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PETRUS JACOBUS JOUBERT 

De geschiedenis val\ de "Voortrekkers" in Zuid-Afrika zal 
-wel altijd gebrekkig bekend blijven. Er zijn bijna geen be
trouwbare gegevens waarnaar zij bewerkt kan worden. De 
Boeren, die de beroemde "Trekken" maakten, waren mannen, 
die met de hardheid des levens in allerlei vorm te strijden 
hadden. Zij leefden te verspreid om geregeld degelijk onderwijs 
-te kunnen ontvangen of aan hun kinderen te doen geven. Zij 
waren gedwongen steeds met de hand aan de haan van 't ge
weer rond te dolen, om te jagen op het "ongedierte" dat overal 
de omstreken onveilig maakte, of op de Kaffers, die nog veel 
gevaarlijker waren dan leeuwen en tijgers. Zij hadden allerlei 
onrecht en onderdrukking te dulden van de Engelsehen, die -
ze wisten nauwelijks hoe - hun overheerschers geworden 
waren. En eindelijk werd het leven op hun eigen hoeven hun 
~oo ondraaglijk gemaakt, dat ze een goed heenkomen moesten 
zoeken, indien ze tenminste prijs stelden op hun vrijheid. 

Hun vrijheid! Maar dat is het hoogste en beste dat de echte 
Afrikaander kent! Die vrijheid is hem zooveel waard, is hem 
zoo innig dierbaar, dat het hem zelfs moeilijk valt in een 
dorp te wonen. Zoo dicht op elkaêr! De een hindert den ander 
en er komt maar ongenoegen. En dan zou de rechte Boer zich 
·<loor êen Engelachman laten voorschrijven hoe hij zijn Kafferboy 
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behandelen moest! Of laten opdringen een papier van belasting 
op dit of op dat? Hij zou liever sterven. 

Dat kan de Afrikaander ook zonder veel moeite: sterven voor 
zijn zaak, voor zijn vrijheid. Maar hij is veel te nuchter om 
niet liever er voor te leven. Er is nog wel een andere manier 
om zijn vrijheid te redden, dan zich te laten doodschieten of 
ophangen l Die manier is TTekken. 

Ook de Afrikaander is innig en diep aan zijn geboortegrond 
gehecht. Maar toch, hij krijgt niet als de Zwitser het heimwee 
wanneer hij die plek om goede redenen verlaat. Afrika zou 
niet geworden zijn wat het is en nooit worden wat het belooft 
eenmaal te zullen zijn, zonder het Afrikaander volk, dat voort
sproot uit de kolonisten die de Nederlandsche Oost-Indische 
Compagnie aan Tafelbaai plantte. Livingstone, Moffat, Pringle, 
Owen en welke andere beroemde zendelingen Engeland verder 
naar en door Afrika heenzond, konden reizen, doordringen, 
aan de uiterste grens hunner ontdekkingen in maagdelijke 
wouden aan malaria bezwijken of weer terugkomen naar hun 
punt van uitgang. Dan kan een eenige Stanley langs of naast 
hun spoor doorreizen, hen zoeken, vinden en weer verliezen, 
en den weg wijzen waarlangs straks de spoorwagen moet 
voortijlen en een handelsweg maken. Maar geen van die allen 
baalt bij den rechten pionier van Afrika, den Boer. 

Een trekkende Boer heeft op geen jaar haast. Hij bezit zijn 
eigenaardigen, ijzersterken, een paar duizend kilo zwaren ossen
wagen, zijn rijdend woonhuis. liet huisraad is eenvoudig, een 
paar kisten, waarin de geheele garderobe van den huisvader 
en zijn gansche gezin. Meestal zijn de kleedingatukken van 
eigen maaksel. In een der kisten ligt de groote Statenbijbel 
liefst een echte "Keur", ket huisboek. Mogelijk ook een exem
plaar van "Bunyan.s Pelgrimatockt", en als de man veel van 
lezen en onderzoeken houdt een paar oude schrijvers: Hellen broek, 
Kruiat1·iom{ van Pó1·st Messias, Smytegeld Leen·edenen, enz. 
Voorts bevat de wagen een i ge stoelen, eigen maaksel van den 
eigenaar; de zitting bestaat uit smalle reepen van zeekoeienhuid, 
.als vlechtwerk maar met tusschenruimtes van twee of drie 
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centimeter schering en inslag gevlochten. Meer waarde hebben 
de verdedigingsmiddelen, geweren en "bavianenbout", het ge
weer dat noodig is om grof wilrl te schieten, goed wat patronen 
en een flinke voorraad kruit. Er is maar weinig "breekgoed" 
(aardewerk) in den wagen, doch goed wat meel, koffie en ook 
biltong. Een stuk biltong is levensbehoefte en lekkernij tevens; 
lange reepen gedroogd ossenvleesch, in elkaar gedraaid zoodat 
het veel gelijkt op een streng bruin touw; de smaak is goed 
en zuiver, maar 't vleesch alleen geschikt voor gezonde tanden; 
men kan met een stuk biltong een ander wel een ongeluk 
slaan. 

Veel meer is er in den wagen niet noodig ; alleen moet de 
tabak niet vergeten worden. Een boer heeft geen wijn of whiskey 
noodig, ofschoon men zelden een Boer vindt die teetotaller is; 
maar zonder pijp! Dat is een al te hard gelag. Nu de ossen -
twaalf, veertien, zestien, die geregeld bij elkaar behooren; 
men kan niet zoo maar zestien ossen voor den wagen spannen: 
iedere Boer heeft bepaalde "jokken". De beide voorossen zijn 
de voornaamste. Die moeten er aan gewend zijn , dat om hun 
horens "die voortouw" gebonden wordt waaraan de Kaffer, 
die "die voorton w gevat" heeft, hen leidt. Zoo leiden zij op 
hun beurt de volgende spannen. Die ossen moeten evenals de 
eigenaar matig kunnen leven en toch- misschien juist daarom -
gezond en sterk blijven, want ze zullen gewoonlijk door stre
ken reizen, waar een teug frisch water een extraatje is !lil het 
malsche gras ook niet al te welig groeit. 

De vader van het gezin en op zijn minst ieder van zijn 
zonen moet verder een "gezouten" paard hebben, dat is een 
paard, 't welk de paardenziekte doorstaan heeft; een echt 
Kaapach paard, leelijk, broodmager, ijzersterk en trouw. 
Hoeveel Kaffers er noodig zijn, dat hangt van den veestapel 
af die meêgevoerd zal worden. Met zijn Kaffersboys en meiden 
kan de Boer over 't algemeen goed overweg. Niet, dat hij zoo 
"lief" met hen omgaat! De kolonist en ook zijn "neef" in de 
Republieken is stoer en niet in de 11alons opgegroeid; hij is 
hardhandig en kan als 't te pas komt de "sjambock" (zweep 
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van hippopotamushuid) zoo goed banteeren, dat de "permantig
ste" Kaffer er volkomen respect voor heeft. Dat ondervinden 
zijn trekossen ook, ofschoon hij die om zoo te zeggen als kin
deren liefheeft. Maar de Boer weet met zijn Kaffers om te 
gaan, hen op een afstand te houden en toch joviaal te behan
delen . 

Met grooten ophef schaften de Engelsehen in de Kolonie de 
slavernij af, om den verdrukten zwarten gelijke rechten te 
geven. Het gevolg was dat de Kaffers, die niet in slavernij 
leefden , zoodra ze wisten dat ze gelijke burgers waren, de 
Boeren bestalen en vermoordden, en dat de gewezen slaven 
voor een goed deel in dienst wilden blijven. Hun dienstbaar
heid verzekerde hun veel meer rechten en voorrechten dan de 
staatkundige vrijheid onder de dwingelanden van hun eigen 
ras hun gaf. Nu zoowel als toen vindt men duizenden Kaffers 
die hun geheele leven in dienst van den baas hebben doorge
bracht, zonder te hunkeren naar verandering. De "Voortrekkers" 
kregen dus hun gewezen slaven geheel vrijwillig mede. 

Zoo ingespannen is de Boer gereed om te trekken , en zou 
zijn eenige zorg zijn om tegen den avond uit te kijken naar 
een geschikte "vuurmaakplek". Doch de ,,Trek" was geen lief
hebberij , al zit bet trekken den Boeren in 't bloed. Ze zullen 
echter niet "trekken" zonder bepaalde, in hun oog wettige 
aanleiding. De Boer moet wel zeer grondig overtuigd zijn dat 
"God hem roept, evenals Abraham, om te gaan naar een land 
dat God hem wijzen zal", want anders acht hij zich verplicht 
op zijn "plek" te blijven. Toch meen ik te mogen zeggen dat ook 
hier waarheid is: "wat men graag wil gelooft men spoedig", 
want een Boer hoort die goddelijke roepstem, als een N ededander 
er nog niet aan denken zou. 

Een "Trek" is een nationale onderneming. Nooit zou een 
Boerenfamilie zoo maar alleen in 't wilde gaan trekken. De 
aanleiding tot den Trek moet antinationaal zijn, anders "roept 
God niet." Overvloedig bestond die aanleiding in het derde 
decennium der negentiende eeuw. De maat van onrecht en 
onderdrukking door Engeland den Boeren aangedaan, was vol. 
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Overal werden de "naturellen", ook tegel). beter weten in, 
tegen de Boeren in bescherming genomen. Maakten de "per
manti ge" Kaffers het den Engelsehen kolonisten te la;;tig, dan 
werden .. . Boerencommando's uitgezonden om hen te bestrijden. 
Zoo bleef er natuurlijk kwaad bloed tus>:chen Boeren en Kaf
fers, en was de veldtocht geëindigd, dan moesten de eersten 
het miegelden. Verdedigden ze zich, dan werden ze streng ge
straft; want er was immers geen burgeroorlog meer? Het was 
dus streng verboden op zwarte burgerA te schieten. En de 
"zwarte medeburgers" namen de toevlucht onder rle vleugelen 
van de blanke zendelingen van Engelsche afkomst. 

Eindelijk ging Engeland over tot het "vrijkoopen" van de 
slave11. Over 't algemeen handen de Boeren daartegen in be
ginsel geen bezwaar. Maar wel tegen de wijze van taxatie, 
die gewoonlijk op hoogstens 50 rct. van de waarde neeTkwam. 
En nog meer tegen de manier van uitbetaling; de chèques 
waren alleen betaalbaar in Londen. Dat kwam in de practijk 
hierop neer, dat de eigP-naar voor eigen kosten een reisje van 
ongeveer twaalf maanden mocht maken om zijn geld, dat is 
50 pct. van wat hem toekwam, te ontvangen. Dus kwamen 
er gedienstige geesten, die de chèques opkochten voor . .. hoog
stens 15 pct. van de waarde. Dit alleen was natuurlijk genoeg 
om versebeidene Kolonisten half te ruïneeren. 

Lang en breed werd onder de "Afrikaanders" de vraag be
sproken en overwogen of al deze omstandigbeden geen wenk 
van Godswege waren om te "trekken". Verschil Yan rang en 
stand bestaat onder de echte Boeren niet andeTs rlan op grond 
van zedelijke of intellectueele meerderheid, en dan door eigen 
keuze van de overige burgers. Rijk of arm maakt geen onder
scheid, mits men slechts tot het "blauwe bloed" behoort. Wie 
van "VoortrekkeTs" afstamt heeft een streepje voor. De echte 
V oortrekkers worden kortweg "de menschen" genoemd. 

Onder die "menschen", die een extra woordje mochten mee
spreken behoorden in 1830-1840 de familiën Jouhert en Gaus. 
Petrus Jacobus Jouhert mocht er zich op beroemen dat hij de 
eerste was uit de afstammelingen der naar Afrika uitgeweken 
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Hugenoten, die het Evangelie aan de kleurlingen bracht. Hij 
had den zendingspost gesticht in U niondale, een heerlijk schoone 
landstreek in het zuiden der Kaapkolonie, in 't midden tusschen 
Mosselbaai en Port Elisabeth gelegen. Zijn zoon was Jozua 
François Joubert, die met een dochter van Jacob Martinus 
Gaus huwde. Den 2Qen Januari 1831 werd uit dat huwelijk 
Petrus Jacobus Joubert, de tegenwoordige commandant-generaal 
van de Zuid-Afrikaansche Republiek geboren. 

Als kind van vier of vijf jaren was de kleine Piet Jouhert 
menigmaal tegenwoordig bij de gesprekken tusschen zijn beide 
grootvaders en zijn vader, die aanleiding gaven tot den "Trek" 
naar Natal. Deze besprekingen, waarvan hem, hoe jong hij 
ook ware, weinig ontsnapte, bleven diep in zijn geheugen ge
prent, en daardoor weet hij beter dan menigeen der nog levenden 
die den Trek medemaakten, welke de ware oorzaken waren. 

Daaromtrent teekende ik te Pretoria het volgende uit zijn 
eigen mond op: 1 "Het is beslist laster en moet overal tegen
gesproken worden, dat ontevredenheid over de afschaffing der 
slavernij in de Kaapkolonie een rler voorname oorzaken van 
den Trek was. Integendeel, zoodra de Voortrekkers de grenzen 
over waren en eenige regelen van orde vaststelden , bepaalden 
zij voor zichzeiven en voor hun nakomelingen, uit eigen be
weging en eenstemmig, dat onder hen geen slavernij zou be
staan. Maar als een bewijs hoe goed de Rlaven het meestal 
hadden bij de Boeren, kan het feit dienen dat al de slaven 
van mijn grootvader Gans, ten getale van drie honderd en 
twintig, na hunne vrijverklaring, vrijwillig met hem naar het 
vreemde land trokken. 

