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"W hal can ho moru uxtraordinary thau that 
a man of no education, no fortune, noeminent 
qualitie of body should havo had tbc c'lurago 
to at temptand tho happineSB to succeod in wrc~· 
ting back this splendid country from the tona· 
cious grasp of one of the greateHt power of tho 
carth '!" H. ~1. STASt.F.ï M. P. 

"Thc bo •rs never troublcd themsclvus about 
t·ducation.'' 

Capt. FnA.·ci~ Yoe~•mu~uA. o C. J. E. 

"ll" kentec•kenen van da nabijheid eeucr I'Ulll)J 

zijn voortdurend om ons hct•n -in <Ie verHchij· 
ning in Engeland van agente u wi .. r opdracht is 
de openbare mccning hoe langer hoe mt·~r 01 
<:<'n d waaI spoor te brengen." 

F. HEt.ISAI.I• :-;TA'IJ HA :. 
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GEBED. 

Gij die in den Hemel woont 
En uw hulp den Boeren toont, 
Die nu wagen goed en leven, 
Om den vijand te doen beven, 
Die verti·edet uwe eer; 
\\' il nn '" l•ot·,-,.n, linvo llcl't· l 

Geel ltun wijtihei<.l ende kracht, 
Dek hen met uw tt·ouwe wacht, 
Laat getroost zijn ruiten; draven, 
Lual geru~t zij11 knechten graven, 
Geef hun gunstig wind en weer; 
Wil ons horen, lieve Heer! 

Wees gestadig aan hun zij. 
Als zij op de batterij 
Spelen met haar grove ballen; 
Laat de muren voor hen vallen. 
De t·ondelen storten neer; 
\\'il ons horen, lieve Heer! 

Neem den vijand zijnen moed, 
Neem hem wijsheid ende spoed, 
Neem hem koren ende haver, 
Neem hem krijger ende graver. 
:-leem hem harnas en geweer; 
\Vil ons horen, lieve Heer! 

Zendt Brittanje in zijn nood 
Wijn or voeder, kruit of lood. 
Lutet blijven onderwegen, 
Lutet van !tem zijn gekregen 
Smijt zijn wapenen om veer; 
·wn ons horen, lieve Heer! 



Rh odes laat van zijnen schat 
Niet ontvangen dit noch dat, 
Geef dat hij, na lange hopen, 
In zijn eigen nest gekropen 
Zuigt zijn poten als een beer; 
'Wil ons horen, lieve Heer! 

d'Uitkomst van den krijg beschaam 
Chamberlain en RIJodes saam, 
Yrijheid zij den beitien f';taten, 
Als onwrikbaar goed gelaten. 
Dat zij vrij zijn als weleer, 
\Yil ons horen, lieve Heer I 

Gij zijt die de krijgers vuurt, 
Gij zijt die de machten stuurt, 
Gij kondt waarlik ons hehouwen, 
Op uw gun-te wij vertrouwen, 
Niet op ruiter ofte speer; 
Wil ons horen, lieve JiePr! 

Naar JAC. REYJus' gedicht op het 
beleg van 's HertoJ:'Cn hosch In 1629. 



VOORREDE. 

De grondstof vau Je volgende hoofdstukken, die ik hierbij 
ter lezing aanbied, werd uitgewerkt in de lange uren die ik 
als onderofficier van de Speciale Politie moest doorbrengen op 
het wachtkantoor te Pretoria. 

In die nren - als alles om mij sliep, en ik alleen bij het 
licht van een petroleumlamp het uur zat af te wachten waarop 
rle wacht zou afgelo.;t worden - trok veel wat ik overde.g 
gezien en gehoord had voor mijn geest voorbij. 

En hoe dikwerf kwam dan het verlangen bij mij op, had 
ook ik maar de gave der pen of van het woord, om het te 
kunnen schrij ven of uitroepen tot hen die niet gezien hebhen 
wat ellende en groot volk over twee kleine republieken brengt: 
"Hier wordt een kwaad gedaan dat zijns gelijke niet kent in 
de historie. Een volk dat pocht op zijn christendom, vrijheid en 
zijn "sense for justice", het vertrapt de eerste rechten van 
•len mensrh, het verslaat een broeder die zwakker is, het 
doet een gruwelijke rlaad." 
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Ik vroeg mij af: Hoe komt het tol:h dat een volk, dat zelf 
beroernel i: g\!worden om zijn zin voor vrijheid eu zijn aeyod 
voor recht, thans een klein volk te lijf gaat, dat evenveel liefde 
heeft voor deze heilige beginselen? 

En ik weet geen ander antwoord dan dit: Het Engelsche 
\olk i · jarenlang, tientallen van jH.ren, op een dwaal JIOor 
gebracht en de publieke O(linie in Engelmld i::; . telsolmatig 
nrgiftigd geworden. 

Hoe het Engelsche volk wordt ingelicht over Transvaal 
poogde ik aan te toonen in de volgende hoofd;;tukken, en lu:t 
;.:al niemand verwonderen dat menig Engelschman (die in deu 
r •gel geen andere tulen dan de zijne verstaat en dus over 
Afrika's bewoner:; en sociale toestanden geen andc!re inlich
tingen krijgt dan die zijn eigen scbrij i'ers hem geven), in gemoed{" 
overtuigd is dat zijn volk voor een rechtvaanliga zaak ~trijdt 

Voorbeelden zijn er te O\'er dat ofiicieren en manschappen, 
wanneer zij als gevangenen te Preto1·ia. wercl(•n gebmcht, ver
baasd waren in de> Boeren be~chaafcle menschen te vinden, 
van een er lei beweging als zij, en in Pretoria niet een of anderl'l 
burcht Yan wilden aan te tJ·,,f!\m. 

En toen de eerste Boerengevangenen te Kaap~bvl aanlnnuaen 
liep het volk te hoop en de , Cape Argu ·· sclu·eef teleur· 
gest •ld: "Wij zagen "ewone menschlm voor ons ; " alsof het 
blad verwacht had halve wilden te zullen aanschouwen 

En ook Win ton Ohurchill kan niet anders of hij moet 
erkennen Jat de Boer 'n niet de wreede en onbesdmufrle lieden 
waren, waarvoor zij in Engeland worden uitgekreten. In zijn 
pas verschenen boek: "Lon<lon to La1ly:>mith"l) schrijft hij tot'h: 
n' 'o they were not cruel men, these cnemy. 'rhat was a great 
surpri~e to me, for I bad read mucb of tbc literaturc• of thi. 
land of lies, and fully expeuted ever~- hardship and ind1gnity." 

I) l'illt· t()(), 



En 's avonds al-< hij nederligt in de tent, bewaakt rloor de 
Boeren en hij hoort hen ]>>almen zinge11 en bidden, dan -
dan slaat hem hd hart en hij erkent het: "a chill struek into 
my heart so that I thouabt after all that the war wa" unjust, 
that the Boers "·ere better men than we anrl that Heawn 
wa against us." 

.Ook over het onrlerwij · schreef ik enkele bladzijdl•n. 
Is .Je taal gansch het voll,", welk Pen waarde moet dan 

niet goed nationaaI onderwijs hebben, het onderwij>< waardoor 
die taal, .die gansch bet volk is'', aan de kinderen van dat 
volk niet alleen rreleerd wonlt, maar waardoor zij ook die 
taal leer n liefhebben. 

President Kruger noemde het onderwij~ "een rlPr stemt
pilaren van <le onafhankelijkbeid van rlen Staat''. 

Zal het lan"er toeóelaten worden, dat twee ldeine stateu, 
die tl•z·\men een blanke bevolking hebben van nog geen tiende 
Yan Albions hoofd~tad, door ePn overmachtig en door goud
dorst verblind en venrre •d volk ongestraft worden vertrapt'? 
Zal Euro1•a, zal Amerika het toezien, clat onrecht, dat root 
gepleegrl wordt op twel' volken rlie. vreedzaam van aard, niet 
de soldaten van geboorte zijn, 'vaar voor 1.ij in Europa zoo 
dikwerf worden erehouden '! 

'rwee kleine republiehn V<W vredelievende boeren worden 
door Engeland geplnn<lerd, vertrapt en V<'rniehl, en wel komen 
er vele blij ken van sytnpalhie uit Europa tot on~, maar toch
zull •n Europa en Amerika het toezien, en zal nieJUand een 
verwaten en oyenuoedig•'n dwin!.!eland een gebiedend ,.tot 
hiertov'' tegendonderen '! 

Hoe dikwelf zijn deze vragen uit Zni•l-Afrib opg<'gnan, en 
wat i~ hl'! au t woord? 
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Het schijnt alsof de Regeeringen van Europa. Engeland een 
vrijbrief gegeven hebben en het stilzwijgend zullen toezien zoo 
een volk van blanken, van christenen, van stamverwanten, 
van den aardbodem verdelgd wordt, omdat een machtig volk 
belust is geworden op het goud, dat in den bodem vau zijn 
land gevonden wordt. 

:11aar zoo het dan moet dat de Afrikaners tijdelijk moeten 
bukken voor de overmacht en moeten onderliggen, laat ons 

Hollanders dan niet de handen slap laten hangen en zeggen: 
"Deze zaak is een verloren zaak". 

In mijn bijschrift: "Wat moeten wij Hollanders nu doen?" 
heb ik aangegeven wat wij m. i. moeten doen. Aan anderen 
clie kundiger zijn de uitwerking van mijn plan tot hulp in 
den zwaren Etrijd die komt. 

Zoo dit boekske in eenig opzicht heeft mogen bijdragen 
het goed recht van de zaak der Afrikaners te verdedigen en 
èle uitgave aan Zuid-Afrika ten goede komt, in hoe geringe 
mate clan ook, zoo acht ik mijn arbeid niet ledig en mij zelf 
meer dan dubbel beloond. 

PRETORIA- Bussu~r. 

Oct. '99- Juli 1900. 



HOOFDSTUK I. 

HOE ENGELAND INGELICHT WORDT OVER 

ZUID-AFRIKA EN ZIJN BEWONERS. 

DE BOERE:l EN HUN BESCHULDIGERS 

"!~ij zuil geen Yalsche getuigenis 
~preken lef.len uwen naaste". 

( rret negende geuod.) 

Indien men recht begrijpen wil hoe een volk, dat bekend 
it~ om zijn zin voor vrijheid en recht, er toe komen kan een 
zwak en klein volk, dat met even groote liefde voor die heilige 
beginselen bezield is te ven·olgen en te trachten Yan zijn onaf
hankdijkheid te berooven, dan is bet noodzakelijk een kort 
overzicht te geven van de wijze, waarop het Engelsche publiek 
over Zuid-Afrika is ingelicht. 

Reginald Stattham, een der weinige eerlijke Engelsche schrij
vers over Zuid-Afrika, heeft ergens I) zeer juist gezegd, dat 
Engeland ingehcht wordt door mannen, wier opdracht schijnt 
te zijn de openbare me ning hoe langer hoe meer op een 
rlwaalspoor te brenuen. 

11 t den boosaardigen toeleg om het Engelscha publiek een 

1) lleginald Stattham, Panl Kruger and his time. 
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geheel verkeerde meerring te doen opvatten O\'er de Boeren, 
hebben nu gedurende tientallen Yal.i jaren, Engelsche f<chrijvers 
de grofste leugens en lasterpraatjes over Zuid-Afrika. en zijn 
bewoners rondaestrooid. De beweegredenen tot een dergelijk 
vuilaardig bedrijf zijn niet ver te zoeken. Meestentijds was 
het eigen belang en een speculatieve zucht tot winstbejag. 

Opzettelijk werd de openbare meerring in Engeland vergiftigd, 
en lasterlijke beschuldigingen van verdrukking van Kaffers, 
gepleegde wreedheden op vrouwen en kinderen, onderdrul<king 
van uitlanders, corruptie en andere gruwelen, werden door 
het Engelsche 2mbliek voor waarheid aangenomen en gnloofd. 

En des te schrikkelijker woedde dit kwaad en des te gr·etiger 
werd het publiek in het geloof slaan aan deze logentaal, waar 
mannen die Zuid-Afrika bezocht hadden, doch meerendPels niet 
langer dan enkele maanden daar hadden vertoefd, in hunne 
geschriften met de autoriteit van ooggetuigen en zaakkundigen 
optraden. · 

\Vaar toch, naar StaLtbam in (le voorrede van zijn bekend 
werk .South-Africa as it is", terecht opmerkt ... ,It is an old 
and approving saying in South-African colonies, that no High
Commissionar, - tbe functionary wbo in tbc highest sense, 
represents the British Government, - can acquire an inde
pendent knowledge of the country in which he is so important 
a factor in less than three years" 1), daar hadden schrijvers 
als tanley, Younghusband e. a. slechts enkele maanden noodig 
om hun kennis van dit land op te doen en het Engelsche 
publiek voor te lichten. 

Dit bevreemde nu niemtmd. 

1) I I et b een oud en 1\'Uat· gPzegde in d•' Zuid-.\frikaan~dtc 
Koloniën, dal geen Tioo;::e Commi::;sari,-, - ûe hoogste ,·erte!(Pllwuor
diger van !tel Brit:;ciLP gouvernement - een zelbtandig en onaf
hankelijk oordeel van l•et land, waarin hij. wlk een f(t'Wit:ltli!!e fal:lor 
is, kan verkrijgen in minuet· dan 1ltie jaren. 
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Want in <le allerlaatste plaats was het dezen m>tnnen, meestal 
politieke agenten, die met een of andere opdracht naar Zuid
Afrika kwamen, om een onpartijdige beschouwîng en een juist 
oordeel over menschen en dingen in het zuidelijk deel van 
<lit ons werelddeel te doen. 

Zij kwamen gelijk de heer Younghusband met een missie 
van de Times of als de heer Stanley op uitnoodiging van 
<le Ohartercd Oo.mpany; zij kwamen met het opzettelijk doel 
TransYaal en zijn inwoners te brandmerken in de oogen van 
het Engelsche volle 

Zij kwamen als agenten van enkele millionnairs en syndi
Cltten, om door het verspreiden van leugenachtige berichten 
cle publieke opinie te bewerken, zoodat, als straks de aap uit 
<le mouw ln~am, en de ware reden van de agitatie door de 
heer<>n kapitalisten kunstmatig in het leven gehouden, zou 
openbaar worden, m. a.w. wanneer gelijk in 189G, de aanval 
op de onafhankelijkheid van de Republiek zou gedaan worden, 
het Engelsche volk in den waan ;~,on verkeeren voor een recht-. 
vaardige z·1ak te strijden. 

Voortdurend hebben de Boeren dan ook blootgestaan aan 
de grofste heschnl<ligingen zonder in staat te zijn zich te 
rech tvaarrligen. 

Ook werden te Londen deze heschuldiginaen nimmer onder
zocht; ze werden op gezag geloofd en kwa111en meestal te 
;~,eer te pas in de kraam van de Britsche politici, om eenige 
wederlegging uit te lo:.:ken. Gaan wij de geheele geschiedenis 
van Zuid-Afrika nat'iwkeurig na, dan merken wij hoe groote 
overeenhomst er bestaat tusschen de praktijken <ler elkander 
opvolgende Britsche generaties. 

Gelddorst en gierigheid kunnen een edelijke belasting worden 
en in volgrnde geslachten zich openharen als kleptomanie. En 
zoo is bij rle Britsclw nntie t'en p::oces van t>rfelijke belasting 
W<l<\l' t nen1Pn. 
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En niet alleen dit, maar de be~tialiteit die zich thans hij 
de Engelscbe troepen in de Kaapkolonie en den Vrijstaat open
baart, niet alleen bij de manschappen maar ook onder de officie
ren, en bij hen zelfs in de hoogste mate, en de zedelijke lafhE>id 
die er spreekt uit den wreeden lust, overwonnen en weerlooze 
vijanden te beleedigen en te mishandelen, toonen hoezeer het 
Engelsche volk aan moreele degeneratie is lijdende, en maken 
het woord der Schrift waar: "dat de gierigheid, de gelddorst, 
de wortel van alle kwaad is'·. 

De aanhoudende zucht om nieuwe landen te veroveren en 
Groot-Brittanje uit te breiden tot Grooter- en steeds Grooter
Brittanje, heeft voornamelijk gedurende deze eeuw de Britsche 
politiek bebeerscht. 

Reeds in 1801 schreef Schiller het volgende gedichtje: 

"Edler Freund! Wo oeffnet si eh dem .Frieden, 
Wo der Freiheit sich ein Zufiuchtsort? 

Das Jahrhundert ist irn Sturm geschieden, 
Und das neue oeffoet sicb mit )Iortl. 

Seine HandelsHotten streckt der Britte 
Gierig wie Polypenanne aus, 

Und das Reich der freien Amphitrite 
Will er schliessen wie sein eignes Haus. 

In des , 'uedpols nie erblickten Stenteu 
Dringt sein rastlos ungehemmter Lauf, 

Alle Insein spuert er, alle fernen 
Kuesten-nur das Paradie:-; nicht uuf". 

Deze razende zucht om te a nuexeereu "to fight every body 
and to take everything" Ü; de kaohr die aan Engelands 
nationaal he~taan knaagt. 



15 

Bismarc:k heeft het al jaren en .ittren Yooruit Yoorspeld 
met zijn in deze dagen dubbel gedenkwaardige woorden: 
nZuid-Afrilm zal voor Engeland het graf worden." 

"Bij sommige menschen schijnt de hedendaagsche -vader
landsliefde zich te uiten,· ' schrijft Stattham in "Paul Kruger 
en zijn tijd" 1) - ik geef nu de vertaling in plaats yan 
den oorsprankelijken tekst - "in een branàenden, nimmer 
te verzadigen lu t tot het annexeeren van grondgebied onder 
alle mogelijke en onmogelijke voorwendsels . 

"Dat is echter geen vaderlandsliefde zooals zij, die dit 
woord het eerst gebruikten, het verstonden," zoo vervolgt 
hij . "Zij bedoelden daarmede een onwrikbare, zelfs door den 
dood niet te verbreken gehechtheid aan den geboortegrond, 
aan het land der vaderen ; eene gehechtheid, sterker, naar
mate de geschiedeni~ van het vaderland kon wijzen op Yeel 
lijden, veel heldenmoed, veel zelf opoffering. Dien grond te 
bewaren, ongeschonden te bewaren voor de volgende geslachten, 
met al de vrijheden en voorrechten, die het eigen en vorige 
geslachten \'erworven hadden; vol bezieling tot het besluit te 
komen: liever geen yaderland dan een land dat zijn ondergang 
nabij is, - dit zijn eenige deuguen, die de ware vaderlandsliefde 
wakker roept. En deze vaderlandsliefde- blijkbaar in Groot
Brittanje eenigszins uit de mode - bezit Paul Kruger.'' 

De Engelse he natie is een natie van "shopkeepers," van 
speculanten en beursdobbelaars geworden. 

De Engelsche natie is erfelijk belast geworden met de zucht 
naar annexeeren, het hedendaagsche jingoïsme. Die zucht 
beheersebt de politiek, de kerk, zelf: de wetenschap. De 
verpersoonlijking van dit beginsel is de heer Cecil Rhodes, 
de stichter <ler Chartered Company . 

• Dit jingoiRme,'' om te sprekeu met den schrijYer van "Een 

' ) Pa~. 7:L 
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eeuw van onrecht,•· 1) "is een vorm van partijgeloof zonder 
eenige soliede overtrilging of werkelijk geloof, zich bezighou
dende met het gebruiken van groote woorclen en het spelen 
met schoon klinkende ideeën en beginselen; een politiek, die 
gedurig speelde op de snaren van eigenbelang, van onrecht
matige toeëigening van eens anders goed en van lust tot 
pochen, zoo diep geworteld in de menschelijke natuur. Een 
politiek per slot van rekening, in lijnrechten strijd met den 
waren geest van den godsdienst, met het aesthetisch gevoel 
der menschheid en met het gevoel van nederigheid en gema
tigdheid, dat den natuurlijken grondslag van alle zedelijkheid 
uitmaakt." 

En gelijk dit jingoïsme, deze zucht tot annexeeren , de politiek 
van Engeland gedureucle deze eeuw beheerschte, zoo ook wist het 
zelfs de kerk en de wetenschap aan zich cijnsbaar te make11. 

De eerste beschuldigers van tle Boeren waren de zende
lingen, of om nogmaals den schrijver van "Een eeuw van 
onrecht" het woord te geven: 

"Onder den dekmantel van den godsdienst en andere hoog
geschatte beginsels heeft het Britsche bewind steeds zijn haat 
tegen ons volk en nationaliteit verscholen en zijn zelfzuchtige 
oogmerken bedekt; en zoo moest de godsdienst ook een politiek 
van onderdrukking ter hulpe komen, teneinde ons volk nog 
dieper en pijnlijker in zijn eergevoel te kwetsen. Zendelingen 
van de London Missionary Society, werden uitger.onden om 
de Boeren te belastaren en te be:;IJhultl.igen van de onmen
schelijkste wreedheden tegen de naturellen. Deze lasterstol'ies 
vontlen, met ondersteuning van de Britscha Regeering, een 
gretigen ingang bij het Engelscha publiek, en het gevolg was, 
dat onder de pressie van eene machtige filantropische opinie 

1) ))Een eeuw van onrecht", Pretoria LR\l!!. Schrijver is de heer 
Smntf', Staal;;prornrenr der Z. A. H. 
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in Engelaml, ons arm volk nog zwaarder werd geka~tijd, en 
tegen de grofste beschuldigingen en beleedigingen rooesten zij 
r.ieh in de gerechtshoven verdedigen. Maar die proef hebben 
ï.ij zegevieren<l doorstaan, en de stukken der crimineele hoven 
,]er Kaapkolonie bewijzen, dat er onder de blanke slaven
honelende klassen ter wereld geen humaner volk ter wereld 
gevor.<len werd, dan de Afrikaner Boeren. Hunne beschouwing, 
dat de naturellen niet als volwassenen en hun gelijken be
hoeren beschouwd te worden, maar als onvolwassen kinderen, 
die alleen door een rechtvaardige maar strenge tucht yoor 
de beschaving te winnen waren, was de grondslag van hunne 
handelwijze toen, evenals zij het nog op rlen huidigen dag is, en 
naar die beschouwing helt de verlichte opinie der beschaafde 
wereld steeds meer en meer over." 

