in te 
brengen is, zal ik mij de moeite geven het verhaal te ontwarren uit het 
chaotische net van depeches, telegrammen en rapporten, die het 
moderne Blauw Boek uitmaken. 

Het leed begon met Presielent Krügers voorstel den 7 Mei r897, om 
de zaken van geschil tusschen Engeland en Transvaal te onderwerpen aan 
arbitrage. Ten einde dit voorstel te niet te doen, riep Chamberlain I en geest 
weer op der doode suzereiniteit van 1881. Het bewce niets in dit geval, 
want arbitrage i mogelijk en kan toegepast worden ook lusschen suzereinen 
en hun vazallen - zooals b. v. lusschen Bulgarije en Turkije - maar 
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het gaf hun een voonvelldsel om arbitrage te weigeren. Daarom greep hij 
er met graagte naar en .... brandde zijn vingers. Want het was zijn 
alleronhandigste opwekking van de afgestorven snr,ereiniteit van r88r, 
die de Boeren zoo terecht verbitterde en hen zoodanig wantrouwend 
maakte bij alles wat voorgesteld werd. Van een Minister, die in staat was 
te beweren, dat de Inleiding eener cloocle Conventie, door Lord Derby 
opzettelijk geschrapt en vervangen door een andere Inleiding zonder toe
speling op suzereiniteit, toch le Koningin in den toestand plaatste van 
suzerein over een vazalstaat, van zulk een Minister was alles te ver
wachten. Maar Chamberlain waagde het, ten einde naar een stroohalm 
te grijpen, die hem kon helpen t r afwijzing van arbitrage. Hij zeide: 

Hare Majesteit heeft teg nover de Zuid-Afribtantiuh Republiek de betrekking 
van ~uzerein, die aau hot volk des lands zelf-rcgeering hooft toegetitaan op 
zekere ,-oorwaarden; on het zou met ha1·e po~itie on ver enigba~tr zUn, aan 
arbitl'agc te ond rwerpcn het sttm n::;tcl der voorwaarden, waarop zij zelf-1·cgeoring 
aan do Rcpubli k vedccndc. 

Zelfs veronderstellende, dat Chamberlain gelijk had en dat zijn her
rezen suzereiniteit van I 88 I , die zestien jaren ongestoord in het graf 
had gerust, eenig houvast bezat, dan nog zou het bestaan van ~uze
reiniteit en vazalschap een toevlucht tot arbitrage ni t uitsluiten. Int gen
deel, daar zu lke betrekkingen berusten op een internationale overeenkomst, 
zou niets,- de Haagsche Conferentie verklaart het duidelijk- billijker zijn, 
clan de uitlegging van genoemde onventie op te dragen aan een arbi
trage. Gelijk Professor Van der Klugt van Leiden aanwijst in zijne Ver
klaring van het adres der Hollanders aan het Britsche volk: 

Onderstelt: en ma ·hthcbber, diP tot nog toe mijn Sou 1·erein is g weest, ze 
zijn souverein gezag óm in b t geringere prucrogatief van suzel'einitcit, door 
mij fonuccl een zekeren I ring van eigen rechten toe te st.aan, binnen wel he
pa~tldo gl'enzcn omschreven, en onderworpen aan r.orgvnLdig va~tgc);t •Jde voor
waardr>n. Waarom zou dan die schenking logis ·h dit. in zich sluiten, dat hij, 
die IHrar· deed, zich zelf d buit n~porige bevoegdheid had voo!'behouden, 1·an 
in alle ,·erschillen, clic vool'!ttr1n lusschon hem on zijn' lcrnmnn kondeLl rijzen, 
p:rrtij- en oppcnec:htcr tevens te zullen. zijn. Zoo !reeft zelfs do t.ijd van het 
lPCnstelscl bet leenmans<·li::q> nooit vcrstaan .... Alf; tussc·hcn een HOuvcreine 
mac·ht en een vazal-staat ern gesebi I 1·ijst ovér den klaarblij krlijkf'n zin van een 
<i<'r I'CI'bandsb.-,palingcn, dan plaatst, bij ontstentenis 1·an een uitdrukkelijk 
beding, dnt hel tegendeel behelst, het volkom·eeht de bewering n l'<lll weers
zijden op '•(m lijn. 

Het fanta ti he en onwettige geschil van Chamberlain hebben wij duur 
moet n betalen. \Vanl het " ·as zijn weeleropwekking der dood en begraven 
suzereinit it ter afwijzing van de gevraagde arbitrage, die den twistappel 
aan het rollen bracht 1 bij welks loop Reitz de uitdrukking gebruikte van 
«Souverein internationale staat», die door de oorlogspartij dadelijk werd 
aangegre[ n als «een tarting van Engeland» , - men weet met welken 
uitslag. 

Maar de Transvaalsche Regeering weigerde haar vraag om arbitrage 
los te laten. Zij vernietigde gemakkelijk de spookachtige suzereiniteit van 
I 88 r en hernieuwde haar voorstel, om geschillen te onderwerpen aan 
arbitrage. 

Toen President Krüger te Bloemfontein l\tilner ontm ette, zeide hij 
«bovenal» te wenschen eene belofte, om moeilijke vraagstukken te verwijzen 
naar arbitrage. «Dit», zeide hij, «is het belangrijkste der vier punten». 
(Blauwboek 9904, p. 35). Nogmaals zeide hij, dat, steun vindende in 
andere kwesties, «voornamelijk in die van arbitrage•, hij in ~taat zou zijn 
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de burgers er toe te brengen toeschietelijker te zijn op het punt van het 
Burgerrecht. 

Milner vcrklaarde toen zijne meening betreffende het ontwerp ab volgt: 

\Vat attngaat de kw ~t, ie van arhit.rag, w:'1.arin d .Prc·i<lent., naar ik meen, 
het mee:;;tc belang stelt, ga ik in zoover geheul met hem mede, da.t ik in de 
toekomst liefst C\' 011 weinig kwesties met de Regeering der Zuid-Afrilmansche 
Republiek te behandelen zon hebben, als than.· met de R geering van den 
Orauje-V1·ij ·taat. Ik gevoel, dat de President, indien hij mijn voo.rst.cl van 
burgenecht of c nig ander dergelijk voorstel, aartnoemt, oenige ver?.ekcring 
wens ·bt te hebben, dat tusschon hem en Engeland zieh niet. voortdm·end 
geschillen zullen opdoen, en dat, mochten die voorkomen, e1· en of :;m.derc 
1·cgclmatigc wijze van handelen bedacht zou moeten wonlen. De l:'resident deed 
eens het voorstel, dat een of m erdcre kwesties OJtÛ.envorpen zouden worden 
aan den President der Zwitser che RepHhliek. Het Britsehc Gouvern.cm.ent 
weigerde dat volgens het algemeen beginsel -- waarva.n ik ?.Oker ben dat het 
uict zal a.fwijkcn - van geen vreemde Rcgccring, of' eenige vt·eemde ,;nmenging, 
tu ·sel1en Engeland en de Zuid-A:f'rikaansche Rcpubl i k, te will n. Maar indi 'n 
eenigo andere wijze bedacht Jcon worden van zich te onderwerpen aan een 

. onpartijdige rechtbank bij kwesties, die ziclt üt de toekomst mochten voordoen 
en u ie m.isscbi<'n reeds nu aau de orde zijn, za.J ik haar voorleggen aan Hare 
Majcsteits Regccring en persoonlijk doen wal ik kan, om. toL ccne bevredigend 
oplossing in deze te geraken. De P~.:esident zal begrijpen, dat ik op geencri ei 
wijze omtrent dit onderwerp een waarborg k:m stellen in naam van Ha.rc Majes
teits Rcgc ring. Die vraag kwam mij geheel onverwacht; ik ben niet hier gekomen 
met het plan daarove1· van gedachten Le wisselen, moar ik moet zeggen, <lat, 
incl.ion zuUc; op voluocnclc wijze gescbjkt kon worden zonder inmenging van 
het huitenland, het, mij zou tocsehijncn een weg te banen, die uit velo moci
lijkheclcn YOcrclc. Dit neemt niet weg, dat ik vast bij mijn voorstel blijf, om. 
eerst te truebten bet plan vast te stellen, dat de President zou willen aannemen 
bcireffcn<lc de zaak door mij voorop gesteld. Als wij het dun.romtreut eens 
worden, laat ous dán nagaan, wat wij doen kunnen, om t.e zorgen, tia.t deze 
Conferentie ceJte fi11ale schikking bewcrkc d r kwest,ies tusseben. de twee Rc
geeringen aanbangig, opdttt ook in de tockom:;t de kwestie·, als zij voorkomen, 
opg lost. worden bij onderling overleg. (iu. blz. 31-35.) 

Dit voldeed Krüger niet. Hij zeide: «Zijn Ex ellentie is niet nader 
gekomen... op het punt der arbilrag ." Toen hij zich nader had ver
klaard, zeide Krüger: «dan zou ik niets winnen om tol eene overeenkomst 
le geraken op het punt van Burgerrecht.» Hier zien wij voor de eerste 
maal Presielent Krüger zijn politiek openleggen, om het verkrijg n van 
Burgerrecht te willen bespoedig n, indien wif toestemmen in Arbitrage. 
Hier ook oppert MiJner zijne engerijm leleerstelling, dat h l onderwerpen 
van een geschilpunt tuss hen Engeland en Tran ·vaal aan en buiten
landsch scheid re hter •in wiens benoeming de Britsche R g ering een 
gelijk aandeel wu hebben>> , in zich sluit «uuilenlandschc bemoeiing» 
tusschen ons en de Zuid-Afrikaansche. Republiek. «Volgens MiJner's 
beginsel zou dan beweerd kunnen worden, dat wij Russisçhe inmenging 
tusschen on en Venezuela duldden, toen wij in de benoeming van 
Professor Marlens als scheidsrechter toestemden.» In de laatste zitting 
der Conferentie te Bloemfontein kwam het onclerweq op nieuw ter sprake, 
toen President Krüger ons nog duidelijker dan vroeger deed zien, dat 
volgens hem Burgerrecht en Arbitrage samen moesten gaan. Dt Con
ferentie . luitende, zeide MiJner: 

Ik heb sleehts éeu woord te zeggen betreffende Arbitrage en wel dit. De 
zaak is ter sprake gebmcht gedurende deze Conferentie egelijk met andere 
zaken, maar er is geen bepaald voo1·stel bctrcffcudc de wijze van n.rbit.ragc 
op dit oogenblik vóór mij. Ik heb reeds te kenneu gegeven, dat er onclorwerren 
zijn, waaromtr nt Hare Majcstcits .Regeering niet Lot arbitmge over kun gaan; 
er is, zeg ik nogmaals: een zekere wijze van beslechting - ik bedoel door 
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mirlclcl van ocnc vreemd Rogccring, die Htwe J\IIajostoits Regnering nooit. zon 
too:;lann. InhLHS(·hcn is r een. soort van vragen, waarin Hare Majostcits Reg c
ring zon kunnen berusten arbitrage toe te st.aan, indien hi rtoo ouno ·ge ehikto 
wijze gevonden kon wordPn; n indien een voorstel daaromtrent t eniger tijd 
gedaan wordt, kan dat ov rwO"'Cll wo1·den, onafbankolijk van ecnig ander onder
werp in deze Conf routic hellandeld. 

Gelijk ik onlangs den President aantoonde, is hot niet oen kwesti , die ik 
gemachtigd ben te bespreken, en al wat ik daarover kan zeggen is, dat elk 
bepaald voorstel, dn.t hij ooit mocht do n, ouderworpen zal worden n,an uc 
O\'Crwcging van H(U'e Majesteit. l~cgecring. Indien er geen verdere stof is 
waaromtrent de Pre!:lidcnt w nscht te beraadslagen, dan heb ik niets nut
nanbrcngends meer te zeggcrL 

President. Ik zal de zaak voor den Volksraad breng n, en zoodra ik van Uur 
i\lnjcstcits Regcering omtr ,nt Arbitrage hoor ..... 

Zijn Excellentie. Op dit punt, heb ik niets aan Hare Mnjcstcits rcgecring voor 
te stellen, - want ik heb niets voor mij. Eon algemecno opvatt,ing over dit 
ondrrwcrp is te kennen gegeven gedurende deze onderhandelingen, en opgc
teckond in de notulen der Conferentie, die zullen wordon bekend gemaakt. 
:\laar ik hesehouw niets ,-au hetgeen daaromtr nt hi r verhandeld is, als een 
voo1·stel aan Hare Majc:stcit.s Regecriug, wanrop ant.woord ''ereiseht wordt. 

P•·esident. Ik zal bereiel zijn later een bepaald voorstel te doen e.n clat te 
zenden. Zoodra ik terug b n, zal ik voorstellen tot arbilmg · aan den Volksraad 
voorl0.gp;on. 

Zijn Excellentie. DaL is geheel en al cene kwc. tie, die tot 's President goed
dunken behoort, maar hlj schakelt twee kwesties aaneen, die in mijn oorelect 
in gcencdei verhand zijn. 

President. - .Ja; ik wor , dat zljn Excellentie zegt, dat zij volgons bem niet 
:'<an.m vcrbonden zijn; maar in mijn oordcel bobooren zij bij elkander. 

De President eliende toen een memorandum in, waaraan hel volgende 
ntleend is: 

Zijn Excellentie beeft erkend, dat tnijn vcrzoek om arbit.rage door anderen 
dan vreemde Mogenheden, op alle pltnton van toekomstig vcrschil onder cle 
Conli•I'Oiltio, billijk en rcdPiijk i,;; en dat het allos:<~in: wonscholijk is zulke 
verschiliC'n uitgemaakt lc hcbbt>n \'olgrns een zclfwcrkrnd plan. Verder iH het 
ons p;Pmr.onqehappolijk oordrel, dat deze zaak niet met andere tc•g;clijk moet 
word(•ll besprokun, c.l.aar zaken, die op ziuh zelf w nst·helijk ~>:ijn, \'olgcns bun 
oigc•n inhoud behandeld dienen te worden. Do \Taag van arbitrage zon daarom 
gcsuil i kl dienPn t o wordou onnflmnkcl ijk va u· do n.l of niet nrmneming door hom 
\'an mijn voorst l bctrctfend.c hel burgeucuhL. 

[n dPzc richting rcdcnN'l'(•ncle, en daar heL mijn •rnsligc wcnsul1 iR, daL deze 
ront'm·,>ntic ni t. vruchteloos zij, wil ik aan Zljne Ext·clltmtie heL volgende 
voorst el doen. 

Dn.ar lilj zelf wil toog ven, dn.t mijn \'OOrstcl omtrent. hurgunc<:ht zulk oen 
gewi1·iltigc stap in uc goede riciltina; zou zijn, bPn ik bedlid mijn voorstel voor 
rlc•n Yolksraa.d te brongen rn het aan lc bevf'lcn, zelfs of~l'iloon Zijn Excellent iP 
het ('r nint gohcel mede , us is. Vttn zijn kant zal ik dan \'Crwn<lillon, cln.( Zijne 
Ex<·ciiPntin voo1· Hare Majesteit;; Rcgoering zal 1 ·ggen mijn verv.oek omt1·ont 
ttrhit rage bij toekomstige gesellilpunten onder de Con v<'ntic. 

Zijnll Exc·oll<·ntic znl Pc·hter gor delijk begrijpen, dat indien Har Mt~jcst<•its 
Rc•gePring mij niet in zoo,·cr t gcmoot komt \'an tnijn Prkend billijk verzoek om 
twbit rngf' toe te staan, het bezwaarlijk Yerwaoht zou kunnen wordrn, d:tl het 
volk ue1· Znid-Afrikrtan~t·ho Republiek mijn voorstel bclrcJi'cudc burgeHooht 
zou goc<lkeurcn. 

MPt het oog op mijn cru ·ti gen wcnsch, om alle Yo!·schillC'H vricnd~uhappclijk 
door middel nm arbitrage geschikt te willen zien, en daardoor cl.c handen van 
vriendsullap tuss<'hcn cle twee Re<>'O('ringon te vcrsterken; en medr met het oog op 
don vrede en de vricnd~chap tussclten al de blanke ra~sou i1l Zuicl.-Afrilm, heb 
ik er g;ccn bezwaar in gezien zoover te gaan va,n met zijne Exuellentio te bc
rnad~lag;en in vriendBchappel ijken lrant zelfs ov r ~tl'ikt. binnenlands ·he zaken, 
en ik heb een sterk vertrouwen, dat clo?.o mijn wcnsuh niet onverndd zal 
blij ven. 



AHBTTRAGE Ul~W~IGEIW. 

Schrijvende aan Chamberlain na af1oop cl er Conferentie, vcrklaarde 
Milncr aldus de gedragslijn, die hij over het onderwerp had g vol gel. 
Hij s hreef: 

TI< betoogde dat, geen macht hebbende om over :trbikagc ie spreken, of het. 
tot een dPel van oenige ov reenkomst tC' maken, ik t.och ;:oker wcns(·htc dat, 
indien de huidige onderhandelingen in een brccdc schikking eindigden, wij de 
vereffening van toekomstige verschillen aan een "zelfwerkende verrichting" 
zouden kunnen opdragen - waarmede ik zeker b doelde hun toespeling op een 
of ander soort van rechtbank. Van clcJ~e mijne opmerking - een bclioed~umc 
uiting mijner persoontijlee opinie - maakte later de Pre~idcnt con zeer oneerlijk 
gebn:ik, zeggende, dat ik had erkend in arbitrage voor alle kweHtic,o; onrl •r 
de Conventie een redelijk middel te zi n; uit de t legmmmcu blijkt, dttt dit 
in Engeland tot groot misverstand aanleiding heeft, gegeven. 

Daarom wensolt ik te dien o1niehte oenige opmerkingen te maken. Eerstens 
zou ik in het midden willen brengen, dat ik mij opzettelijk wachtte voor het 
denkbeeld, dat arbitrage toepasselijk kon zijn op alle geschilptmten. Ik dach.i, 
zooals gezegd, meer bepaaldelijk aan de vraag, of d wetten en administratie 
der Zuid-Afrikaanscha Republiek billijk waren jegens de vreemde bewoners. 
Het is uatmu·lijk dwaas te kennen te geven, dat de vraag, of de Zuid-Afrikaansoho 
Republiek al dan niet de Brits ·he inwoners van clit land rechtvam·dig behandelt, 
en de Britsche Regccring met de aohtiug en den eerbied verschuldigd aan 
oenige bevriende, om niet te zeggen "'uzcrcinc" Macht, een vraag is gesehikt, 
om te worden onderworpen aan arbitrage. Arbitrage is niet mogelijk hij alge
mecue, omvattende kwesties van poli ti k, evenmin als waar het geldt kwesties 
van nationale eer. Ten tweede deed ik zeer duidcljjk uitkomen, drLt Hare 
l\Iaje.·teits Rcgecring geen arbitrage zou toestaan "door een vreemde Mogend
heid, of oenige vreemde bemiddeling", tt1sschcn haarzelve en de Zuid-Afrikaanschc 
Republiek. 

Tot zoover dus sloot. ik arbitmge uit; ik zon er ook uit eigen bewcgi:1g nier. op 
gezinspeeld hebben. Maar daar President Krüger haar voortdm·end in het 
midden bracht, zou het, geloof ik, onstaaLkundig geweest zijn, en zeker tegen 
mijn eigen OYertuiging, om een volkomen afwijzende hending aan te ucmen. 
Ik dacht meer bepaaldelijk aan een toestand, die zich zou kunnen opdoen b\j 
oen gcbcurltjkhcid in de verre toekomst, waarbij wij in staat zouden zijn tot. 
een vriendschappelijk verg lijk te komen omtrent aUe of onze voornaamst.c 
ptmtcn ,·an \'Crschil. Zelfs itt dn.t geval ware het niet onmogelijk, dat in de 
t ckomst kwestie van verschil konden voorkomen tussehen on::~ -in aanmerking; 
nemende de innigheid en de ingewikkeldheid der betrekkingen tussehen de 
Znid-Afrikaauschc Republiek en Hare Majesteits Zuid-Afrikaan. ·h grondge
bied, ·- terwijl dan zulke kwestie· toch niet waren algemeen politieke kwesties, 
maar -verschilpunten ten opzichte eencr bepaalde (•lausule of een b paald doenment 
(hotzij Oen der bestaande on ventics, of een nieuw a ·te van gelijksoorligen 
aard, die later mocht worden opgesteld.) Wat moe>;t er dan t.er oplo8sing 
geilaan worden? Ecnig soort van m·bitmge zon dan onvermijdelijl' blijken, 
ofschoon de samenstelling van een passend tribunaal toeh alt\jd cenc moeilijke 
zaak zou zijn. In elk geval was het e nigc waarto ik mij vcrbond de ge
neigdheid, om persoonlijk te doen wat ik kon ten einde rcgelmtttigc en zel{
\vcrk.c:tdc rC'gcling bij toekomst,ige vcrschillen 'toe te pas~cn, zonder buit<'nln.ndRchn 
inmenging, - onder beding, dat ile hoofdzrLak, toen in hehnndcling, bevt·edigcnd 
werd gcsehikt. (hl. 5). 