"Evenmin kan men zeggen dat de trekzucht den Boeren aan
geboren is, ofschoon dit dikwijls beweerd wordt en het er soms 
den schijn van heeft. Zelfs de laatste trekken naar Hnmpata 2 

I Den 17den December 1896. 
2 De 'l'rek naar Humpata (S. Junuario) vindt men authentiek en uitvoerig be

schreven in: Eenige schetsen voor eene g1!8chiedenis uan de 1'rekboeren, thans 
bekend onrler den naam uan de gere{onneerde yemee,ae te S. Jan~tcn·io Hum
pata, door D. D. Postma te Rusten burg. Deze laatste trek geschiedde in 1874-
80. Het verhaal geeft een indruk van de ontzettende moeite en gevaren waar
tegen Boeren, die trekken willen, niet opzien. 
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moet men veel meer toeschrijven aan afkeer van Engelsehen 
invloed die zich veel te veel in de Republiek gelden laat, dan 
aan zucht naar een nomadenleven. 

"De V oortrekkers zel ven, die zeker beter dan iemand anders 
hun eigen beweegredenen konden weten, noemden in hun 
onderlinge besprekingen in 1835/36 slechts deze twee voor
naamste redenen voor den Trek op. Ten eerste de onrecht
vaardigheid van de Britsche regeering, waardoor de Boeren 
alttjd het slachtoffer van de Naturellen werden en er voor hen 
tegenover Bosjesmans en Hottentotten zoo goed als geen veilig
heid bestond. Hoe de Boeren ook beleedigd en bestolen mochten 
worden, schieten op den vijand was streng verboden en werd 
zelfs gestraft. Zij mochten de Naturellen, die bij hen inbraken, 
vangen en ongedeerd voor den rechter brengen . Maar de die
ven, wetende hoe veilig zij waren, gebruikten wel pijl en 
boog en assegaai tegen de Boeren, die hen vangen wilden, 
zoodat de eersten, na eerst bestolen te zijn, ten slotte er aan 
blootstonden om straffeloos vermoord te worden. De dwaze ge
lijkstelling van alle witmenschen en gekleurden door de En
gelscbe wet, terwijl in beschaving, ontwikkeling, karakter, enz. 
de grootste ongelijkheid bestond, bracht dus de kern der be
volking tot een toppunt van radeloosheid en tot de overtuiging 
dat alleen bet zoeken van een nieuw , vrij vaderland hen af
doende helpen kon. 

"De tweede voorname reden voor den Trek was de gelijk
stelling van alle godsdiensten door den koning van Engeland. 
Onze voorouders - zoo redeneerden de afstammelingen der 
Hugenoten - zijn uit Prankrijk gevlucht en ter nauwernood 
aan gewetensdwang en geloofsvervolging ontkomen. Ze hebben 
in de Hollandsche Kaapkolonie de gelegenheid gevonden om 
den waren godsdienst onbelemmerd en dien godsdienst alleen 
te belijden. En thans - nu die Kolonie overging in handen 
van een vreemde, maar tlvenzeer Protestantsche mogendheid -
opent de Protestantsche vorst van dat land de gelegenheid 
voor alle dwaalleer, waarvan de gevolgen in Europa toch 
waadijk genoeg bekend zijn. Hebben onze voorouders zoo bitter 
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geleden, opdat hunne afstammelingen door eigen toedoen de
zelfde ellenden zouden ondergaan? Nooit! Hier geldt de uit
spraak van Gods Woord: "Trek uit van haar, mijn volk, 
opdat ge niet deelt in hare zonden en in hare plagen!" 

De groote Trek uit de Kolonie naar het noorden geschiedde 
niet ineens, maar ging bij "klompies". In 1835 vertrok een 
gedeelte der Boerengezinnen, en in het volgende jaar reisde 
de groep af, waarbij de familiën Jouhert en Gaus zich aan
sloten. Het doel van de reis was door den Karoo, de Oranje· 
rivier over, noordoost door den tegenwoordigen Oranje-Vrijstaat, 
over de Drakeusbergen heen in Na tal te komen en zich daar 
te vestigen. Na tal was door een vroeger uitgezonden commissie 
bij hare terugkomst beschreven als een land, vloeiende van 
melk en honig, zonder inwoners. Zoowel het eerste als het 
laatste was waar. Natal bezit heerlijke landouwen, vette wei
den, uitnemenden teelgrond, schoon geboomte en alom over
vloed van water. De voornaamste stam van Kaffers in Natal 
was (en is) het Zoeloevolk. Hun koning Chaika was een rechte 
dwingeland, die er zijn werk van maakte alle overige Kaffer
stammen in Natal uit te moorden, en alleen de gezondejongens 
in 't leven te behouden om hen bij zijn eigen volk, of liever 
in zijn leger, in te lij ven. Chaika werd vermoord en opgevolgd 
door zijn broeder Dingaan, die hem in wreedheid en in het 
nauwgezet naleven van dezelfde "politiek" overtrof. Dingaans 
hoofdstad Unkungunhlovo lag ongeveer waar nu Pieter !Iaritz
burg gebouwd is. Overal waar de Voortrekkers, toen ze het 
Drakeusgebergte ten zuiden waren afgedaald, doortrokken, von
den ze verwoeste Kafferkralen zonder inwoners en het land 
rijkelijk bezet met "ongedierte", leeuwen, jakhalzen en ander 
grof wild. 

Hoe het beroemde hoofd van den Trek, Piet Retief, met een 
klein commando Boeren naar Dingaan trok, van hem het land, 
dat deze toch niet gebruikte, kocht, de door Dingaan gatee
kende koopacte ontving, en ten slotte op zijn afscheidsbezoek 
met zijn 66 mannen door den dwingeland vermoord werd op 
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den 6en Februari 18118, is algemeen bekend en het. ligt buiten 
het bestek van deze schets om daar verder op in te gaan. De 
vader van Jouhert bevond zich in het Boerenlaager te Blesberg 
toen daar de tijding van den moord aankwam. Onmiddellijk 
sloot hij zich aan bij het door Piet Uys gevormde commando . 
De grootvaders van Piet J oubert bevonden zich in het laager 
te Blauwkrans. Daar bracht een Kaffer het bericht van den 
moord op Retief gepleegd. Zoo weinig geloof sloeg men er aan, 
dat deze Kaffer als verrader en leugenaar werd weggejaagd. 
Helaas, spoedig genoeg bleek hoe volkomen de Kaffer de waar
heid gesproken had. Den 17eo Februari werd het laager te 
Blauwkrans door een Zoeloe impi 1 overvallen en nagenoeg 
uitgemoord. Als door een wonder ontsnapten de grootouders 
van J oubert aan de algeroeene slachting. Onmiddellijk werden 
toen drie laagers getrokken, onder de drie commandanten 
Maritz, Uys en de Plessis. Jozua Jouhert bleef met zijn gezin 
in het laager van Uys. ~Hij nam een groot aandeel in den slag bij 
Italeni den 6en April 1H38, waarin Piet Uys en zijn elfjarige 
zoon Dirk onder de assegaaien der Zoeloes sneuvelden, en 
ontkwam ter nauwernood aan het gevaar. Den 16en December 
van hetzelfde jaar werd de beslissende overwinning op Dingaan 
behaald door de Boeren. In dat gevecht beten meer dan 3000 
Zoeloes in het zand; terwijl 5 Boeren sneuvelden. Daaronder 
was ook Jouberts grootvader Gaus, wiens paard bij bet over
trekken van een plaats in de rivier, die men voor een "drift" 
hield, in het zand vastraak te. Hijzelf bereikte .wel de over
zijde, maar viel onder de slagen van de overmachtige Kaffers. 

Na deze gebeurtenissen vestigde Jozua Jouhert zich met 
andere Boeren aan de kust van Natal. Daar was echter de 
grond niet voor hun doel geschikt. Ossen, schapen en paarden 
stierven bij menigte weg en de familiën verarmden zoodanig 

1 Afdeeling van het leger. 
2 Deze mededeeling, uit den mond van !;eneraal Jouhert opgeschreven, komt 

niet geheel overeen met bet bericht van Lion Cachet (De worstelstt·ijd der 
Transvalers) en anderen, die Maritz, Uys, en Potgieter noemen. Ik had geen 
vrijbeid Jouhert naar dezen geschiedschrijver te corrigeeren. 

• 
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dat ze naar een andere plek moesten omzien. Zoo trokken ze 
terug naar Pieter Maritzburg en vormden daar een laager van 
ongeveer 200 gezinnen. Even ten noorden van Maritzburg was 
een au der laager opgeslagen, dat omstreeks 80 gezinnen telde, 
Muurlaager geheeten. In het eerste laager begonnen zoo ge
weldig de mazelen te heerschen, dat soms vijf of zes- mensr.hen 
op éen dag stierven. In het tweede laager vernielde een zware 
brand veel huisraad en ammunitie. 

Toch was het bezit van Natal voor de Engelsehen te aan
lokkelijk. Den 3en Mei 1842 landden de Britscbe troepen. De 
Boeren lieten dit niet ongehinderd toe, maar trokken uit; onder 
hen Jozua Jou hert. Het gevecht, dat ten nadeele van de Boe
ren afliep, heeft hij echter niet meelege maakt. Hij werd ziek 
en overleed in het begin van 1843. 

Zoo stond na onnoemelijke wederwaardigheden de weduwe, 
wel onder vrienden maar evenzeer omringd van vijanden, ge
voelig verarmd , beroofd van haar steun , in het vreemde land 
met haar twaalfjarigen vaderloozen zoon. 

Zonder groote wederwaardigheden bleef de familie J oubert 
tot 1847 in Natal wonen. Ze trok daama noordelijk en ves
tigde zich te Gatsrand, dat thans tot het zuidelijkste deel van 
de Zuid-Afrikaanscha Republiek behoort. Daar hertrouwde de 
weduwe van Jozua Jouhert in 1849 met den heer Daniel 
Riekert. 

De opvoeding van Pieter Jouhert was - zooals men onder 
zulke omstandigheden kan nagaan - niet volmaakt. Hij had 
evenwel het voorrecht tot eene familie te behooren, die beter 
ontwikkeld was dan de meeste anclere Voortrekkers-familiën , 
want zijn grootvader was predikant, en op dien rustte in de 
laagers, beha! ve de zielszorg, gewoonlijk ook de zorg voor het 
onderwijs. Evenals alle andere Boerenzonen, had ook hij, zoodra 
hij een geweer banteeren kon, de verdediging van de laagers 
op zich te nemen. In onderscheidene gevechten had hij dus 
reeds dienst gedaan, maar werkelijk in het vuur kwam hij 
voor de eerste maal den 30 Augustus 1852 in den slag tegen 
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het Kafferopperhoofd Secheli of Setyili. Setyili, opperhoofd der 
Bakwena, was een gunsteling van dr. Livingstone, den be
kenden zendeling. Hij herbergde Moselele, een Kafferkapitein, 
die den Boeren vee ontstolen had. Dezen eischten de uitleve
ring van Moselele, hetgeen doo1· zijn gastheer geweigerd werd. 
Kommandant Schultz werd daarop met een commando van 300 
Boeren afgezonden, om Setyili tot zijn plicht te brengen. Daar
onder waren veldkornet Kruger, toen 21 jaren oud, en Piet 
Joubert. Een vinnig gevecht dat 6 uren duurde, en waarin 
de Boeren 4 dood en en 5 gewonden verloren, eindigde met de 
volslagen nederlaag van het Kafferopperhoofd. Nadat de sterkte 
was genomen bezetten de Boeren ook Oud·Kolobeng, een paar 
uren verder gelegen, de vroegere woonplaats van het Kaffer
opperhoofd, waar ook Livingstone woonde. De laatste waseenige 
dagen vroeger heimelijk afgereisd, en toen men zijn huis onder
zocht, bleek dat een soort van geweerwinkel ten dienste van 
de Kaffers te zijn! De Boeren hadden dus het bewijs in han
den dat de groote Livingstone, die zich nooit ontzag hen zoo 
zwart mogelijk af te schilderen, de Kaffers tegen hen wapende. 
Die trek in het Engelsche karakter, welke thans weer de ver
ontwaardiging terecht opwekt, is dus niet nieuw. 

In April 1853 verloor Pieter J oubert zijne moeder en eenige 
maanden later overleed ook zijn stiefvader Riekert. De jonge 
man stond toen echter niet alleen. In April 1852 was hij ge
huwd met Tliejuffrouw Hendrina Suzanna Johanna Botha, de 
dochter uit een der oudste Hugenoten-geslachten, die zich aan 
de Kaap gevestigd hebben. Deze verstandige kloeke vrouw 
leeft nog, staat den generaal in alles ter zijde en heeft zich 
bij baar dankbaar volk den bijnaam van "de Transvaalsche 
Kenau" verworven. 1 Uit hun huwelijk zijn tien kinderen ge
sproten, waarvan op zijn minst nog zes in leven zijn. 

De geschiedenis va11 Transvaal tusschen 1853 en 1877 is 
hoogst belangrijk, maar van op den voorgrond treden van 
Jouhert in dien tijd valt niets te bespeuren. Rustig heeft hij 

I Zie biY.. 79. 
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met zijn gezin steed8 in Transvaal geleefd; en eerst de ge
beurtenissen van 1877 en later hebben zijn naam allerwege 
bekend en beroemd gemaakt. Zelfs is de generaal in zijn mon
delinge mededeelingen aan mij dit tijd vak met volkomen 
stilzwijgen voorbijgegaan. Indien hij deelgenomen heeft aan de 
algeroeene zaken, dan heeft hij dat in elk geval niet der ver
melding waard geacht. 