Onrler deze zendelingen zijn met name te noemen de heeren 
Dr. van der Kemp en Read. 

Diegenen mijner lezers, llie hierover nauwkeurig willen inge
licht zijn, verwijs ik naar Dr. Theal 's voortreffelijk werk 
"History of South Africa 1795-1 3-±" en Dr. van Oordt's 
". 'hlgter~>nek." 

De vahwhe beschuldigiugen <lezer zendelingen leidden tot 
den beruchten "zwarten ommegang,'' die weliswaar de goede 
trouw der Boeren en hunne onschuld aan de gruwelen hun 
t•m lastil gelegd zonneldaar rleecl blijken, maar in Engeland zelf 
geenszin~ de publieke opinie eenige kentering deed ondergaan. 

Een historicus als Dr. Theal komt tot de overtuiging, 
•bt rle klachten. <ler zendelingen tegen de Boeren op onbe
trouwbare berichten van Kaffers en Hottentotten waren geba
s••erd en gaat zelfs zoo ver van te schrijven: "To a sociate 
th~:Jir narnes (of the missionaries) with the propagation of 
Cltristianity seemed the very. height of absurdity. Here and 
thet·e onn or lwo of the missionaries in after years overcame 
the PJ.:"ju<liee, bnt the expreHsion "London l.Iissionary 'ociety" 

2 
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remained in use as denoting something inimic<tl ancl worth 
of detestation'' l). En Dr. van Oordt komt tot de c:ouclusie: 
"Per slot van rekening kwamen de Bethelàorper zendelingeu 
van hunne bemoeiingen met rechtszaken maar kaal af. Geld 
verloren zij er niet bij, maar hun naam werd er niet beter 
op". Toch schrijft James Bryce M. P. 2): "In point offact thf> 
Boers seem all through to have treatecl the natives much as 
Israël treated the natives of Canaän, and to have conceived 
themselves to have Olü Testament authority for occupying the 
territm·ies of the heathen, and reducing them by the sternest 
metbod of serfdom or submission" 3). En op een andere plaats 
zegt Bryce: "The English missionaries gave intense olfence to 
the colonists by espousing the cause of the natives and the 
slaves and repor!ing every cause of crue] or harsh treatement 
which came to their knowledge." Wel moet hij erkennen: 
"It is said that they aften exaggorated or made charges on 
insufDeient evidence, but this is likely enougb," doch hij laat 
er op volgen: "But it mu;;t be remembercd that tbey were 
the only protectors the black had; and wbere slavelT exists, 
and a weak race is dominated by a f'.trong one, there are 
sure to be many abuses of power." 1) 

1) Oe hoogste ab.:mnliteil :;clleen l1t:>l, de namen der zend tingen 
aan de uitbreiding van het Christendom te verbinden. ll ier en daar 
overwonnen een of twee zendelingen dit voorool'deel, doch de naam 
»Londensclle Zending-Genoot::;chap" bleef in gebruik om iets vijan
dig;; en iets ''eracbtelijks aan te duiden. 

2
1 Jame.::> Bryce. Impressions of Soulil Mrica. London lt\\17. 

J 1 !Iet ::;chijnt werkelijk, dat de Hocren de inboodingen stee(!:; 
behandeld hebben al::; Jsrael de inwoners van Kanaiin bejegende; 
en roeenen in het bezit te zijn Yan het rech t, ontleend aan het Oude 
Testament, om de landen der heidenen erfelij l' te bezitten en dezen 
door de gewelddadig.:ste middelen tol slaven LP maken. 

4 ) De Engel::;che zendelingt>n gaven den Jwloni,;ten \'(•el aanstoot 
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De heer Bryce deed goed eens Scl1reiuers "Pete1· Halket in 
Mashonalancl" te lezen en te zeggen wat hij denkt Yan ed 
Engelsehen met hun "Nieuw-Testamentische" opvatting van het 
uitverkoren volk te zijn om heidenen de zegeningen van het 
christendom en de beschaving te brengen, en de wijze waar<'P 
de Ohartered-Oompany die roeping getrouw is! 

Van der Kemp en Read, voornamelijk de eerste, hebben 
geen middel onbeproefd gelaten om de Boeren zoo zwart 
mogelijk te schilderen. Aanhoudend werden de Britsche auto
riteiten te Kaapstad door hen lastig gevallen met aanklachten, 
die wanneer zij onderzocht werden bleken louter verzin els 
te zijn of in ieder geval schromelijk overdreven. 

"Van der Kemp," merkt Dr. van Oordt op, , bejammert het 
lot van de "arme Hottentotten'', omdat die Hottentotten in 
dienst der Boeren arbeiden en dus practisch te weten komen 
wat broocl eten in hl't zweet zijns aanschijns is, en dat men 
hier niet voor zijn pleizier is; en hij lokt ze naar een plek 
waar zij luiereu en een leven in den natuurstaat kunnen 
genieten''. 

Landdrost Ouijler kreeg dan ook vn.n Generaal Baircl bericht 
dat hij aan de praatjes \·an Van der Kemp tegen de Boeren 
maar min geloof moest slaan. 

Toen Van der Kemp met de Brits(·he bewindhebbers te 
Kaapstad niet ge11oeg opschoot, richtte hij brieven aan de 

door Je zaak der inboorlingen en slaven te omhelzen, en ieder geval 
van wreedheid. of hard.e belmndelinl.( hun aangedaan, dat tot hun 
kennis kwam, te rapportceren. liet is beweerd geword.en, dat zij (de 
zendelingen) dikwerf overdreven, of aanklachten op onvoldoende 
getuigenis inbrachten, doch dit is zeet· wel le be;:rijpen. 

Doch het moet niet vergeten worden, dat zij de eenige be~cher
mers waren die de zwarten hadden, rn dat waar ;;laYernij heslaat 
en een zwnk ras door een sterker wordt 0\'erheer~cht, er zekerlijk 
vele gevallt>n mn machl~over~clirijding voorkomen. 



20 

Regeering te Londen, en plaatste beri<:hten in het Londensche 
Zending tijdschrift. 

Comrnissioner General De Mist, die de Betheldorpsehe Zen
dingstatie en Van der Kemp bezocht om zich te overtuigen 
van de waarheid van al diens klachten, vond te Bethelsdorp 
"no indication of industry of ttny kind, - no garden -
though it was then the planting season, - nothing but a 
number of wretched huts on a bare plain, with people lying 
about in filth and idolence. - It was not the absence of 
improYement that gase Mr. De Mi t anti those who were 
with him an unfavourable impreesion of Bethelsdorp, but the 
ab:-;ence of any effort to i nduce the Hottentots to a<lopt in
dustrious habits, and the profession of principles that tendeel 
to degrade one race without mising the other. The mis
sionaries were living on the ëame ma nu er as the Hottentots, 
anJ. were so much occupied with teaching religious truths 
that they entirely negleeteel temporal manner:;".l) 

Een gevolg van deze wijze van zendingdrijven was dat de 
Hottentotten lui en vadsig waren, den godsdienst gebruikten 
als een mid<lel om in ledigheid den tijd zoek te brengen en 
den Boeren als gelijken alle dienstbaarheid te weigeren. 

Deze personen waren 't nu die het luiList bun aanklachten 
tegen de Boeren dedt!n hoore11. 

De zendelingen waren meerendeels politieke agt!nten, die iu 
de Vl'lje ontwikkeling der Afrikaners het grootste gevaar zagen 

1) Geen :;poor van nijverheid in wel!; opzieiJL ook,- w'en Jnoe$
tuin - l10ewel het het sdzoPn \'Oor de l.Jebouwing wa";,- nielti dan 
een aantal hou wvallige hutten op een kale vlakte en menscheu die 
in \'lltlhPhl en lnihelll neel'lngen. liet wa:; nit>l zooz.e!'r hel g<'mi::; 
aan vooruitgang, ll'-lt dt>tt heer l)p _\li~t en hun die met hem waren 
zulk een onaangenamt•tt intiruk van Bo•lltebdorp gaf, maar d<' lotale 
afwezighe.d van eent~e pugin~ om de llottentolten lol W(•rkza;tmheill 
aan te sporen, •'n het go->tnts tHlll IH'f!În,;o•l<'ll dtè \·onrl;otnen zouden, 
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voor hun politiek, om bij de zegeningen der he~cbaving en 
van het christendom tevens ook die der Britsche overheersching 
te brengen. 

Zoo is dus reeds -mn het begin dezer een w af de A frikaansche 
natie te Londen met zwarte verf geschilderd geworden. 

"De Boeren waren onderdrukkers Yan de 'l"l\·arten", in de 
oogen van Van der l{emp en Read, en nog gaan dezelfde be
schuldigingen op en worden den Afrikaners voor de voeten 
geworpen. 

Meermalen heb ik mij persoonlijk kunnen overtuigen dat 
deze beschuldigingen eYen onjuist al:; valsch zijn en de in
boorlingen goed behandeld worden. 

Van gelijkstelling tusRchen blank en zwart kan geen sprake zijn. 
Wat gelijkstelling in de praktijk beduidt toonen de Kaap

kolonie en Na tal, en ook Johannesburg waar het. Engel~che 
ui tlanderelemen t overheerschend is. 

Maar desniettemin worden de Kaffers goed en menschwaardig 
behandeld. 

De zending wordt alou1 door de kerken deels zelf aeçlreven, 
deels gesteun à. In J ohannesburg, in Pretoria en in alle dorpen 
vindt men kafferkerken en zendingstaties. 

Niets is lasterlijker dan de voorstelling alsof de Boeren de 
Kaffers en andere kleurlingen als slaven behandelen, en de 
zending zouden weren. 

In het waardige manifest van de Merobers of the Mode
ramen of the , ynodical Mi~sion Board and Profes-ars of the 
Theological Semenary, ot11lerteekend door de heeren J. H. 
Hofmeyr, A. Moorrees, J. P. van Heerden, A. 1\Iurray, J. H. 
Jeethling, N. J. Hof1neyr, J. I. Marais, P. G. J. de Vos en 

dat het eene ras zich vernederde zonder hel andere op te hPifen. De 
zendelingen leefden op dezelfde wijze al~ de Hottentotten, en waren 
zoo h zig met godsdienstige leel'::;lellingen te Yerkondigen, dat zij 
alle lijdelijk!' dingen \·erwaarloo><den. 
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0. F. I. l.Iuller, (waarvan onderscheidenen deel uitmaken van 
de Commissie die thans in Engeland vertoeft,) wordt ook de 
grief dat dfl Boeren de onderdrukkers van de zwarten zouden 
zijn uitvoerig besproken en weerlegd. 

Ik ueem een en ander over omdat het manife!'t een kloek 
protest is van onpartijdige en onbevooroordeelde mannen en 
inderdaad met aandacht verdient gelezen te •.vorden. 

1) Onder rubriek B. "The barbarian Boer" lnirl.t dit gedeelte 
van het manifest als volgt: 

THE BARBARIAN BOER. 

"To aggravate the difficulties of tbc present situation, the 
Republican Boers have been representèd as "barbarians'' "ver
min to be exterminated,'' "slave-drivers" and "slave-owners," 
or prospective slave-owners, eagerly watching their opportunity 
to enthral tho natives cl welling in their midst. • bries of 
Boer atrocity, as outrageons as thcy were imaginary, have 
been tlle order of the day". Dan volgen enkele regelen over 
"treatment of wounded" en gaat het manifest verder: 

The B,:;,:,r::~ are- to quote Dr. Theal- "wen of our own 
race, of that sturdy Nether Tenton stock which peopled Er::gland 
and ,'cotland as well as the delta of the Rhine . .. . Their 
religion is that of the people of 'cotland of a large proportion 
of the people of England . . . . There is in truth hardly 
any difference in sentiment between these men and a body of 
Englishmen o;: Scotchmen of eqwtlly limited education." This 
refute:-; the slander, that the Boers are a Hemi-barbarian race 
"with a clash of Hottentot-blood in their vein~." Sir Benjamin 
D'Urban, British Gevernor at the time of the "Great Trek" 
saicl of them: "The Dutch farmerH are n bmve, pa ti ent, in dus-

I) In een bijlag~> vind~n de lezeu-; ren vertaling van de volgende 
bladzijden. 
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trions people, the cult i va tors, the defenders and the tax
contributors of the country." 

SLA VERY IN TIIE TRANSV AAL. 

Slavery is not tolerated in the Trans"l'aal. It is as contrary 
to Republican as it is to Brit~sh law. True, the existence of 
sla\ery was one of the pretexts for the annexation of the 
South African Republic in 1877. Sir Theophilus Shepstone 
rnaintained that, "for philantbropic reasous, it; was urgently · 
necessary that the Transvaal should be brought under British 
rule." And yet no slaves, supposed to have been made befare 
the Annexation, were emancipated under British rule after 
that event. The status quo was maintained without alteration, 
modification, m· repeal. 

APPRENTICE SYSTE:U. 

Even the so-called "apprentice-system," tolerateel in the 
Oolony unuer the British fiag, was shorn of many of its abuses 
by the moderation and watchfulness of ecclesiastical and 
political authorities. The Dutch Reformeu Church in the 
Transvaal, as far back as 1860 adopted the following reso
lution in one of the sittings of its Synod or General As
~ernbly: - "Church discipline will be applied to <:Lll memhers 
of our clenomination founcl guilty of buying or selling or exchan
ging or accepting in exchange Kaffu· children, contrary to the 
laws of the , tate.' ' Is is a significant fact that this law was 
repealed in 1872, because it was founcl to be unnecessary, 
inasrnuch as the evil against which it was directed was found 
to be non existent. (Cachet's "Worstelstrijd cler Transvaler;;") 

Na aanhaling van Ds. Cachet's oorLleel, te vinden in "De 
wor:>telstrijll der Transvalers" vervolgt het: 

"::Vfore recent still is the testimony borne to the Boers by 
the "Aborigines Proteetion Society ' - an organi-ation by 
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no means predi, posed to favour the Trans\'aal. lts official 
journal- "The Aborigine~· Friend" - in its NoYember i~·ue, 
says: - "The treatruent of blacks on Boer farms, a nel also 
on the "Dutch" farms in Cape Colony, contrasts favourably 
with that of the blacks in the employment of many English 
and other settlers in South Africa. In the mine~ and other 
industrial eentres in which t>ffort is made, especially by new
comers, to exact as much service as possible, with most profit 
to themselves, cases of cruelty are far more frequent than on 
the farms of easy-going and more or less lethargie "Dutchmen," 
whether in our own Colanies or in the Boer republics " The 
jo urn al fm-ther alludes to "the spoliation of the Matabele and 
Mashona in what is now Rhodesia, and the slaughtering and 
reviving of slavery uncler the name of enforcecllabour," and to "a 
natiYe policy for whit:h in earlier days the Boer:; were j ustly con
clemned, but ofwich tAe Boe7'S0.7'e not now theprincipalenforcers.'' 

Ook Ds. 1ferensky en D1 . W angemann stemmen hiermede 
overeen . 

• Before the arriml of the Boers," zegt Merensky, "the native~ 
of the TrJ.nsvaal had been entirely tlefe::tted and driven out of 
their possessions in the northeru a.· well as in the southern 
districts. Nat only the Zulus of Moselekatse, but also the Zulus 
of Chaka and )fanekos, the Amazwasi, and other~ took part 
in the raius, whereby the natives of this land became scatterecl 
and miserabie fugi ti ves, d welling in holes and caves a ntl in 
the desert. Even , ekukuni wandered in thosc days wi th bis 
father ("equati) :rom one place to another, north of the Limpü]JO• 
Meanwhile Zulus <hvelt in the land of the Bapedi, and the 
spot where their chief town stood was showu we. If the 
mightie t of all to Basuto tribes in the northel'll part of 
the TransYaal \\'ere exterminated in this way by the 6ulns, 
one can ea;:;ily unlerstancl that nat one tribP of our natives 
remainecl in po~;;:e~~ion of its original territory.'' 
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En verder: 
"After the Boers had defeated Moselekatse- the great and 

crue] Zul u chieftain- at Mosega (1837) the Busutos and 
Matabele in the Tran ·vaal reeavered somewhat from their 
losses, more especially as the Boers had braken the power of 
Dingaan in that very year. But even in the year 1844, when 
the Boers settled in the districts of Wate'rberg, Lydenburg, and 
Zoutpansberg they met with smalt parties of natives, wlw were 
only toa ,qlad to see them (the Boe·rs), and to be proleeled by 
them against the assegai of the Zulu." 

Still more emphatic is the following: - "Although the 
natives were entirely given over to the mercy of the Boers, and 
consirlereu themselves in the early years after their arrival as 
their subjects, yet the~· increased in numbers, became rich, 
got possession of guns, and in this way a few tribes were 
enabled ( eventually) to resist the Boer .. " 

DR. THEAL's TE,'TIMONY. 

With the Rev. A. Merensky agrees Dr. Theal, who con
f'Îders the Jefeat of Moselekatse by the Boers anrl the fall 
of DingMn a boon to civilisation: .It was several years after 
the fall of Dingaau befare the stupendous consequences of 
that event to the blacks of outh Eastern Africa are found 
recordeü in official documents. One would suppose that the 
missionaries, at any rate, must have appreciated a change 
wich enabled the remnants of broken tribes to emerge frolll 
the deserts, and which opened to them vast fields of Jabour 
from which they had before been excluded. Their documents 
for many years di.-play an almost incredible want of power 
to realise the importance of events tbat had given life itself 
to the grcater numb r of the tribe now existing. Who, 
for instance, would imagine ·uch a senten<:e as the following 
<·ould he penned h~· a missionary more than fiw years ago, 



after the expuleiou of _jJoselekatse from th•' Bechuaoa eountry? 
"Since the Emigrant Boers cammeneed their aggressions upon 
the unotfentling tribes beyoud the Colonial boundary, they 
have spilled more than twice as much lmman blood as was 
shed in the war whieh arose out of thfl Kaf!ir invasion of the 
Colony in the year 1835." Yet that sentence, just as it 
standf:l here, may be seen in a memorial to Lord Stllnl.-y from 
the Wesleyan ~Iissiooary , 'o~iety, dated 2nd February, 1843, 
the information in the uocument having been derived from 
agents of that society in Bouth-Afriea. And, heartle~s anJ. 
ontrageous as such langnaga appears at the pre~ent •lay, it 
is milrl when compared with expres;;ions u~ed by Fome of the 
Lon(lon Society 's agen ts ". 

BOER 1\IANIFESTO. 

These testimonies by men who have a daim to he he:.n·d 
are borne ont by Boer traditions. When the emigmnt farmers 
left the Colony and sought a home in the desert, they pn
blisheJ a manifeste, of which the following clauses havr more 
than orclinary ~ignificance: 

,,We are resolvecl, wherever we go, that we wil! npbold 
the ju. t principles of liberty; but, whilst we wiJl takP care 
that no one is brought hy us into a condition of slavery, we 
wiJl establish such regulations af! may snppress crime an<l 
preserve proper relations between rnaster and servan t". 

"We solemnly deelare that we leave this Colony with a 
desire to enjoy a qnieter life tlw,n we huve hitherto had. We 
wil! not molest any people, nor deprive them of the smal
le ·t property; but, if attacked, we sh<1.ll consider oun;elves 
fully justifierl in d fending our persons and efteclH to tho 
ntrnost of our ability against every eoerny". 

"\Ye purpose, in the course of onr journey anrl on arrival 
at thc country in which we shall p\Jrmanently re~ide, to mn}o 



27 

lmown to the native tribes our intentions, and our desli·e to 
live in peace itnd friendly intercOUl'.:Je with them". 

BOERS AND MOSIIESH. 

That this purpose was carried into effect, as far as possible, 
is borne out by hi~torical testimony. Moselekittse, the scoUt·ge 
of South-Africa, who had nearly exterminated the Bapecli and 
the Bechnanas, wits brought to his bearings by the emig1·ant 
farmers, who attacked him at Mosega, and rescued the Ame
rican missionaries, \Vilson, Linclley, and Venabie from his 
dntches. The Boers brought peace to the races oppressed by 
the Zulus. Even a~ far back as 1821, Boer hunters who had 
penetrateel into Basutoland, had made the most favourable 
impression upon Moshesh, t.he great Basuto Ohief. "These 
hunters - among whom were Genit Kruger and Paul 
Bester - were eye-witnesses of the terrible sufferings of the 
Basuto, aud had bePn so affectcri that they distribnted what
ever food they could spare, and shot all the game tbey 
eould reach, for the starving people. Conduct like this, so 
different to what they had been accustomed t.o, created 
a fc1vourable impression regarding Europeans Ïn the mind 
of :11oshesh. From this tlate onwards white men occasionally 
visited the country for hunting purposes, and their intercourse 
with the Basuto was of such a nature as to confirm the tirst 
impressions of t he chief". (Theal.) Inilirectly therefore by 
their kindness and humanity the Boers were instrumental in 
int1wlueing the Gospel into Basutoland. At any rate they 
prepared the barbarians for looking with favour upon the 
European missionaries who came shortly afterwarde to mi
l1Î6ter in Basutoland. 

CESSION OF NATAL. 

In this connecti<?r. it must not be forgotten tbat Natal and 
the Transvaal were cded to the Boers by the Zulu chieftaiu, 



28 

Dingaan. The deed of cession must still he m existence. The 
text of the document may be found in all the larger histories, 
a.nd, according to O!oete, the British Oommissioner, in his 
"Lectures on the Emigrant Farmers", the document itself "is 
<>r ought to be in the archives of the Oolon~c of Nata.l" . \\'e 
give the whole: 

,,Umkunghunlove, 4 Febr, 1838. 
Know all men by this, 

"That wherea. Pieter Retief, Oommander of the Dntch 
Emigrant Farmers, ha. taken my cattle which Sinkonyella had 
stolen from me, which cattle, he, the said Retief, now deli,·ered 
unto me:- I, Dingaan, King of the Zulus, do hereby certify 
and deciare, tbat I thought fit to resign unto him Retief, ancl 
bis countrymen, tbe place called Port Natal, tagether with 
all the land annexed; that is to say, from the Tugela to the 
Umzimv1~bu River westward, and from the sea to the No?'th 
as far as the Land may lie usejut and in my possession . 