Hier hebben wij weêr eene nieuwe beperking over de toepassing van 
arbitrage. «Het is ongerijmd» nota bene om voor te stellen dat de 
kwestie omtrent de behandeling der Uitlanders verwezen zou worden 
naar arbitrage? «Men kan evenmin een scheidsrechter aanstellen in 
groote politieke kwesties, als in kwesties van nationale eer.» En waarom 
niet? Iedere kwestie - bijv. in de Alabama zaak - omvatte wowcl 
groote staatkundige vraag tukken als kwesties van nationale eer. En in 
dr:; Alabama-zaak pasten wij wel arbitrage toe. Vvaarom dan «kunnen>> 
wij «niet» evenzoo handelen bij de meer allcdaagschc vraa(Ystukken, die 
zich voordoen tuss hen een paar dozijn Bocren en Uitlanders? 
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Niet zoodra was President Krüger in Pretoria terug, of hij deed zijn 
Staats-Se tetaris (9 Juni) een lange depeche verzenden aan Mr. Conyng
ham Greene, waarin hij de volgende voor. tellen aan Hare Majesteit's 
Regeering in overweging gaf: 

1. Alle toekommige geschillen tusschen beide Regecringen, voortkomende uit 
ver ·chillende interpretatie ,-au de J,ondensehe Conventie, moeten, volgens pa
ragraaf 3, op verlang n van deze Rcgeering of van Hare Majcsteits Rcgecring, 
worden vcrwezen naar c n scheidsgerecht, met dien verstande evenwel, dat 
geen zaken of geschilpunten van oudergeschikt belang ter arbitrage znllcu 
worden voorgelegd. 

2. Het scheidsgerecht zal bestaan uit een scheidsrechter te benoemen door 
deze Rcgeering, en een sc;heiclsreehter te benoemen door Hare Majesteit.'::; 
Regeering (bijv. de Opper-Rechters, respectievelijk van cl Zuid-Afrikaansche 
Republiek en van de Kaap-Kolonie of Natal). Deze beiden moeten zich verstaan 
omtrent de keuze van een derden persoon, die zal optreden als Presielent van 
het scheidsgerecht, welke persoon geen onderdaan mag zijn van een d r beide 
partij n; bij gebrek aan overeenstemming op dit punt, moeten d beide 
Regecringen te zamen een President benoemen; in ieder ge,·al moet met 
meerderheid van stemmen worden besli ·t. 

3. De Akte van submi sie moet in iedere zaak door de beide Regecringen ge
zamenlijk worden opgemaakt, zoodat ieder het recht zal hebben die punten 
achter te houden of uit te lu.itcn, die haar voorkomen al~ van te groot ge
wicht om aan arbitrage te worden onderwor·pen, met dien ver. ·tando, dat 
hierdoor het grondbeginsel zelf van arbitrage niet moet verijdeld worden. 

4. Het sch id gerecht zal zelf de plaats van de recht$zittingen bepalen en 
naar eigen goeddLU~ken uitspraak doen omtrent het veroordcelen in de kosten 
der partijen, tenzij dienaangaande in de Akte van 8ubmissie bijzondere S('.hik
kingcn zijn getroffen. 

5. De wettelijke regeling van dit scheidsgerecht kan gelijlduidend zijn met 
die, vastgesteld door het Instituut voor Internationaal Recht, in den Haag in 
1875, in zooverre als deze niet in botsing komt met bovengenoemde ''oorstcllen, 
en in zooverT zij niet gewijzigd wordt door beid partijen in de Akt c van 
Submissie. 

6. Bij wijze van proef voor bet recht van bestaan van een clet·gelijk gerechtshof, 
ziet deze Regecring geen bezwaar in de O\' rcerckomst, dat zulk een rc<,J1tbnuk 
voor Conveutie-gc,;chillen, voorloopig voor een tijdperk van vijf jaren wordc 
ing steld. 

Mouht Hare Majesteits Regecring het in principe eens zijn met tlcze Rcgcering 
aangat\nde bovengenoemd ontwerp tlan k{ln dit (met nader overeen te komen 
verantleringen in bijzaken) worden vastgesteld in een verdrag, zoo noodig voor 
een gegeven tijdperk. 

Ten slotte wenscht deze Regccring het volgende onder de aandacht te 
brengen. Door het aannemen van een ontwerp van arbitrage, meer of minder 
in den gee t van bovenstaand, zouden niet aiJeen alle Cotwcnticgeschillcn die 
zich voordoen op n·iendschappelijke wijze worden O)Jgelo~'t, maar I oven~ mu 
de vreedzame ontwikkeling vn.n Zuid-Afrika, dam·rloor op ~crrassende wijze 
worden bevorderd .. ("Blauw Boek 951 ,'' p. 8). 

Mr. Reitz besloot zijne depeche als volgt: 

'ren einde de vcrschillende rassen in Zuid-Afrika te vcrbroeclcren, en oude 
veeten te zien oplossen in een uienwen gee~t va.n samenwet'king en voornitgo.ng 
doet deze Rcgecring nogmaals een beroep op arbitrage, uit een gevoel, niN 
alleen van recht en billükhcid, maar ook van belangstelling in de toekomst 
van dit on zoo dierbaar deel van de wereld. (Id. p. cl.). 

Sir Alfred Milner, vóór alles aandringende op burgerrecht, en daar 
aan zijn eisch van een vijfjarig burgerrecht niet werd voldaan, antwoordde: 
«Ik zie er het nut niet van in om op het oogenblik de kiesche en inge
wikkelde kwestie van arbitrage te behandelen. (Id. p. 3). Hij schreef 
toen ook aan Mr. Chamberlain en adviseerde afwijzing van het gansche 
ontwerp. «Het is niets dan het geraamte van een ontwerp,» enz . 
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Ik zie niet. de minste reden, waarom Hare Majc~te it .s Regee1·inp; dil bij"onde r<' 
,·oorstcl nirt ten o nonmale \'an de hand zou wij"cn, en ik n.ilvisocr tol dezPn 
matliregel over lp gaan. Het ontwerp is, zooals ik helJ ;t:tngcloonû, nic>l alle('n 
onuitvoerbaar, maar wat meer is, het sJuit dio "bnitenland~chc inmPnging niPt 
nit tusschen Hare Majesteits Regeering en de Znid-Afrikaanschc 1-t pui.Ji ·iek, 
die Hare Majesteits I-tegeering alt\jd verklaaJ·d heeft, gelijk ik ook hcrhaaldrlijk 
te Bloemfontein verklaarde, nimmer te zullen toestaan. 

In claus11le 2 moeten de twee s hcidsrcchtol'S, die hocwel vaag omschre1·cn, 
blijkbaGr Zuiû-Afrikaansche rechter~ zijn, rcspcetie,·clijk door de beide Regec
ringen benoemd, .zich verstaan omtrent een derden persoon: die :mi op !.reden 
al~ Pre -ident 1'111l de arbitrale rechtbank," die ieder vraagstuk door meerder
heid van stemmen zal doen besli~scn. 

Het is duidelijk d.at bet deze derde persoon is, die feitelijk a!Jes za.l beslissen 
en er is YOOr gezorgd dat bij "geen onderdaan zal zijn van een d r recht
zoekende partijen", dus een vreemdeling. 

Op dezen grond ttlleen reeds houd ik mij verzekerd dat Hare Majrsteits 
Rcgeeriug het voorstel niet zal ammemen. lk acht het in ieder opzicht wenHeltel ijk 
dat zij onmiddellijk kerm.i - geve van de volstrekte onmogelijkheid om dam·op in 
te gaan. (Id. p. 2.) 

Ziehier naakt en schaamteloos een moedwillig opzet om het voorstel 
den kop in te drukken, dat, hoewel onvolkomen, toch blijkbaar een 
pogen was tot het vinden van een of anderen praktischen weg om 
loopende geschillen door arbitrage op te lossen. Chamberlain was, vreemd 
genoeg, niet zoo woest vijandig gesternel als MiJner. In zijn depeche van 
27 Juni, altijd met verwerping van het voorstel om een vreemueling toe 
te laten als scheielsrechter in een arbitrale rechtbank, rnaakte hij de 
volgende curieuse opmerkingen over de zaak: 

Hare Majcsteits Regcering erkent evenwel, dat de intm·prctalie vttn de 
Conventic, in bijzonderlH,den, vele moeilijkheden in heeft. Terwijl aan den oenen 
kant er geen kwestie kan zijn van interpretatie vaa de Inleiding der Convent.ie 
van 1 81, die cl Artikelen beheerscltt in de Conventie van 1881 ingevoogd, 
lmn r ande1·zijcls ter goeder trouw versehit van opvatti11g bestaan omtrent de 
i ntcrpretn Lie van onderd.eelen in die Artikelen, Pn het is on bovreel ig;cnd, <lat Cl' 

in g<'val vttn nit<lenloopendc mecningen tnsschcn Hare M>tjcsteits Rcgel'ring en 
de Regecring van Zuid-Afrika, geen autoriteit zou zijn, tot wie men zieh zou 
kunnen wenden tot afdoende bes.lissing omtrent de punten in belmndeüng. 

\Vanueer daarom de Prasidcnt bereid is toe te stemmen in de tliLsluiting 
van all vreemde elementen bij bet uitmaken VL\Il dcrg Jijke geschillen, zon 
Hare ,1\lLtjesteits Regeering niet ongenegen zijn in overweging t nemoJt, in 
hoeverre en langs welk n weg kon worden beslist, in zaken van interpretatie 
als bovengenoemd, door een rf'chtcrlijke autoriteit, wier onnihankel\jkhoid, on
I art.ijdigheicl en bekwaamheid, boven 'tlle verdenking vorheveu zon zijll. (Iel. bi. ll.) 

Hebben wij nu hier niet die noodlottige suzereiniteit van rH8r, niet 
alleen op nieuw beweerd, maar teven verklaard als iets zoo sacrosmlCt, 
dat zij onmogelijk aan arbitrage kan wo'l:den blootgesteld? Chamberlain 
schijnt er een onhancligen slag van te hebben verkregen, om z lf.~ zijn 
schijnbaar welwillende toenaderingen te vergiftigen met een cl odelijk 
gif. dat alle vertrouwen vernietigt. 

Den r 7 Juli nam de Kaapstad-Afdeeling van den Afrikaander-Bond 
de volgende resolutie aan, die den vinger op de wond legde: 

Deze 1·ergadoring heeft met groot genoegen vemornen dat. do Britsche get1nlr>
gcPrden bij de Vrede~- onterentie in den Haag, belaugrijk • I'OOl'~tellen h()bbc,n 
gcda,an, met hnt doel om toepas;;ing van hot. beginsel van arbit.rage te vcrzekeren, 
tot het. oplos~011 van verschillen tussehen natiën of sLaten; ?.ij hoopt ebt in de 
toekom ·t hetzelfde beginsel door middel van wettig aangeslelde deskundigen 
zal wo1'<len tocgp,past., ten opzi(·hte 1•an betwist.bare interpretntios van do Lon
deJJ.~uho Conventie tussC"hPn Groot Britannië Pil tlr Zuicl-Afrikaanselw Rcq,ulJiiPk 
(Id. bl. SJ). 
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waaromtrent UOOI' UC'l.P RPgecJ'Îlll!; mPt Hare ::\[aj!'<lrit~ R•g<>crinp; zal worJ<•n 
OV('t'Cûl1g'ekOlllP 11. 

Hier hebben wij nu de gcheele geschiedenis 1 en het is cene zeer treurige. 
Hare Majesteit 1

S Mini. ters hebben nooit een enkele eerlijke poging aan
gewend om gebruik te maken van de vurige begeerte van Presielent 
Krüger naar arbitrage. of om het beginsel vast te stellen, waarvan zij i11 
len Haag de grootste voorstanders waren. Zelfs het aanbod van vijf-

jarig Burgerrecht, in ruil voor Arbitrage 1 kon hun tegenzin niet overwinnen 
om het meest onpartijdig en afdoend middel tot beslechting van geschillen 
aan te wenden als middel om dit geschil te besle hten. Het uiterste 1 

waartoe zij wilden overgaan 1 in betrekking tot de zoo zeer begeerde 
conces ie, was het n men van dadelijke maatregelen tot het houdeneener 
Conferentie 1 ten einde de bijzonderheden te bepalen van het voorgesteld 
Gerecht hof. Dat meêwerken was geheel negatief. Het weerde uit den 
werkkring van arbitrage. (r) De Inleiding van de Conventie van 1881. 
(2) Alle vraag tukken van nationale politiek. (3) Alle punten van nationale 
eer. (cl-) De Koeli-kwestie. (5) De behandeling der Cape-Boys. (6) De 
kwestie betreffende de rechten der meestbcgun tigde natie. Vervolgens 
wei"'erden zij iemand zitting te laten nemen als scheidsrechter, die geen 
Brit of Afrikaander was. En zeer uit de hoogte weigerden zij, het burger
recht te koopen met arbitrage. 

En toch. in weêrwil van al hun haarklooverij en kleingeestige tegen
werpingen 1 hield President Krüger tot het laat te oogenblik aan- h laas 
te vergeefs - op vcrwijzing van de geschilpunten naar arbitrage. Hij 
vroeg om brood en wij hebben hem een steen gegeven: om vis h I en 
wij gaven hem e n slang; om arbitrage, en Engeland gaf hem de punt 
van het zwaard. 

HOOFD TUK XI. 

VERZUIMDE KANSEN. 

Kapitein Mahan zegt in de Norlh American Re71iew van 0 ::- tobcr: «het 
bewustzijn der ver. chiliende natiën is ontwaakt ten opzichte van het 
afschuwelijke van een onnoodigcn oorlog en tevens zijn zij geneigd 
als een algemeenc regel, daar waar dit aanneembaar is, eerst het oordcel 
te hooren van een onzijdigen rechter als tegenwicht van den vcrkeerden 
invloed van nationale koppigheid». 

Dezelfde opmerking is reeds meermalen door anderen gemaakt, toen 
er bijv. gezegd is 1 dat wij 1 of! choon geheel tot een oorlog ui tg rust 1 

daartoe nooit zouden overgaan, alvorens al de middelen toe te passen 1 

door de beschaving aangegeven 1 ten einde verzekerd te zijn 1 dat geen 
andere uitweg openstond. Vó,'Jr deze laatste betreurenswaardige gebeur
tenissen meende men. dat dit het algemeen gevoelen was in Engeland. 
Voortaan zal het voor elk Engel chman moeilijk zijn, een vreemdeling 
flink in de oogcn te zien, als er over vrede gesproken wordt, want wij 
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staan voor het feit, dat ten opzicht van Transvaal, ver van de g-clq~en
hcid te zoeken om niet door nationale koppigheid misleid te wonJen, 
van het begin tot het eind hardn kkig geweigerd i. , tot cenigen vorm 
van arbitrage, ter beslechting van het geschil tusschen b •idcn Staten 
over te gaan. Om arbitrage toe te pa sen, zijn twee partij n nonelig, 
C\·cnals dit bij een twist het geval is, maar ongelukkigerwijs zijn wij 
niet één van de twee geweest, die arbitrage gewild hebben. 

Enkele uitstekende mannen, maar wier vcrstand door hartstocht beneveld 
is, hebben niet g aarzcld de vcrklaring af te leggen, dat l'r siclcnt Krüger 
de grootste vijand is van vrede en arbitrage. 

In aanmerking nemende, dat Presielent Krügcr reeds scd rt jaren bij 
alle mogelijke gelegenheden heeft aangedrongen «Om alle tusschcn ons 
hangende geschillen, door arbitrage te doen uitmaken, di nt zulk een 
vcrklaring in hcrinn ring te bi ij ven, al ware het slechts om een b wijs 
te leveren, hoe een moreelc wet vcrkracht kan worden, wanneer de 
oorlog -koorts in de lucht hangt. 

.:Gij zult geen valse he getuigenis spreken tegen uwe naast n», is één 
van de geboden, di naar het schijnt meer in de theorie dan in cl 
praktijk worden geëerbiedigd, wanneer de Regccring mocht bc. luiten 
Transvaal tot den oorlog te dwingen. 

\Van neer wij ons geweten de vraag stellen , of al wat mogelijk was, 
gedaan i , om een oorlog te vcrmijd n, dan staan wij voor een groot, 
onmiskenbaar en onbetwistbaar feit. Wij mogen praten, zooals wij willen, 
ja, zelfs er over redetwisten, wij mogen het wegcijferen en ons zeiven 
zooveel mogelijk vcront. chuldigcn, doch na al wat gezegd en gedaan is, 
blijft het torenhoog boven all tegenspraak verheven, dat President 
Krüger arbitrage nJOrgcsteld heeft en wij die geweigerd hebben. 

u kan er aange\'ocrd worden: «Zeker, wij hebben on bereid verklaard 
te bespreken welke kwestiën door arbitrage kunnen worden opgelost.» Dat 
is waar, maar ten opzichte van de hoofdkwestie, die waarvan oorlog of 
vrede afhankelijk was, weigerden wij ondanks een herhaald aandringen 
van Pr sident Krügcr, niet allecu om tot arbitrage over te gaan, maar 

~ ook om een van de vele middel n toe te passen, die tot ecnc vrede
lievende oplossing konden leiden en door de Vredes-Conferentie in den 
Haag waren vastgesteld. 

Bij het lezen van de corresp nel ntic, die gevoerd werd tusschcn den 
Iloogen ornmissaris en d n Minister van Koloni''n, waarvan arbitrage h t 
onderwerp uitrnaakte, valt h t mo •i! ijk te gelooven, dat zij in naam der 
zelfde Reg ering spreken, die Lord Paunccfotc naar den llaag zond, en 
die deze maand de Arbitrage- on ventie zal teckcnen. Want in plaats van de 
gelegenheid aan te grijpen, om arbitrage. toe te passen bij een geschil 
ger zen tus. eh en de Zuid-Afrik<1ansche Republiek en ons, is d' geh cle 
strekking en het doel van deze depechcs geweest, voorwendsels te vinden, 
om de noodzakclijkh id tot het nemen van een dergelijken maatregel te 
vermijden. 

liet voornaamste voorwendsel is, dat Transvaal onze vazal is, en het 
ons daarom onmogelijk zou zijn een geschil aan arbitrage te onder
werpen, wetende, dat wij de onbeperkte suzereine macht zijn en geen 
vazal het recht heeft van ons besluit in appel te komen. Zelfs indi n wij 
den staat van afhankelijkheid, waartoe Chambcrlain Transvaal tracht 
terug te brengen, ten volle aannemen, dan nog bestaat er geen enkele 
reden, wanneer een geschil rijst tusschen een vazal en een suzerein, om 
de beslissing niet over te laten aan een onpartijdig scheidsrechter. 

De . telling werd uitgesproken en oogenschijnlijk zonder protest van 
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welken kant ook, dat de diensten van een vreemde als arbiter in te 
roepen, gelijk slonel met interventic in onze aangelegenheden. 

Dit is eenvoudig ongerijmd. Arbitrage taal ni t gelijk met interventie . 
.\[cngcle Zwitserland zich in onze aangclcgcnh den, to n hel deelnam in 
de regeling van de Alabama kwestie? Bemoeide Rusland zich met de 
zaken van Eng land, toen de Marten. als Arbiter optrad in de Venc
zueelschc kwestie? 

Het verwerpen van arbitrage als zijnde c n inmenging van vreemden 
in ons inwendig bestuur, is één van de doorzichtigste leugens, die o it 
de Engelsche diplomatie onteerd hebben. 