In 1871 trad Pretorins als President van Transvaal af. 
Candidaten voor den opengevallen zetel waren er genoeg; en 
eindelijk viel de keuze op Jan Hendrik Brand, president van 
den Oranje-Vrijstaat, een man, in alle opzichten door de Boeren 
hoog in eere gehouden en die het ook verdiende. Men begeerde 
niet dat bij zijn ambt in den Vrijstaat zou neerleggen, maar 
dat hij president van de beide Republieken zou zijn. Wel 
werd door eenigen een tegencandidaat gesteld: Thomas François 
Burgers, maar er bestond weinig vrees dat die ernstig in aan
merking zou komen. 

Ter elfder ure kwam het bericht: Brand heeft bedankt. Er 
was geen tijd genoeg om een nieuwe candidatuur voor te be
reiden en ingang te doen vinden, en zoo werd - de meer
derheid wist eigenlijk niet hoe - Burgers gekozen. Terstond 
na zijne verkiezing legde Burgers zijn ambt als predikant te 
Hannover in de Raapkolonie neder en den 1 Juli 1872 legde 
hij den eed als president af. 

't Is hier de plaats niet om OYer karakter en houding van 
Burgers critiek te oefenen; dat zou in zijne levensbeschrijving 
te pas komen. Maar wel mag met een enkel woord gezegd, dat 
met het oog op de geschiedenis van Transvaal en het karak
ter der burgers van de Republiek, zijne verkiezing volstrekt 
antinationaal moet genoemd worden. De nieuwe president be
greep, zijn medeburgers niet, en was 1 voorzoover hij hen be
~reep het er allesbehalve mede eens en trachtte hen zooveel 
mogelijk naar zijn eigen model te vervormen. Dat is iets, 't 
welk een Zuid-Afrikaansche Boer zich tot op zekere hoogte 
geduldig laat doen 1 maar om ten slotte als een veer in zijn 
oude positie terug te springen , zonder dat er ook maar iets in 
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't minste vervormd is. Er was bij de rechte burgers tijdelijk 
verzet, onwil om iets te doen, wantrouwen. De zaken des 
lands gingen achteruit. En eindelijk in 1876/77 zag Engeland 
zijn kans schoon om tusschenbeide te treden. In September 
1876 ging Sir Theophilus Shepstone per Winds01· Oastle van 
Engeland naar Afrika op reis, om de Republiek te "helpen" in 
haar moeilijke omstandigheden en desnoods van haarzelve te 
rerlden. Uit Natal trok hij langzaam de Republiek binnen, ver
gezeld van slechts 25 gewapende politie-agenten benevens 
eenige ambtenaren, die te pas konden komen. Den 4en Januari 
1877 was hij te Wakkerstroom in het Zuidoosten van Trans
vaal, destijds de woonplaats van J oubert. Daar, zoowel als 
op andere plaatsen, werden hem welkomstgroeten in den vorm 
van adressen gebracht, maar van zeer onderscheiden inhoud. 
Sommige uitlanders lieten doorschemeren dat zijn bezoek wel
kom was, ook al zou er van geen terugkeer sprake zijn, maar 
de echte Boeren begroetten hem alleen als gezant van een mach
tige bevriende mogendheid. 

J oubert was toen voorzitter van den V olksraad. President 
Burgers, die alles van de door Shepstone opgevoerde comedie 
afwist en er zelf een van de hoofdrollen in vervulde, drong 
er bij J oubert op aan, dat deze Sir Th. Shepstone zou gaan 
ontmoeten toen de laatste eindelijk den 21en Januari 1877 te 
Pretoria was aangekomen. Joubert, wiens Fransche bloed driftig 
door zijn aderen stroomt zoolang het rondom vrede is, bevriest 
gewoonlijk zoodra er gevaar gaat dreigen. Ten minste pxesident 
Burgers heeft van 22 Januari tot 4 April moeten praten, eer 
hij den voorzitter van den Volksraad naar den Engelachman 
heen kreeg. Want niet zonder xeden is de bijnaam van Jouhert 
"Slim Oom Piet". Eindelijk, den !)en April Hl77, werd het be
zoek afgelegd, doch ondex geleide van twee vertrouwde ge
tuigen: Hendrik Grobler en Jakobus Duvehage, nienden van 
Joubert. Shepstone verhaalde op zijn gewone vriendelijke en 
innemende manier dat er verzoekschriften van verscheidene 
Boeren waren ingekomen, waarbij om annexatie verzocht werd. 
J oubert antwoordde dat hij dat gaarne geloofde, omdat die petitiën 
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door Shepstone zelf voorbereid en gesteld waren en er altijd 
menschen te vinden zijn, die dingen ongelezen teeken en. Shepstone 
beweerde daartegen in, dat die aantijging geheel bezijden de 
waarheid was, liet zijn copieboek brengen om J oubert voor te 
lezen dat zijn onderstelling onwaar was, bladerde in het boek, 
maar las er niets uit voor. Jouhert stelde Shepstone voor God 
verantwoordelijk voor het bloed, dat nu of later tengevolge 
van zijn gedrag zou gestort worden. Gaandeweg ontaardde het 
gesprek, dat anderha1f uur duurde, in een hevigen twist. 

Eindelijk riep Shepstone op hoogen toon: "Gij kunt de Kaf
fers niet regeeren; ze zullen je verscheuren!" 

"Dat zouden ze alleen met Britsche tanden kunnen doen!" 
wierp Jou hert tegen en verliet zonder afscheidsgroet de kamer. 

D11n 12en April werd de Transvaal onder Britsche vlag ge
annexeerd. 

"De annexatie van Transvaal werd nimmer, noch door de 
regeering noch door het volk d~r Zuid-Afrikaanscbe Republiek, 
ook slechts voor éen ondeelbaar oogenblik, op eenigerlei wijze 
goedgekeurd, en daarin lag, voor geen gering gedeelte, der 
Boeren kracht in den kamp, die gevolgd is." 1 Dat hebben de 
Boeren getoond. Shepstone trachtte op vriendelijke wijze de 
voormannen des volks te vangen. Hij beproefde dat ook met 
Joubert. Deze werd aangesteld tot grondcommissaris, maar 
heeft den brief geopend .. . . na afloop van den vrijheidsoorlog 
in 1881! 

Het doel van den Engelsehen commissaris was den vorm 
van de regeering zooveel mogelijk te laten zooals zij was. 
Jouhert's positie bracht dus mede, dat hij ook onder het nieuwe 
gouvernement als vrederechter fungeerde. Shepstone schreef hem 
dus aan, om als zoodanig den eed aan Hare J\fajesteit af te 
leggen. Op dien brief heeft Shepstone nooit rechtstreeks antwoord 
gekregen. Korten tijd daarna kwam rechter Coetzéc, die in En-

1 Lion Cachet De worstelstrijd der Transvalers blz. 487. Van dit boek zei 
Generaal Jouhert tot schrijver dezes: »Dit is óns boek; een betere geschiedenis 
van ons land zal nooit gescbreven worden. Het is geheel juist, behalve op som
mige punten in de kerkelijke kwestie." 
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geleehen dienst was overgegaan, in Wakkerstroom, de woon
plaats van Joubert. Deze werd ontboden en verscheen. 

"Zal ik u den eed in 't Engelach of in 't Hollandach voor-
lezen?" vroeg Coetzéc. 

"Ik weet van geen eed. Een eed aan wien ?" 
"De eed van trouw aan Hare Majesteit de koningin." 
"Hoe kan er nu een koningin zijn in een republiek?" vroeg 

Joubert. 
"'t Is u toch bekend dat Transvaal door Engeland is gean

nexeerd en dat Hare }Iajesteit nu hier regeert," antwoordde 
de rechter. 

"Ik ken geen koningin en zweer niet!" Met die woorden 
verliet Jou bert de zaal, niettegenstaande tal van stemmen hem 
terugriepen. Men kon er niets aan doen; ook niet hem gevan
gen_ nemen, en dat wel van twee redenen. Ten eerste was 
J oubert niet verplicltt vrederechter te worden. En ten tweede 
behoort hij niet tot de mannen die zich laten gevangen nemen. Men 
kan hem misschien wel dooden, maar dat kwam daar niet te pas. 

Reeds in Mei 1877, dus een maand na de annexatie, 
vertrok een deputatie naar Engeland om het protest van het 
volk aan te teekenen. Deze deputatie bestond uit de heeren 
Kruger, Jorissen en Bok. Onverrichterzake keerde ze terug en 
den 2Qen December 1877 kwam ze weder te Pretoria aan. Bij 
de Engelscha regeering stond het besluit vast: "De annexatie 
zou niet ongedaan gemaakt worden, zoolang de zon aan den 
hemel stond." 

't Is verleidelijk om hier breedvoeriger de geschiedenis te 
beschrijven van de worsteling ter herwinning van de vrij
heid, die aan den roemrijken korten oorlog van 1880/81 
voorafging, maar wat niet rechtstreeks met J oubert in verband 
staat, moet overgesprongen worden. Den 4en April 1878 kwam 
het volk in zijne commissiën opnieuw bijeen, nu te Doornfon
tein (thans een gedeelte van J ohannesburg). Een tweede deputatie 
werJ benoemd: P. J. Jouhert met 36 en S. J. P. Kruger met 
29 stemmen, wien de heer Bok lid der eerste deputatie, werd 
toegevoegd. Paul Kruger (vice-\)resident van de Republiek) 
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maakte bezwaar om ten tweeden male de reis te ondernemen; 
hij kon, zoo meende hij, misschien in zijn land nuttiger zijn. 
J oubert gaf den doorslag. Hij zeide dat persoonlijke belangen 
hen misschien zouden terughouden ; dat hij echter liever niet 
langer wilde bestaan dan zonder onafhankelijkheid te leven; 
dat het volk, indien het onderling verdeeld was, nooit tot 
zijn recht zou komen, maar dat hij de roeping aannam, het 
volk dankende voor het in hem gestelde vertrouwen. Toen 
moest ook Kruger toegeven en de deputatie was gevormd. De 
onkosten werden beraamd op .E 3000, waarvan staande de 
vergadering & 1960 b~jeengebracht werd. 

Bijna onmiddellijk vertrok de deputatie, die den 31en Mei 
of den 1en Juni in Kaapstad aankwam. Reeds den volgenden 
dag had ze eene conferentie met Sir Bartie Frere, den Hoogen 
Commissaris aldaar, die haar uiterst voorkomend ontving en 
zich bereid verklaarde de belangen van Transvaal op alle 
wijze te dienen, alleen niet - door den minister aan te raden 
de annexatie te vernietigen. Indien de heeren Kruger en 
Jou hert maar eenige weken in Kaapstad wilden vertoeven, 
zouden ze zien hoe gelukkig en tevreden men onder Britach 
gouvernement leefde, en wel eerlang teruggaan om hun stam
genooten te raden mede goedschiks in die zegeningen te deelen. 
"In één woord", zoo besloot Sir BartJe Frere, "onder de En
gelsche vlag kunt ge alles krijgen wat ge begeert, maar die 
vlag blijft over het land waaien." 

"Misschien wel over het land", antwoordde Joubert, "maar 
nooit over het volk." 

Daarmede was de conferentie afgeloopen. Begin Juli kwamen 
de gedeputeerden in Londen aan. Sir M. E. Hicks Beach was 
Lord Carvarnon als minister van koloniën opgevolgd. Aan hem 
richtte de deputatie den 1Qen Juli een schrijven, waarin het 
doel der zending werd uiteengezet onder overlegging van de 
geloofsbrieven. Den sen Augustus ontving zij antwoord; een 
recht Engelach antwoord. Aan het slot van een langen brief 
schreef de minister: "Ik kan niet nalaten mijn groote droef
heid uit te drukken, waarmede ik de uitdrukking heb opge-
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merkt in de memorie, dat de roemoralisten beproeven het laatste 
middel om hun doel door vredelievende maatregelen te be
reiken, en dat het volk niet wil onderworpen zijn aan welke 
mogendheid ook. Ik kan niet gelooven dat uwe landgenooten 
zouden beproeven het behoorlijk gevestigde go u verneroent in 
hun land te weerstaan. . . . Maar het is niettemin mijn plicht 
u te waarschuwen voor de ernstige verantwoordelijkheid, die 
.zij op zich zourlen laden, die tot andere dan vreedzame maat
regelen zouden overgaan; of meer nog zij , die met al de om
standigheden bekend, niet alles zouden doen wat in hun ver
mogen is, om het meer onkundig en opgewonden gedeelte der 
bevolking zulk een stap te ontraden." Dit aan het adres van 
Kruger en Joubert. 

De deputatie kon naar Afrika terugkeere11. Maar vóór haar 
vertrek schreef ze aan den minister nog twee brieven (7 en 
23 Augustus 1878) waarin hij duidelijk gewaarschuwd werd 
voor de gevolgen, die zijn stap zou hebben. Tegen het einde 
des jaars waren de gedeputeerden in hun vaderland terug en 
den 10eu J:anuari 1879 wer<l te Wonderfontein, in het district 
Potchefstroom, een volksvergadering belegd om haar verslag te 
ontvangen. Tusschen de 2000 en 3000 burgers waren tegen
woordig. Toen in stilte het verslag was aangehoord, ging als 
uit éen mond de kreet op: "Liever sterven dan ons aan Enge
land onderwerpen". Maar de bedachtzame Kruger, gesteund 
door J oubert, wist het volk te overtuigen dat de tijd om de 
wapenen op te vatten nog niet gekomen was. Eerst moest 
iemand naar Sir Bartle Frere, die toen in Natal was, gezonden 
worden om hem nog eens, en voor de laatste maal, den waren 
stand van zaken bloot te leggen en hem mede te deelen dat 
het volk vast besloten was nooit onder Engelsche vlag te blij
ven leven , met verzoek om in Transvaal te komen en die ver
klaring uit den mo~d des volks zelf te vernemen. Aan J oubert 
werd deze zending opgedragen, en hij onttrok zich niet, maar 
vertrok in het laatst van Januari 1879 naar Pieter !Iaritzburg-. 