., \rhich I dicl by this, :md give unto them for their ever
lasting property. 

"Signed by Dingaan and tbree of his Oounsellor:". 
In like manner tbe northern districts of the Transvaal 

were cecled to the Emigrant Frrrmers for 100 herrel of c<1ttle. 
The document may be fannel in the Lydenburg arcbives. It 
is signecl by Mnssous, the King of the Zwasis, and two oi 
his counsellors. 

COMPL.A.INTS OP BOERS. 

All tbis proves that the Boers clid nat leave the Oolouy 
-as is . o frel]_uently assel'ted - because they were champions 
of slavery, and were anxious to escape froru the restraiut~ of 
the law of the land. Their manifesto itself shows this: -

"\Ve complain", they say, "of the severe losses which we 
have been forced to :::ustain by the emancipation of onr slave~. 
ancl the vexatious laws which baye been enacteà re pecting thL•m. 
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"We complain of the continua! ,ystem of plunder which 
we have for years endurecl from the Kaffirs and other colonred 
classes, and partienlady by the last invasion of the Oolony, 
wbich has desolated the frontier districts, and ruined most 
of the inhabitants. 

"We complain of the unjnstifirblc odium which bas been 
cast upon us by interesteel and clishonest persons, under the 
name of Religion, whose testimony is believecl in England 
to the exclnsion of all evidence in our fa vour; au cl we can 
foresee, as the result of this prejndice, nothing but the total: 
ruin of the country". 

De beschuldigingen der zendelingen zijn door de preelikanten 
der Engehelle kerken herhaald. 

Ook de kerk gaat in cleze schuldig. Meestentijds waren het 
predikanten die korten tijd in de Transvaal doorgebracht 
hadclen, of zoo zij daar langeren tijd geweest waren of nog 
woonden, mannon die der Regeering vijandig gezind waren. 

Ik behoef slechts de namen te noemen van Pretoria's bis
schop Bousfield, van Hev Gray die in Mozambique de rol 
van verklager der Boeren speelde en Rev Knox:Little, die in 
zijn onlangs gepubliceerde reisbeschrijving O\'et· Transvaal bij 
dr verlllelding dat hij :.rashoualanü bereikte, uitro•Jpt: "God
<hwk, ik was weer in vrije lucht en op vrijen bodelll." 

HeL jingoisme heeft zich ook van de predikanten, de gees· 
telijlL· leillslieden des volks meester gemaakt en wat is er 
<1an t<' yenvachten van "de schare die de wet niet hnt"? 

Een onclun Boor vroeg ik eens: "Welke zinspreuk moet Enge
hJ.nd in zijn banier plaat~en, nu cle oorlog va,n alle kanten 
clreigt ·:" en hij zeide: "Door laHteren zal ons overwin." 

En door lasteren heeft het jingu1suw een tijdelijke owr
wimling gekn·gen. 
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Maar nog i" het laatste woord niet gesproken en de Eu~el
schen zullen Je dagen zien ko1uen, Jat de ,Question du Tmm;
vaal" ' meer en meer een "Question trans-fatale'' zal worden. 

Zoo is dan gedurende bijna een geheele t·euw in Engeland 
de openbare meening, over personen en zaken in Afrika, 
misleid en op een (h·aalspoor gebracht. 

Engeland trad op "om de lieilige beLtngeu van Christendom 
en Beschaving te verweren," belangen die clan eerst gevoeld 
worden cloor de Christenvolkeren van Europa, 7.oodra die nam\· 
saamgaan met de belangen van hun eigen belang. 

En zoo 7.Îjn de Boeren gejaagJ van cle Kaap naar Katal 
en van Natal naar den tegenwoordigen Yrijsta~tt en over de 
V aal, tot 7.ij nu door clien7.elfden verweereler van de hoog
heilige belangen van Christendom en Be::;L'having zijn opg•'jaagd 
tegen den muur van .Mozambique en Rhocle~ia. 

En diezelfde volken die elk,tar in eclelen wedijver voorbij
Joopen om in China U6 heilige belangen Yan Christendom l'll 

Beschaving te verweren, zij zien het aau, dat een machtig 
Christenvolk een klein Ohri~tenvolk te plotter zoekt te stooten. 

0 tempora ' o mores! 
Naast de owle hesehuldigers der Boeren, d1:1 .Engel~ehe 

zendelingen en dü predikanten, kwarnrm nÎüUWP, de "eonsti
tutioneele" zou de heer Cecil Rhodes zeggen. 

Want wij treden het tij<lperk der .constitntioncele middelen" 
in.' 1896 is voorbijgegaan met zijn gerleukwanrcligen Nieuw
jaarsdag en bij de oude schulden die eenmaal zullen verrekend 
worden heeft Engeland op zijn Jebetzijcle, de nieuwe "de 
beruchte J ameson-n aid .. ' geboekt. 

De nieuwe beschulJigers waren: "The ~outh African League., 

voorheen the "National U nion" e11 •. • . . • Je lmpitali~ti~che 
jingoïstische peri'. 
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De eerste omschrijft de schrijver van "Een eeuw van on
recht" 1) met de volgende woorden: "De S. A. League is een 
politieke organisatie die geboren werd uit den rassenhaat 
welken de Jameson-inval in het leven riep en aan wier 
hoofd (om de kapitalistische questie in het klaarste licht te 
stellen) de heer Rhodes zelf staat." 

Zij is de opvolgster van de "National Union" in 1892 
gevormd en ontstond dus niet zoozeer uit den rassenhaat, 
geboren door den "Jameson-inval", als wel uit den haat die reeds 
vóor 18\)(i door de Engelsche uitlantlersbevoll;ing tegen het 
Afrikaansche ràs werd gekoesterd. 

Toen de "National Union" door het mislukte verraad van 
Rhodes, Jameson c. s. uiteensprong, ontstond kort daarop de 
S. A. League met hetzelfde doel, geheime oogmerken en 
middelen, als haar voorgangster. 

Onder de middelen waarvan zich deS. A. League bediende, i· 
voornamelijk de Z. Afr. pers te noemen; bladen als de "Star," 
"Transvaal Leader" en de "Press," eigendom van den heer 
J. B. Robiuson, in de Transvaal; "The friend of the Freestate" 
in den Oranje-Vrijstaat; en in de Eng. koloniën, om de voor
naamste te noemen: /fhe Natal Mercery," "The Times of 
Natnl,'' "'fhe Cap• Times" en de "OapeArgus." "It hasbeen 
aptly said that those whom England woulel destray with 
her bulletH she first attempts to blacken with her printers 
ink," 2) schrijft de h er 0. W. v. d. Hoogt 3) en de waarheid 
vau det::e woorden kan nergens lJleer bevestiging \inden dan 
m Zuid-Afrih 

1) Pag. 'f I. Dordrec.:llt:;che Uitgave, Hl()9. 

') liet iti zeer jui:sl opgemerkt, dal Engeland, dien het met zijn 
kogel:; vernielen wil, eerst door zijn drukkertiinkl zwart ruaakL 

a) C. \V. \'tlll der lloogl. The story o[ tlle Boer,;. ;-\ew-York 1900. 
Paf<. lt 
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Rijkelijke subsirliën werden door de voornaamste belaug
hebbenden bij eene omwenteling aan genoemde bladen betaal'l. 
Rhodes, Robinson, \V erner, Beit, Eckstein e. a. fourneerden 
rle noodige fondsen en redacteurs werden uit Engeland in 
overleg met de "friends in London" ontboden. Onder hen zijn 
met name de heeren Moneypenny en Parker te noemen. 

Deze heeren zijn beroemd geworden door hun overhaaste 
vlucht, toen de statttsprocureur een actie tegen hen instelde 
wegens de oproerige artikelen, die gedurende rle maanden die 
den oorlog voorafgingen in de ,)::ltar" rm "Transvaal Leader" 
verschenen. En naast de dag- en weekbladschrijvers in Afrika 
en in Engeland, staan schrijvers als Kiplin ct, Fitzpatricl·:, 
Stanley, Knox-Little, Garret en Younghusband, en zoovele 
andE>ren, die met hun inkt de Afrikaners niet zwart genoeg 
kunnen maken it! de oogen hunner landgenooten. 

ln hoofdstuk II geef ik enkele aanhalingen uit het boek 
van den heer Younrrhusband, om :1.an to toonen op welke 
wijze zulke schrijvers te werk gaan, gelijk ik ook in hoofa
stuk III doe met het boek van den heer Stanley. 

Ik kan dns oncler verwijzing naar die hooflistukken verder 
over <le Engelse he auteurs over Zuid-Afrika en "their mode 
of vilitication and defamation so peculiar to the Euglish people 
and their press'.l) ZWIJgen. 

Gelijk in 1896 de aanhoudende <t~itatie van de National 
ünion geleid heeft tot den Jameson-Raid, zoo heeft in 18H\J 
het gestaak en rl.e onafgebroken agitatie van de ,'outh-African 
League geleid tot al<trmeerende gevallen als de Edgar- en 
Lombaard zaken, het Amphithe<tther-geval, de monsterpetitie en 
eindelijk tot den "raid" op reuzenschaal, cleu huieligen oorlog. 

Ik kan tle bovengenoemde z;tken hier voorbijgaan. In de 
groenboeken uitgegeven tloor de regeering cler Znitl-Afri-

IJ C. W. Y. d. Iluogt, J'he ~tory of thc Bol'r,;. :\ew-York IUOO. Pa~. IJ.. 
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kaansche Republiek is de verdediging der Republiek tegen de 
aanklachten der League te vinden. 

Ten overvloede is zi.i herhaald in .Een eeuw van om·echt"l) 
en ook Dr. Kuyper in zijn "De crisis in Zuid-Afi:ika" verwijlt 
eenigszins uitvoerig bij deze gevallen. 2) 

Omtrent de monsterpetitie aangeboden door ·21000 Britsche 
onderdanen, behoef ik ook weinig te zeggen . 

President Kruger heeft op de Conferentie te Bloemfontein3) 
aan , 'ir Alfred :Milner duidelijk de wijze waarop die hanrl.
teekeningen werden verkregen blootgelegd. In de Staatscou
rant verschenen meermalen beëedigde verklaringen afgelegd 
cloor pP-rsonen die verzocht waren op de petitie te teekenen, 
waaruit de kwade bedoelingen van de S.-Afr. League duidelijk 
spraken. Ten overvloede heeft de heer 0. W. v. d. Hoogt 
in zijn meergenoemd werk .The story of the Boers", 1) een 
dier verklaringen afgedrukt. En ook in "Een eeuw van 
onrecht" eu in de "groenboeken" kunnen belangstellenden 
hunne informaties omtrent ueze beruchte petitie vinden. 

Ik zal dus slechts mededeelen wat ik zelf gezien heb tijdens 
mijn verblijf te J ohannesburg . 

• Ieder mensch heeft zijn prijs,'' is het cynisch gezegde van 
<len heer Rhodes, en welke Je prijs van de Engelsche Uit
landers-bevolking is, verstond ik te J ohannesburg. 

In het "Grand National Hotel" zag ik een werver van 
handteekeningen aan zijn werl{, en niet alleen daar, maar in 
iedere bar en hotel kon men in die dagen de agenten der 
S.-A. League zien werken. 

Het "drinksysteem", "take a drink", of "have a drink", 

1) (Dordl~clle lJilg., Pag. ~~~.) 
2) Pag. 30-31. 
3) Zie het •>Offlciëele Ver:;lag van de Conferentie,« uilgegeven üp 

<Ir• Staal~d1·ukkerij. 
4) Pag GO-f>l. 

3 
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was in volle werking. \Triendelijk kwam de uitnoodiging "Sir, 
let us have a drink" van den onbekende die in een ieder 
een verdrukt "loyal British subject" ziet. 

Dan kwam de petitie op de proppen, de man raakte dank 
zij de "drinks" welsprekend en de petitie voorzien van de 
handteekeningen werd op de toonbank uitgespreid. 

\V eigerde men te teekenen, en het waren er zooYer ik zag 
niet velen, dan was men een "Jam'nd Dutch of Boer," en 
een kernachtig "Go to h. ll bug .. r." was meestentijds de 
afscheidsgroet. 

De meesten van deze wervers van handteekeningen hadden 
slechts de bladen met de handteekeningen en geen copie van 
de memorie bij zich . 

In huizen waar de mannen uit waren vroeg men de vrou
wen om te teekenen, en voldeden zij hieraan "liefst met weg
lating van Mrs", dan werd vriendelijk gevraagd ook namens 
den man te teekenen. 

Eenmaal zag ik één man circa tien handteekeningen zetten 
voor vrienden die "instemden maar niet aanwezig waren' '. 
Kaffers, koelies en capeboys teekenden op de petitie en zoo 
was spoedig het vereischte aantal handteekeningen bijeen. 

De lichtvaardigheid waarmede op petities om herstel van 
grieven geteekend wordt is al niet beter aan te toonen dan 
uit de volgende, niet van humor ontbloote geschiedenis. 

Wij zijn in de dagen van de Onderwijs Conferenties, en eeu 
petitie den Volksraad verzoekende meer onderricht in 'tEngelsch 
op de scholen te gebieden, werd ter teekening in Pretoria 
verspreid. De ondersteuners van het tegenwoordige stelsel van 
onderwijs, die in een dergelijk besluit terecht een groot natio
naal gevaar zagen, ontwierpen een tegen-petitie, die ter teeke
ning in Petaria's winkels werd neergelegd. 

In een der bekendste Hollandsche winkels lag zij ook ter 
teekening en drie Engelsche kooperc; kom n 1innen. 
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T~rwijl een zijn inkoopen doet, ziet een der Engelsehen de 
Memorie en vraagt de strekking er van aan den eigenaar der 
zaak. Het antwoord luidt: "Een petitie ter wegneming van 
grieven". "Oh grievances", roept onze Engelschmau uit, "there 
are a lot'', en hij plaatst zijn handteekening onder de petitie 
om niet meer Engelsch in te voeren; welk voorbeeld direct 
gevolgd wordt door de twee anderen. 

En zoo zou ik nog vele voorbeelden kunnen aanhalen. Ik 
meen echter genoeg geschreven te hebben om aan te toonen 
wie de beschuldigers der Boeren geweest en wie ze nog zijn. 

Uit hun eigen mond worden ze geoordeeld! 



HOOFDSTUK II. 

WAT EEN TIMESCORRESPONDENT OVER TRANSVAAL 

EN PRESIDENT KRUGER TE ZEGGEN HEEFT. 

HET BOEK VAN DEN HEER YOUNGHUSBAND 
EN ZIJN ZEDELIJKE WAARDE. 

"Sonth-A.{1·ica of to day", b) Captain 
Frands Younghu,;band. C. J. E. 

LO:-<DON, lH'J8. 

"In J ohanuesburg there is considerable difficulty in arri
ving at the truth upon any given point,"!) schrijft een der 
Timescorrespondenten, de heer Captain Francis Younghusband, 
in zijn boek "South Africa of to day."2) Maar nog meerder 
moeilijkheden - om achter de waarheid te komen Vtlll de 
geheime drijfveren die de Afrikaner natie in al de ellende van 
den tegenwoordigen bloedigenoorlog gevoerd hebben - wacht
ten den Engelschen, die door de werken van schrijvers als rle 
heeren Younghusband, Knox Little, Garret, tot rlen beroemden 

tanley incluiH worden voorgelicht. 

11 liet i,; zeer bezwaarlijk lP .Johanrw,;httl'!! •lP waarhf~itl van 
eenige que~tie te weten te komen! 

~) Pag. 5. 
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Om achter de waarheid te komen van Zuid-Afrikaanscha 
questies gaat men echter· niet naar J ohannesburg. 

In de laatste jaren, voornamelijk nà 1896, is Engeland over
stroomd geworden door werken over Zuid-Afrika, meerendeels 
geschreven door mannen die, gelijk de heer Younghusband, 
uitgezonden werden, om het in te lichten over Zuid-Afrika en 
zijn bewoners. 

De heer Younghusband werd, gelijk hij in de voorrede van 
zijn boek zegt, uitgezonden door "The Times" "while trouble 
was brewing in South-Africa",I) Wij schrijven namelijk het 
jaar onzes Reeren 1897. 

Met beminnelijke openhartigheid voegt genoemde heer aan 
deze mededeeling toe: ,,My only qualifi.cation for the work 
must have been that I knew absolutely nothing about it". 2) 

Hij heeft alleen eenige "hazy ideas of places in it" 3) en 
bezat niet veel meer dan "some crude and disconnected scraps 
of information regarding its recent history - the Boer war, 
the discovery of gold in the Transvaal, etc. But on all essen
tial points in the political situation and even the geography, 
I was as ignorant as South Africans would be of the Indian 
fi:ontier." !) 

De heer Younghusband beseft niet hoe belangrijk hij zijn 

1) "omdat er verwikkelingen in Zuid-Afrika lJroeiclen". 

2) "de eenige aanbeveling van mijn persoon voor dit werk moel 
gewee~l zijn dat ik er ab~oluul niets van wi;:;t". Introduetion Pag. 1. 

3) Eenige vage begrippen van de plaatsen." 

') Eenige ruwe en onzamenhangende informatiën, betrekking heb
lJende op de nieuwe geschieden i~- den oorlog van 1H81, de ontdekking 
van goud, enz.: maar wal betreft eenig juist begrip van de politieke 
situatie, ja zelf,; omtrent de am·drijk kunde van Zuid-Afrika, was ik 
even onwelend als een bewoner van Zuid-Afrika omtrent de Indische 
grenzen (Koloniën). 
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onbelangrijk werk maakt door deze merkwaardige erkentenis 
van ongeschiktheid voor eene zending als de zijne. 

Een gewone Hollaudsche schooljongen weet meer van Zuid
Afrika af dan captain Younghusband. 

Alleen waar hij cle veronderstelling maakt dat Afrikaners 
even weinig van andere landen weten als hij, verlaat hem 
zijn beminnelijkheid. 

De heer Y ounghusband vergeet toch dat geen Afrikaner het 
ooit in de gedaehte zal komen een boek te gaan schrijven over 
Britsch-Indië, wanneer hij zich een zelfde testimonium van onbe
kwaamheid moet schenken. 

Maar dit is nu juist het merkwaardige, dat ieder die Zuid
Afrika voor eenige maanden bezocht, zich geroepen meent te 
voelen zijn licht over rlit land te laten schijnen en een 
beschrijving tP moeten geven. 

Zoo ook de man met de .two missions of the Times." 1) 
.I stayed for a few days only in Oapetown aml than 

huried on to Johannesburg." 2) 
Welnu, in deze stad komt hij het eerst natuurlijk in aan

raking met menschen als Charles Leonard, voorzitter van de 
• Transvaal Unie" en Lionel Philips, voorzitter van de Johan
nesbnrgsche "Ohamber of Mines." 

Om het kort te zeggen, hij komt in de handen van de 
.Reformers." 

Hoe kan men ook anders van een correspondent van "The 
Times" verwachten. In Johannesburg leert hij de geschiedenis 
van Zuid-Afrika kennen, wijdt in zijn boek er ook een heel 
hoofdstuk aan met een oppervlakkigheid en gebrek aan histo
rische kennis, die een gewoon mensch verbaasd doen staan 

I) ~Iet ue twee zendingen van de •>Time,.;." 
:) Ik bleef slechts een paar dagen te Kaapstau en hnastle mij toen 

naar .Johanne:;burj<. 
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over zulk een mate van brutaliteit, en komt tot de conclusie 
dat de Boeren in 1835 den GrootenTrek begonnen, "while they 
gradually became aware that there were rich pasture lands 
away to the north beyond the limits of Cape Oolony. 1) 

In 6én adem voegt hij er toe : "The Boers never troubled 
themselves a bout education." 2) 

Van een man dien de elementaire kennis der geographie en 
geschiedenis ontbreekt, is een dergelijke opmerking te ver
wachten. 

Na de gewone gezegden, die in bijna ieder Engelsch werk 
over Zuid-Afrika te vinden zijn over de onwetendheid der 
Boeren en hun in zijn oogen kinderachtigen angst voor een 
God, die valgEms hem .so deeply affect their practical every 
daylife tbat even to the present time they think it impious 
to take preventive measures against such plagnes as locusts 
consiclering them as a punishment sent bij God," zegt hij 
verder: "But while they fear to do against what they believe 
to be the will of God they refuse to take credit for anything 
praiseworthy that they themselves accomplish. The victory 
over the Zoeloe Dingan, their successes in 1881 and last year 
were a:~cribed to God. and not to their own prowess.'' 3) 

1) Wijl zij trapsgewijze te welen kwamen dat et· le!1 noorden van 
de Kaapkolonie rijke gra;;velüen lagen. Pag. 23. 

~) De Iloeren hehben zi<"h nooit om eenige opvoeding l.Jekommenl. 
a) Dat !le angst ''OOI e 'n God "zoo diep in hun dagelijk~clle leven 

en bedl'ijf ingrijpt, dal zij het zondig vinden om preventieve maat
regelen te nemen lef)en het vertipreiden van plagen als sprinkhanen, 
daar zij deze plagen bescllon wen al~ strafl'en van God. Maar terwijl 
zij zoo ang~tig zijn om iets te dot>n tegen hetgeen zij tien wil van 
nou aeltten te zijn, weigeren zij terzelfder lijd eenigen lof te aan
I'Harden \'OOr dalgene wat zij zelf deden. De overwinning over Dinj:raan, 
hun succe,; in I :,~1 en het laatble jaar ( lS!:Jü .Jame;;on-inval) schrijven 
zij toe aan de hulp van (~od en niet aan hun eigen dapperheid." 
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Om zekere redenen is het merkwaardig kennis te nemen 
van een onderhoud dat genoemde heer gehad heeft met 
President Paul Kruger. Hij vindt den heer Kruger in zijn 
armstoel, een pijp rookende. 

President Kruger is in zijn oogen "the chief obstacle to 
progress." 1) HiJ meent dat "President Kruger cannot be 
numbereJ among the most enlightened and progressive rulers 
of the earth and he has never shown indications of any 
feverish am bition to push his country higher up in the scale 
of civilisation." 2) 

.De heer Y ounghusband zegt den President dat hij gehoord 
heeft van voorbereidingen van de regeering om een inval te 
doen in Natal of een der andere koloniën. 