Maar er is nog een punt, waarop de aandacht van alle eerlijke lieden 
moet gevestigd worden. Voordat de vraag nog te berde wordt gebracht, of 
wij arbitrage al of niet zouden goedkeuren rijst de voornaamste vraag, 
n wel of wij de gewone middelen langs diplomatieken weg hebben toe

gepast, om tot een vergelijk te komen. 
Ongelukkigerwijs hebben wij dit niet ge laan. Het gewone gebruik der 

diplomatie is, dat elk land een vertrouwd afgevaardigde zendt naar de 
hoofdstad van zijn nabuur en dat dien vertegenwoordiger de taak wordt 
opgedragen, vraagstukken op te lossen, misverstanden weg te nemen en 
in de eerste plaats den vre Ie te handhaven. De aanstelling van een 
geac rediteerd ambassadem, minister of Consul-Generaal is het algemeen 
aangenomen stelsel om den vrede te bewaren, dat over de gansche wereld 

nel r den naam van diplomatie erkend is. 
Voor vele goeclgeloovige lieden in Engeland zal het een verrassing zijn, 

wanneer zij vernemen, dat Chamberlain, sedert hij het koloniaal besluur 
in handen heeft, weigerde zich van die welgevestigde en onveranderlijk 
methode van diplomatieke tusschenkomst te bedienen. Bij de Conv nlie 
van r884 werd de Zuid-Afrikaansche Republiel uitdrukkelijk gemachtigd 
zelve haar diplomatiek vcrkeer te regelen en hare buitenlandsche politiek 
te bepalen zonder eenige inmenging van onze zijde, slechts met één beding, 
namelijk dat wij het recht hebben over vcrdragen, met onze belangen in 
strijd, binnen z s maanden na het tot stanel komen, ons vel uit te spreken. 

De Zuid-Afrikaan che Republiek wa daarom volkomen in haar recht, 
bij verdrag omschreven diplomatieke vcrtegenwoordigers aan te stellen, 
ten einde hare aangelegenheden met vreemde mogendheden te regelen. 
Zij benoemde hiertoe Dr Leyds als gezant in Europa en Mr. Montague 
Wh i te als Consul-Generaal in Londen. Zoolang Chamberlain is opgetreden, 
heeft hij geweigerd, z owel Montague White als Lcyds te erkennen, 
al hebbende eenige autoriteit m te spreken of te handelen in zaken, de 
Zuid-Afrikaans he Republiek betreffende. En dit niet alleen, maar den 
gezanten in h t buitenland werd nadrukkelijk vcrboden - zoo luidt 
tenmin te het verhaal - omgang te hebbén met Lcyds, tenzij als 
particulier. 

Op instigatie van Chamberlain, werd Leyds zoowel als Montague White, 
Consul-Generaal in Londen, d or het Engelsche Gouvernement geboycot. 
Het gevolg was, dat wij ten aanzien van Transvaal in dezelfde p i tic 
waren als waarin wij geweest z uden zijn ten aanzien van Rusland, nadat 
wij elke bespreking zouden hebben geweigerd met de Staal of met welk 
ambassadeur ook, door het Russische Gouvernement aangesteld. 

Chamberlain had het recht niet, zulke onverantw ord lijke stappen te 
doen. Het was een grove inhreuk op internationale beleefdheid. Het 
was een onverholen aanval op de diplomatieke voorrechten door de 
Conventie van r884 aan de Zuid-Afrikaansche Republiek plechtig ver
leend. Wanneer de gewone wetten van diplomatiek vcrkeer niet met 
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vueten getreden waren en ons Gouvernement in gedurige cmumunicatie 
was gebleven met de gea crediteerde vcrtegenwoordigers van Transvaal, 
zouals wij dit zijn met celke andere vreemde Mogendheid, die in vriend
schappelijke betrekking staat met Hare Majesteit», wie kan ·r dan nog 
a<.~n twijfelen of menig misverstand ware uit den weg geruimd en Je 
vrede gehandhaafd. 

1 atuuurlijk is het gemakkelijk te zeggen, dat dit het geval niet zuu 
zijn geweest, maar de gansche verantwoordelijkheid komt neer op hen, 
die gedurende het geheele verloop dezer onderhandelingen stelselmatig 
afgeweken zijn van een der erkende methoden, die tot nutoe door alle 
beschaafde Staten, ter regeling van hun internationaal verkeer zijn aan
genomen. 

Wanneer de rekening tusschcn Groot-Britannië en Transvaal, zal worden 
opgemaakt, zal de onpartijdige rechter niet nalaten dit punt te boek te 
stellen, als een belangrijke post in het debet van h t Britsche Gouvernement. 
liet doet niets terzake of wij met Leyds persoonlijk ingenomen zijn uf 
niet. Omdat een afgevaardigde niet in onzen smaak valt, hebben wij ni t 
het r cht alle diplomatiek verkeer met het land, dat hij vertegenwoordigt, 
te weigeren. 

\Vat er ook tegen Leyds mag worden aangevoerd, tegenover Montague 
\Vhite kan daarvan geen sprake zijn. Gedurende het geheele tijdperk, dat aan 
het uitbreken der vijandelijkheden onmiddellijk voorafging, heeft Wh i te dag 
en nacht voor het behoud van den vrede gewerkt. Ilij deed al wat 
mogelijk was, om President Krügcr over te halen, elke concessic van 
welken aard ook te doen, ten einde den oorlog te voorkomen, maar 
gedurende al dien tijd werd hij door een ieder geboycott en de ccnige 
toenadering tot een van Hare Majesteits staats-dienaren, die hem toe
gcstaan werd, was, toen hij een officieus onderhoud had met den 
particulieren Secretaris van Lord alisbury. 

Dit is niet de manier, waarop tus chen mogendheden zaken behandeld 
worden, als men w nscht den vrede te bewaren. Arbitrage treedt in, 
wanneer de gewone diplomati kc middelen uitgeput zijn, maar in dit 
geval werden die diplomatieke middelen zelfs niet aangewend. 

De weigering om de vertegenwoordigers van de Zuid-1\frikaanschc 
Republiek te erkennen, wier recht van bestaan, met het oog op de 
internationale wetten, onomstootelijk vaststond door de on ventic van 
1884, teekent geheel den geest, waarin die onderhandelingen gevoerd zijn. 

Van het begin tot het einde is de toeleg gebleken om door snoeven 
en brutaliteit den kleinen laat te krenken en te verneeleren en hem alle 
gewone voorrechten en rechten te ontzeggen, welke een onafbankei ijken 
Staat toekomen, die uitdrukkelijk gemachtigd is zijn eigen diplomatiek 
vcrkeer te regelen ' zonder inmenging van onze zijde, uitgezonderd wan
neer er van het aangaan van nieuwe traetaten sprake is. 

liet staat vast. dat ons Gouvernement op eene onwaardige wijze elke 
arbitrage geweigerd heeft in de kwestie, waarover wij met Transvaal in strijd 
zijn. liet staat eveneens vast, dat President Krügcr ons herhaalde malen 
gesmeekt heeft, die wijze om geschillen te beslechten toe te passen. 

In de tweede plaats is het een feit, dat onze Regcering opzettelijk 
geweigerd heeft, het gewone diplomatieke gebruik van pers onlijkc aan
raking met de gc\'Oimachtigdc vertegenwoordigers van de Zuid-Afri
kaansche Republiek te volg •n. Maar zelfs deze twee feiten, hoe gewichtig 
zij nok zijn, zijn volstrekt niet de eenigc, waaruit ten duidelijkste de 
tegenzin blijkt van ons Gouvernement om zich de meest geschikte 
gelegenheid om tot een vreedzame schikkmg te komen te nutte te maken. 
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Zei~- wanneer wij onderstellen, dal Chamberlain gelijk had met het boycollen 
cl er diplonntcn van Pretoria; vcrder aannemende dat er een dergelijke 
red n bestond voor ;"ijn hc;"waar om de diensten in te roepen van een 
vreemden arbil r in den twist lusschcn ons en Transvaal, dan bleef er loch 
nng een wijd veld van handeling over, waar hij verscheidene hulpmiddelen 
zou hebben kunnen vinden om de catastrop he te ontgaan, waartoe het 
hem ten laatste gelukt is het Rijk te brengen. Ilel besluiten lol arbitrage 
sluit daarom niet onvoorwaardelijk in, dat men tot vreemden zijne toe
vlucht neemt. Bij zijne pogingen om aan de legcnwerJ:.>ingen van zijn 
<>nverbiddelijken teg nstancler te gemoet te komen, was President Krüger 
bereid af te zien van elk beroep p een vreemden arbiter, zich vol
komen tevreden verklarende met de beslissing van een scheidsgerecht. 
uitsluitend bestaande uit Engelsehen of Afrikaanders, maar dit plan vond 
evenruin bijval als de voorgaande. De kwestie, zoo werd ons deftig ver
zekerd, was ene staatkund ige en daarom was het onmogelijk haar aan 
arbitrage te onderwerpen. Laat ons dan aannemen, dat, hoewel wij der
gelijke verzekeringen met dezelfde deftigheid hebben hooren verkondigen 
over elk onderwerp, waarop men arbitrage wilde hebben toeg past, clan 
zijn er toch nog andere mirtdelen tot bewaring van den vrede, die aan 
het Gouvernement dringend, maar te verg efs werden aanbevolen. Om 
dit te bewijzen kan ik niet beter doen dan een brief aan te halen, die 
den 3dcn October in de Times werd opgenomen, waarbij de aandacht 
gevestigd werd op de wenken van de 's-Gravenhaagsche Conventie, en aan
getoond, hoc zij konden worden opgevolgd tot oplos:ing van de zwarig
heden, die opgeworpen werden met het doel om lot den orlog te dwingen. 

«Het zij mij vergund op te merken aan al die personen, die verzekeren 
dat zij den \'rede verlangen, dat de Vredes-Conterentie in den Haag 
soortgelijk moeilijkheden als die, welke wij in den tegenwoorcligen toestand 
ontm eten, met zurg overwogen en daarin voorzien heeft. 't Is waar, de 
C0nventie omtrent de arbitrage is op hel oogenblik nog niet door alle 
Regecringen aangenomen en is nog door geen enkel geratificeerd. Zij is 
dus in geen enkel opzicht een internationaal document en bezit alleen 
de autoriteit van een met zorg opgemaakte verklaring der vertegen
wo rdigers van alle beschaafde landen· omtrent de beste middelen om 
een ber ep op het zwaard te vermijden. In de samenstelling van die 
zorgvuldig overwogen uitspraak hadden onze vertegenwoordigers een 
werkzaam aan lecl. 

«\V ij kunnen derhalve, ook al stemmen wij ten volle toe, dat de 
Haagsche Conventic op dit oogcnblik voor niemand van bindende 
kracht is, erkennen dat zij desniettemin het gev cl en van de beschaafde 
wereld uitdrukt ten opzichte van den weg, die ingeslagen moet worden 
wanneer twee strijdende stalen in den toestand komen, waarit1 wij met 
betrekking t t Transvaal gekomen zijn. Wij wilden nog daarenboven 
zonder verdere beschouwing of voorbehoud aannemen, lat de geschillen 
tusschen de Transvaalsche Republiek en het Britsche rijk niet hetzelfde 
karakter dragen als geschillen tusschen twee volmaakt souvereine en on
afhankelijke staten. Desniettegenstaande behel:t de Haagsche Conventie 
drie artikels, wier beginsel met voordeel geraadpleegd mag worden om 
een weg aan te wijzen om uit de tegenwoordige moeilijkheid te geraken. 
«Het eerste is Artikel r. Het luidt als volgt: 

'ren eind<' bij de int •rnatioaale betrekkingen h<'t beroep op Wltpeng<'wC'Icl 
zoovrul doenlijk h· nll'lnijdPn, verklaren d ondertee kenende mogcndheclen, dat 
zij allo pogingen znllen a~tnwenden tot cene vredelievende oplossing van de 
gc~chillen, die tw;,;ohcn de ::Haten mot:htcn ontstaan. 
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«Hier is de verklaring van de zijde der onclerteekcnende mogenelheden 
dal zij pogingen lot hel voorkomen van den oorlog zullen aanwenden, 
niet beperkt tot het geval dat twist ontstaat tuss hen de onderteckenaars 
of niet onafhankelijke Stalen. Er wordt gesproken van geschillen lus
schen Staten, zonder verdere omschrijving, hetzij dan dat die Staten in den 
to stanel verkeeren van Bulgarije ten opzichte van Turkije, of van Transvaal 
ten opzichte van ons. Artikel I spoort du de ondertee kenaars aan, 
pogingen aan te wenden om den oorlog te voorkomen, hetgeen zij lot 
nog toe niet schijnen geelaan te hebben. Daar zullen wij intusschen 
overheen stappen, en overgaan tot de artikels, die betrekking hebben 
op de kwesties, waar wij ons mede bezighouden. 

«Bij artikel 9 w rdt door de mogenelheden eenstemmig als het beste 
middel om tegenstrijdige gevoelens tot een te brengen, voor zoover 
kwesties van feiten bij het geschil oprijzen, aanbevolen het instellen van 
internationale commissies van onderzoek Het artikel luidt: 

BU geschillen van een internationaal karakter, dïe noch de nationale eer 
noch hoofdbelangen rn.kcn en die voo!'tvlocien uiL een vcrschil vtcn nwmung; omtrent 
foitC'n, houden de ondertee kenende mogendheden het \'Oor nuttig dat de part ij en, 
clio het langs den diplomaticken weg niet eens zijn kunnen worden, voor zoov tTe 
de omskmdighedcn het toelat n, cone inLemationttlc commissie vttn ond.er~ock 
instellen, om alle kwesties van feiten door een onpartijdig en nauwg zet 
onderzoek uit te maken. 

«Hel zou moeilijk zijn een krachtiger wenk te geven, die me r recht
streeks op de kern afging van den strijd, dien wij op dit oogcnblik met 
President Krügcr voeren. De voordcelen van zulk eenc wijze van handelen 
waren door Chamberlain erkend toen hij de wet OJ het zevenjarig 
Burgerrecht als een bazis van overeenkomst aannam en eene gemengde 
commis ie van onderzoek voorstelde om «door een onpartijdig en nauw
gezet nderzoek le kwesties van feiten» op te helderen. Hel voor
stel van Chamberlain is door Transvaal aangenomen, en bijgevolg zien 
wij dat de beide partijen v !komen instemmen met den wenk in het 
gdc Artikel der Haagschc Conventie gegeven. De cenige re Jen, waarom 
deze commissie tolnutoe niet aan het werk is om haar «onpartijdig ' 11 

nauwgezet onderzoek» in te stellen, is daarin gelegen, dal onze R gecring 
haar eigen voorstel heeft teruggenomen, en nu weigert, van het Trans .. 
vaalsche Gouvernement den voorslag aan te nemen, die van haar zelve 
was uitgegaan. 

«Maar, aannemende dat de Ministers volharden in hunne weigering 
om een voorstel aan te nemen dat cl or alle beschaafde mogendheden 
wordt aanbevolen, dan komen wij in een toestand, waarbij de lwi~l een 
hoogst bedenk lijk karakter vcrkrijgt, daar de onderhandelaars aan beide 
zijden hun best hebben gedaan maar r niet in geslaagd zijn een vrede
lievende oplossing te vinden. In dat geval is de naaste slap zijn toevlu ht 
te nemen tot het zwaard, maar om zulk een ontzettend onheil te voor
komen, stelde de Haagsche conferentie artikel 8 op, dat bijzondere 
bemiddeling aanbeveelt. Dat artikel was door de Amerikaanschc _gcclcle
gecrden voorgesteld en werd krachtig ondersteund door de Engelsche, 
zoowel als door den Lord Opperrechter van Engeland, die voordal 
de Conferentie bijeen kwam, zich reeds zeer sterk had uitgesproken ten 
gunste van een dergelijke wijze Gm geschillen te beslechten. 

«Artikel 8 luidt: 

De onderle ,kenencle mogendheden komen 01·ereen om indien de om~Laudig
h den het v roodoven, de toepas~ing an,u te bevelen van bijzondere bemicld ling 
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in tlPn voigP11Ûeu vonu: In ge\'tLl \':11l ernstige g •sehiii n die den vrede 
bedn)il-;<'ll, zuil·u d • !;trijdcn<le pttrlijen nik C'~'t1C' mogendheid kim:en; wnarn.a,u 
zij opJmgen zi ·h in \'erhintliug te ~tC'll n met de mogendh ·id, door rle n,ndere 
pari ij gekozen, teu einrlc het atb1·ekcn van de vricnds ·httppelijko betrekkingen 
t.c voorkomen. Zoobug dit mandaat duud, een J.uw·, llie, tenzij hot tegendeel 
bup:taiü wordt, ni •t bnger mag zijn J.tm i:lO dt1gen, zullen de :strijtlende part.ijen 
all· be.;ia·okingen ve1·mijden omtrent het punt in kweBtie, het, welk be:;ehonwd wordt 
ab alleen overgelaten aan de bemidcl lende mogendheden. Deze moetea aUcs in 
het werk :;tellen om het gesehil t besleeltteu. Zijn de vriend~el~ttppelijke be
trPkkingcn feite10k r els afgebroken, dan wordt va.n b ,ide zijJ.en a.au di 
mogondheden opo-edrageu, elke gunstige belegenh id om den vrede te herst llen, 
gebmik te maken. 

o::Wen zal ons terstond opmerken, dat wij in den strijd tusschen ons en 
Tran ·vaal geen tusschenkomst van eene vreemde Mogendheid kunnen 
gedoog n en dat daarom dit artikel hier niet van toepassing is. Laten 
wij dit, als argument, aannemen, clan moeten wij ons zeiven afvragen, 
waarom het beginsel, dat in artikel 8 :igt opgesloten, niet met goed gevolg 
op den tegenwoordigen crisis kan worden toegepast. Het hoofdbeginsel 
van artikel 8 is, dat, wanneer de eerste onderhandelaars hunne beste 
pogingen hebben aangewend. en nu lijnrecht tegen elkander over staan 
en er geen ander middel overi..Jlij ft dan naar het zwaard te grijpen, de 
unclerleckenende mogendheden een wapenstilstand van dertig dagen 
aanbe\'elen tusschen het afbreken der onderhandelingen en de oorlogs
verklaring, en dat gedurende die dertig dagen, nieuwe onderhandelingen 
moeten \\'Orden aangeknoopt, waarbij de zaak met een onbevangen blik 
kan worden bezien, vrij van de vooringenomenheid en den wrok, 
die door den langen diplomatieken strijd zijn opgewekt, en dat deze 
nieuwe onderhandelaars al hunne pogingen in het werk zullen stellen om 
het geschil te beslechten. Gedurende den tijd, dat de zaak in handen van 
deze nieuwe onderhandelaars is overgegeven, moetengeene rechtstreeksche 
besprekingen over de betwiste punten tusscben de strijdende partijen 
plaats vinden. 