De moeilijkheid met Transvaal was niet de eenige, waarmede 
Sir Bartle Frere toen te worstelen had. De domme wijze, waarop 

XXXI 5 
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Engeland gewoonlijk met de "naturellen" in Afrika omgaat 1 

had het een oorlog met den machtigen Zoeloestam op den hals 
gehaald. Shepstone, die nog geen twee jaren geleden Transvaal 
had geannexeerd omdat de Boeren het niet met de Kaffers konden 
klaarspelen, vernederde zich nu, op verzoek van Sir Bartie 
Frere er toe, om dienzelfden Boeren om hulp te verzoeken en 
bood Kruger een commando aan met dringend verzoek om met 
zooveel Boeren als hij noodig oordeelde de Engelsehen te komen 
helpen. Kort en goed weigerde Kruger in een merkwaardig 
schrijven, waarin aan Shepstone te kennen gegeven werd dat de 
annexatie alle goede verstandhouding tusschen de beide blanke 
rassen had verbroken. Frere moest dus zelf toonen dat hij wèl 
met Kaffers kon vechten. Den 22sten Januari 1879 werd de slag 
bij Isandhlawana geleverd, die voor de Engelsehen een ont
zettende nederlaag werd. De Britsche opperbevelhebber Thesiger 
verloor zijn legerkamp, een vaandel 1 49 officieren, 757 onder
officieren en soldaten, 2 kanonnen, 700 geweren en 100 wagens 
met proviand en ammunitie, en moest zich in Natal terug
trekken. Het zwaarste verlies, dat de Boeren ooit. in een ge
vecht met Kaffers geleden hadden, was op zijn hoogst 20 man 
aan dood en en gewonden. Dat J oubert, toen hij den 4en Februari 
Bartie Frere zijn koene boodschap overbraebt, juist niet aller
gunstigst ontvangen werd, is te begrijpen. Het onderboud duurde 
lang, maar eigenlijk werd het gesprek van éene zijde gevoerd. 
Frere deed alle mogelijke aanbiedingen, mits onder Engelsche 
yJag. Jouhert antwoordde een paar keer: "Het volk wil vrij 
zijn," en bepaalde zich vervolgens er toe om gedurig, als Frere 
aan 't einde van een voorstel gekomen was, de schouders op 
te halen. Met een Boer die zelf niet spreken wil, valt niet te 
praten. Ten slotte beloofde Frere naar Transvaal te komen 
zooals hem gevraagd was. , 

Reeds den 17en Februari was J oubert terug. Hij vergaderde 
met het Volkscomité op de plaats Eendracht in het district 
Heidelberg, waar besloten werd een volksbijeenkomst samen 
te roepen tegen den 1~en :1\Iaart, te Kleinfontein bij Pretoria. 

Ongeveer 5000 vastberaden mannen waren op den bepaalden 
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dag bijeen. Jouhert bracht verslag uit, en eindigde met deze 
woorden: "De Hooge Commissaris wil dat gij u zult onder
werpen; en gij kunt alles krijgen wat gij begeert, maar onder 
de Engelsche vlag. Ik kan u dit, met de geschiedenis van 
Zuid-Afrika voor oogen, niet aanraden. Sir Bartie Frere wil 
dat ge zult weten, wat wij in Engeland gezien hebben. Zeer 
goed; wij hebben gezien dat Engeland machtig is, zóo machtig 
dat het schijnt alsof we ons tegen Engeland niet verzetten 
kunnen ; zoomin als met de hand aan den hemel reiken. Maar 
ik zie op een Hoogere Hand boven ons, en indien Engeland 
zoo sterk was dat het mij tot stof kon vermorzelen, dan zou 
ik, met Hare Hulp, liever vermorzeld worden dan mijne vrij
heid opgeven. Ik heb het aan Z. Exc. duidelijk gezegd , dat het 
volk zijn onafhankelijkheid wil terughebben, en met niets 
minder tevreden is. Doch wij moeten tot het uiterste trachten 
ons doel langs vreedzamen weg te bereiken. Of wilt gij u mis· 
schien onderwerpen? De meerderheid van het volk moet be
slissen." 

Maar de meerderheid kón niet beslissen omdat .... er geen 
minderheid was. Het geheele volk, tot den laatsten man, dacht 
als "Oom Jan". 1 

I F. W. Reitz. 

>Die erfpand van ons vaders vroom, 
Die diep geworteld vrijheidsboom, 
Die kap jul nooit en nimmer neer; 
Sijn apruite groei gedurig weer; 
Sijn takke skiet gedurig uit 
En dek nog eens heel Afrik's Suid. 

Ons wil weer vrij , 
Daar blijf ons bij , 
En an ons sij 
Sa! Reg zelf strij. 

>Vermorzel ons dan als jul wil; 
Jul het die mag. Die dode is stil. 
Maak van ons land een woestenij 
So het ju! ook 1 a tal gekrij. 
Maar merk en let toch op Sijn spraak, 
Gedenk aan Isandhlawana's wraak. 
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Ons wil weer vrij , 
Daar blijf ons bij, 
En an ons sij 
Sa! God zelf strij. 

Dit is op Kleinfontein geblijk, 
Dat vrijbeidsgees nie gauw bezwijk. 
Trou is ons nog o.n onze St.a.-.t, 
Dit sa! die dwingland weinig baat, 
Dat hij so slim bet overleg. 
Hier uit ons land moet bij tog weg. 

Ons wil weer vrij, 
Daar blijf ons bij, 
En an ons sij 
Sa! Reg •elf strij. 

De voormannen van het volk verkregen echter dat men 
kalm en voorzichtig zou te werk gaan. Eerst Bartie Frere 
afwachten die komen zou. Deze reisde evenwel verbazend lang
zaam; hij had niet minder dan drie volle weken noodig om 
den betrekkelijk korten afstand af te leggen. Die drie weken 
hebben de 5000 .Afrikaanders op echte Boerenmanier besteed. 
Kleinfontein ligt 36 mijlen ten Oosten van Pretoria. Daar was 
geen gras genoeg om gedurende zoo langen tijd al de paarden 
te voeden. Dus moest het kamp geJurig verlegd worden. 
Dat geschiedde zóo, dat men aan het einde van de drie weken 
nog slechts 18 mijlen van Pretoria verwijderd was. Deze manier 
van kampeeren bracht veel onrust onder de "loyal subjecte" 
in Pretoria teweeg; de Engelsche ambtenaren waren niet op 
hun gemak. "Die Rooinekke word nou al bang", schertsten 
rle "opstandelingen". Was het kamp opgeslagen, dan werden 
"de jongelui den geheelen dag beziggehouden met schotjes 
schiet en paardrijden." Dat kan men nooit goed genoeg kennen! 
De oudere Boeren, die genoeg getl'aind waren , bespraken den 
toestand met elkander en met hun vrouwen. De mannen moe
digden elkaar aan om niet te wijken; de vrouwen behoefden 
daar niet eens over te praten. Naar de meening van Bartle 
Frere waren de Boerenvrouwen "de grootste rebellen", en hij 
zag zeker juist. Gaat het om de vrijheid, dan is de Boerenvrouw 
een ware "hulp tegenover haren man" I Had Frere geweten 
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wat zijn getalm uitwerkte, dan had hij zeker een beetje meer 
haast gemaakt. Maar hij dacht, evenals de Engelsehen nu 
denken, dat de Boeren wel ongeduldig worden en "huistoe" 
gaan zouden. 

Eindelijk kwam de Hooge Commissaris in Heidelberg aan, 
en hoorde daar tot zijne . verbazing dat een Engelachman wel 
een ding kan denken en willen, maar dat bet daarom nog niP-t 
dadelijk gebeurt. Hij schreef toen aan J oubert, dat hij het 
kamp maar niet zou aandoen, doch rechtstreeks naar Pretoria 
doorgaan. Ook het antwoord viel hem niet meê. Een kort, 
beleefd, scherp briefje, dat hij in Pretoria niet verwacht werd 
en daar ook niemand behoefde te verwachten ... ten minste 
niet om met hem te 8p1·ekert. Hij moest dus van den nood een 
deugd maken en kwam den 1Qen April 1879 in b.et kamp 
aan. Acht rijen diep stonrlen de Boeren hem op te wachten, 
zwijgend, roerloos als steenen heeloen; geen enkele groette 
hem. Hij reed niet langs een parade, maar door een spitsroede. 
In een kort onderhond met de voormannen werd bepaald , dat 
Frere en zij elkaêr den 12eo daaraanvolgende zonden ontmoeten 
op de plaats Emsmuskraal aan Hennopsrivier, 6 mijlen van 
Pretoria. Spoorslags reed daarna de Hooge Commissaris weg, 
zonder dat een der Boeren verder notitie van hem nam; blij 
dat hij weg mocht. 

Een deputatie van 21 voornamen, waaronder natuurlijk 
Kruger en J oubert, kwamen op den bepaalden dag met Frere 
samen. De zitting duurde lang, want de Hooge Commissaris 
kon maar niet begrijpen wat het volk toch bedoelde met het 
woord "vrij". Eindelijk begreep bij bet, toen Kruger hem zeide 
dat hij "geen kans zag om het volk langer te bed win gen". 
Toen stemde hij toe in den voorslag van de deputatie, dat er 
nog éene memorie aan Engelands koningin zou gezonden wor
den en wel door bemiddeling van den Hoogen Commissaris 
zelf. Hij deed dit nog bijtijds, want Kruger en Jouhert hadden 
in het kamp al hun invloed noodig om te voorkomen dat men 
Zijne Excellentie maar vast als gijzelaar in bewaring nam! En 
hij drong er zoo spoedig mogelijk bij den minister van koloniën 
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op aan om soldaten en vooral kanonnen te zenden, want zon
der die was hij liever niet in een Boerenkamp! 

Een krachtige memorie werd opgesteld en den 16en April 
aan Frere gezonden , die haar met een begeleidend schrijven van 
zijne hand verder zond. Den 19en d. a.v. kreeg Frere bericht 
dat het kamp voorloopig was ontbonden. 

Maand na maand verliep en men hoorde taal noch teeken. 
Lord Chelmsford had den Zoeloeoorlog door den slag van 
Ulundi, den 4en Juli 1879, ten einde gebracht. Tot dank daar
voor werd bij opgevolgd door Sir Garnet \V olseley, die ook 
als Hooge Commissaris de opdracht had om de zaken in Trans
vaal te regelen. Den 27en September 1879 kwam deze te Pretoria 
aan. Kort tevoren had J oubert, op verzoek van het Volks
comité, een onderhoud met W olseley te W akkerstroom. Dat 
ging door middel van een tolk, want geen enkele Boer verstaat 
Engelach, wanneer het hem geraden schijnt tijd voor nadenken 
te winnen door het woord van zijn tegenpartij tweemaal te 
hooren, eerst in 't Engelsch en dan in het Hollandsch. Een 
verslag door J oubert destijds van dit gesprek gegeven, schetst 
het als volgt. 

Sir Garnet zeide tot den tolk: " Zeg aan den heer J oubert, 
dat de unie van de Transvaal met het Britsche Rijk voor immer 
zal bestaan en niet zal herroepen worden. (Dit was het eerste 
en eenige officieele bericht, dat de Transvaalsche Boeren kregen, 
aangaande het niet toestaan door H. JH. de Koningin van het 
verzoek in de memorie vervat.) Ik ben op het oogenblik op 
weg om langzaam Pretoria te bereiken, en na mijn aankomst 
aldaar zal ik een Uitvoerenden Raad aanstellen, om mij te aseis
teeren en zal met hunne hulp denkelijk eene Constitutie voor 
de Transvaal opstellen, welke ik ter bekrachtiging aan H. M. 
Gouvernement naar Engeland zal zenden. Ik beloof dat die 
Constitutie zooveel vrijheid als mogelijk aan iedereen zal geven 
onder de Regeering van H . M. Ik zou graag mij willen be
dienen van den raad der mannen van dit land, en daarom heb 
ik den heer Joubert laten roepen." 

Joube1·t. "Zeg aan Z. Excellentie dat ik hem dank zeg voor 
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zijne openhartigheid. Derhalve ben ik ook verplicht om ronduit 
te spreken, ten einde hem niet te misleiden. Het spijt mij dat 
mijn advles hem niets of weinig zal helpen. Z. Exc. begon met 
te zeggen dat de unie, - of zooals ik, of liever wij het 
noemen, de annexatie - voor immer is. Als ik dit in dien 
zin moet aannemen, dan is er ééns voor al een einde aan alle 
samenwerking tusschen het volk en het gouvernement. Dan is 
er geen wettig volk, dat het recht heeft te handelen, dan zijn 
wij een verdrukt en vertrapt volk, dat aan zijne voeten ligt, 
een volk van wie ik dan geen woord kan zeggen. Wij worden 
dan niet als een volk erkend, en het spijt mij dat ik Z. Exc. 
geen hulp of assistentie kan geven." 

Si1· Garnet. "Zeg aan den heer J oubert, dat het mij leed 
doet, dat hij het go u verneroent niet wil helpen, om het land 
goed te doen. Ik heb met generaal Stander (dit is de bekende 
Adriaan Stander) en andere heeren gesproken, en zij hebben 
beloofd mij te zullen helpen. Ik wensch met iedereen te spreken 
Qmtrent den toekomstigen voorspoed en het geluk van het land, 
maar niet omtrent de annexatie. Dat is eenmaal een zaak door 
een hoogere hand afgedaan. Het was niet met het doel om 
H. M.'s grondgebied uit te breiden, dat wij de Transvaal heb
ben geannexeerd. Dat bewijst Zoeloeland. Daar ligt dat rijke 
land aan onze voeten en wij hebben het niet geannexeerd." 