De President "bellowes back his answer,'' 3) "dat zijn land 
nooit iemand zou aanvallen, zoolang het zelf niet aangevallen 
werd. Zijn gouvernement wapende zich zeer zeker, maar alleen 
om te voorkomen, dat een geschiedenis al::; de J ameson-inval 
zich zou herhalen." 

Op een gezegde van den heer Younghusband dat de DitlanderA 
van de Transvaal tienmaal zooveel betaalden als het Engelsclte 
volk, antwoordt President Kruger laconiek: "dat hij dit vroeger 
nog nooit had gehoord," maar maakt volstrekt geen aandui
ding dat de belastingen zouden verminderd worden, of dat den 
Uitlanders een stem zou gegeven worden in de besteding 
van de inkomsten des lands. Onder de , Uitlanders" worden 
natuurlijk alleen Britsche onderdanen verstaan. Dat er een 
minstens even groot contingent itlanders van andere naties 

1) De voornaamste hinderpaal voor vooruitgang. 
~, President Kmger kan niet gerekend worden ondrr de \'Prlicht~le 

en vooruit~trevendste regeerders op deze aarde, en hij heen nooit 
sporen vertoont! van een koort::;achtig (sic:) verlangen, 0111 zijn land 
hooger te voeren op de trap van beschaving. 

3) woonlelijk vertaald: bulkte zijn antwoord terug. 
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dan Engelsehen zijn, schijnt niet in het brein van àen heer 
Younghusband te komen. 

Maar laat ons niet langer stilstaan bij àen heer Y oung
husband. Wij kunnen verdere aanhalingen onzen lezers spar<.'n 
en afscheid van dezen schrijver nemen. 

Toch kunnen wij niet de verzoeking weêrstaan om den vol
genden merkwaardigen zin te bezien, in het licht der jongste 
gebeurtenissen. 

"The British have incalculably greater wealth and larger 
numbers of men for the prosecution of a war. And those 
who have money invested in the country would be only too 
pleased if British tax payers would furnish the twenty millions 
of money, and send out the thiTty tlwusand men required to 
subju.gate the Transvaal, and by substituting a liberal and 
progressive Gaverument for the obstructive Gaverument of 
Dutch farmers, enhance the value of their properties."l) 

Aldus captain Francis Younghusband 0. J. E . of the Indian 
Staffcorps en "gold roedeallist Royal geographical society'' in 1897. 

De huidige oorlog heeft al andere oogen geopend dan die 
van den heer Younghusband en de 140.000 2) man die Albion 
thans noodig acht om Transvaal te overwinnen, zijn de scherpste 
satire waarmede men hem kan weerleggen. 

1) De Brit:sche natie heeft over onberekenbaar meer geldmiudelen en 
ontzaggelijk grooter aantal mannen te beschikken, dan ue Transvaal 
in gel'al van OOI'log. En zij die in Transvaal hun geld belegd hebben, 
zij :wllen al te verblijd zijn, zoo de Engelscha bela:;tingbetalers de 
twintig millioeu Pond sterling wilden opbrengen eu Engeland de 
dertigduizend man wilde uitzPnden die benoodigd zijn om Tran:;vaal 
te onderwerpen, en om de belemmer·ende 1·egeering uit Holland:sche 
boerPn bP~taande te vervangen door een liberaal en progressief gouYer
nement en zoodoende de waarde van hun bezit te verhoogen. 

2 ) Thans 200.000 en de Times geeft zelf~ het atil•ies 230.000 man 
te zenden. (Febr. 20. 1UOO. Sehr.) 



H 0 0 F D , T UK III. 

STANLEY OVER PRESIDENT KRUGER EN TRANS V AAL. 

EEN HOOFDSTUK DAT TEVENS E(!;N PRAATJE 

OVER R H 0 D E S I A IS. 

n(Through • outh-Africa by Henri M. Stanley. M. P. The 
letters to "South Africa" Newspaper revised with an Intro
dnctory chapter. LONDON 1898). 

Daar is een land wat koning kraai, 
D'is mar 'n kleine bog, 

~lar 'n mens die lag jou ~ommer ;:lap 
Als jij hoor hoe hij l;an spog, 

\"er a lles goed en wijs en vroom, 
Geef hij homself krediet, 

En als hij St! "nou dit is reg", 
Dan praat jij net voot· niet. 

\\'aller land is dit, raai as jij kan'! 
D'is die land van die wintmaker Enf!l<>><man. 

"De Jingo". Uit " Dr. F. W. HEITZ, Zeslig 
nitgesogte Afrikaanse Gedigte". 

Gelijk de heer Oecil Rhodes de levende incarnatie is van 
den geest van den :Mammon en der Imperiale politiek, <le heer 



Paul Kruger het toonbeeld 1s van den man die leeft uit de 
kracht van zijn geloof en de toewijding aan de zaa,k der 
onafhankelijkheid van zijn vaderland, zoo is de heer 'tanley 
de levend geworden incarnatie van het jingoïsme en den geest 
der annexatie, die gedurende deze eeuw de Britsche politiek 
beheerscbt. 

De heer Stanley is ook Zuid-Afrika komen bereizen en 
heeft ter herinnering aan dit feit ons het hierboven genoemde 
bundeltje reisindrukken achtergelaten. 

Nu ligt daar in zich zelf niets merkwaardigs in. Er zijn 
al zoovele menschen. en ook beroemde menschen naar Zuid
Afrika gekomen, dat het feit dat ook de heer Stanley in Zuid

. Afrika eenigen tijd heeft rondgetoerd op zich zelf genomen 
van zeer onschuldigen aard is. 

Hacl de heer Stanley dus het nu hierbij gelaten, geen menscb 
zou er dan nog eenige notitie van nemen en .den heer Stanley 
den heer Stanley laten", om een Amsterdamscha uitdrukking 
te gebruiken; maar fle heer Stanley heeft als ieder beroemd 
Engelschman die een paar maanden hier uitstapjes maakt, 
ook een boek geschreven over Zuid-Afrika. 

Nu is dit feit op zich zelf genomen ook nog van tamel~jk 
onschuldigen aard. Het papier is geduldig en Salomo, die 
het wel wist, heeft het ook al gezegd: "van boeken schrijven 
is geen einde " 

Het feit dat er brieven over Zuid-Afrika geschreven zijn 
aan bet nieuwsblad "South Africa," en dat die later in een 
bundeltje uitkwamen is op zich zelf genomen ook nog niet 
van zooveel gewicht, maar dat de heer Stanley deze brieven 
schreef en daarna uitgaf stelt dit feit reeds in een ander licht. 

De heer Stanley is toch na zijn reis door Centraal Afrika 
ern man geworden, wiens meerring in Engeland veel invloed 
heeft op de publieke opinie. 

En daarom moeten wij kennis nemen van betgeen h~j goed 



44 

gevonden heeft oYer Transvaal en "Land und Leute" te schrijven. 
De aanleiding tot de reis naar /';uid-Afrika deelt de heer 

Stanley ons zelf mede. 
Op een goeden morgen, het wa~ in September 1897, zat 

de heer Stanley met zijn familie te Dieppe. Ze zaten te over
leggen waar zij, nadat het Parlement op recès zou gegaan zijn, 
hun vacantie zouden doorbrengen. Zuid-Afrika was de sug
gestie van een der familieleden en nauwelijks is Zuid-Afrika 
genoemd geworden of daar komt waarlijk een telegrambode 
en geeft mijnheer Stanley een telegram. Dit telegram is een 
uitnoodiging van "The Bulowayo Festivities Comittee", anders 
gezegd van de Chartered Oompany alias de heer Oecil Rhodes, 
om de opening van den spoorweg naar Bulowayo bij te wonen. 

Intense verbazing over een dergelijk toeval vooral bij de 
dames. Doch de koffers worden gepakt en de heer Stanley 
gaat naar Matabeles hoofdstad op reis. 

Het feit dat de heer tanley komt op uitnoodiging van 
de Ohartered Company zegt genoeg. 

De Chartered Company is de schepping van den heer Rhodes, 
naar wien Rhodesia zijn naam ontving. 

In 1888 kreeg de heer Rhodes een concessie van Lo Bengula. 
De "South African Oompany" ontstond, waarop in 1889 een 
koninklijk charter geschonken werd. Dit ch11rter werd verleend 
met bet geheime doel "to recaptnre the Transvaal" 1), als Je 
heer Stattham terecht opmerkt. 

N::t cle amalgamatie van do K imberlcytnijnen, waaruit de 
machtige De Beersmaatschappij ontstond en waarvan Je heer 

Rhodes directeur wenl, was het doel vurt den heor Rhotles 
zijn onderneming waarop hij than een chttrter ontvangen had 
te doen gelukken. 

De onafhankelijkheid van de ~uiJ Afrikaun!lche Re1Jubliek 
was de grootste hinderpaal voor zijn streven . 

1) Om lie 'l't·ansvaal te lt rovet· 'n. Soutil Afl'ica of to d:J y. 
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Het zou mij op te breede banen voeren wilde ik de politieke
gedragslijn van den heer Rhodes thans nauwkeurig nagaan. 

Genoeg is gezegd wanneer ik opmerk dat, nadat de heer 
Loch als Hooge Oommissaris en de heer Rhodes als Premier 
in de Kaapkolonie waren aangesteld, de onafhankelijkheid 
der Republiek steeds werd bedreigd. 

Ik herinner mijne lezers aan de plotselinge gespannen ver
houcling <lie er outstond tusschen het Engelscheen Transvaal
sche Gon vernement. 

Op aanstoken van den heer Rhodes werd aan de Zuid 
Afrikaanscha Republiek de eisch gesteld alle aanspraak op uit 
breicling naar het Noorden te laten varen. De dubbelhartige 
houding van den heer Loch is genoeg bekend om hier lang 
bij stil te stall,n. De agitatie der kapitalisten te Johannes
burg, hun geheü.ae intriges, de moeilijkheden naar aanleiding 
der Zwasielandconventie, en zoovele anuere oorzaken van ge
durige beroering en moeilijkheden waarvoor de Z.A. Republiek 
geplaatst werd, ze waren alle kaarten in J.e hand van den 
heer Rh odes, die zijn hoogste troef uitspeel<le met den Ja
me:;on-in val. 

Het kapitalisme is in zijn vorm en wezen kosmopolitisch. 
Verbindt het zich met een staatkunilige of nationale partij, 
zoo is dit slechts om een dekmantel voor zijn geheime bedoe
lingen te hebben. 

De fedtn·atie tusschnn het kapitalisme en het imperialisme 
door de;1 heer Rho<les bewerkstelligd moest dienen om een 
charter voor zijn onderneming te krijgen, en onder Je leuze 
van va<lerlandsliefrle ei~en belangen te dienrn. 

De Ultartered 'ompany annexeerde in naam der Britst.:he 
Regeering en heesch overal de Britschc vlag. Het groote 
publiek in E11geland zag iu RhodeH <ln;,~ on uieUWL'll wcr ]rl
veroveraar, Lli' het doel "GrPat Britaio " te hersrheppen in 
"Greater Britain" steeds narler voerde. 



46 

In de oogen Yan de Britten is Rhodes de man die, gedreven 
door vaderlandsliefde, slechts de grootheid en den roem van 
zijn vaderland voor oogen heeft en vervallende in fouten, daar
toe door te groote liefde voor zijn vaderland is gedreven. I) 

Doch de Ohartered Oompany is geen zuiver nationale onder
neming, maar een van den machtigen voorzitter der De Beers 
Company met geheime oogmerken. 

Transvaal rondom uitsluiten, was de bedoeling van de aan
houdende plannen de Delegoabaai te bemachtigen. 

Daarvoor ~erd de spoorweglijn tot aan Bulowayo doorge
trokken, om straks, als de plannen ten opzichte van Delagoa
baai zouden gelukken, den spoorweg door te trekken naar de 
kust en invoer door Transvaal te bemoeilijken. 

Transvaal moest willeus of onwillens deel uitmaken van 
de Gafedereerde Staten van Zuid Afrika onder Britsche vlag, 
en de Vrijstaat zou zijn onafhankelijkheid gemakkelijk verliezen 
en geen zwarigheid opleveren zoo het eerste plan gelukte. 

Er is aanhoudend gestookt en gekuipt geworden door ge
heime agenten onder de inboorlingen in Portugee~('h gebied 
om Portugal in ongelegenheid te brengen en in Zwasieland, 
Basautoland en andere omliggende katferstaten, teneinde Trans
vaal in moeite met de inboorlingen te brengen. 

1) Niet onaardig om kennis meê te maken zijn de volgende versjes 
die te vinden zijn in ))A metrit:al onlline of Cape liistory and cllro
nology" by George Leill1 ( !Oth thou".and, J uta en C".) voor ~choolgehmik 
uitgegeven. 

Sir Jlemy Loch in ninety one 
As goven1or was greet. 

While Cecil Rhode>:i, the millionaire 
Then takes the Premiers seat. 

A dal'ing, scalheming, hut wil11 
Imperial minlied man; 

Ilis pritle to see the Hl"iti:;h flag 
AyP fnremo~l in tlw vnn 
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Zouden deze moeilijkheden ontstaan, dan was Engeland gereed 
een oorzaak tot bemoeiing met de inlandsche aangelegenheden 
van Portugal of Transvaal te vinden, in de vrees dat ge
noemde Staten niet instaat zouden zijn zich tegen de inboor
lingen te beveiligen, en eeu handje te helpen, den boel weer te 
beredderen. 

Denk aan de annexatie van 1877, die geschiedde, gelijk Bryce 
zegt: 1) "while the Transvaal was bankrupt and helples 
distracted by internal quarrels, unable to collect any taxes, 
apparently unable to defend itselj against its Kaffirenemies 
and likely to be the cause of native troubles which might p1·obably 
spread till they affected all Europeans in South Aj1·ica." 2) 

Men ziet, het oude voorwendsel. 
Dat de kafters eerst opgestookt werden, wordt vergeten te 

zeggen. 
De . paarwegpolitiek van den heer Rhodes, die dienen moest 

om de Kaapkolonie den wög naar het noorden te ontsluiten, 
en den Afrikanerbond in het gevlei komende door dien Bond 
dan ook hartelijk werd ondersteund, had tevens de geheime 
bedoeling de onafhankelijke Republiek met een ijzeren gordel 
te omsluiten en in die doodelijke omhelzing te doen verstikken. 

Tegenover deze politiek kunnen wij niet genoeg de spoor
wegpolitiek van den heer Kruger bewonderen, die zulke bewij
zen van doorzicht en voorzichtigheid gaf. 

1) lkyce. Impre~sion~ of South Africa. Pag. 1U3. 

2) Omdat de Transvaal bankroet en hulpeloos was tloor ontlerlinge 
twisten verscheurd, niet instaal om de !Jelastingen te innen, en zich 
te verdedigen legen zijn kaiTervijanden, en vermoedelijk op het punt 
de aanleiding te worden van onlu::;ten onder tle inboorlingen die 
zich konden verspreiden, en alle Europeanen in gevaar zoude~; 

brenf(en. ))i\fen leze hieromtrent lietgeen Dr. Joris~en medeueelt in 
~ijn >>Transvaalscltr herinnerinl-(en." 
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~laar wij moeten tot den heer tanley en zijn boek te
rugkeer n mt deze eenigszins lange afwijking, die mijne lezers 
mij willen vergeven. Na <leze korte historische herinnering 
zullen zij beter de aanhalingen uit Stanley'~ boek kunnen 
verstaan. 

Den heer 'tanley dan hebben wij op weg naar Bulowayo 
achtergelaten. Hij maakt de reis in een ,;pecialen trein, voor 
de ga!lten der Ohartered Oompany ingericht. Hij is vol lof 
en bewondering over de lijn en over het land dat hij door
rei!lt en maakt bij :Mafeking aangekomen de merkwaardige 
opmerking: "Due east of Mafeking lies Pretoria the Boer 
capital about 1 0 miles distant and it rnay be when the Boers 
take broader views of their duty to South Africa at hrge, 
and thei1· own interest (sic) that they will permit a railway 
to be constructed to conneet the two towns, in which ca:se the 
people of Mafeking cannot fail to prolit by having exits at 
Delagoa Bay." I) 

De heer tanl •y bereikt Bulowayo, woont de opening bij 
door den Hoogen Oommissaris <len heer 'ir Alfreel Milner en 
komt tot de overtuiging "that few events of the century sur
pass it in interest aud importance. '' 2) De volgende 4 7 pg. 
worden gewijd îl.an de verheerlijking van Rhotll•s' on<lPrneming 
Rhodesia, hetwelk hij een land met enorme vooruitzichten nllemt 

1) Ten ou ·ten van :\lareking li~l Pretoria, !lP. hoofdstad der Boen•n
repuhlirk. eP.n afstand van omtrent !HO mijlen (Engelsche) en hel 
kan zijn, dal de Boeren, wannePr zij een llrt>etlet· opvatting krij~en 
,·an hun plichten teuo•novet· geh<'el Zuid-.\frilw en ePn heter inzielil 
in hun hdan.;en, zull<'ll toestaan dal er een spoorlijn nangelt>gd 
wordt, die heide st1•d<'n met l:'lkamler vt>rhindl, in welk gt•val de 
inwoner~ van :\lafeking nng .. twijfelct de voonlrelen van ••••n YE'rhinding 

met Delavoa Baat zullen genielPtl. 

~. d;tl Wl'inip-e geheurlPnis:·wn van d••ze l:'f'llW lwllll lielangrijldu•itl 

Pil gt>wil'ltl zullen ovt>rlreff••n. Png. 2:!. 
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op ieder gebied, zoowel agriculturi. eh als wat zijn mineralen 
betreft. Rhorlesia is bet land der toekom. t en bet "will eau se a re
shaping of polities." I) Het heeft nu reeds lessen voor Portugal, 
den Congo~taat, Duitscbland en "an enlightened TransvaaL" 2) 

liet is de moeite waard (le volgende zinsneden over te 
nemen om te laten zien boe Rhodes' spoorwegpolitiek een daad
werkelijk gevaar voor Transvaal oplevert. 

"To the . 'outh African Repnblic it i. vitally important to 
weigh well in what manner the Bnlowayo railway wil aftèct 
her fnture. The Republic will soon be sunounded by a ram
part of steel on three sides and alien land and ocean on the 
other. From Beira rwrth of the Republic a milway will run 
west to SalisbU?-y and tlumse to Bulowayo and the Cape. With 
two ways of ingress from the sea a country like Rhodesia. 
with ns good a elimate a~ the Transvaal ~tate, with resource. 
whieh tend to rapid prosperity, enjoying impartial an<lliberal 
laws, jnst n.nd pure administra.tion, opening it arms widely 
to the whol~ world without reganl to ra(•e, blessed with ample 
domains aml suited to the needs of all classe>1, must neces
Mrily prove more attractive to all people in earch of homes, 
than a country which 'only f:wours Dukh burghers." 3) 

Duidelijker kan niet het gevaar aangetoond worden, (lat 

1
) Pil het zal een geheel ni!'llwe politieke verhouding scheppen. 

~) een vel'licht TransvaaL 

3) liPt is voor de Zuid Afrikaan~che 1\t>pulJliek eene levenskwestie 
om wl'l t verstaan, op welke wijzP de Hulowayo ~poorweg haar 
toekomst raakt. De HepulJliek zal spoedig \'an drie zijden door een 
ijzNen gordPl omg ven zijn. Van Beit•a ten noorden \'Un de Hepu
hl iPk za l een spoorweg loopen tot Salishury en vandaar tot Bulowayo 
t>n dP Kaap. 

Voorzi n van twee verbindingen m t de zee, kan het niet atHlers 
of een land als Hhodesia, dat e n e1·en f.{Oed klimaat heeft als d 
Tmnsvaal, dat hnlplJronnpn heeft die op een snellen vooruitgang wijzen, 

i: 
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de 'rransvaal bedreigt in de spoorwegphmnen van den heer 
Rhodes, dan hier geschiedt. Vandaar de kuiperijen om Portugal 
in moeite te brengen met Je inboorlingen en in troebel water 
te visschen. 

De lijn Kaapstad-Bulowayo is aangelegd gelijk Rhodes in 
zijn program heeft medegedeeld om een land rijk aan mineralen 
en met een enorme toekomst voor de cultuur van graan, 
suikerriet, tabak, thee, zuidvruchten, hout, in éen woord de 
verschillende landbouwproducten en semitropische gewassen, 
open te leggen en zoo een bron van rijkdom voor de Kaap
kolonie te verkrijgen. Rhodesia heeft echter niet aan de ver
wachtingen beantwoord. De bodem is slechts schaars aan 
mineralen als goud en diamanteu en niet dan door een enorm 
duur irrigatie-systeem zou Rhodesia in een vruchtbaar land 
te herscheppen zijn. De Afrikaners die, door de verleidelijke 
voorstellingen der Ohartered Oompany misleid, zich in Rho
desia gevestigd hebben, zijn in ellende gedompeld geword,;n 
en in 1898 en 1899 werden in Transvaal inzamelingen 
gedaan om hen aan de noodige gelden te helpen om tot hun 
vroegere plaatsen terug te keeren. 

De voornaamste drijfveer tot den aanleg van den Bulowayo 
spoorweg, straks tot de kust door te trekken, was zooals ge
zegd dan ook niet zoozeer om Rhodesia open te leggen en te 
ontginnen als wel om Transvaal geheel in te sluiten en dus 
uitgaande van e3n zelfde politiek oogmerk als in de Transvaal 

dat in een onpartijdige en liberale wetgeving zich kan verheugen, 
een zuivere en eerlijke administratie heeft, dat zijn ar·men wijd opent 
voor alle mensellen :~:onder onderscheid van ras, en ziclt \'erheugen 
kan in een uitgestrektheid van grondgebied dat aan alle ei;;clten van 
alle menschen voldoet hel kan niet ander:; of zulk een land moet 
noodzakelijk een grooter aantrekkingskracltt uitoefenen op hen die 
een nieuwe huisve-ting zoeken, dan een land dat alleen Hollandscbe 
blll'gers bevoordE>clt. 
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opgedrongen verandering der conventie ten opzichte der uit
breiding naar het Noorden, bedoeld. 