«Artikel 7 bepaalt dat het aannemen van bemiddeling de mobilisatie, 
de onrlogstuebercid ·elen of de reeds in gang zijnde militaire operatië~ niet 
behoeven at te breken. Het recht om áe beslissing, waartoe de meuwe 
onderhandelaars komen, al dan niet aan te nemen, blijft aan de strijdende 
stat n l egekend. \Vaar m dan kan het beginsel van artikel 8 niet aan
gerwmcn worJen bij de tegenwoordige verwikkelingen tussehen ons en 
Transvaal? \let het uog op de eenstemmige aanbeveling van al d Mogend
heden. <lie bij tlc Vredescotlferentic vertegenwoordigd waren, wu er geen 
de minste minachting in gelegen zijn noch van C nyngham Greene no ·h 
van ReiLt., wanneer de Zuicl-Afrikaanscbe Republiek aan de eene zijde 
en het Britsche Rijk aan de andere z0de andere onderhandelaars benoem
den. Laat < ns bijvoorbeeld onderstellen dat Krüger Fi ··her van !en 
Oranje-Vrijstaat, of Hofmeyer uit onze eigen kolonie en wij van onze 
zijde Lord. Pauncifote of den .Hertog van Devonshire benoemden en bet 
aan hen toevertrouwd n om gedurende den tijd van den wapenstilstand 
eene e rvolle en vredelievende opio;;sing tot stand te brengen.» 

liet voorstel, hocwel in invloedrijke kringen eerlijk onder::>teund, werd 
ni t beantwoord. De ministers, die zich, zoo het schijnt, geheel in de 
handen van Chamberlain hadden overgegeven, strompelden hulpeloos de 
helling af naar den orlog, die Chamberlain onvermijdelijk had gem·takt. 
l-Iet contra t tusschen onze v rklaringen in d n Haag en onze handelingen 
in den tcgen\\'OOrcligen crisis lokte natuurlijk menige cynische opmerking 
uit van de zijde onzer vroegere collega':; in de Haagsche Conferentie. 
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Ab bewijs daarvan behoef ik mij alleen te beroepen up een gedeelte van 
cene toespraak van den Fransehen gedelegeerde, Baron d'Estournclles, 
door wien Lurd Pauncefote in den Haag krachtig ondersteund werd. Baron 
J'Estournclles is genoeg bekend als de man, die jaren geleden ecu flink 
Fransch Ambassadeur bij het Hof van St. Ja mes was. I-I ij heeft herhaal
delijk in moeilijke omstandigheden bewezen, dat hij een vriend van 
Engeland was. Niemand kan hem in hetgeen hij te dezer zake zegt, een 
parti pris ten laste leggen. Maar zie hier hoe deze uitstekende Fransche 
diplomaat en de vriend van Engeland over dit onderwerp sprak, noet 
voortlat Chamberlain's politiek reeds vru hten had gedragen: "' 

Ik zal slechts een enkel woord over Engebnd zeggen om er aan te herinneren, 
dat aan den voortroffelijken gedelegeenle, Lord Puun · foto de groote eer 
topkomt van d e rste te zijn geweest, die een ontw rp voor een inl nmt.iotutal 
schPiclsgerieht heeft ter tafel gebraoht. Deze eer :~:ul een ouvorwolkbare en 
.;uhittornnde roem worden wanneer Engcianel g trouw :~:al blij1rcu aan h •t 
init iat.ief, dat het genomen hoeft. l'toodti sedert lrwg ÎH er een st.rij cl ltaug;<.mcl 
tussohcn Engclo.nd en de ldoino ~taat 'l'mnsvo.o.l. Hier ÎH uu e u kraehtige 
proef! Hier is mt eene gun. tip;c geleg nhoid om de vorkJn.ringon vnn l1ot Gouvor
ncnwnL door ocno do.ad km ·ht bij t zetton ... . . Zal Engeland binnen drie 
maanden twee lijnrecht togenover elkander st.aande be~luiten nemen r Zal l1eL 
Y.ijn toevlucht nemen tot. do vredesovore •nkom~t.cn \'tul den Haag Olll don oo.rlog 
te v •rklo.rcn in Pretoria? Neon, dat :;ohijnt onmogelijk. Hel :mi zieh zeiven 
niet voroordeelen. Hot zo.J niet met eigen handen hrt vr<>clebrcngencl document 
vc>rs ·h m·on, do.t het zelf mot. moeite heeft. tot stand gebraoltt; !Jet zal de wereld 
niPt clo 11 w ergo.] men van oorlogsineten op den morgen van denzelfclcn dag, 
waarop het 't zoo lang verbeicle beeld van rechtvaardigheid en vrodc:;ti<·hting 
h •uft omboog geheven. 

Helaas, wat onmogelijk scheen, is reeds gcs hiecl. 

HOOFDSTUK XII. 

DE KAAPS HE HOLLANDERS EN DE VRIJSTAAT. 

Bij het bespreken van de Zuid-Afrikaansche politiek is hel nuoclig 
zich te herinneren wat Chumbcrlain in .zijn helderder oogenblikken als 
buiten twijfel stelde. Ilij beweerde namelijk, dat de oplos~ing van hel geheele 
vraagstuk te zoeken was bij de Hollanders van clc Kaap-J;olonie en niet 
bij Ie ucwoners van Trans vaal. In zijne redevuering van den 2 2 11 April 
r8l)6 ~telde hij als algemeen erkend beginsel vast, dat wij iedere poging 
hadden aan te wenden, alle mogelijke middelen hadden te bcpweven om 
de goede verstandhouding tusschen de Hollanders en Engelsehen te ver
zekeren. Hij bracht ons in herinnering, dat wij even goed een Hollandsch 
bestuur als een Engelsch bewind hadden te voeren, en dat het onze 
bedoeling moest zijn met onze Hollandsche mede-onderdanen up goeden 
voet te blijven. Bij een vroegere gelegenheid, den q" Februari 1896, 
beweerde hij, dat wij allen, hij voor zichzelf zoowel als zijne voorgangers, 
bereid zouden gevonden wor !en de IIollandsche gev >clighciJ te eerbiedigen. 
Hij voegde daaraan toe: •het is eene zeer gewichtige zaak, die de meest 
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ernstige overweging eischt, wat te loen, als wij tot een oorlog.gectrongen 
worden, waartegen het Hollands he gevoel zich verzet.» HeL bewijs en de 
t .>etssteen van een goede en gezonde politiek in Zuid-Afrika ligt dus, 
volgens Chamberlain's frase zelf, in het antwoord op de vraag, of die 
politiek ons waarborgt steun te zull en vinden in de sympathie en mede
werking van de meerderheid der Hollandsche bevolking in Zuid-Afrika. 
Ongelukkig genoeg is het juist dit, wat de politiek van de tegenwoordige 
Regeering niet bereikt heeft. Zij heeft den geheel en Oranje-Vrijstaat ge
worpen in de armen van Transvaal; de oorzaak daarvan ligt voor de 
hand. De Vr~staat is, gedurende meer clan één mensellengeslacht op voet 
van de beste vriendschap met groot-Britannië geweest. Die eenige volstrekt 
onafhankelijke Republiek in Zuid-Afrika was de eenige staat met welken 
wij in de beste verstandhouding waren. De Koloniale politiek van 
Chamberlain heeft tot uitkomst gehad den Oranje-Vrijstaat van ons af te 
scheuren en al de burgers van die onafhankelijke Republiek in slagorde 
te stellen tegenover ons, schouder aan schouder met de Boeren van 
TransvaaL De verklaring van dit feit is zeer eenvoudig. 

De vervreemding had haar oorsprong in de samenzwering die mislukt 
is donr de onzinnige overijling van Jameson. Het eenmaal ingeworteld 
wantreuwen, dat Chamberlain's polilick had ingeboezemd, bracht de 
V rijstaters er toe een offensief en defensief verbond met Transvaal aan 
te gaan. Dit plan zou echter tot niets geleid hebben, ware het niet dat 
het wantrouwen, door de gebeurtenissen van r895 en '96 verwekt, 
dieper en krachtiger was geworclen door Chamberlain's politiek, toen 
hij de ·luwe aanspraak op de suzereiniteit van r88 r te berde bracht en 
hij zijn eigen voorstel weder terugnam, op hetzeltcle o genblik dal het 
door de Boeren was aangenomen. President Steyn en de Kaaps -he 
Hollanders deden hun best, gelijk door Chamberlain zelf is erkend, 
om ecne vreedzame oplossing mogel~k te maken. Het was enkel en 
alleen, t en zij door den etuidelijken toeleg van Chamberlain'::; daden 
lol cle overtuiging waren gekomen, dal niets anders clan de vernietiging 
van de onafhankelijkheid van Tran vaal hem tevreden z u stellen, dal de 
Vrijstalers de wapenen opnamen ten b~hocve van de bcdr igcle Republiek. 

V()( r ons . die op ons gemak l 'huis zitten en over oorlog keuvelen als 
gul l het eer een geanimeerd spell etje dan een schrikwekkende werk lijk
heit!, voor ons, z g ik , is hel moeilijk de volle beteekenis der heldhaftige 
zelfopoffering te schatten, die I et optreden van den Oranje-Vr~staal in 
zich slui~. Het onmiddellijk gevolg is geweest, dat de geheele mannelijke 
b volking van de kleine r publiek naar het oorlogsvelcl moest gezonden 
worden, niet alleen om al de ontberingen van den krijg het hoofd te 
bicden, maar te moeten vechten met het mogelijk uitzi ht op gehecle 
vernietiging door de overweldigende legermacht van het Brits he Rijk, 
en dat alles ten behoeve van hunne bedreig le onafhankelijkheid. Wij be
weren daarbij natuurlijk, dat het nooit in onze bedoeling gelegen heeft, 
hunne onafhankelijkheid te bedreigen. Hoe onwaardig moel dan di zelfde 
politiek geweest zijn, die de tegenovergestelde overtuiging opdrong aan 
mannen, die alles te verliezen hadden; een politiek, welke die overtu iging 
zoo diep en algemeen deed wortel schieten, dat zij bereid waren hun 
leven op te ofTeren om de reelelijkheid van hunne ongerustheid te bewijzen. 

Geen mensch ter wereld kan beweren. dat de Vrijstaters Lle Engelsehen 
onrechtvaardig of niet op gelijken voet behandelden. Daar kunnen geen 
grieven van Uitlanders worden aangevoerd tegen den kleinen Vr~staat. 
Daarom had President Steyn het recht zijne overtuiging uit te spreken 
omtrent de politiek van onze regeering. 
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t lp d n 11" Oe tob 'r ri ·htte President Steyn eene prudamatie tol d · 
lJurgers van den Vrijstaat, waarin hij zegt, dal de Zust•r-rcpubliek op 
hel punt slaat aangevall n te worden door een gewctenlooz ·n vijand, 
die re els lang naar een voorwendsel gezu ·ht heeft om de Afrikaanciers 
te vernietigen. IIij vcrvolgt met te zeggen, dat clc bewoners van den 
Oranje- Vrijstaat door velerlei banden zoowel als door ·en rorm ·cl tractaat 
aan Transvaal vcrbonden zijn, waarom hij plechtig verklaart, voor het 
oog van den almachtigen God, dal zij gedwongen zijn een machtigen 
vijand te wederstaan, als gevolg van het onrecht een broeder en vriend 
aangedaan. 

Heiligt' vPrplichtingcn (i~OO p;ntü de pro<·ln.matie voort) hcblH'n 'l'ransvaal 
nirt gPITijwanrd tpgcn <'1"11 anncxatie-salllPilZ\I'!'ring. \VantH'CI' hare onafhanke
lijkheid vPrniot igu WOL'dl, ;:nl lwt. bestatul vn.n den Omnje- Vrijst n:tt. als ccne 
zelfstandige republiek een hc•rsen,whilll blijkPn. 

])p el'l'aring; van hPt yerlcdPno het't't duielPiijk nanp;ptoond, dat er gcpn vcr
trouwl'n te strllcn is in do plo<'htig<• beloftpn en verplichting-c•n van (;root
Brit:mnië, wanneer het bestuur, dat aan het roer is, zich \'OOrbehoudt allo tmk
tah•n met 1·oelPn te trcuC'n. 

Na •en historisch overzicht te hebben gegeven van al het onrecht, !lel
welk hij aantoont dat aan Transvaal is aangedaan, gaal Presielent tcyn 
aldus voort: 

DC' oorspronkelijke ('on\'C'nfic,; ;:ijn door Groot-llritanië I'Crwrong-Pn <•n \'C~r
draaicl om er cPn midelel van (p makPn toL hPt nitoefnnen van tirallniP tc•g;Pn-
01 !'I' 'l't·nn~vanl, dat danrcnt<•g-c•n nooit het oni'Pc·ht jPI-(l'IIS haar bc•gaan gc•lnu·hl 
het'il hPtaald te ;:cttrn. (lpen se·hijn van PrkentPI\jkhc·id werd getoond 1oor ck 
tOPI!;l'I'PndhPid jc•gPns .Uritsc·he ondPrd:uwn, dir naar n•t·ht \'11 wet ICII'n en gcH'eiPr<'ll 
1·erbenrd hadden. ll<•t buig<•n \'OOI' elp dritse·he l'i~<'hf'n zon 1-(Piijk gcstaan hc•hhen 
mPt h t ver! i s van cene onafhankl'lijkheid, die gc•ko~ht \\'as met ons bloed en 
onr.<• tJ·anen. 

Lif'durendc• vele jaren ;:ijn Britse· he t ro<'Jl<' ll s:t:w.gct rokkPn tot op elP grenr.<•n 
1:111 'l'r:tnsvaal, ten Pinde de ]{.c•]Jilhlic•k door dr<'il-(lllll<'nten te dwingr·n a:ln de• 
Britse lH• Pise·hcn toe tP g'i'\'l'n. ])p sluwe• pl:tnH<'Il \ ' tUl h!'n, wier c•••nig;c• <lrijt\·ppr 
1-(0ud<lot·st \\'as, schijnPil nu te \I'Ordc•n \'('1'\l'f'ZI'Illijkt. llttldP hl'l'lll-(l'nd<' :\:ut liPt 
Per- <•n I'Cchtsg<'vocl \ 'tUl duizenden l!}ngPisehen, clie claclPn l'an roofzuc·ht <'11 

ruw g,..w<•ld 1'entfsc·h11 \l'<'n, \'C rfol'i t dP Oranje- V rijstaat elP ongm·cc·ht ighcdcn 1 au 
1'<'11 Brit~ehcn staatsman. 

Na zijn vcrtrouwen te hebb n uitgedrukt, dat de Almachtig· hen zal 
helpen en steunen, na d • burgers te h ·bl>en aangemaand niets te doen 
wal Chrislenen en burgers van den Vrijslaat onwaardig zou zijn, besluit 
de President met de volgende woorden: 

Burg<'rs \ '1\11 den Vrijstaat, sta:tl op alH c'·én man I<'!!:Cll dt•n V('l'drukk<'r, 
tc•gen den ,·erkl'(whtcr van :dl<' n·c·ht! 

Voordat het ultimatum door hel Transvaalsrhc Gouvernement de wereld 
was ingezonden, deed President tcyn nog- ccnc laatste wanhopige poging 
om het Britschc Gouvernement over te halen zijn politiek van bedr •iging 
en uittarting te laten varen. 

In een depcche, gedateerd van cl en 27" Scptcml>cr stelde l'rcsidcnl 
teyn in het licht, dat clc toon van de Brits he nota's ecnigszins gewij

zigd was en dat de Hooge Regccring het standpunt had verlaten, waarop 
de onderhandelingen met Transvaal waren geopend. Op zijn raad had de 
Transvaalschc regecring toegestemd tot het ingaan op een onderzoek. 
Hoc groot was dus de teleurstelling van hel Vrijstaatschc Gouvernement 



60 I ' ILI!:'J' H~Cil'l' AAN ONZ~ ZI.IDI~? 

en heel het volk, toen het duidelijk werd, dat hunne pogingen· ten gunste 
van cene vreedzame oplossing nutteloos waren. 

Het Vrijstaat chc Gouvernement was nog steeds bereiel zijne diensten 
aan te bieden, ten einde eene oplossing van de moeielijk heden te vcr
krijgen op eerlijkP.n en billijken grondslag. 

De p gingen van den Oranje-Vrijstaat om den vrede te verzekeren 
werden vcrvolgens niet weinig belemmerd door het feit dat, niettegen
staande de herhaalde verzekeringen van de Britsche Regcering van niet 
te willen treden in de binnenlandsche aangelegenheden van Transvaal of 
up de onafhankelijkheid van de Republiek inbreuk te willen maken, zij toch 
een politiek bleef volgen, die juist eene tegenover gestelde meening recht
vaardigcte. De Vrijstaat kon het niet denkbaar achten, dat het vcrschil 
omtrent het burgerrecht en de vertegenwoordiging eenigszins zou kunnen 
rechtvaardigen de uitgebreide en steeds toenemende militaire toebereid
selen aan de grenzen niet alleen van Transvaal maar ook van den Vrijstaat. 
Aldus w relen zij, choon niet dan schoorvoetend, geelwongen de con
clusie le maken, dat deze toebereidselen de bereiking van andere doel
einden beoogden; de kennis daarvan kon den Vrijstaat aanleiding 
geven voorstellen te doen ten einde ze te verijdelen. 

Om kort te gaan, Presiel nt Stcyn venrouwde dat de Britsche Regcc
ring de gelegenheid zou waarnemen om, terwijl verdere onderhandelingen 
nog gaande waren. verdere beweging of vermeerdering van troepen te 
doen ophouden; hij zou daarom gaarne omtrent de inzichten van de 
Brit· he Regeering worden ingelicht, vooral wat betreft den eigenlijken 
aard en den omvang van de conce siës of maatregelen , die ztj zou 
kunnen aangeven als in haar oog noodig of voldoende om beide partijen 
voor goed tevreden te stellen en de bestaande geschillen voor altijd af 
te doen. 

President teyn zeide in zijn telegram van den 3" October, dat hij 
niet inzag in hoeverre er cenige billijke grond kon bestaan voor de 
bewegingen der Britsche troepen. Inlegend el, hij geloofde, dat de toe
nemende militaire maalregelen de pogingen belemmerden van hem zelf 
en van allen die oprecht lijk hun best deden um den vrede te hand
haven en eene eerlijke schikking mogelijk te maken. Hij wcnschte zijne 
ernstige u vertuiging te doen houren, dat op de auturitciten, die het 
militaire element hadden te baal genomen en die sedert een politiek van 
hc(h·eiging en interventie hadden gevolgd, de gehccle verantwoordelijk
heid zou rusten, indien alle pogingen mochten mislukken om den vrede 
te bevestigen en ecne eervolle schikking in het leven te roepen. IIij kun 
niet anders clan het feit erkennen dat, met het oog up de houding van 
de Britsche autoriteiten, aan de Transvaalschc Rcgecring niets te vcrwijten 
was wegens de reeels genomen maatr ·gelen. 

IIij werd te meer gesterkt in zijne mccning door het feit dat, daar hij 
steeds zonder antwoord bleef op zijn depcche van 27 cptcmber, het 
billijke verzoek daarin Yervat, namelijk, dat de Britsche autoriteiten de 
afz •ncling en de bewegingen der troepen zouden staken, - wat waar
schijnlijk h t oproepen van de burgers der bt:idc Republieken zou hebhen 
voorkomen, - niet alleen was ter zijde gelegd, maar de bedrijvigheid 
in de militaire lucbereidsc.:lcn en het afzenden van troepen nog sterker 
aanhield dan ooit. Dat ge,·aar en dat uitstel maakten hem ten hoogste 
bek mmerel; hij toonde de noodzakelijkheid aan van onmicld llijk han
d 'Jen, zno nng ,·erclcrc pogingen in hel werk zouden gesteld worden 
om ecne Hedelic,·endc oplossing te verzekeren. og eenmaal bood liij 
opnieuw zijne oprechte diensten aan tot bereiking van dit duel, maar tevens 
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vreesde hij, dal die diensten waars hijnlijk nutteloos zoud n ~:ijn, zoo ze 
niet vergezeld gingen nf vooraf werden gegaan door e 'lle volledige toe
stemming in hel gevraagde in zijne depechc van 2ï S plember. 

Wat ook mag gezegd worden omtrent cl n minder gelukkigen vorm Véll1 
het Ultimatum cl r Boeren. niemand kan iets hebben aan te merk n op 
de zeer gematigde bedenkingen van President Steyn. Indien r nuit eenige 
ernstige wensch aan den kant onzer Regeering was geweest om te do n 
wat mogelijk was tot vredelievende schikking, dan zeker vcrscha ftcn 
President tcyn's tegem etkomingen haa1 een uitnero mie gelc.;enhcid tol 
vervulling daarvan. Maar zij bleven onbeantwoord van de zyd onzer 
Reg ering en het resultaat was dat President Steyn, met een teg .nzin, dien 
niemand kan gevoelen, zoo hij zi h niet kan voorstellen wat bet z ggen 
wil, de gcheele mannelijke bevolking van een land toL een hopelooze en 
vertwijfelende worsteling op te roepen, zijn volk aankondigde 1 dat de 
oorlog onvermijdelijk was geworden. 

Het is waarschijnlijk, dat het oordeel van den Vrijstaat meer dan eenig 
ander element zal gelden om bij ons volk eene besliste meening te 
vormen omtrent de vraag aan welke zijde het recht is. De Vrijstalers 
waren in een positie, die hen in ;;taat st lel dadelijk de ·wezenlijke 
richting en str kking van onze Koloniale politiek te vatten. Al hun be
lang lag in het geloof, zoolang althans dat geloof mogelijk was, - daL 
onze Minister van Koloniën oprecht en eerlijk was in zijne onderhande
lingen met TransvaaL Toch bleek hun het resultaat van zijne politiek en 
van zijne anteccdenten van dien aard te zijn, dal zij tegen wil en dank 
tot de overtuiging werden gedwongen, dat zij 1 even goed als Transvaal, 
bedreigd werden met het verlies hunner onafhankelijkheid en de vernie
tiging van hun nationaal bestaan. Dat was maar niet enkel een losse 
meening, maar zij stonden bereid hun leven op het SJ el te zetten als 
bewijs voor hunne gegronde overtuiging. Het zou de m eite waard zijn 
eens na te gaan, hoe vel n, die in Engelan l het hardst schetteren van 
oorlog, zich onmiddellyk zoo stil als een muis zouden houden, als zij 

• werden opgeei ·cht om hetzelfde bewijs van de innigheid hunner ov r
tuiging te geven, dal door Llen Vrijstaat zoo schillerend is geleverd. 