Joube1·t. "Zeg aan Zijne Excellentie, dat juist dit feit een 
nieuwe oorzaak van klachten en van verdriet van mijn volk 
~al zijn, want daaruit moet ik dadelijk opmaken dat wij slechter 
zijn en erger behandeld worden dan de Kaffers. Cetywayo, 
die H. M.'s koloniën in gevaar brengt en ze bedreigt; die tegen 
H. 1\L op uitdagende wijze optrad en haar verplichtte een 
bloed i gen oorlog te beginnen; die haar beleedigde en hare sol
daten bij hoopen vermoordde, en baar millioenen ponden deed 
uitgeven ; zijn land heeft men niet geannexeerd en het niet 
Qnder Britsch Bestuur en Britsche ambtenaren geplaatst.. Neen, 
dat land en dat volk blijft vrij en behoudt zijn eigen wetten 
en zijn eigen bestuur. Maar wij, uie steeds in vrede met H. 
M.'s koloniën hebben geleefd en ons steeds gewillig hebben he-
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toond en gereed om met H. M.'s koloniën samen te werken 
yoor vrede en voorspoed van Zuid-Afrika, wij mogen niet vrij 
zijn; een ongevraag(l bestuur wordt ons opgedrongen. Het is 
hard voor ons om erger dan Kaffers te zijn." 

Sir Garnet. "Zeg aan den heer J oubert, dat ik reeds gezegd 
heb, à at ik niet over de annexatie verkies te spreken. De 
annexatie werd gedaan ten nutte van het land, en ons opge
drongen door een Regeering·, die het land niet kon besturen 
en een ledige schatkist had, en ik stem niet in met de denk
beelden van den heer J onbert. Ik geloof, dat zoover ik hem 
versta, het volk met hem in opinie verschilt." 

Jouóert. "Het zou mij zeer spijten, als mijn volk een ver
keerden indruk op Z. Exc. maakte, daar velen van hen, met 
wie Z. Ex. zou spreken evenals met mij en met generaal 
Stander, niet bekwaam genoeg of instaat zijn hunne denk
beelden behoorlijk uit te drukken, en als zij derhalve stilzwij
gend weggaan, mocht Z. Exc. misachien denken: "ik heb dien 
man aan mijn zijde en hij komt met mijne denkbeelden over
een", terwijl de man, zoodra hij zich zijne ervaring van de 
laatste veertig jaar herinnert, alles verwerpt wat Z. Exc. tot 
hem moge gezegd hebben." 

Si1· Gantet. "Zeg aan den heer J oubert, dat ik een betere 
opinie omtrent de Boeren koester dan hij. Ik denk, dat zij de 
waarheid spreken en openhartig zijn. Ik zou niet geloofd heb
ben, dat hij zulk een slechte gedachte van de Boeren had." 

Joubert. "Zeg aan Z. Exc., dat ik geen slechte gedachte van 
de Boeren heb; het spijt mij dat hij mij zoo misverstaan heeft. 
Ik weet ook dat de Boeren een waarheidlievend volk zijn, en 
dat wanneer zij beloven zich te onderwerpen aan en samen 
te werken met Z. Exc., zij het rueenen en zulks zullen doen. 
Maar ik zeg van hen, die niet instaat zijn behoorlijk te rede
neeren en te antwoorden, wanneer zij van hem verschillen, 
en hem daarom stilzwijgend verlaten zonder overtuigd te zijn, 
terwijl Z. Exc. meent ze te hebben overtuigd; van dezen, zeg 
ik, dat het mij zou spijten als zij een verkeerden indruk bij 
hem veroorzaakten." 
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Si1· Gamet. "Zeg den heer Joubert, dat ik velen ontmoet heb 
die mij hunne tevredenheid hebben te kennen gegeven, en 
mij hunne samenwerking hebben beloofd, en het spijt mij te 
hooren dat gij het gouvernement niet wilt willen helpen om wel 
te doen aan het land. Een van de voornaamste dingen, die 
ik doen zal, is het oprichten van goede scholen, zoodat de 
kinderen van de Boeren kunnen leeren om ambtenaren te wor
den en het land te besturen, en ik zal eene constitutie op
stellen en ter goedkeuring aan Hare Majesteit zenden, zooals 
ik reeds gezegd heb; doch dit zal slechts een tijdelijk of over
gangsgouvernement zijn, totdat het algeroeene of groote Con
federatie-schema ingevoerd kan worden in geheel Zuid-Afrika, 
om het éen groot grondgebied onder de Britsche Kroon te 
maken, en voor dat doel begeer ik de hulp van zulke mannen 
als goed met het land bekend zijn." 

Joubel't. "Zeg aan Z. Exc., dat ik mijn volk gediend heb 
van dat ik zes jaar oud was, en er was niets te goed, noch 
heb ik thans iets te goed om voor hen op te offeren als ik 
hun daardoor van nut kan zijn. Doch ik wensch hun geen 
leed te doen , en ik zie geen kans er voor, dat het tegen woor
dig gouvernement hun eenig goed kan doen. Want ik weet 
dat de overheerschende meerderheid van het volk tegen de 
annexatie en ontevreden met het tegenwoordige gouvernement 
is, en als het volk tegen het gouvernement is en daarmede 
niet wil samen werken, dan kan het land niet vooruitgaan of 
gelukkig zijn. Als zelfs in het machtige Engeland het volk de 
Regeering niet had gesteund doch ontevreden was geworden, 
dan was Engeland niet geworden wat het heden is. Doch ik 
zal U we Excellentie, naar mijne opinie, een goeden raad 
geven, nl. dezen: roep een publieke bijeenkomst samen; laat 
allen die zulks wenschen daarop tegenwoordig zijn en spreek 
dan aldus met hen over de zaak; leg alles duidelijk aan hen 
voor; luister naar de argumenten en tegen· argumenten, en 
dan geloof ik dat U we Exc. het best instaat zal zijn om een 
denkbeeld over den bestaanden toestand te vormen." 

Si1· Gamet. "Zeg aan den heer Jouhert, dat een ieder mij 
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kan komen zien en met mij kan spreken over wat nuttig voor 
het land is; maar ik zal niet over de annexatie spreken, en 
H. M.'s gouvernement heeft al genoeg last gehad van onwettige 
en oproerige bijeenkomsten. Wij hebben daarvan genoeg, meer 
dan genoeg gehad , en zij strekken niet om het land te 
doen vooruitgaan of tot geluk er van. Wij hebben er genoeg 
van gehad." 

Jouóert. "Zeg aan Z. Exc. dat, wanneer ik denk aan al de 
valsche voorstelliagea die gemaakt zijn, en aan al de valsche 
rapporten die van tijd tot tijd aan het Engelsche gouvernement 
zijn gezonden om de annexatie te doen plaatsvinden, en wat 
zelfs nu gedaan wordt, zooals bijv. de laatste brieven van Sir 
Bartle Frere, om die annexatie op te houden, dat ik dan 
overtuigd ben, dat zoodra de waarbeid beter gekend en ge
loofd wordt, in Engeland eene verandering te onzen voordeele 
zal plaatsvinden onder het Engelsche volk en in de politiek 
der Rijksregeering. 

Sir Ga1·net. "Zeg aan den beer Jouhert dat Engeland meer 
informatie van hier krijgt dan hij denkt, en dat hij even goed 
verwachten kan dat de Vaalrivier in een tegenovergestelde 
richting zal stroomen. Ik verschil van hem in gevoelen, doch 
ik hoop dat dit geen kwaad bloed tusschen ons zal verwekken." 

Jouóert. "Zeg aan Z. Exc., dat ik de gevoelens van anderr.n 
respecteer, en dat dit geen slecht gevoel van mijn kant zal 
veroorzaken." 

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

Jouóe?"t. ,,Bedank Zijne Excellentie en - Goeden dag." 
W olseley kon uit deze ontmoeting heel duidelijk zien, dat er 

met de voormannen van de Boeren niets te beginnen was. 
Toch had hij nog de onnoodige brutaliteit om aan Paul Kruger 
eene betrekking in Engelsehen dienst aan te bieden! Hij ont
ving, zooals vanzelf spreekt, een briefje terug 1 dat op pooten 
stond. Kruger en Jouhert kunnen niet altijd goed met elkander 
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overweg; een zekere jaloezie bestaat er, waarschijnlijk mede 
als gevolg van al te groot verschil van karakter. Maar het 
vaderland in nood heeft hen altijd schouder aan schouder gezien. 

Het Volkscomité riep - daar de zaken geen haarbreed vor
derden - een samenkomst bijeen tegen den lOen December 
1879 te Wonderfontein, zes uren van Pr·etoria. ZoodraW olseley 
daarvan bericht kreeg, vaardigde hij een proclamatie uit, die 
zoo helder mogelijk toonde dat hij wel de minst geschikte 
Engelachman was om de Boeren met Engeland te verzoenen. 
Kort en goed werd in die proclamatie medegedeeld, dat het 
deelnemen aan de Volksbijeenkomst blootstelde aan de straffen 
op hoogverraad gesteld. Niemand stoorde er zich aan en op 
den bepaalden dag waren meer dan 6000 burgers bijeen. Paul 
Kruger opende de vergadering met het verzoek aan ieder, die 
niet geheel uit eigen beweging gekomen was, om zich te ver
wijderen. Geen mensch verroerde zich. 400 man kwamen uit 
het westen van Transvaal, onder geleide van G. Scheepers, met 
de ontrolde vier kleur. Ni colaas Smit (de later beroemd gewor
den "vechtgeneraal") nam die vlag tot middelpunt voor Je 
Boeren. En daarna sprak Piet Jonbert: "Vrienden en landge
nooten ! Uit het rapport zult ge zien hoe hard het Volkscomité 
voor het welzijn van het land gearbeid heeft. De brieven, die 
ge hebt hooren voorlezen, toonen hoe de beloften van Sir Bartie 
:Frere verschillen van zijne handelingen. We hebben een be
hoorlijke oplossing der kwestie verwacht van de komst van Sir 
Wolseley, maar ge weet nu zijn antwoord. Als het waar is, 
dat het land Engelsch zal blijven zoolang de zon aan den hemel 
staat, wat hel pen dan nog petitiën en deputaties? Het Comité 
verlangt thans den wensch van het volk te kennen. Jozua 
zeide: "Kiest u heden wien gij dienen zult!" Derhalve: onder
werpt u, of zegt mij welken weg gij wilt inslaan." 

Uitéen mond riep de menigte:" Onsonderwerpen? N Joit! Nooit!" 
Jouhert antwoordde: "Ik ben blij u zoo te hooren en mijn 

hart klopt van vreugde. Wat wilt gij dan?" 
En als éen stem klonk het: "Het land nemen, een Presi

dent en een Volksraad kiezen!" 
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Nog eenmaal stelde Paul Kruger het volk in ondubbelzinnige 
woorden voor oogen welke belangrijke gevolgen dat besluit kon 
hebben. Dreyer, een bejaarde voorman, wilde nog een laatste 
vredelievende poging door het Volkscomité in 't werk stellen. 
Maar Piet Jouhert wees dat van de hand, verlangde enkele 
dagen van beraad voor het volk en raadde aan, den 15 d. a. v. 
een besluit te nemen. Dienovereenkomstig werd de vergadering 
tot dien datum verdaagd. 

Den 15en December werd een proclamatie door het volk uit
gevaardigd, waarbij medegeJeeld werd dat - onder verschil
lende voorwaarden en waarborgen voor handhaving van orde 
en recht - het volk zijne onafhankelijkheid wilde en zou 
terugkrijgen. 

Daarop ging men uiteen, onder bepaling dat de eerstvolgende 
Volksbijeenkomst den een April 1880 te Paardekraal zou ge
houden worJen. 

't Scheen dat W olseley in verblinding zijn best deed om een 
noodlottige uitbarsting te verhaasten. Nauwelijks was het jaar 
1880 in 't land, of de heeren Bok en Pretorins werden onder 
beschuldiging van hoogverraad gevangen genomen, Wel werd 
de eerAte dadelijk en de tweede eenige dagen later op borg
tocht op vrije voeten gesteld, maar de kogel was door de kerk. 
Het Volkscomité had goede redenen, maar handen vol werks, 
om het volk nog bedaard te houden. In Engeland waren de 
groote verkiezingen op handen en het liet zich aanzien dat het 
ministerie Beaconsfi.eld plaats zou maken voor een ministerie 
Gladstone. Van den laatsten verwachtte men rechtvaardige 
maatregelen. 

De Engelsche regeering had onderwijl aan het Kaapsche 
Parlement, dat over de annexatie van 'l'ransvaal zich sterk af
keurend had uitgelaten, te kennen gegeven dat spoedig de 
eerste stappen tot eene confederatie van alle Zuid-Afrikaanscha 
staten konden gedaan worden, waardoor ook de bevolking van 
Transvaal bevredigd zou worden. Het Volkscomité besloot naar 
aanleiding van een en ander de bijeenkomst, die tegen 8 April 
belegd was, niet te laten doorgaan, maar Kruger en J oubert 
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naar Kaapstad af te vaardigen, teneinde de leden van het Parle
ment en verder zoo mogelijk de geheele bevolking in het zui
den der kolonie te bewerken, om de confederatie te doen mis
lukken tenzij Transvaal als vrije staat kon toetreden. Ze kweten 
zich zoo goed van hun taak dat het Parlement der Kaapkolonie 
het voorstel met flinke meerderheid verwierp. 