De heer Rhodes heeft meer dan éen middel ter hand om 
zijn doel te bereiken . 

Was dan Transvaal ingesloten geworden ten Westen en Noor
den door Rhodesia, ten Zuiden en Oosten door Kaapland en 
Natal, dan restte nog de Delagoabaai, Portugal's bezit. 

Maar van Portugal vreesde Rhodes weinig tegenweer, en 
hij rekende op de hulpvaardigheid van Engeland's koloniaal 
ministerie om de noodige pressie uit te oefenen om tot een 
overeenkomst te komen, die de Baai aan de Chartered Com
rany in handen speelde. 

En dan was Transvaal een lichte prooi. 
Rhodesia, dat als financieele :;peculatie een ergerlijke mis

lukking is en het bankroet der Chartered Company tengevolge 
zal hebben, zou in Transvaal's rijkdom de noodige compensatie 
verkrijgen. 

De heer A. J. Wilson, oud-redacteur van de Times, heeft 
ons eenige inlichtingen gegeven die vermeldenswaardig zijn. 

Hij werd door een correspondent van "Le Temps" geïnter
vieuwd en deelde het volgende mede: 

,De grieven der Uitlanders zijn maar malligheid. Het is nu 
veertien of vijftien jaar geleden, dat zij met de exploitatie der 
mijnen zijn· begonnen, en hun toenemende welvaart bewijst 
duidelijk genoeg, dat vreemdelingen in Transvaal, zonder erns
tige belemmering of persoonlijk gevaar , kunnen werken en 
zaken doen. 

n Wat betreft de andere reden, die men voor den oorlog op
geeft: een droom van heerschzuchtig jingoïsme, het verlangen, 
om onder Engelsche heerschappij alle Zuid-Afrikaanscha staten 
te doen samensmelten tot één geheel, - dat bestaat klaar
blijkelijk wel in de hersens der onwetende menigte, maar zij, 
die dat exploiteeren, weten wel beter. 
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.Ik houd vol, dat het voornaamste doel is, de "Ohartered" 
te redden. Luister maar naar deze cijfers; zij zullen u vol
doende inlichten: 

"De "Ohartered" werd opgericht met een kapitanl van 50 
millioen francs. Daarboven heeft zij, sedert Juli 1875, 175 
millioen aan aandeelen uitgegeven. Samen 225 millioen. Dit 
kapitaal moest 2 (?) millioen rente opbrengen . Welnu, waar 
zijn de tot stand gebrachte verbindingswerken, de geopeude 
mijnen, de gebaande wegen? De lijst daarvan is kort. Het 
grootste gedeelte van het geld is heengegaan met het onder
drukken van opstanden der inboorlingen, het bezoldigeneener 
kostbare administratie en andere tamelijk geheimzinnige doel
einden. Op het oogenblik bedraagt het jaarlijksch tekort der 
maatschappij de kleinigheid van 13 millioen francs, het laatste 
jaar was er een tekort van rond 530,000 pond sterling. En 
wilt ge weten wat haar actief is? 

"De spoorweg in Bechuana-land en het dagblad Zuid-Afrika: 
3,325,000 francs; aandeelen in den spoorweg vn.n Mashona
land: 5,750,000 francs; voorschot aan diverse maatschappijen: 
5,100,000 francs; leeningen aan de spoorwegen van Beira- en 
Bechuana-land: 4,500,000 francs; uitgaven voor "concessies:" 
30,700,000 francs; de verdediging van Rhodesia (lees: de oorlog 
van Matabelaland): G2,500,000 francs. Tezamen ruim 100 
millioen francB. En wat is nu cle werkelijke waarde van 
cht actief? Eerlijk gezegd: "nihil." 

.Nu is de "Ohartered" op, en hoe onbegrijpelijk dom zich 
ook het Engelsche publiek te haren opzichte heeft getoond, 
nieuwe aandeelen zal men het niet kunnen aansmeren. 

"Wat blijft de maatschappij over dan haar balans te publi
ceeren en te bekennen, welk een enorme afzetterij z~ heeft 
gepleegd? De er· ho van dit schandaal moet zelfs tot de treilen 
van den troon doorklinken!" 

"Het is mij nu wel duir!elijk," zr'ide ik tot den heer Wilson, 
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"dat de "Chartered" failliet moet gMn, maar ik zie niet in, 
hoe de oorlog haar kan redden." 

"Begrijpt gij het niet? Rhodesi:t is in het Noorden gesloten, 
maar heeft de zee in 't Oosten. Het is bijna onbewoond. Er 
zijn zelfs geen slaven genoeg te krijgen, om in de mijnen te 
werken. Zooals het nu is, is het niets waard. Strek nu de 
\erovering uit van het Zuiden naar het Oosten, annexeer Trans
vaal en Oranje- Vrijstaat, noodzaak Portugal de Delagoabaai 
prijs te geven, en gij hebt een onmetelijk rijk, met een prach
tige haven, met de groote, reeds in exploitatie zijnde en nog 
onontgonnen mijnen van de TransvaaL En nog een tweede 
staatkundige reden heeft deze onrechtvaardige oorlog. Men 
wil de goudmijnen van 't Noorden in éé nhancl brengen, even
als indertijd de diamantmijnen van Kimberley. 

"Ziehier een nadere verklaring van deze combinatie. Gij 
weet, dat vroeger de exploitatie der Kimberley-mijnen ge
schiedde door een aantal kleine maatschappijen. Door een 
opeenvolging van slimme financieele operaties heeft men deze 
gedwongen zich te vere nigen, en tegenwoordig worden de 
steenen gekocht door een Ryndicaat van diamanthandelaars, 
tda zelf de prijzen bepaalt en waarbij zich het meerendeel 
van !le bewerkers dier "vereeniging" heeft aangesloten . 

• Ge begrijpt dat dit voor hen een zeer winstgevend zaakje is. 
"Welnu, in Transvaal zijn zeer veel mijnen, waarvoor de aan

deelen, in Londen uitgegeven, nog niet zijn verkocht. Enkele 
worden reeds geëxploiteerd, sommige met veel, andere met 
minder, eenige met totaal geen succes Begrijpt gi.i nu het 
financieel belang, dat men zon hebben bij een herhaling van 
het spelletje in Kimberley?" 

,.Het is begrijpelijk; maar is daarvoor oorlog noodig?" vroeg 
ik. "In Kimberley is immers deze samensmelting zonder geweld
dadigheden gebeurd." 

.Jawel, maar Kimberley behoorde tot de Engelsche bezit-
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tingen, terwijl Transvaal in het bezit is det• Boeren, wier wet· 
geving een samensmelting bijna onmogelijk maakt. Het gezag 
der Boeren moet dus worden vernietigc1. Er moet dus oorlog 
komen. Ziedaar de reden." 

"En wat zullen de gevolgen van den oorlog zijn?"' 
"Ik geloof dat hij een ernstige financieele crisiR zal teweeg 

brengen. De Kaapkolonie heeft van ons 750 millioen geleend. 
"De waarde van het kapitaal der goudmijnen zal aan de 

Europeescha beurs stijgen tot een milliard missc,hien. En, daar 
in oorlogstijd noch de Kaap noch Natal waarschijnlijk hun 
interesten kunnen betalen, zullen de goudmijnen al spoedig 
buiten exploitatie komen of door de Boerenregeering worden 
geëxploiteerd, die er de voordealen van zal krijgen, en daar
door het geld waaraan zij behoefte heeft." 

"Heeft men er wel 'l.an gedacht, hoezeer Engeland het Trans
vaalscha goud noodig heeft?" 

"De kas van de Bank bezit niet veel goud. Het staat te 
voorzien, dat het leger in Zuid-Afrika ons millioenen ponden 
sterling per maand zal kosten. En daar de leveram·iers aan 
de Kaap en in Natal hun patriotisme wel niet zó6ver zullen 
willen drijyen, clat zij iets anders dan souvereigns in betaling 
nemen, zal men, wat vrij paradoxaal klinkt, goud naar het 
goudland moeten uitvoeren. 

"Sluit dan de mijnen gedurende drie maanden en ge zult 
getuige zijn van een bank-criKis van gevMrlijkon omvang . 

• Zie, dit schreef ik zoo even en daar sta ik voor in : 
"Elk van onze koloniën is onze schuldenares; of zij ons 

kunnen betalen hangt af van den geregelden voortgang van 
haren internationalen handel, en in den tegenwoordigen tijd 
van de goudopbrengst van den Rand . 

• Belemmer den handel, neem het goud, dat koloniën voedt 
en steunt, en zoo mogelijk ze uitbreidt - en alles stort ineen. 
Kunnen wij nog terug? Moreel zijn wij verf!lagen nog vóbr 
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de strijd is aangevangen, en al behaalden onze troepen de over
winning, zij zouden ons later toch niet kunnen beschermen 
tegen een bevolking die ons haat en begeerig is ons juk af 
te schudden. 

,,Wij kunnen Zuid-Afrika niet in handen honden, zooals wij 
't Ierland doen," aldus luidde zijn slotwoord. 

"Gij zoudt dus ook denken,'' vroeg ik, (de correspondent) "dat 
Zuid-Afrika een tweede Ierland kan worden?" 

"On$\etwijfeld ...... en erger dan dat!" 
In het licht van het voorgaande bezien, is de ingenomen

heid van den heer Stanley met Rhodesia van eenigszins verdacht 
allooi. Eer krijgt men den indruk dat de heer Stanley geens· 
zins onpartijdig en on beïnvloed is in zijn oordeel. Hoe het zij, 
hij heeft de gastvrijheid hem verleend door de Ohartered 
Oompany niet onvergolden gelaten, maar hij heeft den lof van 
Rhodesia en den heer Rhodes "a man of whom is spoken 
with un qualified admiration, and who accupies a place in all 
roen's thoughts" 1) gezongen op een wijze die de directeuren 
der Ohartered Oompauy r.elfs moet doen blozen. "If I were a 
Oharteretl Director," zoo eindigt de heer Stanley het eerste 
gedeelte van 7.ijn boek, "the first object should be to get the 
shortest and most direct route to the sea from Bulowayo, and 
;\ liberal mining la w." 2) 

Wij vragen: welke wetten heeft Rhodesia, rht de heer 
Stanley dezen raad noodig acht? 

1) De beer Hhod.e~, die een man is over wien mel onverdeelde 
bewondering wordt ge~proken en die een plaats in een ieder::; hart 
inneemt. 

2) l ndien ik een commissaris van de Gechat·terde Compagnie was, 
mijn ee1'sle doel zou zijn, den naasten en kortsten weg van Bnlo
wayo naar de zee tP krijgen en een liberale (vrijgevigP\ mijnweL 
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Het eerste deel van 's heeren Stanley's boek is geschreven 
met het kennelijk doel een contrast te vormen met het tweede 
gedeelte. Tegenover het land der belofte Rhodesia moet Trans
vaal als "Dark Africa" bij uitnemendheid komen te staan. 

In Bulowayo is licht en leven, een "exuberant vitality and 
a joyous energy. "l) In Johannesburg voelt de heer Stanley, 
zonder te weten waarom, "that this population once so favoured 
by fm·tune, was in a subdued and despondent mood."2) Naar 
de oorzaak onderzoekende, is die spoedig gevonden. Johan
nesburg "was labouring under a sen se of wrong,'' was onder
worpen aan "Boer oppression "corruption", the cant and hypo
crisy of Kruger, the bakshish-begging Raad, the bribetaking 
ministry'' 3) E>n nog vele andere, die ik mijn lezers spareu zal. 

Engelsche predikanten zijn geraadpleegd geworden en die 
hebben veel armoede opgemerkt, winkeliers leven in aanhou
dende vrees voor insoh·entie, het crediet van het land i 
verloren gegaan en Australiërs verlaten in zulk een aantal 
de stad, dat de booten geen plaats genoeg hebben. 

De informantf>n zijn een hotelhouder, iemand in de club en 
reporters van de "Star.'' Van de laatsten verneemt de heer 
Stanley, dat de "uitlander miners intended to starvf> the 
burghers out by closing the mines ." :1) 

1
1 Groote bedrijvigheid (leven ·vatbaarheid) en veerkracht, die 

aangenaam aandoet. 
2) Dat deze bevolking, die een::; zoo door de fortuin begunstigd 

werd, nu in een neerslachtige en vertwijfelend<~ stemming was. 
3) Johannesburg was onderworpen aan overheersching van Boeren, 

corruptie, de schijnheiligheid van Kruger, de »bakshi;;hheggin~" d.w.z. 
(»achter den rug om bedelende" omkoopbare) Haad en »bribetaking" 
mi nistry of dergelijk, d.w.z. een ministerie, hier hoofdambtenaren, 
die geschenken aannemen om het recht te buigen. 

4J Dat de buitenlandsche mijneigenaren van plan waren de but·
gers te laten omkomen (eigenlijk uithongeren) door de mijnen te 
sluiten. 
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Welke generositeit de wanhopige mijneigenaren verhinderel 
heett dit vreeselijke plan ten uitvoer te brengen, wordt niet 
vermeld. 

De heer Stanley warde hoe langer hoe meer overmeesterd 
door een soort jingoïstische razernij, totdat hij als een dol 
geworden stier, die op alles aanvliegt wat hij ziet, rechts en 
links stoaten uitdeelt. 

Johannesburg en zijn industrie is onderworpen aan "senile 
madness and boorish insensibility," er heerscht "asinine igno
rance" over intellect, in één woord, alles wat gemeen, laag, 
dom en gruwelijk is, heeft zich vereenigd, om de mijnindustrie 
te vertrappen . 

En nu de aanleiding, de oorzaak van alles is, dat President 
Kruger zijn volk wil regeeren als de richters eertijds Oud
Israel, want, zegt Stanley, "ik heb geen tijd om meer over 
Johannesburg en ûjn industrie te schrijven. Ieder intelligent 
mensch verstaat mij, als ik hem mededeel, dat in ,1en Raad 
President Kruger als ondersteuning van zijn inzichten mede
deelde, dat J ePaja door God was gezegd dat Hij Israel gestr-aft 
had omdat het niet geluisterd had naar de stem van de 
armen.'' 

"Denk u zoo'n discussie in den Wetgevenden Raad van een 
Britscbe kolonie, " roept hij schamper uit, "en zoo'n "kind
scha grijsaard'' l) zal voor de vierde maal worden herkozen.·· 

Zou een boek over den "geheiligden persoon" van Brittanje's 
hoofd. van den Staat, in gelijke schaneltaal geschreven, in 
Engeland mogen verkocht worden ? 

En dan klaagt Stanley nog over onderdrukking van de 
pers en van het vrije woord. 

Op een diner in de club in een "afterdinner speech" heeft 
de heer Stanley de remedie voor alle kwalen aan de hand 

1) Stanley zegt woot·<.lelijk: The "presi<.lenlial dotard,'' etc. 
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gedaan. En 't is merkwaardig m den man die President 
Kruger belacht om zijn aanhalingen uit den Bijbel, dat hij 
aan ditzelfde "euvel" mank gaat en zijn raad luidt: "Het is 
noodig dat éen man zal sterven voor het geheele volk.'' 

Verdient hij niet zelf een "dotard" genoemd te worden in 
dubbele mate? 

Stanley is naar PretJria gegaan om den "presidential dotard" 
te spreken en zich over hem te verlustigen. 

Opmerkelijk is het, dat van het onderhoud niets wordt 
medegedeeld, maar acht volle bladzijden noodig zijn om Kruger 
uit te schelden en bespottelijk te maken. 

Stanley heeft zeker maar min succes gehad van zijn reis 
naar Pretoria. Kruger heeft tegen hem gezegd : "Wat ik zeg, 
zal gedaan worden," en daarmeî• kon hij gaan. 

"Dat vervloekte orakel van Pretoria," raast Stanley, "dien 
stommen boer met zijn ,,humbugpose", die "gekozen is op den 
leeftijd Jie Gladstene zoo onmogelijk maakte in het kabinet", 
met zijn "Pentateuchstijl", dezen man onwetend, en achterlijk, 
verzoekt een verlichte .)ohannesburgsche bevolking om hulp. 
"Dezen man zoekt een Hooge Oommissaris week te maken 
door beschaafde brieven en vricnd:;chappelijke raadgevingen. 
En tot dezen man komt een beminnelijke Britsche Agent met 
het voornemen om rle gedachtenis aan Jamesons inval uit 
te wisschen." 

Een bende stroopers en hoogverraders, die door Kruger's 
grootmoedigheid van een doodvonnis worden vrijgesproken, 
laat Engeland ongestraft rondloopen, als een steeds nieuw 
rlreigend gevaar. 

"De gedachtenis aan Jameson 's inval uitwissehen !" 
Alsof onrecht en geweld konden nitgewischt worden door 

beschaafde brieven en beminnelijkheid van een Hoogen Com
missaris. Alsof Presiden~ Krugcr niet weet dat hoe beminne
lijker vertegenwoordigers van Engeland optreden en hoe be-
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schaafder de brieven zijn, die zij schrijven, hoe gemeener het 
doel is dat zij trachten te bereiken. 

Het jingoisme, de kapitalistische jingopolitiek mist alles 
wat eerbiedwaardig is. Bemantelt de imperiale politiek van 
het Londensche btbinet zich nog met een schijn vaa recht 
en vooral van beschaving en godsdienst, het jingoïsme is als 
cle man die met stalen voorhoofd willens en wetens liegt en 
zich niet beschaamd voelt zoo de geheele wereld zulks ziet 
en hoort. 

Het heeft de lengen eerst verkondigd, daarna zelf geloofd. 
Het jingoïsme is van aard en wezen onbekeerlijk. 
Onbewimpeld legt het zijn doel bloot, het annexeeren en rood 

verven van alle landen die nog niet onder de "paramount 
power" gebracht zijn. 

:::Jta.nley, de incarnatie van het jingoïsme, zegt ons duidelijk 
het einddoel van de politiek van de jingopartij . 

"What can be more extraordinary than that a man, of no 
education, no fortune, no eminent qualities of body should 
have had the courage to attempt, and the happines tosneeeed 
in wresting back this splendid country from the tenacious 
grasp, of one of the g r ea test power of the earth? "1) 

Ziehier dan "des Pudels kern" van de grieven der jingoes. 
Het rijke Transvaal geen deel van het grootste rijk der aarde! 
En dit te bewerkstelligen is de aanleiding tot den huieligen 

onzaligen krijg. 
De heer Stanley is een goed volgeling van zijn doldriftigen 

meester den heer Ohamberlain. 
Dorh wij lmnnen den heer Stanley voor ditmaal vaarwel 

zeggen . 
Ik had het betwijfelenewaardige genoegen hem in het Grand 

1) Pag. 95. 
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Hotel te Pretoria te ontmoeten na zijn bezoek aan den President, 
waar hij aan enkele reismakkers zijn gemoed luchtte. Den 
grooten Stanley, een ideaal uit mijnjongenstijd toen ik zijn boek 
"In dark Africa' ' verslond, zag ik als een driftigen, ldeingees
tigen en bekrompen grijsaard, en ik keerde mij af met iets 
als >an pijn in het hart. 



HOOFDSTUK IV. 

IETS OVER HET ONDERWIJS IN TRANS V AAL. 

>>The educational facilities in this 
~tate are a minus C[uantity." 

Min. CHAMBERLAIN. 

Een van de vele grieven, die door den minister Ohamberlain 
en de .reformers" tegen de regeering der Zuid Afrikaansche 
Republiek zijn ingebracht, is ook de toestand van het onder
wijs hier te lande. 

Het is noodzakelijk ook deze grief - gelijk de andere -
onder de oogen te zien. 

Mijne lezers toch zullen de grieven des heeren Ohamberlain 
beter op rechte waarde lee!·en !!Chatten zoo zij kennis nemen 
van de laatste statistieken, die door den ijverigen en bekwamen 
superintendent van onderwijs den heer Dr. N. Mansvelt, 
zijn vervaardigd. 

Ten spijt van de vele tegenstanders van het huidige onder· 
wijsstelsel is nog nimmer met feiten kunnen aangetoond worden 
dat dit stelsel niet nationaal zou zijn. 

De vijanden van de onafhankelijkheid van dezen staat 
hebben immer hun haat bot gevierd tegen al wat de vrijheid 
en zelfstandigheid van onze naar getal kleine Boerenrepubliek 
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kon bevestigen, op een wijze die den toet~ der critiek niet 
kon doorstaan. 

Zoolang nu nog deze strijd uitging van de Jingopartij, 
behoefde geen vrees voor de gevolgen t e bestaan . 

Maar kwader dagen kwamen, toen een deel van het volk, 
van de wijs gebracht door leidslieden wier bedoelingen niet 
altijd even zuiver waren, mede begon te zingen in het lied 
van bevoordeeling van Hollanders en Duitschers, en aan het 
doorzicht van Paul Kruger scheen te gaan twijfelen. 

Deze oorlog heeft reeds velen de oogen geopend en bekeerd 
en vele tegenstanders in voorstanders van Krugers politiek 
veranderd. 

En gelijk Dynamietconcessie en Z. A . S. M. den toets door
stonden en in deze dagen van onschatbare waarde blijken te 
zijn voor het heil en de vrijbeid van land en volk, zoo ook 
kwam het .Mansveltstelsel" van onderwijs met glorie uit den 
strijd. 

In 1899 hebben vijanden van dit nationale onderwijs een 
conferentie gehouden te Germiston, wier verloop en einde 
zelve, deze conferentie het scherpste veroordeelden. 

Tenzelfden jare kwam te Pretoria een andere conferentie 
saàm, bestaande uit afgevaardigden uit het geheele land, onder 
voorzitterschap van den heer J . S. Smit, Reg1eringscommis
saris van spoorwegen. 

Deze vergadering heeft ondubbelzinnig hare instemming 
betuigd met het tegenwoordige onderwijsstelsel, en het Hol
landsch als medium van het onderwijs geëischt. 

V oornamelijk werden de grieven tegen het onderwijs ge
formuleerd in deze éene, dat de nieuwe uitlanderbevolking, 
d. w. z. de Engelsche, voor haar kinderen geen genoegzaam 
onderwijs erlangde. 