Wat de Kaaps he Hollanders betreft, hunne houding is tot heel n zeer 
g rcserveerd geweest. Wel he~ben zij zi h doorloopend ijv rig bemoeid 
tot behoud van den vrede. Telkens en telkens zijn zij tuss ·hen beide 
gekomen met hel doel Pr id nt Krüger te bewegen oncessiës te doen, 
en ook Lelkenmale beuben zij als hunne stellige overtuiging uitgesprok n, 
dat de concessies, door hem gedaan, onze Regecring hadden moeten l vreclen 
stellen. Op den r 5" Juni gaf het Kaapschc Ministerie by monde van 
Mr. Schreiner aan Sir Alfred MiJner L kent'len, dat naar hunne meening 
de stand der zaken van dien aard was, dat een tusschenkomsl in de 
binnenlandschc aangelegenheden van Transvaal in geenen deelc te recht
vaardigen zou zyn. Op den 7" Juli vaareligele het Kaapsche Ministerie 
weder bij monde van Schreiner eene verklaring uit, waarin de meening 
opnieuw werd bevestigd, dat het bezigen van geweld ten inde degelijke 
hervormingen in Transvaal te weeg te brengen ongere -htvaardigd zou zijn, 
ook al deden zij zelf al wat in hun macht was om op zulke hervormingen 
aan te dringen. Een dag later maakte Schreiner zijne verklaring openbaar, 
dat het Kaapschc Gouvernement Presielent Krüger's nieuwe voorstellen 
omtrent het burgerrecht als bevredigend en aldoende beschouwde en als 
geschikt om ecne vredelievende oplossing te verzekeren. p den IO" J ui i 
nam de afdeeling van den Afrikaanderbond aan de Kaapstad eenc reso
lutie aan, waarin aan de Rcgeering gevraagd werd, het beginsel van 



G2 I' l[}~'r RI~ HT A \.N OXZ8 ZT.JDE? 

arbitrage aan te nemen, g lijk op de con~ rentic in den Ilaag werd vonr
gcsl lel en ven! cligd. 

Drie-en-vijftig led n van hel Kaapschc Parlcment teekenden een adres 
aan hunne broeders in Transvaal, betuigende cene innige sympathie met 
hen in hunne legenwoonlig beproevingen en levens d n raad inhoudende 
aan President Yrügcr, het voorslel Lot en g ·mengde commissic aan te 
n m n. President Kriigcr verecnigde zi h met dien raad, doch met het 
ccnige gevolg, dat hem h l voor: lel door cl n voorst lier zelf in het aan
gezicht werd teruggeworpen. Daarop leverelen de Kaaps ·he Hollanders bij 
Millncr cene mcmori in, waarin zij hem smeekten zijn eens gegeven 
woord niet terug lc nemen, maar over t gaan tot het benoemen ,·an 
ccnc gemengd Commissie, zooal hij zelf had voorgesteld. Maar zij 
spraken tot oorcn, die zi h doof hielden. llad hij geluisterd, dan zou de 
oorlog zijn afgewend. 

De Hollanders van de lw e Republieken waren vol vcrtrouwen op den 
steun en de sympathie van hunne broeders in de Kaap-Kolonie. De IIoogc 
Commissaris en 'chrciner hebben ecnc proclamatie uitg vaarcligd, waarin 
de Hollanders aan de Kaap bedreigd werden met de straf op hoog
vcrraad, indien zij h t waagden de parlij te steunen, met welke de Reg c
ring in oorlog zou zijn. Aan den ancleren kant wordt de Kaap-Kolonie 
overstroomd met manif sten, waarin een beroep g daan wordt op hun 
go den wil om de Republiek te steunen en bij te staan. 

Een di r manifesten is een rond chrijven, uitgevaardigd in het Engclsch 
en Holland eh, en getcekcnd door Viljoen, veld· c-ornet te J ohann sburg, 
met het op chrift: «Beroep op Je Afrikaanders. Adres tot onze stamgenootcn 
aan beide zijden van de Oranje-rivier ,• waarin zij worden uitgenoodigd 
zi ·h te vcrklaren omtrent hunne houding in de onzek re l ckomsl. Het 
eB roep» bra ht Englands handelingen in herinnering betreffende Slach
tersnek, de diamant-velden en Jameson's roofto ·ht. Engeland is er slc hts 
op uit Majuba te wreken en de Afrikaander-natie uit te roeien. Alleen 
aan het bestaan van de twee ona01ankclijke Republieken is het te dank n, 
dat de Afrikaander in de Engebche koloniën geduld wordt. Indien die 
Republieken in de handen van de Engcl15chen kom n. zullen de Boer n 
van de Kaap-Kolonie en atal ontwapend worden. Hottentotten zullen 
met hen in het Parlement zitting nemen. 

Dnnrom, mannen vnr\ onzen stam en le\'C!nue ond r dr Engl'l~ehe vlag, w .. t rn 
verstnat wel, dat de vrrnictiging van de BoPren Rrpnhlieket\ hetzelfde betPekent 
nis uc vernietiging vnn de Afriknundcrnntir. fndil'n u!' Republieken l!•n onder
gaan zal mC'n vnn dr Afrikaanders sle<·ht>l spr<'ken ab vnn ec-ne mttic-, dir P<'ll

manl bestaan h cft. \\'eet wel, dat in dit ge,•al Engelar ds ij:-.nrrn juk op ll :-.al 
drukken en u znl doen krimpen tot den laat~tl'n dag. \\'anrom, zoo vraag ik 
u, :mlt gij toelaten dat Engeland uwe Kolor\ie, HW grlü, nw v!' , ja :o~rlf,:; uw 
eigen p rsoon zn.! gr.hrniken om uwe Bro<'dC'rs en stamgenootPil uit to rocirn '? 
Afl·ikaandcrs 1 blijft trouw ann uw Pi gen volk! 

Op het oogenblik is alles nog in afwachting, maar de sympathiën van 
de meerderheid der blanke bevolking in de Kaap-Kolonie zijn aan den 
dag gekomen in het feit, dat zij bezig zijn m naam der menschclijkheicl 
een fonds bijeen te brengen, waarvan de baten uitsluitend ten voordcclc 
van Tran vaal zullen worden aangewend. De uitnoodiging tot inschrijving 
ten bel10e~e van de Transvaal:>che gewonden en weeluwen draagt de 
hancltcekenmg van Hofmeyer en andere voorname leden van den bond; 
daarin heet het: 

In weC'nvil vnn <lP uitet·sto pogingrn om drn \TOCIP tr hC'war<'n, is du 
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oorlog reeds fci!C'lijk verkbat·d. Daar :>.ijn w<>inig Koloniale A frilmnndc•rs, dir 
niet door banden van bloedverwantschap of vri!'ndsc·hap aan do inwonPn; der 
beidC' Repnblicknn vcrbonden zijn. Het. is niet meer rlrtn un.t.nnrlijk, dat htlllll C 
sympathie zieh in een wettigen vorm zal moeten openbnrcn. \V:d kunnen zi.i 
doen'? Do wapPnen opnemen om hunne Broeden; in den oorlog ter zijJc Ie s!tL:ln'( 
Hun plic·ht n.ls Brit.~ehc onderdanen vcrbiedt zulks. Wij doen C'en beroep op 
het gemoed van icdercn Afrilmander om het fonds met alle kraeltl t.c oud r
stcnnen. 

Het is goed in dit verband nog eens in herinnering te brengen het 
welberaden oordcel van Lord Randolph Churchill, met hel oog op hel 
gevaar, dat wij achttien jaar geleden liepen door het voortzetten van d n 
oorlog met TransvaaL Lord Randolph had in zijn gewonen stijl hel loc
geven na Majuba op hel heftigst bestreden; maar toen hij naar Zuid
Afrika was gegaan en den stand van zaken met eigen ogen gezien had, 
trok hij zijne wo rden openlijk in en dat in termen, die op het huidig 
oogenblik nog wel eens met nadruk onder ieders aanda ht m gen gebracht 
worden. Na de opmP.rking hoe in 1891 de oude vijandschap tuss hen de 
Engelsehen en de Hollanders volkomen voorbij scheen te zijn, «dank zij 
het genie van den Eersten Minister Mr. Cecil Rhodes», die «den weg had 
gevonden om het vertrouwen van de Engclschc en H !lands he kolm isten 
te winnen en te behouden», gaat Lord Randolph aldus voort: 

Naar recht en billijkheid moet hier nog gezegd worden, dat de s ·hcrpzinnige 
polilick van Rodes all en mogcl\jk gemaakt is door con eind t maken 
n.an den oorlog met 'l'ransvaal in 1 81, en vooral door de wijze waarop t.lit 
geschiedde. Het opgeven vn.n Transvaal en de vrede, door Gladslonr ruel. do 
O\'Cnl·innaar. van Majnba Hili gcsloten, waren indertijd en z\jn nog sto ds on
dcnverpen van st:herpè kritiek en bittere vcroordccliuf!: bij vele sLaat.sliodon in 
het moederland, auo1·um pars parva fui. Beter en nauwkeurig r in i icht i ng, \·er
ccnigd met koele ovcrw<:lging, leidt mU tot de cotlelLlsie dn.t, zoo de Bt·itsc,hc 
Rcgcering van dien tijd partij hn.d getrokken van hn.rc sterke militaire positie 
n do lcgcrmaeht der Bocren had vernietig<!. zooals zij gomukkelijk hn.d kunnen 

doen, zij inderdaad Transvaal zou hebben herwonnen, maar zij zou de 
Kan.p-Kolonie hebben kunnen verliezen. Het Holln.ndseh gevoel in de Kolonie 
was zoo verbitterd door wat hot hesehou wde als de onxeehtvn.nrdige, tron w-

-loozc en willckcn.rige j)Olitiek jegens de Bocren vn.n •rrn.nsvaal gevoerd door 
Bartie Frcrc, Thcoph iltLs Hhcpstonc n Ow n Lanyon 1 dut ten slotte de 
triomf der Britsche wapenen, bloot door ruwe overmacht, hen voor goed 
van Groot-Britann.ië zon v rvreemd hebben, zonder oenige hoop hen ooit weer 
voor zich te winnen. Parlementaire regeering in een land 1 waar de Hol
landers h t Parlement beheerschon, zou olllUogelijk geworden zijn: en zonder 
Parlementair bcstunr zou de Kanp-Kolonic onregeerbaar z\jn. De l.oonmalig·o 
grootmoedigheid door het Gladstonc-Miuisterie betoond in bet sluiten van vrede 
mot de Boor n, na twee venlOclerende militn.ire n dorlagen van het l~ngolHeho 
lcgct·, sprak zoo duidelijk tot het rechtsgevoel en het verstand van de Hol
land~< ·he Kaap-kolonisten, dat veel van de vr~egore grieven w rden vergeten 
on vergeven, daar :.~ij als bcwij,; kon gelden voor de totnJe wclwillondheid jegens 
den Holln.ndsehen ~;tam in cle gemoederen van de .Engelsohcn. ~amcnwcrking 
tussc·hen het Holl~uLdsch en Engelsch clement in de lütap-Kolonie werd van 
dien dn.g af mogelijk, en die sn.menstolling werd door het bc~tu ur vnn 
Rhodcs als werkelijkheid erkend en heeft sedert naar allen ";chijn vast wortel 
geschoten (.Men, Mine~;, aud AnimalJ; in f:lotüll-Afrien." by ].;ord ll.tm(lolph 
Uhurehill, 1892, pp. 213 24.) 

Ik kan dit hooofdscuk niet eindigen zonder nadrukkelijk de aanda hl te 
vestigen op de gematigde en tevei1S gewichtige verklaring, ingediend bij 
onze Regcering door de vcrtegenwoordigers van de Hollanclsch Gerefor
meerde Kerk in Zuid-Afrika. Op den JO" Juni zonden de leden van dit 
lichaam eene memorie aan MiJner, waar ik het volgende uiltreksel aan 
ontleen: 
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Als ID[LllUen, boklncdendc het \'Cmntwoorclelijk ambt. >an lid van het. Modcram<'n 
der Hollmul~eh Gcrefo,·meorde K<>rk in Zllld-Afrika, als prediker . .; . van het 
Evangelie de,; V re do~, als vertegenwoordigende \élllc Kerk, Mn in geloof, taal, 
litlma.tüst'hap en bloed,·erwantsehnp u1et de Burgers \'n.n •rransvaal, :tls getrouwe 
ondPrd:tncn vnn on>~e beminde Koningin, wenschon wij bij uwe Exccll ntie Cl' 

op aan te dringen, niets or1beproefd te laten dat strekkeu kan m" alle dadf'n 
vt1n ,·ij:wc.lschap af te koeren. \Vij hitivoren bij de gcclachtc t1an de ge,•olgeu, 
welke die daden ?.onder cenigcn twijfel :o:onden na zic·h sloepen. Het st.anwcrsehil 
tussehcn Holland rH on Engelsehem :o:ou diepe•· gc,·ocld worden; de breuk t.nssehen 
tic beide ardcclingcm van on>~e Zuiti-AJ'rikaansC'he gc,mccnsehn.p zon onhcclbaar 
worclPu; de gcbPehtlwid van Hare Maj stcits getrouwe Holland,;che onderdanC'n 
zon den hevig;;tcn BelJOk te vcrcl•u·cm hebben, waar zij ooit aan is blootg steld 
geworden, en d , hoop op crn Vercenigd Zuid-Afrika >~Oil voor altijd zijn ,·erijdclcl. 

Ons, ~tnuulc llllitcn het. politieke st.rijdpork, ons zou h •t \'Crilelril tu~schPn de 
voor:;tnllrn van uwe Ex<·olloutio en di(, van }'r ~iclout Kriil!;er moc>ilijk do gn•
wcJrn :owlrijnon te reclrtntardigon, die c n oorlog tu;.;sehrm lTtwe Majestcits 
tro p n Pn de Hm·gor · \ ' :111 'l'musvaal O\'CI' geheel Zuid-Afrika zou brengen, 
en dat voor langen dltur. 

Een ernstiger waarschuwing werd nooit door een kerkelijk lichaam tot 
het hoofd van een Staat gcri ht, op den vooravond van een vers brikke
Iijken oorlog. Maar evenals het geval was met alle, die haar voorafgingen: 
de ooren bleven door om te hooren. 

HSOFDSTUK XIII. 

DE GENESIS VAN F.ENE MISDAAD EN HAAR NEMESIS. 

De huidige oorlog, een slag in 't aangezicht van Christendom en 
mens hclijkhcid, werd den Bocren opgedrongen door een regecringsbcleid, 
dat zich in parlementaire taal moeilijk raat noemen. De Bocren hebben 
zeer zeker hunne leko!tkllmingen, en ik wil volstrekt ni t beweren, dat 
hun regccringsstelscl volmaakt i·, noch dat hun bcheer in alle opzichten 
den toets kan doorstaan. De Uitlanders hadden tal van gri ven , en op 
ons rustte de pli hl te trachten daaraan te gcmoet te komen, althans voor 
zooverre dat mogelijk was zonder oorlog en zonder on<:c plechtige b !ofte 
te vcrbreken, dat wij ons niet met de binncnlanclsche zaken der Zuid
Afrikaan. chc Republiek zouden bemoeien. Dat toegegeven, kan ik mij voor
stellen, clat er menschen zijn, die er President Krüger een vcrwijt van 
maken niet zoo ver tandig te zijn geweest om in te zien, dat hij door h t 
vijfjaars burgerrecht aan te nemen, de oorlogspartij had kunnen nm cl en tuin 
leiden. Wij behoeven Je verantwoordelijkheid voor President Krüger's 
fouten en tekortkomingen niet te dragen. \Vij hebben slechts de vraag te 
beantwoorden, of onze politiek in alle opzichten correct is gew est, of 
wij in dezen steeds eerlijk en oprecht hebben gehandeld, n of wij als 
ho gcre, meer beschaafde macht alle mogelijke middelen hebben aange
grepen m de achter locht van den zeer wantrouwenden ouden Roer, met 
wicn wij lc doen hebben, weg te nemen. 

Ongelukkig hebben wij dat juistniet ge laan. Wij hebben al h 'L mogelijke 
in 't werk gesteld om wantrouwen te voeden en achterdocht gaande te 
maken. nzc politiek is listig en bcdricgclijk geweest; wij hebb n aan-
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spraken doen gelden, die bcw zen kunnen word en ongegrond te zijn; 
wiJ hebben volstrekt geweigerd het eenc grootc twi~tpunt aan arlJitrage 
te onderwerpen en hen ten slotte tot den oorlog gcdw ngen dour ons 
eigen vonr~tcl te vcrwerpen op 't oogcnl>lik, dat 7-ij het aannamen. De 
bc. te zaak ter wereld - en ik heb nooit ontkend. dat de Uitlanders een 
goc le zaak voorstaan - zou voor goed gcbrandm.crkt zijn door de wijze, 
waarop zij is behandeld. 

\Vat op den bod m van alles lag en bij voortduring de pogingen van 
alle vredestichters he ft verijdeld, was de innige overluiging van President 
Krüger en zijne raadslieden, dat de Minister van Koloniën het er op 
gcz l had, hoe dan ook, hunne Republiek te vernietigen en Transvaal 
in een Britschc kolonie t veranderen. · 

Ten einde zich van Presielent Krügcr's overtuiging ccne verklaring te 
geven, dient m n terug l denken aan de samenzwering, die door hel 
nooit gcno g te belreuren ongeduld van Jamcs n even spoedig \'Cr
ijdcld werd, al.· zij aan het li cht kwam. Het is geen oude geschiedenis, 
want zij daleert slechts van vier jaar herwaarts, en het is ten een en male 
onmogelijk President Krügcr's aarzeling om onze vcrzekeringen aan ten men 
te begrijpen of ons op ons woord te g lolwen, tenzij wij ons voor een 
oogenblik in zijne plaats stell en, n opmerken, in welk licht hij clc zakC'n 
moest zien. 

President Krüger weet, dat Chamberlain hem in den herfst van 
1895 een ultimatum ?.u nd, waari.n met oorlog gedreigd werd, indien 
hij clc «Drifts» niet heropende. Om oorlog te vcrmijden gar hij toe, 
her pende de «Drifls>> en stond onmiddellijk daarna voor 't fait accc>mpli 
van cenc samenzwering tegen zijne r gcering, die cl r cl n Eersten 
Minister van de Kaap-Kol nic was op touw gezet, gewapend en van 
geld voorzien. 

Hij zag, dat Chamberlain, ten einde de gewapende interventic van 
Britsche troep n te vergemakkelijken, aan Rhodes een strook lancl had 
afgestaan, die voor een inval aan Transvaal als loopplank dienst kon 
doen. Hij zag onk, .dat Chambcrlain de regeling verhaast had, waarbij 
de bereden pnlitic in geval van no cl ter beschikking van Jamcson kon 
worden gesteld. Toen eindelijk de samenzwering onder de Uitlanders 
pakte, zflg hij J amcson aan 't hoofd van de door Chamb rlain aan hem 
afgestane troepen den strookgrond als basis voor zijn inval in de Repu
bliek gebruiken. 

Al die feit n kent hij. Maar wat hij bovendien nog weet, is, dat de 
volg nd vcrklaring, wat betreft de medeplichtigheil van Chamberlain aan 
h t <loodclijk komplot, duidelijk is gemaakt aan en in wijden kring gcloofu 
wordt door hen, die een deugdelijke kenRis van de Zuid-Afrikaans h 
zaken bezitten. 

De verklaring betrekkelijk de samenzwering om het Boeren-Gouver
nement in de Transvaal omver te weq en werd door Jameson gedaan 
aan Lord Rosmead, Hooge Commissaris van de Kaap, en werd in 
zijn geheel ui tg I egel aan Graham Bower, den Keizerlijken Secretaris, 
die, weg ns ziekte van Lord Rosmead, in werkelijkheid als Hooge Com
missaris handelde. 