Onderwijl was Gladstone als minister·president Beaconsfield 
opgevolgd. De deputatie, gedachtig aan de krachtige redevoe
ringen door Gladstone voor zijne kiezers te Mid-lothian ge
houden, in zake de Transvaalse he kwestie, wendde zich tot 
hem om recht te verkrijgen. Vergeefs! Zelfs de groote Gladstone 
moest door wapenfeiten als dat op Amajuba er toe gebracht, ja 
genoopt worden recht te doen. Het antwoord uit Engeland 
was: de annexatie kan mag en zal nooit vernietigd worden. 

En nóg was het geduld van het volk niet uitgeput. Er 
werd bepaald dat de vergadering, die den 8sten April 1880 
niet doorgegaan was' den ssten Januari 1881 zou gehouden 
worden. 

Juist dit voorbeeldeloos zelfbed wang van het volk heeft de crisis 
verhaast. Het Engelsche gouvernement zag kalmte voor vrees 
aan, en meende nu wel wat forseher te kunnen optreden. De 
belastingen waren slechts zeer gebrekkig geïnd. Maar nu kwam 
in 't midden van 11:180 de aanschrijving aan tal van de voor
naamste Boeren om onverwijld de belasting te betalen. Jouhert 
werd aangeslagen voor & 70 grondlasten , en weigerde natuur
lijk de betaling. Hij werd gedagvaard en verscheen voor den 
landdrost. Hem werd gevraagd of hij de schuld erkende. 

"Neen," antwoordde de gedaagde. "Ik heb twee excepties. 
Ten eerste kan ik u niet als landdrost erkennen volgens de 
grondwet van het land." 

"De vroegere grondwet is vernietigd," werd hem tegenge
worpen. "Het land is thans onder .H. 1\L de koningin van 
Engeland." 

"'l'en tweede", vervolgde J oubert, alsof de ander niets ge
zegd had, "is het noodig, zal de aanslag in bilasting wettig
zij, dat de president van de Republiek de jaarlijksche be-
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grooting van den Volksraad voorlegt en dat die haar goedkeurt." 
't Was tijd verspillen tegen zulk een hardnekkige ontkenning 

van den feitelijken toestand verder in te gaan. Eenvoudig 
werd gevraagd: "Schuldig of niet? Zult ge betalen of niet?" 

"Neen!" 
Onmiddellijk volgde de veroordeeling en werd de bode af

gezonden om zooveel in beslag te nemen als voor den gedwongen 
verkoop noodig was. Op de plaats van J oubert aangekomen , 
vroeg de bode aan den eigenaar wat hij in beslag zou nemen, 
daar de wet verbiedt op meer dan noodig iR de hand te leggen. 

"Wel", was het lakonieke antwoord, "neem de Kaffers maar. 
De Engelsehen beschuldigen ons toch altoos dat we slaven houden, 
en de naturellen zullen de waarde wel vertegenwoordigen." 

Maar met de Kaffers kon de bode niets doen. Een bebouwd 
erf werd aangeslagen en spoedig daarna gerechtelijk verkocht. 

Dergel!jk verzet kwam meer voor, maar er ontbrak organi
satie aan. Daarin voorzag Petrus Andries Cronjé, dezelfde die 
later Jameson zou onschadelijk maken en die thans de Wester
grens verdedigt. Ongeveer 130 burgers in het district Potchef
stroom was aangeschreven de belasting te komen betalen. 
Op ad vies van Cronjé antwoordden allen, dat ze den 7 Oc
tober 1880 daartoe te Potchefstroom zouden verschijnen. Op 
dien dag reed Cronjé aan 't hoofd van de 130 man Pot
chefstroom binnen en overhandigde aan den landdrost een 
schrijven, waarin hem werd medegedeeld dat men dadelijk be
talen zou, mits tegen kwitantiën waarop vermeld stond dat de 
betaling onder protest geschied was, en waarop beloofd werd 
dat de gelden bewaard zouden worden tot het wettige gouver
nement ze terugbetaalde of in ontvangst nam. Het schrijven 
eindigde met de verklaring dat men, indien deze voorwaarden 
niet aangenomen werden, alleen voor geweld zou bukken. 

Natuurlijk weigerde de landdrost op die voorwaarden de 
gelden te ontvangen, en onmiddellijk reden allen weg zonder 
een penny betaald te hebben. Van hooger hand werd order 
gegeven om geweld te gebruiken. De eerste burger die gedag
vaard werd, was Piet Bezuiden hout. Een zijner wagens werd 
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in beslag genomen om den 11 en N overober 1880 te Potchef
stroom publiek verkocht te worden. 

Cronjé zorgde dat hij aan het hoofd van zijne mannen 
aanwezig was. Toen de wagen werd opgebracht, wierp men 
den afslager er vrij onzacht af, reed den wagen buiten het 
dorp en bezorgde hem bij Bezuidenhout terug. Onmiddellijk 
kreeg Sir Owen Lanyon, de opvolger van Wolseley , bericht 
van het gebeurde, en ook Kruger werd er mee in kennis ge
steld. 't Was voor den laatsten echter minder een verrassing 
dan voor den eersten, ofschoon Kruger in 't publiek een boos 
gezicht zette. Kruger en J oubert ontmoetten den Transvaalsehen 
Gouvernements-seCJ·etaris Hudson den 1 sten Decem her 1880 
te Kaalfontein, om deze zaak te bespreken, en beduidden hem 
dat het gebeurde geheel en al de schuld van de Engelsche 
regeering was. Waarom niet de vergadering van 8 Januari 
1~81 afgewacht 1 alvorens men zulke scherpe maatregelen nam? 
De conferentie werkte niets uit. 1\faar het Volkscomité besloot 
de volksbijeenkomst een maand te vervroegen en den 8sten 
Decem her 1880 te Paardekraal te houden. 

Het geheele Volkscomité, 32 man sterk, was daar op dien 
dag tegenwoordig. Het aantal burgers kan op 5000 à 6000 
geschat worden. De tijd vaLl wachten en verdragen was voorbij. 
Men begon met het oprichten van een steenhoop op oud
Israëlietische wijze, ten eeuwigen gedenkteeken dat het volk 
daar op dien dag besloot met de wapenen zijn vrijheid te her
overen. Die steenhoop is het hart van het eenvoudige, grootsche 
monument te Paardekraal, waar het volk elken !Gen December 
zijn dank- en bededag houdt. Den gen ontving het Volkscomité 
een schrijven van het volk, verzoekende dat "terstond gevolg 
zou gegeven worden aan het volksbesluit van 16 December 
1879 en dat de Regeering hare werkzaamheden zou hervatten." 
Den 10en nam het Comité dat schrijven in overweging. Als 
gevolg daarvan verzocht het den 11en den heer S.J. P. Kruger 
"als vice-president op te treden daar de president het land ver
laten had, en den Volksraad in buitengewone zitting samen te 
roepen." Den 12en bewilligde Kruger daarin. Den 13en presi-
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deerde hij de eerste zitting van den Volksraad. Onmiddellijk 
daarna benoemde het volk, op voorstel van den vice-president, 
een driemanschap voor de leiding cl er zaken. Kruger, Pretorius 
en Jouhert werden gekozen en dadelijk beëedigd. Dadelijk 
werd J oubert bovendien aangesteld en beëedigd als commandant
generaal van het leger. Toen werd eene proclamatie uitgevaar
digd, een waardig en merkwaardig stuk, en daarmede was de 
vrijheidsoorlog begonnen. Alleen wachtte men op het eerste 
schot van Engelsche zijde. 

Dat liet zich niet lang wachten. Den 15en December ging 
de Volksbijeenkomst uiteen, na bepaald te hebben dat de vier
kleur van de Republiek ten spoedigste te Heidelberg zou ge
beschen worden. Als plaats waar de proclamatie zou gedrukt 
worden werd Potchefstroom gekozen. Majoor Clarke, de En
gelsche commissaris in dat dorp, kreeg daarvan behoorlijk 
bericht, met de naïeve verklaring dat men hoopte, dat bij hem 
daartegen geen bezwaar bestond, èn de uitdrukkelijke verzeke
ring, dat de proclamatie moeat en, goedschiks, kwaad8chiks zou 
gedrukt worden. Cronjé werd met een commando van 400 
Boeren afgezonden om dat werk in orde te make11. 

Cronjé deed niets liever dan dat, vertrok onmiddellijk, trok 
de stad binnen, posteerde zijn mannen op bedreigde plaatsen 
en liet zetten en drukken. A Hes liep goed, tot op den middag 
van 16 December, toen \Vinsloe, de Engelsche bevelhebber, 
liet vuren op commandant Robberts, die met vijf Boeren dichter 
langs het Engelsche kamp reed dan Lanyon's proclamatie, die 
hij nauwelijks kende, toestond. Robberts kreeg een kogel in 
den arm. Het eerste Boerenbloed was gestort. 

Het geveebt in de stad werd algemeen, maar met dit gevolg 
dat Clarke binnen een paar dagen de witte vlag op bet dak 
van zijn versterkt kantoor heesch en zich dus overgaf. Spoedig 
was ook de gevangenis, een sterk punt, in handen der Boeren. 
Een :flinke voorraad ammunitie werd buit gemaakt; de proca
matie werd gedrukt en verspreid; in éen woord: de expeditie 
van Cronjé was volkomen gelukt. 

Op denzelfden 16en December 1880 (Dingaansdag) werd ·de 
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vlag te Heidelberg ge hese hen. De leden der regeering, J oubert, 
Kruger, Pretorins, Jorissen en Bok, kwamen daar aan met een 
·commando van 800 man, en eischten de sleutels van het land
·drostkantoor, welke de eerst aanwezige klerk hun overhan
·digde, daar de landdrost zelf niet op de plaats was. Zü namen 
het kantoor in bezit, hesehen de vlag en vestigden de regeering 
in Heidelberg. 

Commandant-generaal Jouhert nam dadelijk al de uoodige 
maatregelen met de uitnemende bezadigde wijsheid en het aan
geboren krijgsmanstalent, die hem kenmerken. Als generaal 
doet hij alles zoo vlug mogelijk, maar nooit overij td. Zijn 
vlugheid is soms zeer langzaam. Al zijn bewegingen hebben 
·slechts éen doel: den vijand zooveel mogelijk afbreuk te doen 
en zelf zoo min mogelijk mannen te verliezen, of zelfs te 
wagen. Dat is niet enkel taktiek ; J oubert is zeer goedhartig 
en teêr: "Bloed is zoo kostbaar," zeide hij mij, toen hij over 
zijn manier van vechten sprak; "ik ben zuinig op mannen." 
De Boerengeneraal kan dat zijn, want al zün onderhoorigen 
-zijn geboren krijgslieden, die in den guerilla-oorlog, waarvoor 
hun land als 't ware gemaakt is, zelf weten wat ze doen 
moeten. Bovendien worden hun superieuren niet van hooger 
hand aangesteld, maar ze kiezen zelf tot kommandanten de 
medeburgers in wie zij het meeste vertrouwen hebben. Verder 
kennen allen elkander; hun commando's zijn in kleine groepjes 
gesplitst die steeds vereenigd vechten; zij zijn in den vol-

• len zin des woords elkanders spitsbroeders. Ze kutmen op 
elkaars geoefendheid rekenen. En nooit hebben ze een buiten
landsehen vijand bestreden, zOtlder van den eersten tot den 
laatsten grondig te weten waarvoor ze in 't vuur kwamen en 
het van harte te willen. De Boer vecht onoverwinlijk, zoodra 
hij de overtuiging heeft: "God wil het!" En heeft hij die 
zekerheid in zijn geweten niet, clan zou hij als een konijn 
·clooclgeslagen kunnen worden, zonder daartegen een vinger te 
verroeren. V oor zijn generaal geeft de Boer met liefde en 
zonder aarzeling zijn leven. Toen half November het valsch 

XXXI 6 
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alarm ons opschrikte dat generaal Jouhert zich gewaagd hall 
en gesneuveld was, zei dadelijk een geboren Kapenaar mij: 
"Onmogelijk is het natuurlijk niet, maar wel hoogst onwaar
schijnlijk. Alle Boeren zullen met liefde den generaal onvoor
waardelijk gehoorzamen, maar indien hij zich waagde, zouden 
ze zonder aarzelen tegen hem in verzet komen en hem zijns 
ondanks uit bet gevaar wegsleepen." Dat heeft J oubert voor 
een goed ileel daaraan te danken, dat allen weten hoe "zuinig 
op mannen" bij is. 

Potchefstroom was in bezit van Cronjé. Het eerste werk 
van J oubert was de overige Engelsche garnizoenen (te Pretoria, 
Standerton, Lijdenburg, Marubastad en Rusten burg) in te sluiten. 
Hiervoor had hij ongeveer 2800 man nqodig; dat was veel; 
maar nu kon ook al de overige macht gebruikt worden om de 
Engelsche troepen te bestrijden die uit Natal zouden opdagen. 

Reeds den 17en December kreeg Jouhert bericht, dat een 
detachement van het 94e regiment op weg was van Lijden
burg naar Pretoria. De Engelsche troep was 9 officieren en 248 
man sterk. Onmiddellijk werd kommandant FranR Jouhert (een 
neef van den generaal) met 160 man afgezonden, om deze tegen 
te houden. De Engelsche macht, onder kolonel Anstruther, ont
moette hem bij Bronkhorstspruit. Het gevecht duurde slechts 
vijftien minuten en eindigde met een volkomen overwinning van 
de Boeren. Zij hadden 2 dooden en 5 gewonden en de Engelsehen 
65 dood en, 91 gewonden, 1 en de rest had de witte vlag ge
hese hen. Onder de gewonden was Aastruther, die een paar 
dagen later als gevangene overleed. Zooveel eerbied had hij 
voor zijn overwinnaar Frans Joubert, dat hij hem, stervend, 
zijn wapenkistje vereerde en hartelijk afscheid van hem nam. 