De kern van deze grief was het onderricht in het Engelsch. 
Edoch ook deze beschuldiging k~J.n geen nauwkaurigen toets 
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met de feiten doorstaan. Want, wat de goudvelden, den Wit
watersrand betreft, de Regeering heeft besloten tot de oprich
ting van "Randscholen'' d. w. z. tot scholen met Engelsch en 
Hollandsch medium. 

Heden ten dage zijn er reeds verschillende dezer scholen 
gesticht, die geheel door den Staat worden bekostigd. 

In 1897 werd door de Regeering voor die scholen 2 50 000 
toegestaan en het meest onverklaarbare in de grief van den 
heer Chamberlain is, dat hij deze feiten, die zijn grief tamelijk 
ontzenuwen, kan vinden in een Engelsch werk, namelijk "The 
Guide to South Africa". 1) 

Verder zijn verschillende Engelsche scholen te Johannesburg 
en Pretoria gevestigd, waarvan ik o. a. noem voor de eetste 
plaats drie hoogere burgerscholen en een vakschool, en voor 
de tweede een school van de W eslayaansche gemeente en de 
scholen St. Etheldedrn en St. Virinus. 

Ook deze EngelschP. scholen outvangeil subsidie van de Re
geering, indien zij een bepaald aantal uren wijden aan het onder
richt in de Hollandsche taal en vaderlandsche geschiedenis. 

Te Pretoria is in 1893 geopend een meisjesschool voor lager 
en meer uitgebreid lager onderwijf', (Staatsmeisjesschool) tegen
woordig onder leiding van mejuffrouw Adriani, waaraan een 
hoogere meisje chool verbonden is. 

Een zelfde inrichting voor onderwijs voor jongens staat onder 
leiding van den heer Wagner, terwijl te Pretoria verder het 
Staatsgymnasium vóor eenige jaren werd geopend. 

Het gymnasium staat onder rectorBahap van Dr. H. Reinink, 
tevens leeraar in de oude talen, en is verdeeld in twee afdee
lingen. De le afdeeling komt overeen met het Hollandsche 
gymnasium, terwijl de 2e afdeeling gelijk staat met de Hol
landscbe Hoogere Burgerschool. 

1) Pag. 2:J. 
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Aan het gymnasium zijn verbonden <Ie HH. J . Bergmans en 
II. J . Bijleveld voor onderricht in de klassieke letteren, Dr. Wolf 
voor de Nederland;;che taal en letterkunde, :J.fac Fayden voor 
<Ie Engelsche taal en letterkuncle, Ellenburger voor de Fran
·che taal en letterkunde, Van Ditmar voor de Duit,:rhe en 
Fransc·he talen en letterkunde, \V. Louis voor wiskuncle, Dr. 
Evers voor de natuurkundige wetenschappen, N. Hofmeyr voor 
<le geschiedenis, Goester voor wis- en natuurkunde, J. F . 
Hondins voor handteekenen en sloyd. 

Aan het hoofd van de mijn.chool staat de heer Dr H. G. 
Breyer, terwijl tot de oprichting van een ambacht school in 
principe besloten is. Vier staatstehui:r.en voor jongens geven 
een onderkomen aan jongens van buitenplaatsen, waarvan 
velen uit staatsbeurzen studeeren . 

Aan de meisjesschool is ePn kostinriehting verbouclen, wa.a.r
van door ongeveer 60 ~l 70 leerlingen worclt gebruik gemaakt. 

Tiet onderwijs is geregeld door <le speciale wetten op het 
onderwij , en volgens wet n°. 2 van 1 92 gaat de Hegeering 
uit van het beginsel, dat alle onderwijs moet gescltie1len op 
particulier initiatief, zoodat de ouders zeiven voor het onder
wijs van hun kinderen moeten zorgen. 

De , 'taat steunt de scholen <loor vrijgevige subsidiën en 
horgt door gedurige inspectiën van door haar aangestelde 
inspecteurs verzekerd te zijn, dat han.r toekomstige burger~ 
<'en degelijk en aan de eiHchen des tij<ls beantwoorclend onder
richt ontvangen. 

In 1 99 waren als inspecteurs werkzaam de IIII. IT. Viss<:her, 
H. ::Jfoom, J . L. Moerdijk, J . K. M. te Bo khorst, J . Nieuwen
huize en F. 0. , tofberg. 

Zooeven zeide ik dat de sub. idie vrijgevig is. Het beste 
blijkt dit uit de "Tableaux de subventions accord\•cs aux: 
l·coles publi11ues et de la moyenne rl.e cette subvention par 
él1\ve <le 1 2 l\ 1 !) . " 
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Deze "Tableaux", op last van het Departement van Onderwijs 
gepubliceercl en thans met later door mij te noemen tabelJeu 
geëxposeerd op de wereldtentoonstelling te Parijs, noemen als 
totale subsidie in 1882 & 2753 0.0, in 1886 & 9261.13.9, in 
1890 & 35546.13.2 en in 1898 90935.0.0. 

Per leerling is dit respectievelijk & 3.4.8 in 1882-; & 3.11.3 
in 1880; & 5.1.10 in 1890 en & 6.14.1 in 1898 

Ik kon biermede van het onderwijs afscheid nemen, want 
ik vrees te veel ruimte in te nemen met de weerlegging van 
minister Chamberlain's grief: "That educational facilities in 
this State are a minus quantity". 

Toch wil ik nog even enkele opmerkingen omtrent dit 
onderwerp maken en enkele cijfers noemen, omdat volgens 
mijne opinie de onderwijskwestie een der belangrijkste is 
voor de onafhankelijkheid van den Staat. 

De "Relevé du nombre des >coles snbventionnées, du per
sounel enseignant et des élèves primaires et sécondaires en 
1898" geeft als het totaal der scholen bet cijfer 509. Onderwijzers 
waren er aangesteld in ditzelfde jaar 578 en onderwijzeressen 
252, een totaal van 830 op een totaal aantal leerlingeu 
van 14702. 

Van deze 30 onderwijzers en onderwijzeressen waren 507 
Afrikaners, waarvan 158 'fransvalers en 349 uit de Kolonie, 
en verder 323 uit Europa afkom. tig. 

Verder gaf het Departement van Onderwijs nog een "Tableau 
in,liquant le nombre des él<\ves dans les écoles puhliques 
clepuis 1882, " welke aantoont dat bet aantal leerlingen in de 
jaren 1882, 1886, 1890 en 1898 resp. gestegen is van 875 
op 2555, 6989 en 14 702 leerlingen. 

Nog merk ik op dat de Regeering zes en veertig beurzen 
ad & 60 per jaar heeft ge. ticbt voor de kinderen van ver
dienstelijke ouders, waarvan het beheer is opgedragen aan de 
Beurs-Oommissie; 

5 
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Vijftig beurzen ad .fl 60 per jaar voor de opleiding van 
onderwijzers, die kunnen genoten worden door kinderen van 
oude en genaturaliseerde burgers, waarvan het hebeer i opge
dragen aan de Beur.>-Oommissie; 

Negen beurzen ad & 60 per jaar gesticht zijn Yoor leerlin
gen van het Stafl.ts-Gymuasium en kunnen genoten worden 
door kinderen van oude en genaturaliseerde burgerE, die 
insgelijks beheerd worden door de Beurs-Oommissie; en 

Vier beurzen, twee ad 13 60 en twee ad .t 100 voor leer
lingen in Nederland worden insgelijks door de Beurs-Oom
missie beheerd. 

\Van neer ik nu nog melding maak van bet aanlwudende streven 
van den superintendent om de leermiddelen zoo goed mogelijk 
te laten zijn, en door het uitloven van premiën voor de beste 
schoolboeken de scholen van goede leerboeken te voorzien, 
dan mP-en ik genoeg gezegd te hebben om een der ernstigste 
grieven van Engelands kolonialen minister te weerleggen. 1) 

Hebben wij nu duidelijk met c~jfers aangetoond dat het 
onderwijs in de Zuid Afrikaanscbe Republiek zeker de verge
lijking met dat van andere landen kan doorstaan, en de 
beschuldiging: dat het onderwijs onvoldoende is om aan de 
eischen die tegenwoordig gesteld worden te kunnen voldoen, 
duidelijk gebleken is van allen grond ontbloot te zijn, zoo 
willen wij nog enkele woorden wijden aan de taak die in de 
toekomst het onderwijs te vervullen heeft. 

En dan dient op den voorgrond gesteld te worden dat in 
de eerste en voornaamste plaats het onderwijs ten doel moet 
hebben een nieuw Afrikaner geslacht te vormen. 

1) Wie verder meerdere inlichtingen omtrent het onderwij:; verlangt, 
verwijs ik naar den Staat~almanak van ·Ic!)!J, den ,.Scboolgids met 
supplement" en den ,,Kalendet· van den Haad van Examinator·en.'' 
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Niet een jongelingschap die Ofverhollandscht Of \-erengelscht 
îs, m<l.ar een die met zelfbewustzijn zich waarlijk "zonen des 
lands" kan noemen. 

Daarom eischen wij een nationaal onderwijs. 
En dit is ook het streven van den superintendent van onder

wijs den heer Dr. Mansvelt. 
Wanneer wij de statistiek van de onderwijzers en onder

wijzeressen in de Republiek werkzaam, nagaan, vinden wij dat 
reeds een grooter aantal onderwijzers van Afrikaansehen dan 
<van vree:mden oorsprong het onderwijs dient. 

Tusschen den vreemdeling die overkwam om zijn beste 
krachten te wijden aan de schoone taak der opvoeding, en 
-diegenen die in Afriká geboren zijn en een zelfde hegeeren 
'hebben, behoort hartelijke saamwarhing en een trouwe broe
.derband te bestaan. 

De Afrikaner vergete niet dat deze vreemdelingen hun land 
en haardstede verlaten hebben met de edele bedoeling in 't 
'hali, hun stamverwanten te helpen in den strijd tegen den 
aartsvijand hunner vrijheid. De Afril;:aner natie is een jonge 
natie; en toen zij zich nog ontwikkelde, en zelf nog niet 
ci.nstaat was de gewichtige taak der opvoeding geheel ter hand 
ie nemen, riep zij de hulp van het haar stamverwante Hol
land in. 

En 'rrnnsvaal behoort geen geringe dankbaarheid te hebben 
voor de wijze waarop Holland haar zijn steun gaf. Slechtsin 
.de toekomst zal de rijke vrucht gezien worden van het zaad 
dat door wel is waar "vreemdelingen van geboorte", maar 
."inwoners van hart en geest" gestrooid is. 

De Hollander daarentegen vergete niet dat hij komt om te 
-leven en te arbeiden onder een ander volk dan waartoe hij 
.zelf behoort. Hij komt als stamverwant wel is waar, maar 
-toch als zoon van een nncler land. Zal hij zijn taak recht 
wervullen dan <lient hij zelf in te leven in dit vreemde land 



68 

en volk, en uiet als HDllandei· onder Afrikaners maar als 
nieuw hui~genoot in een nieuw gezin. 

Zijn taak is niet jonge Afrikaners tot Zuid Afrikaansche 
Hollanders te maken, maar om de jeugel op te voeden tot een 
vrij en ontwikkeld Afrikanergeslacht. 

Daarvoor moet de Hollandsche onderwijzer zelf Afrikaner 
woraen. En zich éen voelen met de jeugd die hij opvoedt. 

De leermiddelen moeten slechts bij gebrek aan beter uit 
Europa geleend worden. 

De leerboeken moeten bewerkt zijn voor gebruik op Afri
kaansche scholen, liefst door Afrikaners zelven of zoo de tijd 
daarvoor nog niet rijp is door hem rlie Afrikaner onder 
Afrikaners geworden is. 

Omdat de taal der Afrikaners Hollandsch is, zijn de Afri
kaliers nog geen Hollanders. 

De Afrikaner nat.ie moet zich ontwikkelen vrij eu zonder 
dw<<ng van uitheemsehen oorsprong. 

Van dezen vrijheidskrijg kunnen met het oog op het olHlerwijs 
dau ook schoone vruchten verwacht worden. 

Wanneer Afrika vrijgevochten zal zijn van Engelands heer
schappij en Engelsehen invloed, dan komt aan het onderwijs 
Je taak toe een geslacht te kweeken dat cl ie vrijheid zal hand
haven, en cle nagedachtenis aan de vadet·en zal eeren door 
eerbiecl voor zijn ges<·hierlenis en liefcle voor ûjn taal. 



H 0 0 F D ST U K V. 

WAT MOETEN WIJ HOLLANDERS NU DOEN? 

De voorstaande bladzijden werden gescbreven in den aanvang 
van den oorlog, namelijk in November 1899, Sind dien tijd is 
er veel veranderd. Door overmacht en het gebruik maken 
van helsche middelen als lyddiet en dum-dum-kogels is 
het den Engelsehen gelukt het Transvaalsche grondgebied te 
overschrijden en Pretoria en Johannesburg te bezetten. 

Wij st.aan dus voor een nieuwe phast:i, welke de oorlog is 
ingetreden. Oranje V rijEtaat en een deel van Transvaal zijn 
thans in Engelsche handen. Of zij dit blijven zullen, zal de 
toekomst leeren. 

Met volkomen ver-trouwen zie ik die toekomst in en geloof 
even vast als ik v6or den oorlog deed in de toekomst van 
de "Vrije V ereenigde Staten van Zuid-Afrika." 

Laat Roberts het devies van den Oranje Vrij~taat: "Alles 
Zi\,] rechtkom" veranderen in: .All is come right": onverzwakt 
staat het vertrouwen dat het recht zal zegevieren en de 
Afrikaners van hun kant eenmaal met rneerder recht kunnen 
zeggen: "Alles is recht gekomen". 
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Maar voor het huidige oogenblik staan wij voor het feit 
dat Bloemfontein en Pretoria door de Engelsehen genomen zijn, 
en Engelani zal pogen de Regeering in handen te nemen. 

Gebiedend noodzakelijk is dns: dat wij Hollanders onze positie 
recht verstaan en begrijpen welke taak ons nu opgelegd is. 

Laitt ons de consequenties indenken van wat er geschied! 
is. En voornamelij ~ met heL oog op het onderwijs. Het 
stelsel van onderwijs dat nu in Transvaal bestaat zalnatuur
lijk niet gehandhaafd worden. 

Hoogstwaarschijnlijk zal de Engelsche Regeering gelijk
stelling van de Engelsche en de Hollandsche talen gebieden en 
wordt het Engelsch zoowel als het Hollandsch het medium I). 

In het ongunstigste geval wordt aan het onderricht in het 
Hollandsch een maximum uren gegeven. 

\Vat is nn de taak der Nederlanders? 
Deze: Dat zij hunne broeders in Transvaal en den Vrijstaat 

niet vergeten en niet roeenen dat hun werk nu gedaan is. 
Uit de voorgaande statistiek van onderwijzers en onder

wijzeressen werkzaam in de TransvAAl is gebleken, dat 323 
uit Europa afkomstig zijn. Op enkele uitzonderingen na zijn 
deze allen van Hollandsche geboorte. 

Men behoeft niet al te pessimistisch gestemd te zijn om 
te verwachten, dat de Engelsche Regeering alle Hollandsche 
onderw~zers en onderwijzeressen aan staatsscholen werkzaam 
zijnde zal ontslaan en hoogstwa.arschij~lijk geen subsidiën zal 
geven aa.n scholen die alléen hel Hollandsch als medium 
wenschen te behouden. 

Daar het onderwijs uitgaat van particulier initiatief, zoo 
hebben de schoolcommissiën, die uit de belanghebbende ouders 

1) In de Kaapkolonie is onderricht in het Engel:;ch verplichtend 
en wordt het Hollandsch vrijgelaten. v,·ije scholen bestaan daar op 
vele plaatsen. 
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befltaan, te beslissen of zij voldoen zullen aan de eischen die 
gesteld zullen worden om subsidie te verkrijgen. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen zij in de meeste gevallen hiertoe 
wel gedwongen zijn, daar zij verwend zijn geworden door de 
vrijgevige subsidie van circa & 7.- = f 84.- per kind. 

Indien men mij dan zou vragen: Welke is de taak die ons 
Nederlanders is voorgeschreven door de tegenwoordige om
standigheden, dan zou ik willen antwoorden: Deze: dat wij 
moreel en voornamelijk materieel iedere p0ging steunen, die 
de bevordering van kennis van de Hollandsche taal ten doel 
beeft, en mede kan werken om den invloed van de Engelsche 
taal en zeden te weren. 

Holland heeft meer dan éen milhoen gulden opgebracht om 
de beide Republieken te helpen in den kamp voor hunne 
onafhankelijkheid. De Nederlandscbe Zuid-Afrikaansche Ver
eeniging heeft eene bepaling in haar reglement dat de gelden, 
die verzameld zijn geworden, alléen op vredelievende wijze 
mogen besteed worden . 

Ik zou willen vragen: "Is hier geen aangewezen weg om 
die gelden nuttig te bes teden?" 

Wanneer een subsidiefonds gesticht wed dat het onderwijs 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek wil steunen, zoo zouden 
die circa 320 Hollandsche onderwijzers en onderwijzeressen 
werkzaam kunnen blijven en zou van hen een enorme luacht 
blijven uitgaan. 

Er zijn vele dorpsscholen namelijk, die buiten de subsidie van 
regeeringswege volstrekt niet kunnen bestaan. 

Welnu, laat ons Jie helpen en zoo verhoeden dat de jeugd 
de oude Hollanclsche taal niet zou blijven spreken en verstaan. 
"De taal is ganech het volk," zegt ons Afrikaansch spreek
woord. 

Helpt verhoeden dat Eugelancl den Afrihaners bij hun vrij
beid ook hun taal zou rooven. 
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Mannen van Nederland, wij zijn zonen der Geuzen en 
geen tachtigjarige strijd kon hen overwinnen. Kog leeft 
de Hollandsche natie en nog spreken millioenen de oude 
Hollandsche taal. 

En zoo ook zal in Afrika geen tachtigjarigè strijd d('n 
Hollandsehen stam dooden . 

Laat de · takken alle afgekapt, de stam tot den bodE:m 
afgehouwen worden, de wortels leren! 

En wat meer zegt, God leeft! 
Het zaad, dat weenende gestrooid is, zal ontkiemen. 
Het bloed en de tranen, waarmede de bollem van Zuid

Afrika is gedrenkt geworden, zijn niet verloren. 
Een eeuw van om·echt is over Zuid-Afrika's zonen · heenge· 

gaan; maar houdt moed, geen dwingelandij, geen roofzucht. zal 
op den duur bestaan tegeno\·er het recht. 

Zuid-Afrika wordt vrij. I) 
Daarom laat onze banden niet ver lappen en laat onH niet. 

zeggen: • Onze taak is afgedaan, Afrika is ve!loren gegaan!" 
Onze taak vangt aart. 
Geen patriot zal zijn kinderen op scholen zenüen, waar een 

andere taal geleerd wordt dan de zijne en die zijner vaderen. 
Geen ware Afrikaner zal zijn zonen en dochtoren een anderen 
godsdienst en andere zeden doen leeren dan lle zijne en die 
zijner vaderen. 

Laat ons cl.ie mannen helpen in hunne pogingen, in hun 
heilig streven om hun hinderen te blijven opvoeden in den 
ouden beproefden weg en in de moedertaal, opdat die hinderen 

1) President Kruger uitte enkele tla~ren vóor de occupatie vau 
Johannesburg de gedenkwaardige woorden: Al zouden de Engelsehen 
mij gevangen nemen en naar St. l!elena brengen, ook dan nog 
geloof ik vast dat Afrika voor de Afrikaner:> en aan hen de toe
komst is. 



73 

hunne geschiedenis niet vergeten. Laat ons die mannen 
en vrouwen die uit Bolland zijn gegaan en zich aan de 
taak der opvoeding in Zuid·Afrika met hart en ziel gewijd 
hebben, en nu door Engelsch geweld wellicht van hun have 
beroofd worden en hunne betrekkingen verliezen, laat ons 
die mannen en vrouwen steunen, krachtdadig ter zijde 
staan. 

De Afrikaners zijn verarmd door den krijg en zullen jarenlang 
gebukt gaan onder de schrikkelijke gevolgen, die deze oorlog 
na zich slepen zal. 

Hunne plaatsen zijn veelal vernield, hun oogst is Yerwoest 
geworden. De Afrikaners zullen geen geld hebben om hun 
eigen scholen te onderhouden en het personeel te bezoldigen. 

Laat ons Hollanders dus door materieele hulp hen instaat 
stellen hunne scholen te behouden en laat ons onze land
genooten, die in Afrika het onderwijs dienden, helpen aldaa,r 
werkzaam te blijven. 

Wie de rijke vruchten gezien heeft, die het Gymnasium te 
Pretoria heeft afgeworpen in de weinige jaren dat het bestond, 
leert verstaan welk een kmcht er voor een volk van goed 
nationaal onderwijs uitgaat. 

Zoo de middelen konden gevonden worden uit de reeds 
·opgebrachte gelden of wellicht nieuwe bijdragen, om een 
.subsidiefonds te vormen voor die scholen in Zuid-Afrika, die 
vrij willen blijven van de hinderlijke bepalingen welke gesteld 
zullen worden om staatssnb~idie te krijgen, ergo om het 
nationale Hollandsche onderwijs te steunen in den strijd tegen 
het uitheemsche dat den Afrikaners zal opgedrongen worden, 
en ue Hollandsche onderwijzers en onderwijzeressen nu werk· 
zaam an,n de scholen in Zuid-Afrika bij te staan, zoodat zij 
in Zuid-Afrika kunnen werkzaam blijven, dan zou Nederland 
een steun van ni.:t te overschatten zedelijke waarde bieden aan 
.de om vrijheid worstelende stamverwanten. 
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En het zou tevens verhoeden, dat een nuttig en krachtig 
element, als de Hollandsche onderwijzers en onderwijr.eressen 
vormen, voor Zuid-Afrika zou verloren gaan . 
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Vooral nu Zuid-Afrika door de tegenwoordige omstandig
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De koninklijke bibliotheek gaf dit jaar eene "Lijst van 
boeken over Zuid-Afrika," welke zeer volledig is, en enkele 
dagen geleden, toen de copie van dezen door mij bewerkten 
reeds bij den drukker was, verscheen De Bussy's Catalogus. 