Zij was ook medegedeeld aan N ewlon, den Keizerlijken Magistraat van 
de grens, en was tot in kleinigheden uitgewerkt door Ja meson ond r
adminislral ur oncl r toezicht van de Kroon der terreinen van de Char
tercel Company. 

Dit alles, met uitr. ndcring van cle mededecling cl er samenzwering in 
groole trekken aan Lord Rr>smcad, is offici cl erkend 'n wnnll aan

V 
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genomen als bewezen. Verder is het uitgemaakt, dat voordat de . eerste 
Minister van de Kaap in deze samenzwering ten volle inging, hij het 
noudig achtte zich bij zijne plannen te vcrzekeren van de hulJJ van het 
Departement van Koloniën. Daarvoor zond hij zijn ftrlns Achates Rutherford 
Harris naar Londen met opdracht Chambcrlain mede te deelen wat er 
broeide en hem te vragen de overdracht van den terreinstrook, die als 
loopplank moest dienen, en de overclracht van de p litie te bespoedigen, 
ten einde hen in staat te stellen de samenzwering van buiten af te 
onllcrstcunen. Harris volvoerde zijn opdracht en seinde aan Rhodes den 
uitslag van het onclerhoncl. 

Eerst weigerde Chambcrlain, maar nadat Harris «ronduit gesproken 
had» met Fairfield van het Departement van Koloniën en aan Cham
berlain den inhoud van een telegram van Rh odes had bekend gemaakt, 
wa'trin deze hem waarschuwde, dat als hij de samenzwering verhinderde, 
hij Zuid-Afrika zou verliezen, gaf Chamberlain toe. 

Onder het voor de hand liggende voorwendsel, dat het noodzakelijk 
was, de werker aan de Bechuanaland spoorweg tegen (niet bestaande) 
wilde stammen te beschermen, gaf hij de politie en de loopplank in 
handen van den hoofdsamenzweerder. 

Verder had Krüger vernomen, dat de wisseling van mededeelingen 
tusschen de agenten van den samenzweerder en het Departement van Kolo
niën geregeld en vertrouwelijk werd voortgezet en dat gedurende ue 
geheele maand November voortdurend telegrammen gewisselel werden 
tusschen den hoofdsamenzweerder in Kaapstad en zijne vertrouwde 
agenten en vrienden in Londen, die, ter wille van hem, het Departement 
van Koloniën in voeling hielden met de beweging. Hij weet ook, dat 
Fairtielel op den 4den November aanraadde de rijkstroepen te verplaatsen 
vóór het «v uile standje» begon, waarin de hoofdrol gespeelel zou worden 
door de troepen van de Chartercel Company. (Deze brief is een der weinige 
documenten die bestaan). Hij heeft ook gehoord dat Chambcrlain, in 
plaats van niets van de samenzwering te weten, zulk eene levendige en 
innige belangstelling in hare ontwikkeling nam, da~ hij er op aandrong 
Jamesan's mannen onder de Engel che vlag te doen uittrekken, en dat 
de eerste gouverneur van Transvaal door 11et Departement van Koloniën 
zou worden aangesteld. I-I ij heeft het telegram van den hoofdsamen
zweerder gelezen in antwoord op deze bepaling ten opzichte van de 
vlag en daaruit heeft hij zijn eigen gevolgtrekkingen gemaakt. 

Verder weet hij, dat juist voordat de inval plaats vond er te Kaapstad 
een telegram ontvangen was van een vertrouwd vriené! van Rhodes in 
Londen, die, onmiddellijk na een lang onderhoud met Chamberlain 
seinde «haast je». Ook is hem bekend, dat een ander telegram aankwam 
van een anderen vriend van Rh odes met dezelfde dringen le aansporingen, 
en hij heeft gehoord dat dit eveneens was afgezonden als het gevolg van 
de dringende opdracht van het Departement van Koloniën, dat het beter 
wa~ het Transvaalsche vuile standje zoo spoedig doenlijk achter den 
rug te hebben, aangezien het geschil met de Vereenigde Staten over 
Venezuela voor de boeg stond. 

En hij wist, dat ten gevolge van die dringende telegrammen, verzonden 
na tal van bezoeken aan het Ministerie van Koloniën, Jameson zich dien 
overeenkomstig •haastte>>. 

Maar alvorens Tameson kon beschikken over Willoughby en èle wettig 
aangestelde officieren van het Britsche leger, wier bijstand was in ge~ 
roepen door de troepen van de Chartercel Company, was het tot hunne 
geruststelling nooclig hun te vcrzekeren, dat Chamberlain op de hoogte 
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w;ts va11 de samenzwering. ITct werd hun claarnm officieel mcclcgc
deeld, alvore11s de grens werd overgetrokken. Jamcson zeide aan \Villuugh
by, dat Chamberlain kennis droeg van de onderneming en die goed
keurde; maar toen Willoughl>y het plan aan zijne officieren medèdecl Ie, 
gebruikte hij het woord «f(eizeri!Jke autoriteiten» in plaats van «Chamber
lain.» Na het ontvangen van dit bericht, viel het legertje in de Transvaai, 
om drie dagen later bij Doornkop te worden gevangen genomen. De 
officieren werden dien ten gevolge weder bij het staande leger ingelijfd, 
aangezien het bewezen was, dat zij ter goeder trouw hadden gehandeld, 
door geloof te slaan aan de verzekeringen hun door Ja meson gegeven 
op grond van de telegrammen, uit Londen gezonden door Harris, door 
Flora Shaw, Marguirc en anderen, allen in betrekking staande tot het 
Ministerie van Koloniën. 

Presielent Krüger weet ook, want het is algemeen bekend, dat, toen 
Rh odes naar huis keerde, om na de strooptocht den storm te bezweeren, 
zijn eerste werk was Hawksley uil te zenden om Fairfield in kennis te 
stellen van het bestaan der telegrammen tuss ·hen Londen en de Kaap
stad gewisseld, waaruit duidelijk bleek dat het Ministerie van Koloniën 
aan de zamenzwering medeplichtig was. 

Na dil gedaan le hebben, had Rhodes twee uur lang eene confcrentle 
met Chamberlain aan hel Ministerie van Koloniën. Chamberlain slonel 
toen in h t Lager I-I u is op en verklaarde plechtig, dat «voor zoover hij 
wist en vertr uwde, iedereen, ook Rhodes, ten eenen male onkundig 
was geweest van J amcson's plannen en daden, en die overtuiging dcciele 
hij eerst mede nadat hij de verklaringen van alle partijen nauw
keurig had onderzocht•. Tien maanden later beweerde Chambcrlain, 
dat hij nimmer met Rh odes over dat onderwerp had gcsproken, wiens 
mededeelingcn niet verlangd werden, als zijnde inderdaad geheel over
bodig. 

Rhocles keerde toen naar Afrika terug, waar hij het Parlements-Lid 
Tatton Egcrton ontmoette, wierr hij ronduit vertelde, dat Chamberlain 
tot over de oor n in de samenzwering zat. Krüger weet k, dat het in 

•Lunclen publick verklaard en nimmer tegengesproken was, dat toen Tatton 
Egerlon geconfronteerd werd met den Minister van Koloniën, hem gevraagd 
was: «·wie deel Ie u mede dat ik in de zaak gemengd was?», waarop Egerton 
antwoordde: «Rh odes zelf.» - «Die vcrrader !» was het-eenige wat Cham
bcrlain daarop moet hebben gezegd. 

Krügcr wist ook, dat er door Hawkslcy alschriftcn van alle bezwarende 
telegrammen aan Chamberlain geleverd waren, dat zij door dezen ecnige 
dagen werden aangehouden en dan teruggestuurd. V crcler heeft hij gehoord, 
dat de begeleidende brieven duidelijk de., medeplichtigheid van het 
ministerie van Koloniën met cle samenzwering erkenden. 

Dat alles heeft Krüger gehoord. Hij weet ook, dat in r897 eenc com
missic uit het Lagerhuis was benoemd, met het doel, al deze gcru ·hlen 
naar waarheid te onderzoeken. Hij weet ook. clat deze Commissie, cl ie 
Campbell, Bannennan en Harcourt onder hare leden telde, met het oog 
op een te wachten hevig prolest van de zijde van de dagbladpers, de 
gchcele zaak in den doofpot had gestopt in plaats van een nauwkeurig en 
onpartijdig onderwek in te stellen. Zij weigerde aan te dringen op het \'er
tooncn van de beschuldigende telegrammen; zij vroeg evenmin noch aan 
hel Ministerie van Koloniën, noch aan de andere partij inzage van cle 
correspondentie, en ziende dal clc hoofdgetuige Hawsklcy, weigerde de 
\Tagen te hcantwo<~rdcn, li t zij hem niet als getuige toe en weigerde hem 
te vcrgunnen aan\\"tjzingcn te leveren. Daarna bracht die Commissie een 
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rapport uit, waarin hel Ministerie van Koloniën ten ccncnm<tle werd vrij
gepleit van alle medeplichtigheid aan hel komplot, en waarin ircrklaard 
werd dat: «Ilct feit. clat N.hndcs vergunning g-cw igcrd heeft om de 
telegrammen aan de Commissic uit te leveren lciclt tot de gevolgtrekking, 
clat er geen bcwijz n i11 te ,·inden waren, die konden aanduiden dat het 
Ministerie van Koloniën in de zaak betrokken is geweest: c,·cnmin als zij 
inli hting konden geven omtrent het gebruik dat er van gemaakt is ten 
bate van het voorge,·allcne in Zuid -Afri ka. 

Dit noemt men in zuiver Engelsch een leugen en Chambcrlain, die het 
rapport onderleekend heeft, wist, dat het een leugen was. 'vVant onmid
dellijk na hel leekenen van deze vlnckwaarclige vcridaring, dat Rhodcs een 
leugenaar en ronver was, die een bcclriegelijk gebruik maakte van telegram
men, ten einde zijn ondergcs hikten in cene onwettige samenspanning 
te wikkelen, stond Chamberlain in het Lagerhuis op en sprak: «Maar 
van éen ding ben ik volkomen overtuigel en dat is dat er niets bewezen 
is en ook niets bc taal, wat het persoonlijk karakter van Rhodcs als 
man van eer zou kunnen schaden. Voor zoover ik geroepen ben om 
de positie van Rhodcs te bcoordeclen, verklaar ik ten eenenmale van 
onwaarde alle beschuldigingen, die zijne persoonlijke eer mochten aan
tasten.» 

«Dit alles weet Krüger. vVelke andere gevolgtrekking kon hij hieruit 
maken, dan dat hij, te doen hebbende met Cham berlain , te doen had met 
iemand, ingewijd in de samenzwering om zijn besluur omver te werpen 
en zich van Transvaal meester te maken, en die niet opzag tegen valsche 
getuigenis en verduistering der waarheid, w::trmeer het zijn huid gold. 
Neen, het is zelfs nog erger. Want de handelwijze der commissie overtuigde 
hem, dat beide partijen in Engeland er niet tegen opzagen samen te spannen 
om de waarheid geweld aan te doen, wanneer de belangen van Engeland 
in Zuid-Afrika zulks meebrachten. Toen Lord George Hamilton Sir W. 
Harcourt en de liberale leden der commissie prees, omdat zij het schan
daal hadden weten te smoren , merkte hij naïf op : «Zij gedragen zich, 
zooals Engelsehen zich altijd gedragen hebben, wanneer er kwestie is 
van verantwoordelijkheid. Zij weigerden het onderzoek verder voort te 
zetten dan tot op eenc ho gte, waarop net gevaarlijk zou kunnen worden 
voor de oppermacht van het Britsche gezag in Zuid-Afrika.» 

Maar wij behoeven ons niet te bepalen tot het nelerstellen van het
geen Pre ielent Krügcr dacht. Toen Hofmeyr, het hoofd van de Hol
landsche partij in Zuid-Afrika, door den verslaggever van de Daily Mail 
gevraagd werd, wat hij dacht van Chamberlain's gedrag gedurende het 
onderzoek, was zijn antwoord: 

Wij waren er allen hoogst verwonderd over, - zelfs meer nog dan over 
Jameson en Rhodes. \Vij hechtten geloof aan Engelsche rechtvaardigbeid en 
Britsche goede trouw. En wat zien wij'! Met alle documenten te harer beschikking, 
weigerde de commissie de voornaamst in behandeling te nemen. Het Lagerh~tis 
l:llemde met groote ~eerderheid van stemmen voor vrijspraak. vVaar· moet het 
met ons naar toe'? \Vat staat ons eerstdaags te wachten·? \Vlj weten het niet; 
wij voelen ons bezorgd. En kan u zulks verwonderen'( Indien dit een staaltje 
is vau openbare eerlljkheid, indi n do denkbeelden \"an Cltamberlain omtrent 
persoonlijke eer vool'laan de Engcbt"h<' staatslieden moeten bezielen, wat hangt 
on,; dan boven ltet boord '? De Hollandsche be:volkiag kan geen vertrouwen stellen in 
het Ministerie van Koloniën, zoolang daar naar zulke beginselen gehandeld wordt.'' 

Kan iemand zi h over de Hollandsche bevolking verwonderen? Lees 
hoe de Temps het ernstigste en best ingelichte van alle Fransche bladen 
over de handelingen van de commissic voor Zuid-Afrika oordeelt: 
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De c·ommisHie oJferl. alles, ook de eer Vt n Engeland, - - aan han.•· wc•nscli 
op om den goeden naam te redden van. dien bemoei>~ i eken on lieor~c·lizut"lli i gen 
t;t,w.t•smu.u. Het kwaad is gescl1ied en niet te h r.·tcll u. Het. i~ llll bewezen, 
dat de regeering dor Koningen in vollen v1·ede heeft samengcspannen tot oen 
viju.ude]\jken inval in het land van een bevrienden t:itaat en dat er in Groot
Britanuië geen meerderbeid kan gevonden worden, om die misdaad te veroor
dPelen. Het is de apotheose van den Dirmiugbamschen staatman, maar ook b t 
graf van de Britsche rechtschapenheid. 

Voor den lezer is het niet noodzakelijk, te geloven, wat President 
Krüger voor waarheid houdt. Alles wat ik verlang, is, dat de lezer zich 
zeiven afvrage, hoe kon het onder de gegeven omstandigheden voor 
President Krüger mogelijk zijn Chamberlain anders te beschouwen dan 
als een medeplichtige van Rhodcs? Moet hij niet gelooven, dat Chamberlain 
alleen hierin van den vroegeren eersten Minister van de Kaap verschilt, 
dat hij minder stoutmoedig is om zijne zonden te bekennen en vooral 
minder angstvallig, om de waarheid te onderdrukken? 

Wij moeten dus als eerlijke mannen erkennen, dat, te recht of te 
onre ht, de President volkomen gerechtigd was, om de goede trouw van 
Chamberlain te verdenken. Wanneer Chamberlain een onschuldige, verkeerd 
beoordeelde minister ware, dan was het toch noodig geweest, dat bij zijn 
uiterste best deed om den argwaan weg te nemen, dien men jegens hem 
koesterde, en hij had zelfs eenigzins van zijn weg moeten afwijken om te 
bewijzen, dat het wantrouwen van de Hollanders ongegrond was In 
plaats van dat te doen, deed hij, helaas, opzettelijk of onwillekeurig, 
juist een stap 1 die meer dan al het andere dat wantrouwen ven;tcrkte, 
totdat het een onwankelbare overtuiging was, dat zij, met Chamberlain 
onderhandelende, te doen hadden met een man 1 die geen begrip hoe
genaamd had van eerlijkheid en goede trouw. 

Binnen de drie maanden nadat hij door het Zuicl-Arrikaansche Comité 
was schoongewasschen, deed Chambcrlain, ten einde zijne weigering om 
de geschillen tusschen Engeland en Transvaal aan arbitrage te onder
werpen 1 opzettelijk de doode en begraven uzereiniteit van de Con-

• ventie van 188r herleven. 
\Vedcrom \'erg ik niet van den lezer 1 dat hij mijne bepaalde verzeke

ring, dat dit een s handelijk bocvenstuk was, klakkeloos zal aannemen. 
Ik vraag h 111 alleen, zich voor te stellen. wat President Krüger er van 
heeft moeten denken. President Krüger was een lid van de deputatie, 
die in 1884 hierheen kwam om met Engeland te onderhandelen over de 
af::;chaffing van de suzereiniteit van r88 t. Hij kwam met Lord Derby 
en Lord Rosmeacl samen, die de concessi s in aanmerking nemende, 
welke President Krüger ten opzichte der wesiel~kc .grenzen geelaan had, na 
rijp overleg er in toestemden, de suzereiniteit te doen vervallen. President 
Krüger met zijn helderen blik op hetgeen later zou kunnen gebeuren, 
vcrlangde dat het vervallen van de suzereiniteit van r88r in een afzon
derlijk artikel van de nieuwe Conventic zou gestipuleerd worden. Lord 
Derby gaf te kennen. dat dit een voorwend cl zou geven aan de oppositie 1 

maar hij gaf aan de gedelegeerden een stuk 1 dat wij hieronder zullen 
inlasschen, waarin hij hen aantoonde, dat de Inleiding, die de suzerei
niteit bevestigde, en de laatste clausule, waarin zij eveneens werd erkend, 
in de nieuwe Conventie, die de vroegere zou vervangen, zouden worden 
weggelaten. 
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Ziehier het bedoelde stuk: 

UO:iVEN'l'lB cg,sJ .. OTI~N TOSSCIIE~ ILuu: MAJE:îTI~l'l' Db: l{ON1NGLN' &u. &c. Ei\ lH~ 

Zuto-ÁFRLKAANSCnt-.: REPeoz .... rr.::K. 

~B. De woorden tussehen twee haakjes woruen ter inlassebing voorgesteld, 
en de cur ·\jf gedrukte worden weggelat n. 

Hare lllaJesteits Oommissarissen voor de regeling van het 'l'ransvaatsche grondgebied, 
als zoodanig wettig benoemd bij een lastbrief voorzien vctn de Koninklijke handleekening 
en het Konink/A.jlce zegel, gedatee1·d op den 5"•" .:l]n·il 1&81, verkla?·en en waarborgen 
b!) deze, in 1tac"n van ]Jare "11aJesteit, dat vcm rlen ..,.,..,, Au.r;ustu.< 1881 af, aan 
de inwoners van ltet 'l'ransvaal.<che grond.r;ebied ~·oll,omen ze/(1·egeering ortder de .<uze
reiniteit ~>an 1-Iare ll[ajesteit, !la re erfgenamen en opvolgers, wordt .r;e.schonken onder 
hieronder staande bepalingen en voorwaanZen en behoudens het volgende ·voorbehoud en 
de volgende bepe>·lcingen. 

Ao.ng;ezie11 de Regel'ring \'tcn den 'l'ro.nrvuals('lJen SI :wt tlnor zijne gedel.eg·cenlen, 
l(ijnde Htrplw.nus Jol~twne;; l>aulw;; Krüger, President \'(1.1\ gev.egden Htaal;, 
1-it.cphauns Johannes Dil 'l'oi I , Sltperi ntenclent vn u op voeding, -:\ficolaas J ocobus 
:o-in1it., lirl van den Volksm::td ann de 1\:oningiu lH•bben doen kenn en, du,l de 
Con \'Pntio tlnu 3"•" <lag van Augustus I 1 te Pretoria ge te kettd en df'n 25"•" 
<li~>r maand door d.Pn Volksmali geratifiocerd, eenige hinderlijke bepalingen u'
helst , dir lasten en vcrpliehtingen opleggen, waarvan genoemde Staat wensebt 
ontslagcJ) l<' wordPu: on tlaf, het wenschelijk is, de Zuidw!'slelijke grens bij bc
dor•lde Con\'rnti<> vastgesteld, te \'erbclerrn, ten einde rlf'n vrede PH d · go de 
orde in gf'zegdon si nat en in de anngrrnzendo stroken tcl.Jn,·onleren, en :mngel(icn 
hnt Harr Majesteit de Koningiu &c. &c. bPlmn.gcl hoert, g<'v.cgde voor ·tellen in 
overweging lt· m•mt•n, zoo is hel , dat hel Hare l\lajestrit heeft bchn.agd te 
Llllslissen en wordt hoL hierbij YCrklaanl, dat de volgende artikels vn.n pene 
uieuwe Con\Clllie .......... wn.nnc r zij door dell Volksraad van de ~uid-
Afrikaansr·lle IicpubliC'k gcmt.ifiuePrtl zullen zijn, in ti plaats zullen I reden vun 
tle ArLi krlH Vet'\'ttt. in d . Con vent ie l'ltn deJL :3"''" AugnsLJts 1 81, welke laatste, 
zoolang de raLifir:ttl.ie nog nief, is geHehicd, in allo opv.il,hten l'tm kmeht zal 
blüv,.tt. 