De commandant-generaal zelf spoedde zich met de hoofdmacht 
(1500 à 2000 man sterk) naar het Drakensgebergte. De Engelsche 
generaal Sir Pomeroy Colley trok uit Natal op, om Transvaal 
binnen te dringen; de hoofdmacht was dus noodig om bijtijds 

I Volgens andere rapporten 115 dooden en 114 gewonden. 
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de passen van Langenek (Laingsnek) en Spitskop (Amajuba) te 
bezetten. Jouhert nam daar de beste stelling in, zijn kleine 
macht langs de gevaarlijkste punten verdeelende zonder de 
communicatielijn te verbreken. Het leger van Colley was ruim 
1400 man sterk. J oubert, die 1 Boer op 10 Engelsehen (mis· 
schien op 10 Europeanen in 't algemeen?) rekent, kon Colley 
dus vooreerst rustig afwachten, vooral ook omdat het krijgs
plan van zijn vijand uit den aard der zaak open en bloot lag. 
Pretoria, de zetel van het Engelsche bewind, was door 1 OOJ 
Boeren ingesloten. Colley's eerste en eenige werk moest dus 
zijn dat te ontzetten. J oubert moest dus, het kostte wat het 
wilde, den doorgang door de passen in het Drakeusgebergte 
beletten. 

Colley had 1126 man infanterie, 191 dragonders, 120 oorlogs
matrozen, 6 stukken zwaar geschut, 2 Gatlingkanonnen, en 
kon bovendien binnen niet al te langen tijd alle gewenschte 
versterking uit Engeland verwachten. Jouhert had 1500 à 2000 
scherpschutters met goede geweren, maar te weinig patronen; 
geen kanonnen dien naam waardig, en geen enkelen man 
reserve. 

"Wat held, die zwaarden afwacht, vraagt hoeveel !" zong 
Nicolaas Beets. Maar bovenal komt dat geen heldenstoet in 
de gedachte, die weet dat het goed recht aan zijn zijde is 
en een onwankelbaar vertrouwen op den rechtvaardigen God 
heeft. 

Drie wegen leiden van New-castle in Natal naar Transvaal; 
de eerste naar Utrecht met een zijweg naar Wakkerstroom; de 
tweede over de Drakeusbergen naarWakkerstroom en Lijdenburg; 
de derde, meer westelijk naar Standerton en Pretoria. Utrecht, 
het belangrijkste punt aan den eersten weg, werd dus voldoende 
bezet. De middenweg werd veilig gehouden door het bezetten 
van Engelbrechtskop, ofschoon het min waarschijnlijk was dat 
Colley langs dien weg zou beproeven in Transvaal te komen. 
Maar de volle aandacht moest gewijd worden aan den derden weg. 

25 mijlen ten noorden van New-castle ligt in het Drakens-
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gebergte de Langeneks-pas, in het midden van een halven 
cirkel van he u velen, ongeveer 6000 voet boven de zee, of 
1500 voet hooger dan New-cast.le. Ten westen verheft zich, 
bijna 2000 voet hooger, Spitskop (Amajubaberg), een heer· 
lijk schoone top, met diepe kloven vol struikgewas. De weg 
loopt vlak langs dezen berg en is aan beide zijden door steile 
randen ingesloten. Een klein eind noordelijker loopen op dezen 
weg de andere paden uit, die uit Na tal en Oranje· Vrijstaat 
naar Transvaal leiden. Dat punt koos Jouhert voor de plaats 
van zijn hoofdkwartier. 

Het dichtst bij den grooten weg, die over Langenek uit 
Natal naar Transvaal voert, lagen de Lijdenburgers, slechts 
150 man sterk, want een groot deel der Lijdenburgers had 
moeten achterblijven, om de Engelsehen in fort Lijdenburg in 
te sluiten. Iets verder was het laager van 400 Rustenburgers 
opgeslagen. Nog meer ten noordwesten vond men 300 Middel· 
burgers Ten zuiden waren 207 Utrechtenaars; ten oosten het 
Assegaairivierlaager, 250 man sterk, en 316 Heidelbergers ston· 
aen ten westen van rlen grooten weg. Nabij Langenek waren 
verder nog 300 Vrij staters. J ouberts laager, het hoofdkwartier, 
vormde een hoek met dat der Lijdenburgers en dat van de 
Assagaairivier; het bestond uit 330 wagens, vast aaneengeslo
ten, en telde ruim 500 man. 

De Boer gaat heel eenvoudig geëquipeerd ten strijde. Be· 
halve bij de artillerie, weet hij van uniform weinig of niet af. 
Zijn kombaars, een wollen deken , dient meer om zijn geweer 
dan om zijn lichaam droog te houden. Gewoonlijk is ieder zijn 
eigen fourageur en zijn eigen kok. Het eten bestaat meestal 
uit vleesch; is er meel, dan bereidt men hot-om (meel in water 
opgekookt), of stormjagers (een soort van oliekoeken). Wat 
rijst, een stuk pompoen en eenig vleesch zijn noodig voor de 
soep, maar lang niet altijd te krijgen. De gewone drank is 
koffie, zonder melk en suiker, "café-noir". Sterke drank wordt 
in de laagers niet gevonden. l'liaar wanneer de Boer zijn pijp 
niet kan stoppen lijdt hij gebrek! De officieren, zelfs de com-
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mandant-generaal, hebben het gewoonlijk in geen enkel opzicht 
beter dan bun manschappen. 

Colley, een uitnemend goed veldbeer, begreep dat hij J oubert 
geen tijd moest laten om zich behoorlijk op het Drakensgebergte 
te nestelen. Den nen Januari 1881 was hij te New-castle. 
Den 23en zond hij aan Jouhert door hem "het hoofd der 
opstandelingen" genoemd, zijn ultimatum en den 26en sloeg 
hij zijn leger op aan den voet van Mount Prospect, een uur 
bezuiden Langenekspas. Zonder J ouberts antwoord af te wach
ten ging hij den 28en, 's morgens om 6 uur, tot den aanval 
over, met ongeveer 1400 man en 9 stukken geschut. Daar
tegenover stonden in den pas 80 Boeren onder commandant 
Fourie. Te half tien begonnen de Engelsehen de stelling der 
Boeren te beschieten; spoedig daarna werd stormgeloopen. Bij 
gebrek aan grof gesehut waren de Boeren machteloos tot bet 
oogenblik dat de vijand onder bereik der geweren kwam. Maar 
toen trof ook letterlijk ieder schot doel. Binnen het uur was 
de strijd beslist. De Boeren telden 14 dooden en 30 gewonden. 
Maar het verlies der Engelsehen was 83 dood en, waaronder 
een majoor en een kolonel, en 111 gewonden. Colley moest 
de witte vlag gebruiken en zond een parlementair aan Joubert, 
die niet meer, zooals een paar dagen vroeger t "hoofd der op
standelingen" maar "Commandant-generaal" genoemd werd. 
Colley verkreeg verlof om zijn dooden en gewonden te ver
voeren en trok in goede orde af. "De Heere beeft ons gehol
pen", schreef Jouhert dienzelfden avond aan den Vice-president: 
"met Gods zegen is de vijand met groot verlies teruggeslagetl". 

Colley wachtte nu versterking uit Pieter Maritsburg. Aan 
vechtgeneraal Smit werd opgedragen dien troepen den weg af 
te snijden. Den 5en Februari aanvaardde hij aan het hoofd 
van 205 man zijn moeilijken tocht over de woeste Drakensbergen 
heen. Den 8sten d. a. v. bereikte hij met 160 man de Ingogo
l'ivier. Ruim 4.0 moesten achterblij ven omdat hun paarden 
"flauw" geworden waren. Daar stuitte hij op Colley met 5 
compagnieën infanterie, 31 ruiters en 6 stukken geschut. Het 
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gevecht duurde van 's morgens 11 tot 's avonds 7.30 en ein
digde met den overhaasten terugtocht van Colley, die 66 
dooden en 139 gewonden in handen van den vijand moest 
achterlaten. De Boeren hadden 8 dooden en verscheidene ge· 
wonden. Vechtgeneraal Smit trok naar Biggarspas met 400 
man, en Jou bert bleef bij Lange nek. 

Den nen Februari kwam Kruger in het kamp van Jouhert 
aan , om met hem verder te overleggen. Den volgenden dag 
richtte hij een schrijven aan Colley, waarin hij hem bezwoer 
met het nutteloos bloedvergieten op te houden en het volk 
eindelijk recht te laten wedervaren. Eerst den 21en antwoordde 
deze, dat indien de Boeren met gewapend verzet ophielden, 
een commissie met uitgestrekte volmacht zon benoemd worden, 
om langs vredelievenden weg de kwestie op te lossen. Colley 
verwachtte binnen 4t3 uren antwoord. 

Kruger was reeds weder naar Heidelberg teruggekeerd en 
ontving den brief eerst den 28en. Onmiddellijk antwoordde hij 
toestemmend. 

Colley wist dat Krnger niet op den door betn bestemden 
tijd kón antwoonlen en had bovendien uitdrukkelijk order 
om, zonder haasten, op antwoord te wachten en indien eenigs
zins mogelijk tot schikking te komen, maar hij ontzag zich toch 
niet een kans te wagen om het pleit door de wapenen te he· 
slissen. Hij besloot Amajuba te bezetten en daardoor Jouberts 
hoofdkwartier in zijn macht te krijgen . 

In den nacht van Zaterdag 2G op Zondag 27 .l!'ebruari 1881 
beklom Colley met 800 man den kop. Zijn geschut moest hij 
achterlaten, daar het onmogelijk bleek het vereter te vervoeren . 
V óor het aan breken van den dag waren de Engelscbe troepen 
boven en dus meester van de positie. 

Tegen zijne gewl)onte had generaal Joubert in dien nacht 
nog zeer laat zitten werken. Daarna had hij slechts twee uren 
in den wagen geslapen. Hij gevoelde zich onrustig zonder een 
bepaalde reden daarvoo1· te weten . Immers hij rekende er op , 
dat Colley zich niet bewegen zou alvorens de Vice·presi<lent 
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had geantwoord. President Brand had hem laten weten dat er 
alle kans op wapenstilstand bestond. En toch ... hij was niet 
op zijn gemak. Zondagsmorgens te 4 ure zat hij reeds weder 
voor zijn wagen, met de Amajnba vóor zich. 

Mevrouw J oubert was in het laager, als naar gewuonte 
haar man begeleidende of volgenrle. Vv ant dat ze ook wel 
alleen kon reizen, had ze einde 1880 getoond toen zij alleen, 
door de Britscbe voorposten been, haar man te Heidelberg de 
geweren bracht die bij verlangde te hebben. Haar Kaffergeleide 
vluchtte op het zien van den vijand, maar mevrouw "vatte 
{lie voortouw" van den wagen met de rechterhand, hield in de 
linker een geladen revolver, en reed ongehinderd doodbedaard 
verder. 

Mevrouw was Vrijdag den 25en gekomen en wilde den vol
genden dag weer vertrekken. l\faar dominé Neetling was in 
het ]aager gekomen en zou des Zondags preeken. De generaal 
bewoog ztjne vrouw daarom te blijven. Des Zondagsmorgens 
zat hij nog geen half uur voor den wagen, of zijne vrouw, 
die hem binnen miste, kwam naar buiten om hem gezelschap 
te houden. Onwillekeurig slaat zij rle oogen naar · den top van 
<le Amajuba, en bemerkt dat daarboven menscben zijn. Ze 
wijst het haar man, die echter antwoordt: "Dat zullen de 
menscben uit district Pretoria zijn, die komen om het laager 
te versterken, en ... daar ze den weg niet kennen, verdwaald 
zijn." 1 

"Neen", antwoordde mevrouw, "dat is Rooinekke", en reikt 
haar man den verrekijker aan, waal'floor deze ontdekt dat ze 
goeu gezien heeft. 

Onmiddellijk was de generaal te paard om de wachten na 
te gaan. Dezen hadden den vijand niet kunnen bemerken , om
<lat ze te dicht onder den berg geposteerd waren. Voort"jagen" 
naar Frans Jouhert was het werk van een oogenblik: "Daar 
i~ Rooinekke op die koppie en julle moet die koppie weer 

1 Tot hun geluk was die groep onderweg opgehouden, anders zou ze dco. 
Engelseben in handen gevallen zijn. 
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schoonmaak!" Zonder verdere orders af te wachten stelden de 
veldcornetten Joachim Ferreira en Johannes Roos zich aan het 
hoofd van 150 man om die schijnbaar onmogelijke taak te 
ondernemen. 150 man! in gewone omstandigheden volgens. 
Jouhert wel wat veel tegenover 800 Engelschen. 

Daar viel reeds een schot. Een Engelschman schoot op een 
der schildwachten. De Boer, die bijna getroffen was, meende 
dat zijn kameraad wat onvoorzichtig met zijn geweer omging 
en riep half schertsend: "Voorzichtig een beetje 1 J ulle zou een 
mensch raakschiet !" Maar een tweede en derde schot lichtte. 
hen allen beter in. Onderwijl joegen de 150 Boeren, waarbij 
zich nog ongeveer 40 anderen voegden, tot aan den eersten 
kliprand , een goede honderd voet bergop. Hier moest afge
stegen worden, en de tocht verder te voet voortgezet. In drie 
afdeelingen, elk van ruim 60 man, klom de kleine Boeren
macht naar boven. Aan de zijde van bet kamp van Jouhert 
is de berg zeer steil; - een groot voordeel voor de Boeren, 
die zich daardoor goed tegen het vuur van de Engelsehen 
konden dekke11. Van klippie tot klippie klommen de Boeren 
op, gedurig schietende, als slechts een oogenblikje een Engelseh
man over den rand keek. En elk schot was raak. Ook de 
jongste gevechten leeren ons, dat de Boer even mag opschrik
ken, doch verder niets heeft dat op zenuwen gelijkt. 