Hoewel door mij naar volledigheid gestreefd werd, zal wel 
nog menige titel mij ontgaan zijn, 

Ik erken dat, wat de uitgaven van dit Jaar betreft, deze 
bibliographie lang niet volledig kan genoemd worden. 

Den welwillenden lezers, die fouten vinden of titels van niet 
opgenomen werken, verzoek ik vriendelijk mij daarvan te. 
willen medcdeeling iloen. 

De &hrijver. 
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Zuid-Afrika. Leiden t8i7. 

Lei b brandt, H. C. V. Precis of tlle archi ves of the Cape of G. Hope, 
7 dln. Capetown '1896, 97. 

Leupe. P. A. Ontdekkingstocht noordwaarts van de grenzen der 
Kolonie. 1761. ütrecht. 

- - H.ijklotr van Goens aan de Kaap u. c,. Hoop in Hi57. Den Haag. 
tH55, ouerdrvk. 

Lichtenstein. H. Rt>izen in Liet zuiu. geu. van Afrika in de jaren 
'1803 -'l80G, vertd. door W. (;.oedP. Dordrecht 'lt!IJ-15, 4 dln. 

Loc a l e Wetten d. Z. A frik. Hep. !Je. '18Hl-'188.). Bijeengehracht 
en van bladwijzer voorzien door Fred .. leppe, en nauwk. 
herzien door J. G. Kut z é. Batavia '1887. 

Loc a 1 e \Vetten der Z. A. Hep. De. De meest belangr. \"olksraads
besluiten, Proclamaties en Gonvernements-kennisg{'V. over de 
jaren t888 en 'LH89, bij opdrm:lit der llegeering bijeengeiJr. in 
één deel en van kantteekeningen en uitvoerigen IJladw. voorzien 
door Ur, H. A. AmeshotT, Tweeden Strafrechter. Pretoria I 8\l. 

- over de jaren 1890-1893, bij opdracht der H.egeering hijeen
gebracht in één deel en van kantteek uingen en uilvoerigen 
blad wijzer voorzien Llou,· Dr. lf . . 1. Co::; ter. Prelot·ia -II:l\JJ. 
over het jaar 1894, bij O]Jclracht der ltegeering bijeengebracht 
in ,·!,·." deel en van kantteekpning n en uitvoerig-en liladwijzrr 
voorzien door Ur. 11. .1. Coster. Pretoria 18\H. 
over het jaar t8!l5. bij opdracht der Hegeering bijeengebracht 
in één deel en van kantteekeningen en uitvoerigt>n blaclwijzt>r 
voo1·zien door Ik lf. .1. Co. ter. Pretoria li-l9;). 
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over het jam· 1896, bij opdracht der Hegeering hijeengebracht 
in (•(m deel en van kantteekeningen en uitvoerigen bladwijzer 
voorzien door Dr. ,J. A. Schagen van Leeuwen. Pretoria '1896. 
over het jaar '1897, hij opdracht c.ler Regeering bijeengebracht 
in één deel, van kantteekeningen en uitvoerigen hladwijzel' 
voorzien door D1·. J. ~\ .. ebagen van Leeuwen, Pret. '1897. 

L oo. C .. 1. v. d. De geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek. 
Zwolle, 1896. 

- - Verz. v. offlc. stukken beh. bij de ge eh. d. Zuid-Afr. Rep. aan 
het volk verteld. Zwolle 1897. 

Lot ge va 11 en ,·an den spoorweg •an Lourenço Marques naar de 
grenzen der Z. A. H.. 1875-·ll:l8\l. 

Louter. Ur .. T. de Ue Transvaalsche Deputatie. Ctrecht, Hl 4. 
Lub ach . D. Iets betrekkelijk de Tramwaalse he H.epubliek en Z.

Afrika. Haarlem 1868. 
- - ~og iets over de Transv. Hep. Haarlem !869. 
1\lansvelt. Dr. N. P1·oe,·e van een Kaap. Hol!. Idioticon met toel. 

en opm. betrefi. land, volk en taal. Kaapstad 1l:l81. 
Memorie aan de Ed. Uoogm. neeren Comm. tot het onderzoek v. 

ti. bezwaren cl. klaagende en redresverz. burgery van Cabo tle 
f<oede Hoop, etc. Delft 'l71:l7. 

Memo ra n cl a, gewi~seld tusschen Z. liEd. den Staatspre::;. d. Z. Afr. 
Republiek en ZEx. den !I. Commiss. gedurende de conferentie 
geh. te Bloemfontein op 31 illei 189!1 e. v. tlal{en. Pretoria 
l8tl9. 

Molen graaf. G. A. F. Schets van de IJotlemgestelclheid van de Z.A. 
R. in verhand met tlie van Z. A.. (TijdRchr. Kon. Ned. Aardrk. 
Gen.) 1890 Yll. 

Muller. U. P. N. De Zuid-Afrikaan:sche Hepubliek en Hhodesia. 
's r: ra ven hHgP. 189ü. 

- - Oom Paul. Haarlem Ulllü. 
- - Zuid-Afrik. reisherinneringen. Leiden 1890. 
Nacllti~<al. A. DE' oudere zending inZ. Afrika. Uit het Dnit::;ch. 

l\lrt een aanhev. woord van Prof. E. 1!. \'. Leeuwen en J . .J. ~1arais. 
Ne d r rd u i t,; c h Znid-.\frik. Tijdschrift. liet. Kaapstad ·1 R'H-1835. 

12 clln. 
Ne de rl a n t1 er::: in Znid-AfrikH. Oe. en hunne zwarte naburen. 

(Onze Tijd XL!ll). 
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Noble. ,J. Zuid-:l.frikl, zijn \'el'ieden en zijn ht>clen; een heku. gesch. 
van de Europeesche ,·olksplantingen aan de Kaap. :\.'dam 1877. 

Officieele bescheiden gewi:>seld met de Eng. Regeering in zake 
de Co111·entie van Londen, gesloten 27 Febr. 1881. A'llam 1881,. 
bescheiden, betre/1'. cle conventie gesloten te Pretoria 2 Aug. 
1890. Pretoria 1890. 
Happorten van het Hooggerechtshof der Z. A. Hepubliek over 
het 1ste, 2de, 3de en 4de kwart. van het jaar ·1894, het 'lste, 
2de, :3de en 4de kwart. van het jaar ül95, het 'lste en 2de 
kwart. ">an het jaa1· '18~10 in één deel geh., en het 3de kwart· 
van liet jaar '1896, m. eene naam!. der zaken en de wetsoutw. 
daarin beslist, naar alphab. rangorde. Pretoria. 

- Happ. d. Comm. benoemd hij Volksraadsbesl. v. '15 .luni 1887 
om den Staatspre::;. bij te staan in zijn onder!J. m.d. Staatspres. 
cl. Z. A. Hep. enz. Bloemfontein. 

0 n derhoud Het, tuss. den H. Comm. sir Bartie Frère en de depu
tatie uit het Volkscommitee. Utrecht Usl:ll. 

0 n derzoek in gen naar den toestand des Chrbtendoms in Zuid
Afrika, getrokken uit de reis van J. Camp beU, en uit de brie
''en der zendelingen tot het einde v. h. jaar 1Hl5 door J. 
Werninck. Groningen 1Hl7. 

0 o r d t. J. F. v <t n. Paul Iüuger en de opkom;;t der Z. A. lt. Kaap
stad 'H!98. Zie Zuid Afr. Hist. Bib\. D'Arbez. 

0 o rd t. Dr. I. \\'. G. van. De Transvaalsche gebeurteni::;"en en de 
toekomst van Z. A. 's llage 1H81. 

- - lachtersnek. A'dam 1898. 
- - Zuid-Afrika, zoo als het than::; hestaaL Cverelruk uil de Gids. 

Amsterdam 1HV7. 
Penning. L. De oorlog in Zuid-Afrika, enz. Hotterdam HlOO. 
Petitie voor rechten gericht aan Z.IT.Ed. den Pre:;ident v.d. 0. Vrij

staat, en den Ach tb. \'olksraad, bij gelegenh. v.d. buitengew. 
zitting op 17 Febr. l fl~J. 

P lel:lsis. C. N. J. d u. Uit de geschiedenis der Zuid-Afr. Republiek. 
A'dam 189H. 

- - Gesch . van de Emigrantenboeren en van den Vrijlwid~om·log. 
Pol:lt. C. W. H. van der. Piet lJijs. A'dum li'lU8. 
- - lgnas Prinsloo. A'dam '1890. 
Po l:l t ma. () "· D. De trekboeren van St. .Januario llnmpata. A 'dam 1!l98. 
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P ring Ie Th. Schelsen en lafereeten in Zuid-Afrika. Cit het Eng. 
Groningen u~:n. 

Ree,.:.\\'. A. van . :\aar de TransvaaL A'dam ·1876. 
- - Onze Hall. Broeders in z. A. (Gids Febr. 1876). Ook afzonder!. 

en vermeerderd uitgeg. onder den titel "Naar de Transvaal". 
Rap Jl ort v. d. Comm. voor onderzoek. Tndustr. conce si es. Pret. '1895. 
Happorten van den Inspeeleur-Generaal van Invoerrechten d. Z. 

Afr. t:lep. Pretoria t8~H-'9\l. 
- - van hel Hoofd van Mijnwezen over LHU:5. G. ï. H. Pretoria. 
Re i;; bes c h rijving of dagelijksche aanleekeningen. Brielle '1884. 
H.eitz. L~. Een reis naar de f',oudvelden de Witwatersrand. IInd. 

~Iercnur 1887, No. ·10). 
!lei tz. F. W. Sestig uitgesogte Afrikaan~che gedigte. A'dam 1898. 

Zie Gesch. v. cl. Afrik. taalbew. enz. 
Riou. Ed. Dagverh. van een reis v.d. Kaap de Goede Hoop in de 

bimienlanden van Afrika, ondernomen in de jaaren 1790 en 
1791 door .]. van Reenen e. a. naer het wrak \'. h. Eng. schip 
de (',rosvenor. Uit het Eng. door .). D. Pasleur. Leyden 1793. 

Ho vers. .1. 11. De Transvaler:> en hunne heldhaftige vrouwen. 
Amsterdam 18\JG. 

Scherpenzeel. P .. ). De Zuid lfrik. spoorweg in België en Holland. 
Amsterdam 188fl. 

Schreiner. 0. Op een hoe,·e inZ. A. A'dam 189H. 
- - Peter Halket in Ma~honaland. A'dam 1~9K 

De Zuitl Afrikaan~che qnaeslie door ef'n Engelsch-Afrikaansche. 
Pretoria 1809. 
Lo.' se gedachten over Zuid Afrika. ;\{et portret. 

S eh i"t ss Ier. F. Zuid Afrika. (Heis door Kan·erland, Trans,·aal) . 
.\'dam IH78. 

Simmond s. De strui:>vogelfokkerij in Zuid Afrika en de handel in 
struisvederen. llaarlPm 187G. 

s Iu ijs k p n. n. J. Verbaal !(eh ouden bij den Comm. V. tl. Caap ue 
G. Hoop, ze•'dPrt ht>l arrivementd. Eng. vloot, den 10Juny 1793. 
Haarlem 1797. 

mi t. ,J. A. Hoor d a, Het goeu reeht der Tmnsvaa!Rche Boeren. 
Utrecht 1881. 
Ot> botlemgesteldheiLI in tie Tmnsvaal. Tijdscht'. Aardrk. Gen. 
A'dam vr lfll:l~. 
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Spruij t. C. B. Engeland en TransvaaL Amsterdam '1HU7. 
- - Afrikaners en Hollander~. Amsterdam ·18!lü. 
Stattham. F. Heg. Paul Kruger en zijn tiju. Amsterdam 18tJH. 
Staatsalmanak der Zuicl-Afrik. Rep. v.h. jaar 180~, '1893, Hl!:Jt 

18tl5, 18!J6, 1897, 18V8. '1899. Op last der ll.Ecl Regeering, 
saamgesteld door L. A. F. IL van Wouw en A. G. Quarle::; de 
Quarle~. (Oe saam~tellet·::; zijn gedurende '1897, 1898 en ·18\19 
geweest lT. Kuiper;; en C. II. de Bruijn-Prince, Pretoria. 

~ t a at;; courant gedltl'ende den vrijheidsoorlog van '18H I. Herdrukt 
op gezag v. d. Heg. d. Z. Afr. Hep. Pretoria •1883. 

~tuarl. J. f•e llollandsche Afrikanen en hunne ltepubliek in Z. A. 
A'Llam 1~5t 

Th ea 1, rr. Me. Ca 1!. BelangT. hist. documenten verz. in de 1\aapkol. 
en elder;:;. Kaapstad ·189U. 

-- Ge;:;ch. van Zuid Afrika. Den !faag 18H7. 
Tra cl aten gesloten lu";schen tie Z. Afr. llep. en België 187U. 

Duitschland ·I8X8. Fransche Rep. ·1885. !talie '1886. 0. Yrijst. 
188!l-' ll6 . Portugal ·1875. Zwitserland '1885. Pretoria . 

TransvaaL Album verzameld uit Eigen lla:ml m. portrel van P. 
lfarliog en een kaart van K. Kolonie, Transvaal en omliggende 
landen Haarlem '1881. 

Transvaal door een Transvaler. Hollerdam Hl!l7. 
Tra n:; vn.a L Reisbe";chrijving. Aanteekeningen ,·an de familii'n SL 

Hart en .1. I! \'ermooten. firielle l88i . 
Transvaalscbe Hepubliek, De, en de Hollandsche boeren. Yl'ij 

naar bet IIoogduit;:;ch van ~Ierenskr, .Jeppe, ~Iauch en anderen 
voor ~ederlander:; bewt>rl;L A'dam 1875 

Tran::;vaalsche Hepubliek De, en de llollandsc!Je Boeren, voor·
afgegaan door een korte heschr. van Zuid Oost Afr. in 't alge
meen. A'dam 18ïG. 

Tromp. Th. M. Ue stam der A ma-Zoeloe (Zoeloes). Leiden ·187\1. 
Herinn. uit Z. A. ten tijde der annexatie v. cl. Transv. Leid. lHïH. 

- - lPts over rle geschiedenis en elhnologie der Zurd-Afrik. stammen. 
Tijdsch. \', h. Aardrk. (:en . .\'dam Y ·l~Hl. 

Tromp. F. C. Trans,·aal. BoL Soc. f.eog. ::\ladr·id 11>78. 
\'alen tin. Dr·. W. Engeland en de Boeren. De .lolr~nnt>sburgs<.:he 

comedie. ~aar aulhent. hronnen met gebruikmaking nur 
ambteL stukken. Clrechl HlnH. 
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Valentijn L'1·. Beschrijvingen v.d. Iünp u. G. Hoop metdezaaken 
daartoe behoorende. Dordrecht-Amsterdam '1726. 

\"aillant. F. Le. H.eize in de binnenlanden van Afrika, langs de 
Kaap d. Goede Hoop in de jaren 17R0-85, uit het fransch 
duor J. D. Pasteur. Leiden-Amsterdam n~l-1798, 5 dln. 

Verslag v. d. staal v.h. openbaar onderwijs in de Z.A. fl. over 
1882, 1884. Pret. 1883, 1885. 

- - v. cl. werkzaamh. der .\laatsch. tot bevord. der handelsbetrekk. 
Lus ·chen Neder!. en Z. A. gedurende 1881·. 
der Ned. Z. A. Vereen. over ·1881- ·l89U m. Bijl. lJtr. en Amst. 
van de verricht. d. deputatie, afgev. naar den 0. Vrijstaat, 
om te onderhamleien ingevolge opdracht, ven·at in Yolks
raaclsbesl. 2~1 .Juni 18~7. Pretoria '1887. 
v. d Comm. Gen. van den gevoerden krijg legen de opl'Oerige 
Kafferstammen van Maleboch e. a. wonende in de lage velden 
v. h. distr. Zoutpansberg. Pretoria 1895. 

\'en;lagen v. h. Dep. van onderwijs in de Zuid-Afr. Hep. over 
IH~H, 95, 96, 97, UR. Pretoria. 

Verzameling van gedr. en ongedr. stukken betr. den toestand d. 
::\ed. Colonie aan Cabo de G. Hoop naar aanl. v. klachten d. 
bur~ers dier Col. over beweerde onderdr. door de dienaren 
d .. Gen . .ê'\ed. geoctr. 0. I. C. en wederlegg. d. klachten. Kaap 
de (;. IJ. ·t7H2-85. 0 st. 

V f' t h. P .. 1. Onze Trans1·aalsclle Broeders. A'dam '81. 
- - Eet·~tf' suppl. tot de bibliogr. van Neder!. boeken, brochures, 

kaarten, enz. over Afrika. Tijd~. Ned. Aard1·. Gen. A'dam 1877 i\r. 4. 
Veth. P . . 1. en C. M, Kan. flibliografie van 'eder!andsche boeken, 

bruchurE's, kaarten, enz. over Afrika. Utrecht 18ïû. 
Yis:>ering G. Een Hollander in Zuid-Afrika. (Dr. 11 . . 1. Co,;ter) 
Vlamingen. (De) aan het volk van Engeland. (lloll. Fransch en 

Eng. geleekend d. :~Ci3!J per:;onenJ, Antwerpen lHHl. A'dam 189!). 
V ln g t. \V. van der, Transvaal contra groot Brittanje; korte toe

lichting lot het :--:ederl. adres aan de 1·olkeren van Groot 
Brittanje, AmslE'rdam 'l8tl\l. 

Vrie~. ~!. de, De geschiedeni:; van de Transvaal of die Zuil
,\!Trikaansche I\epubliek van de laatste tien jaaren, gevertel 
door Klaa~ Waarzegger aan zijn neef i\lartinno in Holland in 
die eige Hoere zijn taal. Leiden Hl8·1. 
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Walt. A . .r. v. d. Afrikaner, wees U zelf. llist. romant. schetsen. 
A'dam '9R 

Water me ij e 1". E. B Drie voorlezingen over de Kaap de Goede Hoop 
onder het bewind der lloll. 0. Indische Comp., gehouden in 
het ~lechanic's Institute. Kaapstad '1858. 

We is s kop f. .J. Naar de Zambesi. Mi.dden-Afrika. Reisverhaal. 
(',uJpen. '1881. 

- - Aan de Zambesi. Verv. op Midtl. Afr. !leis verhaal. Gulpen •1881. 

Wet. .1. lle. Helm. gesch . u. Nederll. Herv. Kerk aan de Kaap de 
Goede Hoop, sedert de stichting cl. volkspl. in 1652 tot 180i. 
Voor de pees gereed gem. d. J . . T. Kotzé, Kaapstad '188& 

Welten en besluiten regelenrle het Onderwijs in de Zni<l-Afr. nep. 
bijgew. door H. W. Blaupot ten Cate. Groningen 'l8H!J 

Win k e 1. !Je. J. te. Waar het om gaat in Zuid-Afrika. Haarlem 18\J\J. 

\\" o r m se r .. 1. A. Van Amsterdam naar Pretoria. A'dam J 897. 
De Zuster-republieken in Zuid-Afrika. Premie uitgaaf van Eigen 
Haard. A'darn 1899. 
Petrus Jacobus Joubert. Met portret. ~fallllen en vrouwen v. 
beteekeni ' . Haarlem 18\J9 
Deie en zestig jaren in diem•t der vrijheid. Het le,·en van gene-
raal Joubeet. A'dam ·t900. · 

Zuid - Afrikaansche Brieven. Gescllr!'ven uit Bloemfontein en 
Transvaal en opgenomen in de N. H. Coumnt [feuilleton) van 
]87ic, ·187.) en 187ü. 

Zuid- Afrikaansche Hepuhliek. Stemmen uit en on•r de, Over
drukken uitgeg. door hel besluur der Z.-Afr. \"er. A'dam 'l8{JQ_ 

Zuid-Afrikaan::;che Rep. De, metdeDiamantvelclen.A'dam'L87l. 
Znid-Afr. Hi. toriebibliotheek. (! Iierin ver:;chenen 1:! deeltjes 

van d'Arhez. (.1. F. van Oon ll) Kaap~lali JH\JO. 
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Ac r o ~ s the Karoo to the Diamond Fields. Tbe Cape Month I y magaz. 
11. 1871. 

A <.1 a llll!. 1!. G. Perils in lhe Tmn~Yanl atHl Zul u land. London. 
A fr i c 1t n 11 s. Transvaal lloet·s. llistorical sketch. London 1900. 
Al de rs o u. E. A. II. With the mounted in fantry and the 1\[asbona

land field f'01·ce 1.8\lG. T.ondon tll!lH. 
A I ford. C .T. Geological features of the Transvaal, Soulh-Africa. 

London 1891. 
Ander~:; on. A .. \. Twenty-five years in a waggon in lhe gold 

region:; of Africa. London '88 
Annexation of tlle Tmn"vaal. Con·esp. helween J\1. lficks Beach. 

Secr. of Sl~te lo the Colanies and Lhe Transvaal Delegates, 

with furlher documents and corre:;p. Lontion '1878. 
A p p I P y a,. cl .• 1. W. The l{aflt· language: compr·. a sketch of ils 

history, which incl. a general cla:;sif. of S.-Afr·. dialects; 

l11110gr. a geogr. rrmarks u pon ils nature; anti a grammar. 
King Williamstown 1850. 

At c her l e y. R. ,J. A trip to Boerland, or· a year:s tr·avel, sport and 
~olclcligging in the Transvaal a nel Colon ie of Nalal. London 1879. 

A t hers L on e. My trip lo tlie diamondlields. Tlie Cape Monlhly 
Mag. lil. 1871. 

A u b er l in ,J. ,J. Six months in Cape Colony and Natal. With ill. 

a. map. London. 
A y I war d. A. Tlle Transvaal of to day; war, wilchcraft, Rporls 

and spoils in South-Africa. London 1878 
- - Dutcll Soulh Africu; ils hydrogmphy mineralwealth and 

mercanlile possibilities. Bull. Americ. geogr. Soc. ·1883 . 
Awanl o f' the arhitrator. w. ref. controver·sy relat. lo Art.11• Conv. 

of London of [>{!H. Pretm·ia LH9f.i 



Ba in e ,;' Account of, exploration of the gold hearing region between 
Lirnpopo and Zambesi rivers .. lourn. H. Geog. Soe. London 
X.X.XX.I 1871. 