Geleekend I<· PretfJrÜt ( Lontlon) op " " " (H'"" tlng I' all A llgll.>lns J 8!; I) 

ITE/U'UT,ES ROHI-Y!:ION, President Cl! Hoof!e ('omrnis<ari .. 

T~ l'ELY.V WOOD, Oeneraat-.llajour, .lotblenactr van het 

nouPernement. 
,f. Il. de f'ILLIER8. 

\V ij ontlnn~·· l <'f>k.,ndtm, Hl oplmuus J oilannPti Paulus 1\ rügrr, .lfarlimt& 'll'essel 
Pretoriu l'll Petms ,fncobn.~ Joubert, tds rertegewvoordi(jl'l!de {gl'dciPgPPrdrm) I 'Hll 

d" 'l'rrtnsvafli-<che Bn>·gers (~nid-Afrikan.nsohe l{epublil'kJ, IPI'idaron hiC'rbij rms 10 
ver~~eniguu n1ot Llu bovL'n...;Laa.n.do bcpa.li n,gt'n, voorwau.rdon en l><-lp<·rki ng-PH, 
waar/Jij ::elfre[Jeering wordt verleend aan de bewo11ers 11an het Tmnsvaalsche g>·ond
gebied, onder de 8nzereiniteit t>cw lfare .1faje8teit, Jlar1• erfrJenamet< en opt>olge>w, e11 

'''V J<fe,nrnen er Îtl toe het bestnu1· ouer voonw md .!froudgcbiell te a(wvactrden met alle 
de rechten en nerplic!ttingen (laaraa11 verbonden, op de1t 8"0

" dag nan AugustllS 1.981 
eu w(j beloven en zullun on:; he!j,·enm, dat dczf' ('<>nYr•nlio zal \\'Orrlcn geratiflc·PI't'cl 
door een nieuw verko~cn Volk~raad van rle 'l'ranSl>aalstuat (Zuiu-Aft·ikaan~c·hc He
publiek) l.JitlliCU drie (zes) umuucle11 na ch·v.en datum. 

Geteckencl te Pretoria (Londen) dPn 2"' clag van Au.r;nstus 1881. 

Met dit document gewapend en vertrouwende op het woord van een 
Engelsch staatsman, keerden de gedelegeerden naar Pretoria terug, en 
op grond van hunne mecledeeling, dat de suzereiniteit van r881 voor 



altijd was vervallen, stemde de Volksraa I Loc in de ratificatie van de 
Conventie. (*) 

Nooit is iemand tegen de algemeen bekende mededeeling van dit feil 
opgekomen. Van 188.q. tot r 89 7 heeft niemand er ooit aan gedacht, te 
beweren. dat de suzereiniteit van r88r nog bestond. Lord Felzmaurice, 
lid van het Parlement, zeide in eene rede, die hij den 14dcn October bij 
Swendon hield, dat 

Hij in 1884, t,ocn de tweede Conventie met Transvaal gesloten word, in taats
dienst wm;, on geloofde, dat al de leden van het mi nistcrie van mecning waren, 
dat de suzoroinitciL was vel·vall.on. Het was cene uitgemaakte zaak, dat ile 
Conventie van 1881 niet meer bestond, en dat die van 1884 er voor in de plaats 
was gekomen. 

Lord Cadogan nam inderdaad in het Reerenhuis de eerste gelegenheid 
de beste te baat om te verklaren, dat de conventie van r884 ten doel 
had de suzereiniteit van de Engelscbe kroon te doen vervallen. Maar in 
October 1897, toen Chamberlain pas door het Zuid-Afrikaansche comité 
voor niet medepli htig was verklaard, rechtvaardigde bij de erg~te vrees 
van President Krüger door doodbedaard te beweren dat de suzereiniteit 
nog altijd bestond, en dat bijgevolg de Inleiding van de Conventie. van 
r88r nog altijd den toe tand beheerschte! 

Presielent Krüger begreep, dat hij - om eene krachtige uitdrukking 
te gebruiken - door een zwendelaar bedrogen werd. Wie ;r,al hem daarin 
ongelijk geven? Het kan niet betwijfeld wvrden dat hij en zijn geheele 
volk, terecht of te onrecht, oprecht geloofden dat zij, in r884 eene 
eerlijke overeenkomst hadden ge loten met een eerlijk staatsman, en dat 
Engeland oprecht zonder voorbehoud en voor altijd de Conventie van 
r88r met Inleiding en al, voor vervallen had verklaard en dat er geen 
spoor van de suzereiniteit was overgebleven, behalve artikel 4 van de 

('') Uittreksel uit bet !~apport van de nfgevaaril.igd n van de Zuid-Aii·ika11nsche 
HPpublink aan dcu Auhlbareu Volk~rand, van J •n 28•'" Juli 11::!81. 

7. Uwe :.fgc,·aardigdcn, bPt oonlcel over de gonocmrle ConventiP geheel aan 
u we wij~heill ovedat.emle, en ziuh bereid I'Crklarende :tiiH opholdcringt'n L<' geven, 
die bij de• l.Jch:.nd<'ling der zaak noudig zijn, wensuht, lllCL allt' be~cheidenlwicJ 
op Nntig punten opmerkzaam Lc maken, omt.rcnt welke deze Londeu~t.:he Con
ventie v11u de Conventic vnn Protoriu. versehilt. 

b. Het i~ een volkomen bilatental uontra ·t, waarbij Ltwo vcrtegcnwoordignrH 
niet i u de vm·ncdorondc vcrbouil ing geplaatst wenion van sl.cch ts van een 
t->uzercin Gon,-crnrmcnt een cenzijcJig ilot.:nmont al~ voorschc·ifl rn relgel te 
mo<'tcn aannero cm, maar waarbij zij als ccnc onafhankelijke cont rautccrende 
]Jartij werd erkend. • 

c. 'net mnnkt dus ook een einde n.nn d.e Engelst'l10 suzereiniteit •n herstolt 
t.egcli.jk moL do offieic·elo crkmming vau ltaren rumm, dP zelfrógecring van het 
Zttid-Afrilmans ·ho gouvernement, eeuc Pnkulc lwp<'rking nitgezondec·cl, die be
trekking heeft op het sluiten 1·au trndat('ll met \'rc•rmde mogendit 'UC'n (Art. ·1.) 
)Jet. de sttzoreiniteiL Yen·allen ook ile vcr~<'hillcndc bepuling.eu <·u l.Jcporkiugc>n, 
die Hare Majesteits l"e."cering zitlt in de CouvPntie van Pretoria had voorbc
ltonden. (Pari. Papers, U, 9507, bi. 24.) 

Vcrgelijk cla.t met. dr mededecling Yan Cbambcrlnin en zijao Jcpeuhc 1•an 
October ·18\JG, waarin hij weigert, kwcst.ies over hots •lt(mden vn.n d Uouventic 
aan il.c arbitrage van oenige onzijdige mogendheden te ondcrw01·pen. De grond 
:.~ijnec· weigering wns, "dat de vcrhouding vnu Hare J\Iajcstoit tot do Zuid
AfriktLansehe Republiek die wns l'an een snzcrcin, die aan de bevolking \'an 
die Rt>publi<'k zclJrcgcering onder zckrrc \'Oorwnarilen had toegekend, en dat het 
onvoreenigbnar v.on zijn mot il.ic vcrhoucling; w•tnnocr Je inhoud l':tn voorwaarden, 
wonrop zij de zei fregorring an.u cln l~epublick verleende, aan arbitrage werd 
on<lerworpcn". (I ti.. IJl. I().) 
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nieuwe Con ventie over het recht van vet u ten opzichte van tractaten. 
Dertien jaren lang heeft geen enkel Engelsch minister een woord gerept 
over de suzereiniteit. Maar in October 1897 was Chamberlain de eenige 
sterveling, die deze doode en begraven suzereiniteit opwekte, en ze 
aanvoerde als een reden, waarom hij onze verschillen met Transvaal 
niet aan arbitrage kon onderwerpen. Wat moest President Krüger anders 
denken clan hetgeen hij werkelijk dacht, namelijk, dat hij te doen had met 
een Jeremias Dielelier in plaats van met een Minister van de Kroon. 

Niemand mag beweren, zooals de oprechtste van Chamberlain's ver
dedigers, dat het beroep op de Inlei ling van de Conventie van r88r 
alleen noodig was als eene wet uitlegging, en dat het niets is dan eene 
herinnering aan een historis h feit. President Krüger kon het niet als zoo
danig beschouwen en dat wel om verschillende redenen. Chamberlain hand
haafde niet all een in stelligen vorm het bestaan van cle suzereiniteit van 
r88 1 . maar hij weigerde bepaald toe te staan dat de kwestie aan arbitrage 
zou worden onderworpen (Blauwboek). Conyngham Greene, de Britsche 
agent in Pretoria, verklaarde ten stelligste dat het Gouvernement nooit 
het recht zou opgeven, hetwelk het volgen de Inleiding van r88' bezat. 
{Iel.) Ja, zelfs in de laatste, zo0 genoernel verzoenende clepeche vernietigde 
Cha.mberla.in alle hoop op een vredelievend vergelijk door te spreken van 
<<de Conventies» in het meervoud, om zoo doende nog te meer de klem
toon te leggen op het voortelurenel bestaan van de Suzeriniteit van r88r, 
waarvan, zooals de Boeren wisten, door Lord Derby in I 884, afstanel 
was gedaan. 

Wanneer Chamberlain oprecht van dit monsterachtig bedrog had af
gezien, en stellig verklaard had, dal hij hoegenaamd geen aanspraak 
maakte op het recht om in Transvaal tus chenbeiden te komen op grond 
van de Conventie van 1881, dan zou reeels in Augustus in het vijfjarig 
Burgerrecht zijn toegestemd. Maar hij weigerde. Hij wilde zijn onrecht
vaar ligen ei eh niet opgeven, en evenmin er in bewilligen dat die aan 
een gemengel scheidsgerecht van Engelsehen en Afrikaanders onder
worpen zou worden. Kan het ons verwonderen dat Presielent Krüger 
zulk een onderhandelaar niet vertrouwde? 

Maar ofschoon Presielent Krüger wist, dat hij te doen had met een 
man, die evengoed in staal was lang afgestorven aanspraken weder op 
te rakelen als om zijne medeplichtigheid aan de samenzwering van Rhodes 
onder eede te ontkennen, stemde hij toch toe in het voorslel van cenc 
Gemengde Commissic om het zevenjarig Burgerrecht te bespreken. Niet 
zoodra had hij deze C ncessie gegeven, hoewel hij . het slechts met 
tegenzin cl ed omdat hij vreesde lat er eene erkenning in zon gezien 
wnrden van ons recht om in cle binnenlandsche aangelegenheden van 
Transvaal tussch nbeiden te komen, of Chamberlain trok zijne woorden 
weer in, wijzigde hetgeen hij vroeger gezegd had, cischte ecne Gemengde 
Commissic niet voor de zeven maar voor de vijf jaren, en verijdelde 
zoodoend Ie laatste kans op eene vredelievende schikking. 

Wanneer dit nu het geval is - en ieder, die wil, kan de geheele schan
elelijke historie lezen in het Blauw Boek, waarvan deze brochure maar 
een uiltreksel is - is er dan één eerlijk man, die durft beweren dat in 
den oorlog, die nu in Zuid-Afrika woedt, het recht aan onze zijde is? 

De vraag naar het meerder of minder gewi ht van de grieven der 
Uitlanders raakt hoegenaamd niet de vraag of wij, het herstel dier 
grieven eischencle, op eene eerlijke, recht door zee gaande wijze zijn te 
werk gegaan, of dat wij gehandeld hebben nu eens als inbrekers dan 
eens als fles chentrekkers. 
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Ik beweer, dat 1k, zonder dat ik tegenspraak of ontkenning bchoef te 
vreezen , bewezen heb: 

r 0 • Dat President Krüger vol!;:omen gerechtvaardigd was, toen hij 
geloofde dat Chamberlain een medeplichtige was van Rhode~ in de 
samenzwering van 1895· 

2°. Dal Chamberlain opzettelijk de suzereiniteit van I 88r , die Lord 
Derby in I 884 had. opgegeven, weder heeft te voorschijn gehaald en op 
de erkenning daarvan heeft aangedrongen, en dat hij geweigerd heeft 
daarvan afstand te doen, zelfs toen hem in ruil het Burgerrecht na vijf
jaren werd aa1 geb den. 

3°. Dat Chamberlain, toen President Krüger zijn voorstel tot eene 
Commissie met belrekking tot het zevenjarige Burgerrecht aannam, zijne 
woorden introk en hoogere eischen stelde . 

..j.0 . Dat Chamberlain van het begin tot het einde, r,elfs terwijl hij 
beloofde te wllen spreken over het onderwerpen van minder belangrijke 
kwesties aan arbitrage. altijd heeft geweigerd, de eenige brandende 
kwestie aan het oordeel van een scheidsgerecht te onderwerpen. 

\Vanneer dat zoo is, clan vraag ik aan ieder eerlijk man of wij een 
enkel oogenblik kunnen beweren, dat in cler,en strijd het recht aan onze 
r,ijde is? 

Hadden wij niet, in tegendeel, volkomen ongelijk, hoe rechtmatig 
o k nze eischen waren toen wij herstel van de grieven der Uitlanders 
vorderden ? 

Wij hebben dezen oorlog begonnen met eene leugen, en wanneer, 
zoo·tls de Ouden geloofden, er een God is, die op aarde reeds oordeelt, 
dan moeten wij met ontzetting staren op het vonnis dat ons in de 
toekomst wacht. 

Dat is de hoofdkwestie, waar alle andere aan ondergeschikt zijn. Is 
er een God, een rechtvaardig God, wien opzettelijke leugens. zelfs met 
imperialistische doeleinden, een afschuw zijn? 

Ik heb vele jaren geleden te doen gehad met personen, die ik knut
selaars in de politiek zou willen noemen. In den regel zijn het geen 
godvruchtige mannen, hoewel er eenige merkwaardige uitzonderingen zijn. 

Ik herinner mij r,eer goed onze hevige discussie over de vraag of èham
berlair\ alles aan het Zuid-Afrikaansche comité zou moeten opbiechten, ja 
dan neen. Ik beweerde altijd ten sterkste, dat eerlijkheid op den langen 
duur de beste politiek was, dat Chamberlain volkomen ter goeder trouw 
iets van zijne eischen kon laten vallen, en hoewel zijne aftreding als 
minister daar het noodzakelijk gevolg van zou moeten zijn, dat het zijne 
carrière volstrekt niet voor altijd zou bederven, zelfs wanneer het ten 
slotte niet dienstig was aan de bevordering van zijne eerzuchtige 
plannen. Maar al mijne vrienden verwierpen dat denkbeeld ten eenen
male. «}oe,» zeiden zij, «heeft er zich ingewerkt, en hij moet er zich 
zeiven maar uitliegen, het koste wat het wil.» Sommigen hunner zeiden, 
dat zij zelve niet wilden liegen, maar dat zij Chamberlain niet wilden 
verzaken. «Hij moet voor zijne eigen rekening liegen.» En zoo was het 
wachtwoord: «Lieg, lieg, lieg!» en in de handelingen van het Zuid
Afrikaansche comité hebben wij de resultaten gezien. 

Het was een waagstuk , een geweldig waagstuk. Elk van een halfdozijn 
getuigen zou door een enkel onvoorzichtig woord het geheele bedriegers
complot hebben kunnen ontmaskeren. Ik kon nooit denken dat zij het 
er goed af zouden brengen. Het zou ook niet gebeurd zijn, als er maar 
één lid in dat comité had gezeten, die er slag van had gehad de ge
tuigen met elkander in tegenspraak te brengen en die tegen het sussen 
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van de zaak was. Toen alles was afgeloopen, werd ik om mijne onnoo
zelheid uitgelachen. •Gij kunt altijd op de zalvende braafheid rekenen,» 
zei een mijner vrienden, •en als die faalt, op de ingeschapen sluwh.eid 
van den officieelen Engelschman.» 

V er buiten den kring der Afrikaansche zaken, werd deze leer ijverig 
ter harte genomen. Eerlijkheid was niet de beste politiek. Goede trouw 
was in de staatkunde geen vereischte. «Ziet maar een hoe f:hamberlain 
er heelhuids is afgekomen. Hoe zou 't hem vergaan zijn als hij de 
waarheid had gesproken?» En de schijnbare triomf van het bedrog 
vergiftigde het moreel van eene menigte onzer Imperialisten. 

Dat het bedrog was; dat de uitspraak verkregen was door het ter
zijde stellen van alle gewichtige getuigenissen en het brutaal ontkennen 
van de feiten, waar het op aankwam, - dat is door niemand, die in 
't cnmplot betrokken was, ooit betwist , en zij ontkennen 't nu ook nog 
niet. Integendeel , ik zal gruwelijk worden aangevallen omdat ik weder op 
de zaak ben teruggekomen. Wanneer een leugen zijn dienst gedaan 
heeft, is het zoo jammer, als er dan aangedrongen wordt, om op zulk 
een pijnlijk onderwerp weêr terug te komen. 

Wanneer •een hocvaardig gelaat, een leugenachtige tong, en met 
onschuldig bloed bezoedelde handen» den ·Heer een gruwel zijn, hoe 
kunnen wij clan verwachten, dat hij onze legers zal bijstaan als in 
vroegeren tijd? 

«Hoort des Reeren woord, gij bespotters, gij heer chers over dit volk, 
dat te Jeruzalem is! 

«Omdat gijlieden zegt: wij hebben een verbond met den dood gemaakt, 
en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de 
overvloeiende geesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want 
wij hebben de leugens on tot een toevlucht gesteld, en onder de valschheid 
hebben wij ons verb rgen. 

•Daarom al zoo zegt de Heere Heere, ik zal het gericht stellen naar 
het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood, en de hagel zal 
de toevlucht des leugens wegvagen en de wateren zullen de chuilplaat 
overstroomen. En u !ieder verbond met dén cl od zal te niet worden, en 
uw voorzichtig verbond met de hel zal niet bestaan, wanneer de over
vloeiende geessel doortrekken zal, clan zult gijlieden van dezelve vcr
treden worden . 

• \Vant de boozc zal ter helle gedoemd worden en al de volkeren 
die God hebben verloochend.» 
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HOOFDSTUK XIV. 

VOLGORDE DER GEBEURTENISSEN. 

De volgende datums uit de vroegere geschiedenis van Zuid-Afrika 
kunnen van nut zijn : 

I49-f.· De Kaap de Goede Hoop door de Portugeezen ontdekt. 
r652. De eerste Hollandsche nederzetting bij de Kaapstad. 
1795. Kaapland komt aan Engeland. 
r8o3. Kaapland bij den vrede van Amiens aan Holland teruggegeven. 
r8o6. Kaapland door de Engelsehen veroverd. 
r8I5. De kolonie aan Engeland afgestaan. 
r83-f.· De slavernij in de Kaapkolonie afgeschaft. 
r836. De groote trek van de I-Iollandsche boeren naar het noorden. 
I840. D~ Engelsehen vallen de Boeren in Natal aan . 
I 843. Na tal bij de Kaapkolonie ingelijfd. 
I 848. De Oranje-Vrijstaat bij de Kaapkolonie ingelijfd, 
I852. De Transvaal als staat erkend bij de Conventie van Zandrivier. 
I85-t· De onafhankelijkheid van den Oranje-Vrijstaat erkend. 
Het korte tijdperk dat de Transvaal eene Engelsche bezitting was, 

duurde van 1877 tot I 88 I. Die tijd was bijna altijd rampspoedig. 
r877. Inlijving van de TransvaaL 
Januari I879· De Engels hen bij Isandlwana door de Zoeloes 

verslagen. 
December I879· De Boeren onttrekken zich aan het Engelsche bestuur. 

r6 December I88o. De B eren konuigen de Zuid-Afrikaansc'he Repu-

20 December r88o. 
2 r Januari I 88 r. 
8 Februari r88r. 

26 Februari r88 r. 
5 April r88r. 
8 Augustus r88r. 

bliek af. 
De Engelsehen verslagen bij Bronkhorstspruit. 
Generaal Colley verslagen bij Laing's Nek. 
Generaal Colley verslagen bij Ingogo. 
Generaal Colley verslagen en gedood bij Majuba. 
Eene Konink lijke Commissic benoemd. 
Bij de Conventie van Pretoria wordt de Transvaat 

aan de Boeren teruggegeven. 
I 883. De Boeren dringen in Buchuanaland, waar zij zich vestigen. 