Te 12 ure waren de bestormers boven, en brachten een 
volslagen paniek onder de Engelschen. Het was "sauve qui 
peut!" Een uur later was de kop "schoon". Aan Engelsche 
zijde waren gesneuveld generaal Colley, 4 officieren en 8~ 
man ; gewond 8 officieren en 125 man; gevangen 6 officieren 
en 51 man. De Boeren hadden 1 doode en 6 gewonden ver
loren. 

Aan den avond van dien dag schreef J oubert aan Kruger ~ 
"Boven en buiten verwachting hielp ons de Heere en elk 
onzer schrijft het aan de wonderlijke redding en hulp van 
een alles besturenden en machtigen God toe. Onze mannen be
klommen den berg met moed en kracht die alle verstand te-
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boven gaat. De troepen, onder aanvoering van generaal Colley 
zelf, wilden den berg niet opgeven en vochten als helden. 
:Maar onze God, die ons de overwinning gaf en ons bewaarde, 
deed een zoo heerlijke daad, die alle wonderen van moed en 
beleid te boven gaat." 

De Republiek was vrijgevochten. Deze laatste slag was be
slissend. Nederlagen hadden de Boeren in hun vrijheidsoorlog 
niet gehad. 

Generaal Wood volgde generaal Colley op. Maar tegelijkertijd 
kreeg hij per telegraaf van zijne regeering opdracht en vol
macht om tot zulke verstandhouding met de Boeren te komen, 
dat voortzetten van vijandelijkheden onnoodig was. Dit viel 
hem - met Jouhert althans - niet moeilijk. De laatste is 
verreweg beter soldaat dan diplomaat. J oubert is veel te veel 
vatbaar voor allerlei indrukken en te weinig bestand tegen de 
streken van diplomaten; hij is daarbij veel te driftig, om voor
zichtig onderhandelingen te leiden. Zijn hand is voor het ge
weer geschapen, niet voor de pen. President Brand bewerkte 
dat de beide generaals elkander Zondag 6 :Maart ontmoetten, 
waarvan het gevolg een wapenstilstand van 6-14 :Maart was. 
J oubert gaf toe dat Wood de belegerde garnizoenen zou pro
viandeeren. Onderwijl zouden de diplomaten samenkomen om 
over de vredesvoorw!larden te beraadslagen. Dit kon niet zoo 
spoedig geschieden, en daardoor werd de wapenstilstand nog 8 
dagen verlengd. De zaak is ten slotte goed geloopen, maar het 
kan niet ontkend worden, dat in den wapenstilstand eigenlijk 
al de kans op voordeel aan de zijde der Engelsehen was. Vooral 
de verlenging was onschatbaar voor Wood, die zijn troepen 
kon versterken, en dus met een rustiger hart den afloop der 
vredesonderhandelingen kon afwachten. 

Op welke voorwaarden de vrede gesloten werd , is vooral 
in de laatste maanden overdoedig bekend geworden. Dat te 
behandelen ligt niet binnen het bestek van deze levensschets. 
J oubert trad op den achtergrond toen de oorlog geëindigd was. 



82 PETRUS JACOBUS JOUBERT. 

Het volgende jaar zag generaal J oubert weder in het veld, 
ditmaal tegen de Kaffers. Het Kafferopperhoofd Secoecoeni, 
dat tijdens de annexatie door het Engelsche bewind was ge
vangen gezet, was in Augustus 1881 weder op vrije voeten 
gesteld. Den 18en Augustus 1882 werd hij met zijn zoon en 
dertien volgelingen vermoord door den onderkapitein 1\Iampoer. 
De moordenaar vluchtte naar het gebied van het opperhoofd 
Mapoch. Deze weigerde hem uit te leveren. Spoedig was ge
neraal Jouhert aan het hoofd van 2000 man tot den krijg 
gereed. Hij zou "Mampoer hebben, al zat die ook in 1\fapochs 
buik". Mapoch had zich uitstekend verschanst op een berg vol 
klippen en grotten. 1\Ien moest dus overgaan tot een syste
matische belegering 1 die maanden duurde en waartoe het Boeren
leger met nog ongeveer 1500 man moest versterkt worden. 
Eindelijk 1 den 6en Juli 1883 1 leverde Mapoch den moordenaar 
uit en vier dagen later gaf hij zich aan Joubert over. Dezen 
werd bij zijn terugkomst in Pretoria een ware triomftocht 
bereid. Zelfs de Britsche resident Hndson moest volmondig 
erkennen, dat door J oubert de Zuid-Afrikaansche Republiek 
getoond had, kracht genoeg te hebben om orde te stellen op 
haar binnenlandsche zaken. 

In 1883 werd Jouhert benoe::nd tot Vice-president, nadat Paul 
Kruger in Mei tot President was gekozen. Bij elke presidents
verkiezing zijn deze beide mannen elkanders tegencandidaten 
geweest. In 1883 was het aantal stemmen: Kruger 3431; 
J oubert 1171. In 1888: Kruger 4483; J oubert 834. In 1893: 
Kruger 7854; J oubert 7009, en Kotzé 81. In 1898: Kruger 
12ö58; Jouhert 2001 en Schalk Burger 3753. 

De teugels des bewinds zijn door Jouhert gevoerd tijdens 
de afwezigheid van Kruger in 1883,'84, toen deze met vecht
generaal Smit en den toenmaligen superintendent van onder
wijs S. J. du Toit zijn reis door Europa maakte. Onafgebroken 
is Jouhert vice-president der Republiek, commandant-generaal 
en superintendent der Naturellen g<lbleven tot op dezen oogen
blik. Den krachtigeu grijsaard is geen arbeid te veel. 
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Ofschoon J oubert volstrekt niet voor diplomaat in de wieg 
gelegd is, heeft hij in 1884 getoond fijner voelhorens te hebben 
dan president Kruger zelf. Jouhert was de eerste die S. J. du 
Toit en zijn politiek doorzag. Het was du Toit gelukt den 
president "een gat in den kop te praten" naar aanleiding van 
het ontstaan van twee republiekjes tegen het westen van 
Transvaal : Stellaland en Land Gosen, en het zoover te bren
gen dat de regeering Stellaland "annexeerde". Denzelfden dag 
( 16 September 1884) werd J oubert teruggeroepen en du Toit 
in zijne plaats als Commissaris aan de Westergrens aangesteld. 
Den 29en d. a.v. ontving de Volksraad een schrijven van 
Generaal J oubert waarin hij meldde dat hij al zijne staatsbe
trekkingen nederlegde, om flat het hem onmogelijk was die 
langer te vervullen. Gewillig om verslag van zijn daden als 
ambtenaar te geven, verzocht hij echter den Raad, niet op ex
plicatie van de redenen voor dezen stap aan te dringen. 

De President meende terecht - en waarschijnlijk zeer naar 
zin van Generaal Jouhert - dat "zelfs de Kaffers behoorden 
te weten waarom de Generaal zijn ontslag genomen had." 
Jou bert weigerde echter elke openlijke verklaring. De Volks
raad benoemde eene commissie om een onderhoud met hem te 
hebben. Als gevolg daarvan ontving de Raad tegen het einde 
des jaars een brief van Joubert, waarin deze ondubbelzinnig 
verklaarde dat de ondoordachte buitenlandsche politiek ten aan
zien van de westelijke grenzen het hem onmogelijk maakte 
langer iJI functie te blijven. Hij weet het niet aan den Presi
dent of aan den Raad maar aan den invloed "van personen, 
die geleid door mij onbekende beweegredenen, niet hebben ge
aarzeld Regeering en Volksraad verkeerdelijk te leiden." Dit 
was op den man af tegen du Toit. 

J oubert had goed gezien. Du Toit had door zijn raadgevingen 
gemaakt dat Engelsche troepen onder Sir Charles \Varren op 
weg waren naar de \V estergrens om de annexatie te vernietigen. 
Den Sen October ontving de regeering een telegram van Sir 
Hercules Robinson, die namens zijn gouvernement de regee-
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ring der Zuid·Afrikaansche Republiek opriep om de proclamatie 
in te trekken. J ouberts houding had reeds de oogen van Kru
ger geopend en den 16en October werd het begane kwaad on
gedaan gemaakt door een tweede proclamatie die de eerste her
riep. Van dien dag af verdween de invloed van du Toit, die 
het vertrouwen verloren had en dien men verdacht in de kaart 
van Engeland te spelen. 1 Het vertrouwen in Jouhert was 
daarentegen zoo mogelijk nog vergroot en in 18~5 werd hij 
met bijna algeroeene stemmen als Commandant-generaal her
kozen. 

In November 1885 had Jouhert een Kafferhoofd, Massouw 
genaamd, dat weigerde zijne belasting te betalen, tot onder
werping te brengen. De sterkte van Massouw, Mamusa, lag 
in het district Bloemhof, in het zuid westelijkst gedeelte van 
de Republiek. Na een zeer hevig gevecht werd Mamusa geno
men en sneuvelde Massouw. Den Boeren kostte deze over
winning 8 dood en; maar ze had het goede gevolg, dat sedert 
dien tijd geen Kafferopstanden meer voorkwamen. 

Het tiental jaren 188t>-1896, hoe belangrijk ook voor de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, kan in een beknopte levensschets 
van Generaal Jouhert stilzwijgend worden overgesprongen. De 
gebeurtenissen zijn bekend. Het goud werd gevonden, en ge
exploiteerd; Johannesburg werd gesticht en groeide binnen 
enkele jaren tot wereldstad; de begeerlijkheid van Engeland 
werd opgewekt, en om alles in éen woord te zeggen: de pro
fetie van P. R. Viljoen kreeg kans op vervulling: "De ont
dekking van de Wïtwaterrandgoudvelden is de eerste bijlslag 
aan den wortel van onze onafhankelijkheid." Een zegen voor 
Transvaal is het, dat Rhodes en zijn medeplichtigen geen ge
duld hebben gehad om de zaken zich geleidelijk te laten ont
wikkelen. Voortdurende uitbreiding van grondbezit, gepaard 
met de opvoeding der Boerendochters in Engelsche scholen in 

1 Zijn houding in 1896 en zijn jongste openbare uiting over den tegenwoor
digen oorlog toonen hoe gegrond die verdenking is. 
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de Kaapkolonie zou Transvaal een wingewest van Engeland 
gemaakt hebben zonder dat éen droppel bloed vergoten werd. 
Het ongeduld van den gouddorst bereidde Engeland het échec 
dat het thans bezig is te ondergaan. 

Tegen bet einde van Ul95 was, zoo meende men in J obannes
burg, alles gereed om den grooten slag te slaan. De Commandant
generaal was in Durban, maar keerde den eersten Kerstdag van 
daar naar Wakkerstroom terug. Denzelfden dag ontving bij uit 
.J ohannesburg een anoniem schrijven, van "An Englishman" , 
waarin hij werd gewaarschuwd dat er in de goudstad iets 
broeide. Dat schrijven werd niet door hem geteld, doch toen 
een ander hem een dergelijk briefje bracht, dat deze ontvangen 
had, zond J oubert den volgenden dag zijn schoonzoon naar 
Johannesburg om poolshoogte te nemen. Deze kwam terug met 
het bericht, dat hij niets ontdekt had. Eerst den 3Qen d. a. v. 
wist de generaal officieel wat er gebeurde. 

Meer kan, wat J oubert betreft, niet over den J ameson-raid 
gezegd worden. Doorgaande regel voor den generaal is, dat hij 
<>p losse geruchten niet handelt. Kan die voorzichtigheid te ver 
gedreven worden? Zooveel is zeker dat de geheele zaak door 
Cronjé is in orde gemaakt en niet door Joubert, en dat dit 
hem - zij het ook zeer tijdelijk - in zijn reputatie geen 
voordeel gedaan heeft. 

Doch - zooals ik zeide - zeer tijdelijk. Einde 1896 koes
terde J oubert de hoop, dat eens de tijd zou aanbreken waarin 
de Afrikaanscha en Engelsche rassen verzoend en broederlijk 
in Afrika met elkander zouden leven, en dat het zwaard niet 
ten slotte het groote vraagstuk zou beslissen. Wél die wensch, 
maar niet die verwachtingen, werd door de kern der natie, 
met name door Kruger gedeeld. Deze is verstandig genoeg ge
weest om den tusschentijd, die van den J ameson-raid tot de 
l1elft van 1899 verliep, te gebruiken om zijn land tot de tan
den te wapenen. J oubert - hoe vredelievend van aard ook -
is te veel met hart en ziel krijgsman, om niet met alle krach
ten daaraan mede te werken. En thans toont hij , gesteund 
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door zijn geheele volk, hoe zijn hart op de rechte plaats zit. 
Met bewonderenswaardig talent leidt hij den veldtocht. Het 
zou voorbarig zijn, daarover in een schets als deze te schrijven. 
Wie een levensgeschiedenis schrijft, mag alleen vermelden wat 
geschied is; niet wat bezig is te gebeuren. Hoe de afloop van 
den oorlog ook zijn moge, Jouberts roem als een der eerste 
krijgskundige talenten van onze eeuw, is gevestigd. Alle Euro· 
peesche mogendheden zenden hun militairen, om van hem de 
kunst te leeren. En men zal op het vasteland van Europa, in 
Amerika, ja over de geheele beschaafde wereld - Engeland 
voor 't oogenblik uitgezonderd, want het zondert zichzelfuit!
de menschen wel bijna op de vingers kunnen tellen die niet 
van harte den grijzen, dapperen, rechtschapen Petrus Jacobus 
J oubert toewenschen, dat hij het doel verwezenlijkt moge zien, 
waarvoor hij thans ten tweeden male het zwaard trok : 

"Afrika voor de Afrikaners!" 
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