27 Februari r884. Conventie van Londen, die in I884 de Conventie 
van Pretoria van I 88 I vervangt. 

Expeditie van Sir Charles Warren in Bechuanaland. 
Met de ontdekking van de Goudvelden van den Rand begint de 

eigenlijke geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek . 
I8q2-93· Krüger als president herbenoemd met 7854 stemmen tegen 

7009 op J oubert. 
r 89-f.· Lord Loch 
Mei r894. 

bezoekt Pretoria. 
Verzoekschrift om stemrecht door I3000 Uitlanders 

bij den Volksraad ingediend. 
April r895. Idem van 32500 Uitlanders. 
October r 895. Afsluiting van de Drifts . 

I5 November 1895. De Drifts geopend tengevolge van een ultimatum. 
20 November 1895. Lionel Phillips richt zich tot de Mijnkamers. 
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27 December 1895. 
30 December r895. 

r Januari 1896. 

25 Februari 1896. 

20-27 Juli 1896. 

27 April 1896. 

Februari-Juli 1897. 
7 Augu tus 1897. 

7 Mei 1897. 
October 1897. 

18 December 1898. 
24 December 1898. 

16 Januari r899. 

24 Maart 1899· 

17 Maart 1899· 

25 Maart r899. 
I April I :l99. 

4 Mei 1899· 
5 Mei 1899· 

10 Mei 1899. 
9 Mei 1899. 

IO Mei I899· 

12 Mei 1899· 
19 Mei 1899· 
22 Mei I899· 

24 Mei 1899. 

31 Mei 1899· 
3 Juni 1899· 

14 Juni 1899. 

April 1899· 
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Manifest van het Nationaal Vcrbond der Uitlanders . 
Ja me on overschrijdt mel 5 r 2 man de grenzen bij 

Pilsani. 
Jameson en zijne volgelingen bij Doornkop gevangen 

genomen. 
President Krüger stelt de intrekking van de Lon

dellsche Con ventie en verschillende wijzigingen ,·oor. 
Jamc on en Willoughby te Londen verhoord en 

schuldig verklaard. 
Chambcrlain herroept zijne uitnoodiging aan Presi !ent 

Krüger tot het houden eener Conferentie. 
Zuicl-Afrikaansch Aanhit ings-Comité te We tminsler. 
Rapport van de Industrieele Regeerings-Commissie 

aan den Volksraacl. 
President Krüger stelt arbitrage voor. 
Chamberlain weigert omdat Engeland suzerein is . 
Moord van Eclgar. 
Webb en Doelel wegens demonstraties gevangen ge

nomen. Eerste petitie aan de K.0ningin aangeboden 
maar teruggehouden. 

Meeting van Uitlanders in Amphitheater, door de 
Boeren opgeheven. 

Tweede petitie aan de Koningin door 2 r684 Engel 
schen onderteekend, aan MiJner gezonden. 

President Krüger stelt in een toespraak te Heidelberg 
een burgerrecht na negen jaren verblijf voor. 

Rede van President Krüger te Rustenburg. 
President Krüger richt zir.h tot de Mijnkamer te 

J ohannesburg. 
Milner telegrafeert de «Politica! Helot» depê he. 
9000 Uitlanders zenden aan Presielent Krüger een 

con tra-petitie. 
Antwoord "an Chamberlain aan Milner. 
Hofmeyer stelt aan Milner eene samenkomst met 

President Krüger te Bloemfontein voor. 
Schreiner noodigt namens President Steyn Milner uit 

naar Bloc111fontein. 
Chamberlain keurt de voorgestelde conferentie goed. 
De conferentie wordt geregeld. 
Milner telegrafeert naar Engeland het voorstel om 

het burgerrecht na 5 jaar en 7 leden of ~ gedeelte 
van den Raad te vorderen. 

Chamberlain vereenigt zich daarmede; laat de beslis
sing omtrent het burgerrecht over, maar stelt voor: 
een eigenbestuur voor Johannesburg «indien de 
President vreest dat de onafhankelijkheid gevaar 
loopt bij het verlcenen van algemeen burgerrecht.» 

Eerste dag van de conferentie te Bloemfontein. 
Laatste dag van id. 
MiJner bericht den uit lag der conferentie aan Cham

berlain. 
Correspondentie van den Staats-Secretaris met de 

Verlegenw ordigers der Indusbe (Blauw Boek 
9345, bladz. 213-223.) 
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'o Mei I 89t). 

9 Juni r8g9. 

IO Juni I899· 

r r Juni 1899· 

12 Juni r899. 

IJ Juni 1899· 

q Juni 1899· 

15 Juni r899· 

I 6 Juni r 8q9. 

17 Juni 1899· 

2J Juni 1899· 

27 Juni 1899· 

29 Juni 1899· 

JO Juni I 899. 
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Depêche van Chamberlain aan MiJner, naar aanleiding 
van de petitie aan de Koningin. Hij geeft MiJner last 
naar Pretoria te gaan om met President Krüger te con
lereeren. (Id. C 94 I 5, bi. 8.) 

De Staats-secretaris van Transvaal stelt aan den Britsehen 
Agent arbitrage voor. (Id 9518, bi. J.) 

MiJner zendt een telegram ter verklaring van zijne uitingen 
te Bloemfontein omtrent de arbitrage. (Id. 9415, bi. 6.) 

Groote meeting van 50 o Uitlanders te Ja hannesburg, 
waar de voorstellen van Milner aangenomen worden. 
(Id. 9415, bi. 8.) 

Schreioer bericht aan Milner, dat het Ministerie van de 
Kaapkolonie de voorstellen van President Krüger over 
het Burgerrecht uitvoerbaar en billijk vindt, maar vatbaar 
voor verbetering 1Ic!. 9415, bl. 7.) 

Milne:· ontvangt bij zijne terugkomst van Bloemfontein eene 
deputatie te Kaapstad. (Iel. 9415, bl. 14.) 

I resident Krüger ge ft aan den Eersten Volksraad zijn 
wetsontwerp, 9 jaren en 7 jaren voor het burgerrecht, in 
overweging. (Id. 9415, bl. 26.) 

Rede over het Burgerrecht door President Krüger in den 
Volksraad gehouden. (Id. 9415, bl. J8.) 

Milner brengt aan Chamberlain een verslag uit met zijne 
beschouwingen over het voorstel van den Staatssecretaris 
tot arbitrage. (Id. 9518. bl. r.) 

Tweede bijeenkomst van Schreioer en MiJner, waarbij 
amendementen op President Krüger's wetsontwerp worden 
voorgesteld. Geconstateerd w relt, dat er volgens het 
gevoelen van het Ministerie van Kaapland, in den stand 
van zaken tot nu toe niets is voorgekomen dat recht 
zou geven in de binnenlandsrhe aangelegenheden van 
Transvaal tusschenbeide te komen. (Id. 9415, bi. IO.) 

Chamberlain noodigt het Ministerie der Kaapkolonie uit 
by Pre ' ident Krüger aan te dringen om toe te geven, 
ten einde te voorkomen, dat Engeland genuod:makt wo rele 
zich te mengen in de binnenlancbche aangelegenheden 
van TransvaaL (Iel 9-J. 15, bi. 10.) 

l\Ieetings van burgers te Paardekraal om de vuurstellen 
van Prestelent Krüger goed te keuren. Dergelijke meetings 
in andere plaatsen onder!Yteur.en dien maatregel. (IJ. 
94I5, bl. 41, 48.) 

MiJner's antwoord aan het Transvaalsche gouvernement 
ten opzichte van de arbitrage. (Id. 95 r8, bl. 5.) 

Chamberlain zendt eene lange depeche aan MiJner, waarin 
hij verklaart, dat de Regeering tevreden is met le con
cessies van Transvaal, waarbij een Burgerrecht na zeven 
jaren wordt aangenomen; hij stelt voor, eene Gemengde 
Commissie te benoemen om de ondergeschikte punten 
te bespreken. (Verzonden per post. De inhoud wordt 
eerst den 2J" Augustus aan de Regeering van Transvaal 
medegedeeld.) (Id. 9518, bi. 7·) 

MiJner brengt verslag uit over de zending van Fisher naar 
Pretoria. (Id. 9415, bi. IJ.) 

De Hollandsche Gereformeerde Kerk zendt een adres 
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aan Milner, waarin zij waar~chuwl dat een ooi:! g met 
Transvaal eene onherstelbare klove tnsschen de Hol
landers en de Engelsehen zou veroorzaken en het 
vooruitzicht np het tot stand komen van een vereenigd 
Zuid-Afrika voor altijd zou vernietigen. (Id. 9518 1 bi. r6). 

1 J ui i 1899. Verklaring van rechten. (Declaration of rights) door de 
Raadsvergadering van Uitlanders. (Id. 9518 1 bi. 19.) 

Hofmeyer en Herholdt vertrekken uit Kaapstad in zending 
naar Bloemfontein en Pretoria. {Id. 95 r 8 1 bi. 24.) Zij 
verwerven negen wijzigingen in de wet op het Burger
recht en gaan den ro" Juli naar Kaapstad terug. (bi. 25.) 

-f J ui i 1899. De Raad der Uitlanders in Johannisburg brengt rapport 
uit over de nieuwe wet op het Burgerrecht. (Id. 945 r , 
bi. 5-+-57·) 

5 Juli 1899. Derde samenkomst van Schreiner en Milner; klacht over 
oneerlijke en verminkte plaatsen in het telegrafisch 
overzicht van Je redevan Chamberlain. (Id. 94151 bi. 29). 

7 J ui i t8l)<). Vierde l;amenknmst van Schreiner en Milncr. Schrciner is 
voldaan met de verklaring 1 maar deelt mede dal het 
Ministerie V:JO de Kaapkolonie 1 hocwel ailes in hel werk 
stellende om cicgelijke hervormingen in Transvaal lol 
slanel te brengen, van meening is dat het aanwenden 
van geweld niet gerechtvaardigd zou zijn. (Iel. 9415, bi. 30). 

8 Juli l89lJ. chreincr verklaart openlijk in de Sonllt / ljricrw Ncws 1 dat 
zijn gouv mement de nieuwe voorstellen van President 
Krüger omtrent het Burgerrecht billijk en voldoende 
acht 1 en dat zij ecne vreedzame schikking waarborget . 
(Id. 0·P5, bi. 3r.) 

1 1 Juli 18()7. Chamberlain verlangt 1 dat alle bijzonderheden van het 
nieuwe ontwerp van wet officieel zullen worden mede
gedeeld 1 en dat President Krüger geen verdere maat
regelen zal nemen voordat de Engelsche Regeering in 
de gelegenheid is geweest het te on Ierweken en hem 
hare inzichten mede te declen. (Id. 9-115, bi. -13·) 

12 Juli 18\J(). Een ah:hrift ntn den inhoud van de wet up het Bur
gerrecht wordt reeels officieel aan de Engelschc Regcering 
meeleg de ld nog voor tle ontvangst van Chamberlain's 
telegram. (Iel. C)..f I 5· bl. -+-+·) 

De afdeeling in Kaapstad van den den Afrikaander Bond 
neemt - met het oog op de vcnvoestende en onher
stelbare gevolgen van een oorlog met Transvaal 
een be luit 1 waarbij het aannemen van de wet, waarbij 
het Burg •rrechl na zeven jaar ver i ·end wordt 1 wordt 
aanbevolen 1 en stelt voor dat l beginselen van arbi
trage 1 door het Engelsche gouvernement in den Haag 
g edgckeurd 1 door het benoemen van wettige experts 
zou worden t egepast 1 om te beslissen over betwistbare 
punten in de Londensche Conventie van rSS-1 (Iel. 9518. 
bl. J!.) 

De volledige tekst van de nieuwe wet op het Burgerrecht 
wordt in den Volksraad ter tafel gebra ·ht. (Id. 9518. bl.-+ 1.) 

13 Juli 1899. l\'Iilner zendt een overzi ·ht van de wet <Jan Camberlain. 
(Iel. 9415. bl. 45·) 
De Secretaris van Staat antwoordt, dat aangezien een 
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-"0 J ui i 1 t\99· 

26 J ui i 1899. 

31 Juli 1899· 

12 Augustw; 1899· 

l5 Augustus r899. 

17 Augustus r 899. 

19 Augustus 1899. 

afschrift van de wet reeels door het Transvaalsch 
Gouvernement uil de handen gegeven is, aan het 
verzoek van Chamberlain niet voldaan l<an worden, 
maar dat hij altijd bereid blijft een vriendelijken 
raad in overweging te nemen. (Id. 9415. bi. 45·) 

MiJner zendt een telegram aan Chamberlain, waarin 
hij twijfel uitdrukt omtrent de ware beteekenis van 
Krügers wet, omdat de eigenlijke vraag is: ver
zekert die wet aan de Uitlanders een onmiddellijk 
en deugdelijk recht tol deelneming aan de politieke 
aangelegenh den, (Id. 9•J.I 5· bi. ..j.Ó.) 

De volledige tekst van Presiel nl Krügers wet wordt 
aan Chamberlain medegedeeld. (Id. 9415. bi. 50-52.) 

Het ontwerp van wet op het Burgerrecht wettelijk 
onderzocht. (9518. bi. 54·) 

l\1ilner brengt aan Chaml>erlain verslé.ig uil over cle 
bepalingen van de nieuwe wel. (Id. 9518. l>l. 45.) 

Chamberlain legt in het Lagerhuis de verklaring af, 
dat de Regcering hoopt dat de n icuwe wet zal 
blijken een grondslag te zijn voor eene schikking, 
en hij zich verzekerd houdt dat cle President, nu hij 
het beginsel heeft aangenomen, waarover gcstreden 
werd, l>ereid zal zijn alle ondcrdeeltn van zijn 
ontwerp in nadere overweging te nemen, die mogelijk 
een hinderpaal zouden kunnen zijn tol het bereiken 
van het duel, dat men voor oog en had. (Id. 9415. 
bi. 53·) 

1\'[ilner brengt weder een rapport uit over de nieuwe 
wet, waarbij hij de aandacht vestigt op de grove 
gebr ·ken (Id. 9518, bi. 31.) 

De nieuw wel op het Burgerrecht komttot uitvoering. 
De vulledige tekst (Id. 9518. bi. 64- 71.) 

'hamberlain gelast Milner President Kri'lger uil te 
noudigen gedelegeerden te benoemen voor eene 
gemengde commissie tot IJeourclecling der wet. 
(Id. 958, bi. 29.) 

Samenkomst van Greene met den Staatsprocureur 
Smitz; waarbij hij hem waarschuwt dat niets 
Transvaal redden kan dan nm idclellijk toe te 
geven, omdat de E"ngelsche Regcerillg haar woord 
had gegeven aan de Uitlanders en hunne ei: ·hen 
zou ondersteunen, des noods met gewelcl. (Id. 
9521, bi. 45·) 

Greenc bericht per telegraaf aau MiJner, dat Trans
vaal bereid is het burgerrecht van vijf jaren in 
overweging te nemen - m l voorwaarden (Iel. 
952 I , bi. 45). 

Milner telegrafeert dal de wederzijdsche voorslellen 
niet beschouwd zouden worden als de vcrwerping 
van het ·gezamenlijke onderzoek omtrent een zeven
jarig burgerrecht. (Id. 9521, bi. 46.) 

Ilet Transvaalsche Gouvernement stemt per brief 
toe, het vijfjarig burgerrecht aan te nemen op drie 
voorwaarden. (Id. 9521. bi. 46.) 
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21 Augustus r899. Het Transvaalsche Gouvernement verkla·trt per l Ie
graaf, dat dit aanbod bepaald voorwaardelijk is. 
Dit telegram komt terzelfder tijd aan als de brief 
van den 19•". (Id. 9521, bi. 47.) 

23 Augustus 1899. Chamberlain's depeche van den 2r" Juli aan het 
Transvaalsche Gouvernement medegedeeld. (Id. 
9521, bi. 48.) 

Milner schrijft eene lange depeche aan Chamberlain, 
waarin hij verklaart, dat hoezeer het verleenen 
van het Burgerrecht het beste midlel was om 
aan de bezwaren van de Uitlanders tegemoet te 
komen, er toch nog verscheidene punten van 
verschil tusschen de twee go u vernementen waren, 
die nu konden uitgemaakt worden, zoodat men 
zonder verdere weclerzijdsche grieven uit elkander 
kon gaan. (Id. 9512, bl. 6o.) 

_8 Augustus 1899. Chamberlain zendt eene clepeche, waarin hij de 
voorwaarden verwerpt, die verbonden zyn aan het 
voorstel om het Burgerrecht na vijf jaren te ver
Ieenen (Id. 952 I. bl. 49.). 

3 r Augustus r899. MiJner telegrafeert aan Chamberlain om bij de Re 
geering aan te dringen aan dezen staat van 
spanning een einde te maken. << Britsch Zuid-Afrikél 
is voorbereiel op uiterste maatregelen, en gereed 
tot groote pafferingen om het Britsche gezag ge
handhaafd te zien.» (Iel. 952 r. bl. 51.). 

2 September I89CJ. Het Transvaalsche gouvernement betreurt de ver
werping van zijne voorstellen en stemt toe in een 
gemeenschappelijk onderzoek (Id. 9521. bl. 52.). 

8 September 1 8qg. Kabinetsdepcche aan Milnee, waarbij een burgerrecht 
na vijfjarig vcrblijf gevorderd wordt, ccne gemengde 
Commissie t t onclcr7.0ek van den voorslag van 
zeven jaren geweigerd en een bijeenkomst voorge
steld wordt tusschen Presielent Krüger en MiJner, 
met bedreiging dat wanneer het antwoord negatief 
of niet beslissenel was, de toestand rle nor'o zou 
beschouwd worden en eigen voorstellen om tot 
een vergelijk te komen, zouden worden gefor
muleerd (Iel. 9521. bl. Ó..J..). 

r6 ~ cptember r 899. De Staats-procureur antwoordt met een protest tegen 
het voorstel van vijfjarig verblijf omelaL het q11id 
pro rpto geweigerd was, en hij herhaalt het aanboel 
van zeven jaren en van eene commi sie. 1 

22 September r8gg. Tweede Kabinetsclepeche, waarbij de eisch van vijf 
jaar hernieuwd wordt, en een waarborg tegen 
buitenland chen aanval wordt aangeboden. Alle 
onderhandelingen worden afgebroken. 

7 October r899. De Hertog van Devonshire verklaart, dat nieuwe 
voorstellen zijn geformuleerd en dat aan de Trans
vaalsche Regeering ruim tycl zal worden gegeven 
om ze te onderzoeken. 

9 October r899. ieuwe YOorstellen aan Milner gezonden, die eischen 
inhouden, welke eene tusschenkomst ten gevolge 
zouden hebben, waardoor de onafban kelijkheid 



IO October 1899. 

I 1 Oct bcr r 899. 

I 2 October r 899. 
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van Transvaal zou worden vernietigd. Voorebt 
deze voorslellen waren ovcrhnncligcl, was clnnr de 
Transvaalschc Rcgccring en Ultimatum gezond n, 
waarbij gcischt werd clc terugroeping van al clc 
troepen, di sedert de conferentie te Blocmfunlcin 
naar Zuicl-Afrika waren gezonden, en het beslechten 
van alle geschillen door arbitrage . JI l anlwnnrc1 
moest in a hl-en-veertig uren worden gcgcv n. 

II l Engclschc Gouvernement antwoordt, dat het 
weigert over dien cisch te onderhandelen. 

De Bocren, hel antwoord van het Engclschc ou
vcrn ment als een formcclc oorlogsverklaring be
schouwende, trekken de grenzen over. 

Bezetting van La in g's Nek en Van Reen en 's Pas. 
Een gepantserde trein wordt door de Boeren 
tusschcn Mafeking en Vrijburg vernield. 
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