Ba in es .. 1. At the Tati goldfields. Cape l\lonthly !\lag. I\' 
- - From the Tati to Natal. Londen. 
- - The goldregions of South Eastern Aft·ica with a biographical 

sketch of the autbor. London ·1877. 
Ba 1 d win. \V. C h. African hunting from ~a tal to the Zambe,:;i 

inchteling lake !\garni, the Kalallara clesert etc. from 1852-1800. 
W. iJl. ·London 1863. 

Banni ter. S. Humane policy, or justice to the aborigines of new 
settlements essent. to a clue expenditure of llritish money, a. 
to best interest,; of the settlers. With sugg. how to civilise 
the natives by an irnproved adm. of exi:o-ting means. London 18::!0. 

Bark er. (Lady) A yeat·'::; house keeping in f'. A. Londen Ul78. 
Barn es. A. H. South -African hou:eho1d gnide. 31. Ed. London. 
Barrow .. T. An account of travels into the interior of S. Africa in 

the years 1797f\l8. LontJon '180 1-1-. 2 dln. 
Bart 1 e Fr ere. E. The union of the varions portions of Briti;;h 

South Africa Colonies and India l\r. H.'i and 44G. 18HI. 
- - On temperale South Africa. Proceeu H. Geog. Soc. London 1881. 
- - On Sl'::;tems on land tenme among Aboriginal Tribes in S. A. 

Journat of the Anthropol. InstiL .'\Il. 1H82. 
Ba y 1 e. Fr. To the Cape for diamonds, a story of digging expolitical, 

social and mi~cellaneous, upon tbe present state nnd future 
pro ·pects of the tliamondfield::;. Londen 1872. 

Beke. Ch. The gold country of Ophit' anti C. Mauch's latest di~-

coveries. Anthenaeum ·tH72. 
Bel!. ~- Herces of dbcovery in Soutil Afrira. 18utl. 
llel1airs. Lady The Transvaal war 1880-'1881. London 18~5. 
Ben ham. M. S. llemy Callaway, lirst bishop in 1\aJl'raria. lfil:' lift> 

hist. antl work; hy C. Hen ham. Londen !RUG. 
Be ta .. J. 1\'itwaten;rand goldfields. The Banket formalion, its pro-

babie origin ancl present position. .Johannesburg 'i 88. 
lligelow. P. White rnan's Africa. l.ondon 1X!I8. 
Bi rd .. J. '!'he annal::; of ~a tal 'IIIU5-1 w~5. Pietermaritzburg H!88. 
Blennerhassett. H. and H.L. Sleeman. Actventures in ,\lashona-

lancl. l.onuon 1:-lU8. 
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H loch. J. ue. Tbe Tran,;vaal war and its problems. London 1900. 
Bois evain. Ch. The struggle of the Dutch H.epublics. (Open letter 

to an American Lady). A'dam 1900. 
Open letter to the Duke of Devonshire. A'dam HJOO. 
The case for Holland. London ·l89G. To ::\Iorruw. Febr. '1896. 

B o v i ll . . 1. 1!. Natives undet' the Transvaal ftag. London t900. 
Hottomley. G .. ~ journey to the S. A. goldfields. Natal '1870. 
Rou::; fi e 1 d. B p. of Pretoria. Si x yeat·s in the TransvaaL Notes of 

the founding of the Chnrch there. Londotl ·t RG. 
ll o w le r. T. W. The Kafir war;; and the Ikitish settlers in S .. Hr. 

London Hlö5. 
Ho ij Ie F. The sav. life. A second series of "Camp notes". Lond. 1876. 
B r i g g. A. Sunny fountains and golden land. London \\'esleyan 
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I) e cl e. L ion e 1. Th ree year::; in sa vage Africa. London '1898. 
llespatch ft·om the British agent at Pretoria forwarding the claim 

of the S. Afr. ltep. for damages on account of Dr. Jameson's 
raid. London 1887. 

Devercux. H. Side lighls on South .\frica. London 18\JU. 
IJ i a m o n cl f ie 1 d s, The, of Soutil Africa. Manchester lR70. 
- - At the. Ca::;l:lels magazine. '1872, April. 

The, of South Africa. New York 1872. 
- - The, of South Africa. Manchester 187-1. 
- - The, of South Africa. London Society 1872. 
IJ is ta n t. \V. L. A naturalist in the TransvaaL London 1892. 

7 



08 

Distan t. \\'. L. Co:llributions to a knowledge <•f the enlomology of 
the Tran:;vaal. Ann. a . :.\1ag. :\al. lli:st. (ö) 10. 

Don al d s on a. H i li's Tt·an~l·aal anti Hhode;;ia directory. Cape
town 1899. 

Donald Currie. An aduress upon South Al'rica (The Transvaal). 
London Hl88. 

Donk in. 1\. A lelter on the C:O\·. of the Cape of G. I !ope. a. on 
certain events which have accured tilere of late years. \\'.map. 
London 182ï. 

Dorsey. Ed wart! Ha te,;, On tlte \\'itwater:srand golclfields. Hep. 
Brit. Ass. 39. 'IR80. 

Ducmore. H. lf. The reminiscenses of an Albany settler. A lecture. 
Gt·ahamstown l8ï l. 

J>unbar. Cr. The TransvaaL Comm. guide and hanclb. London ttl\l\1. 
]) u n n. E. .J. Notes on the diamond fields. Cape 'l'own 'U:l71. 
- - Mode of aceurenee of the eliamanels in S. A. Quarterly joumal 

of lhe Geol. Soc. Lonclon XXX •1874. 
On the diamond tielcts of s. A. IHHO .Journ. of the C:eol. Soe. 
London XX X. VII. 
The Tran::-vaal goldlieh.l:,; . !~eol. i\lag. 1883. 

D n to it. S .. 1. lthodesia past and present. Loll(Jon ·l8H7. 
D u V a I. C. \\'ith a :;how lhrough Soulbern Africa and per:;onal 

reminbcence::; of the Transvaal war. London •J 88:2. 
Edwards. J. Heminiscence::; of early life and mh;sionary Iabour:;. 

Fifty year::; a \\'esleyan mis::;ionary in Sonth Africa. Lonclon 1886. 
Ellis. A. 13. Soutlt African sketches. Lontion 1888. 
Emigrant information::; as lo the S. Afr. Hep. London 18\18. 
En f ie Id. L. The case for the Gillanders. London 18\JG. To l\lonow. 

Feht·. !Jü. 
Erasmus. Sarel. Prinsloo of Pt'insloodorp. ,\ tale of Tram;vaal 

oflicialdom. Being incident;; in the life of a Transvaal official 
as told by hi ' son in law. Lonclon 189U. 

Fen n e y. F. B. The geographical and economie feature~ of lbe 
l'ransvaal, lhe new Hritish dependrncy in S .. \. Proceed Hoy. 
r.. Soc. London XXII ·l d78. 
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li o I d P n. W. C. History of the Col. of :\'atal. S. Afr. To which is 

atlded an appendix cont. a brief history of the Orange Sover
eignty, and of the varions races inhab. it, etc. London 'l855. 

ll o lub. E. Se\·en years in S. Afr. W. 200 il\. a. map. 2 vol. London. 
flooker. (le H.oy) The Africander:;; a century of Dntch-English 
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Futterer. K. Afrika in seiner Hedeutung fiir die Goldproduktion 

in Vergangenkeil Gegenwart und Zukunft. Berlin 1893. 
Geographisches aus der Transvaal Rep. K. Mauch's Reise im 

nordwestlichen Theil der Tran,;vaal Hep. 1869; - Grenzen der 
Transv. Rep; Nachrichten von den Goldfeldern und den Rei
senden im Norden; - Distanzmessungen vom Potchefstroom 
his :\Iujami von Th. Bains. Pet. lllitt. 1870. 

Gerland. G. Die IIolliinder uncl Engliinder in Süd Afrika. Deutsche 
Hundschau . .Jahrg. VII '188L 

Geschic b te, Transvaal hetrelfellll. Deutsche Kol. ZeitLtng 1888. 
Ges et z zur Regeltmg des Urheberrechlen. lleutsche~ llandelsarch v 

1887. 
- - betrefTend den Einfuhr Zolltarif uml \'orscliriften fi'ir die Zoll

heamten. Dent::;chen Handelsarchiv UmO. 
- - betrefTend den Einfnhr Zolltarif untl Yorscbriften fiü die Zoll

lJeamten. Deut::;chen llantlelsarchi\·. 1891. 
Goldfel<ler. Export 1886. 

- in Süd Afrika. Original-bericht von Or. F. ll. Ex]Jorl '1886. 
Die, in der !::>üdafrii<anische Hep. llentsche Hundschau fi'lr 
Geographie und Stalist ik. XVI ·I R!li. 

in TransvaaL Au:;land 188i. 
- - TransvaaL Deut:;che Kol. Ztg. l ö8ï. 

von TransvaaL Die. Globus 1 H\J:3. 
Die Sli<l-Afrikanische Von G. ;\l. 

Zur Gesellichte der, in Süd Afrika. Export ll:lUO. 
Die, in Transvaal und ihre Berleutung fnr den Deutschen 
Handel. Export 18!H. 

Go l tlge win nu n g in Sï1d Afrika. Stati,;ti,;che l\litteilungen über 
Roers-Consolidated l\lining Company. lleut::;che Hnndschan fur 
C'reographie und Stalistik X\". 11:lll3. 
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Gold industrie, Entwickelung tier. Export '1895. 
Go I cl mine n in Trans vaal. Export '1894. 
- - Die, von Witwatersrand. Globus '1895. 
Goldproduktion im De Kaap Bezirk in den Jahren UI89-189L 

Deutsches Handels Archiv. 189'2. 
- - in der Süuafrikanischen Rep. Deutsche Rundschau für Geo

graphie und Stalistik XVII. 189i. 
- - Die. Afrikas. Globus '1895. 
Greffrath. U. Süd Afrika. (Vortrag des Sir Henri Loch über Süd 

Afrika) neutscbe Rundschau für Geogr. und Stat. X\'. ·1893 . 
Grotizbritannien. Vertrag mit. Vom '27 Febr. 1884. Deutsches 

Handels Arel!. '85. 
Gumpre c h t. Zm Kunde von Süd Afrika. Zeilschrift flir algem . 

Erdkunde. 13erlin 18.'i5. 
li a n del, Der, in TransvaaL Export '1883. 
- - in und nach TransvaaL Export 188t 
- - Ueber den, zwischen Transvaal und Delagoa-ba~c. Exp. '188'2. 
Hanclelsbeziehungen, Anknüpfung von, zwischen Holland und 

dem Or·anje Freistaat und Trans1·aal. Südafrikanische Han
delsgesellschaft zu Amsterdam. Export 1882. 

ll a n del s ver k e llt·, Der, der Süclafrikanisyhen flep. (Transvaal) 
Preuszitichen Ilancle1sarchiv. '187·1. 

Handel u tlll Wan de .l, Uber die Entwickelung von. Export 1882. 
!I a n dl u n g re is enden. Besteuerung der, Deutsches Handels archiv 

1b91. 
11 artman n. 0 r. G. Deutsch Süd We~t Afrika im Zut;ammerhang 

mit Sïu.l Afrika. Vertrag. Berlin '1899. 
- Der Krieg in Süd Afrika in seine Lebren für Deulsch Sücl 

West Afrika. Nach einem Vortrag gehalten in der Abth. Bremen. 
tl. Deulschen Kol. Ges. Eertin '1900. 

ll artman n. L-l. Die Völker Afrika':;. ).fit !H Abb. 187\:1. 
Have rl a n <.1, U. Na tal un<.l die Südafrikaois~.:!Jen Frei~taaten. A us

land 187 J. 
- - Skizzen einer Reise nach den IJiamautfeldern in Süd Afrika. 

Ausland 1872. 
-- - lJie landwirtschaflicilen \'erhiiltnisse der Transvaal He publik. 

Die Natur ·1873. 
- - Expedition na.ch einem Goldfeldein Zoutpa.nsberg. Ebenda 1873, 



l2ü 

11 ave r 1 a n tl. G. 13esuch tier Diamantfeltlern 'ï1dafrika,.:. I lie :\atur '73. 
Heitmann, 11. Handel und Ackerbau in PotchefTstroom. Dent;;che 

Kol. Ztrr. 86. 
- -- G. Transvaal, das Land, seine Bewohner und seine wirbchaft-

licllen Verhaltni::;se. Leipzig 1~88. 

He ll w a I tl. Fr. v. England:; Sl"1dafrikan. rcrlegenheit. Gegenwart. 
- - :üd-Afrika und tlie :iidafrikanischen \\ïrren. Cnsrre Zeit. '85. 
Hollander. L. Die Diamantfelder in Silllafrika. \Vestt>rmann's 

illnstrierte lleubche Monatshefte. I K73. 
llollartl. \\'. E. Südafrik .. Justiz. 3 .\bhandl. lleitr. zur llechtspflege 

in d. Sï1dafr. !lep. 18!13. 
ll o lub. Dr. E. Sieben Jahre in Sï1dafrika. Erlehnisse. Forschungen. 

uml Jagden auf meinen Heisen in drn Diamantfeldern wm 
Zambezi. IK72 IKï\l. \\'ien 1881. 
Von der Kapstadt in::; Land der l\laschulmlumhe. \\ï en 18H\.J. 
Die Colonisation Sï1dafrika's. \\'i en 188:1. 

11 ü b n er. A ti. Ed. lllolar'::;che Expedition nach Sütl-.\frika. :\linrra
logi::;ch-geognoslischr Skizze. B rg- nnd lluttenmiinnistlw Zeil. 

IK6tl. 
<:rogno",lisclw Skizzen von den SïHiafrikani::;chen Diamanten 
IJi::;tl'ikten. Pet. l\litteil. JK7 I. 
r.eognostbche Skizzen aus Sïulost Afrika. Pet. jiilteil. 18ï2. 

li u b n er';.;. A us den Brie~ n Adolf, ïdl('r Sï1dafrika. G lobu:; lHï:l. 
Import \'011 Tran:;vaal. Export IH!H. 
In t1 er. JJehandlung de1·, in der Südafrikan. llepnblik. lleubche" 

Kolonialblatt. IHü:i. 
I talie n untl die Sï1dafrikanischen llepuhlik. Freund;.;chafts und 

JlandelsvertraJ.( zwischen heiden l.ündern vom 6 Oct. IHHii. 
Deutsche Handels archiv. IHKK . 

. ] annasch. Dr. H. Deut·che Interessen in Tran~vaal. IJie Lal-(P in 
Tran:;mal Anfang Dezemher IH\J5 . 
Englische \\'ir'lschaftspolitik in Sï1dafrika ancl die D •utsche 
Intere><sen dasellJst. Exp. ·nu. 
Die :taat:srecllllichen flpziehunl-(en Transmals zu l~n!-(land. 

Export ltl\16. 
J epp . F. Die Tran><vaah;che O<ler Sirdafrik. llep. llotha 18lil:l. 
- - Die \\'itwater:<rancl-Goltlft'hlel· in TramwaaL :\Iit Kart'· I'< t. 

:\litlPil. IH>i . 
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Johannesburg in TransvaaL Aus alle Weltteilen '18!H-93. 
Kaap Golclfelder. Die, in TransvaaL Ausland '1888. 
l{ a i"; er Wilhelm u nel die Transvaalfrage. Export ·18H6. 
Kärström, E. J. ·!8 .lahre in Siidafrika. Erlehnisse und Abenteuer. 
Klöden, G. A. von. Ein 13lick auf die Verhältnisse der Lander im 

gemiiszigten sücllichen Afl'ika. Geogr. Rundschau '1884. 
K l ö s::;e I, liL 1!. Die Slidafrikanischen Republiken, Buren Freistaaten, 

Gesellichte und Land der Boeren flit· Deutschlands export u nel 
Auswanderung. LeiJnig 1888. 
Verfassung und Vet"waltung der Südafr. Freistaaten. Leipzig 
1806. 

l{ nochen ha n er, B. Die Goldfelder in Transvaal mit l!esonclerer 
Berlich::;ichtigung der Kaap Goldfelder. Berlin 1890. 

Kohlenberghau in TransvaaL Aus allen Weltteilen '18H4/95. 
Kolonisalions bestrebungen, Die llTribune" über. Export 1882. 
- - nihigkeit von TransvaaL Export 1885. 
Kr ie g der Englände1· gegen Transvaal betreffend. Ex.p. '1885. 
Kunowski, von. u. Fretzclor/T. Der Krieg in Sücl Afrika, nach 

der besten !luellen bearbeitet. 2 Thcile ·HJOO. 
l{ u r t h, Dr. Bildes aus dem Burenkrieg. Eine Skizzen samml. für 

da:; deutsche \"olk. Nach authent. Quellen. 1900. 
Land und Leuten von Tran ' vaal. Ex )lort. ·1 81. 
Liebrecht, F. Zur Südafrikani.' chen Völkerlmnde. Archiv für Lit

teralurgeschichte IX. ·18~0. 

Lipper t. K Die Diamantfelder ~üd Afrika's. Mitteilungen der Geogr. 
Ge»ellsch. Hamburg Hl7ûj77. 

- - Das Tran~vaal Gehiet. ~1ilteilungen lier Geogr. Gesellsch . Ham-
burg I 881);\)0. 

Ma tah eI e Land u nel die Huren-Freistaaten. Deutsc\Je Kolonia! Zei tg. 
Matthiae. K Bilderaus Sl"td Afrika. 1\eiseskizzen. Leipzig '1887. 
Mauch. C. Ein neue Afrikanischer Entdeckungsreisencler und seine 

Kartierung der Süclafr. Hep. Pet. Mitl. 1llûû. 
- - K. Nachricbten von eine zweite Heise im Innern von Süd

Afr. ·15 März bis I Uezember Entdeckung von Goldfeldern. Pet. 
Mitteil. 1868. 
Reisen im Innen1 von Si"ttl Arr. Pel. Mitt. ·1870. 

- vVasserfahrt von Potcbefistroom nach den IJiamantfelderu 
am \'aal Flusz. Pet. Milt. ·1871. 
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~I a u c h. C. Entdeckungen im Si"tcllichen .l.frika. Ausland ll>ï2. 
- - N"achrichten, von im Innern von Slld Afr. Die Gold un!.l Dia

mantfelder in der Transv. Hep. Pet. Mitteil. 1872. 
:lleidinger. !I. Die Sïtdafrikanischen Kolonien Englands un!.l die 

Freistaaten der !Iolländischen Buren Frankfurt af:IL ·1861. 
;\[eren s k y. A. Ta::;ebuch der Heise 1Ierensky's und C<rutzner's von 

Lydenbmg zu den Zwazi. Berl. :lliss. Yer. 1861. 
- Beiträge zur Kennlnis Si"td Afrikas, Berlin 1875. 
- Deutsc!Jlands Interessen in Süd Afrika. Oeulsche Kolonia! 

Zeitung ·1886. 
- - Erinnerungen aus dem 1lissionsleben in Sücl Afr. Transvaal 

·1839-82. Dielefeld 1888. 
- - Kaffeeban in Süd .l.fr. Oeulsche Kol. Ztg. U:S\!5. 
1\I in er a 1 reichtum Tran:-waal:;. Export l8~1i. 

Missionare. Klagen deulscher, in Transv. DeuL Kol. Ztg. 1888. 
:IJ oh l. :IL 0. Die Boers. Bilder u. Schild. aus dem Leben cL Frei

heitskämpfer in Slid Afrika. Leipzig -1882. 
:11 oh r. Ed. Ileise und Jagdbilder aus der Slidsee, Kalifornien und 

Südost Afrika. Bremen '1868. 
- - Heise im Innem von Süd Afr. Pet. Milteil •J87'l. 
- - :-lach llen \ïctoriafällen des Zambe.-i. Leipzig 1H73. 
:1Io1engraaf. G. A. F. Heilrag zur Geologie der Umgegenu der 

(;olufelder auf dem Ilooge\·eld in der Südafr. llep, Stuttgart U:!\14. 
:llüller. A. von, Der Krieg in Si"td Afrika 1S!J!J-1UOO u. ,;eine Vor

ge>;chichte. Berlin 1900. 
;\[u lier. !I. P. :\". Land und Leute zwh;chen Zambesi und Limpopo. 

Giesen '1891. 
Jlünzgesetz. Deut~(:he,; ffandebarcltiv. l891. 
Na l ionale Bewegung. Die, hei ·den Ro ren. Expurl 1K81. 
~eb e 1. 1!. C. Der Kampf ums Gold in TransvaaL Hand. pol. Belrach-

tungen auf Grund eil-(ener Reohachlungen WOO. 
N"euesle For;;chungen in Süd Afr. von C. Mauch. Prl. 1\lill. 1867. 
- - Die, in den Tran~v. Hep. und dem ~JalaiJelereich. Pet. ~lilleil 1872. 
Ophir, IJas Land !Ier Bibel. l\1ilteil. der K. IC neograph. c;esellsch. 

Wien X\'. 1872. 
0 ra n je- F re is t a at. Freund~:;chaft~- und lfandelsvorlmf( zwi:-;chen 

der Sïtdafr. Rep. und dem, von H ;\liirr. ·188(1. DeulHIJhe:-; 
Handels archiv IK!"lO. 
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Parlementari~che Zustände in Trans\·aal. Export '1889. 
Pa ten tgesetz, Ven 6 .Juli 1887. Deutsches Handels archiv Hl87. 
Patterson. \V. Heisen in das land der Hottentotten u. der KafTern 

während die Jal1re 17ï7. '78 u. '79. Uebers. ven J. R. Forster. 
Hertin 1790. 

Paulilzschke. Ph. Die geogr. Erforsch. des Afrikan. Continents 
v. d. ältesten Zeiten lii» auf unsere. Tage. \\'ien 1880. 

Petermann. A. Das Goldland Ophir der Bibel w1d die neueste 
Entdeckungen ven C. Mauch. Ausland 1872. 

··- - Dasselbe. 1872. 
- - Dasselbe. '1873. 
Portugal, llandelsverlrag zwi:;cheo, und der Hep. Süd Afr. vom 

11 Dez. 1875. Deutsche Handels archiv. 1875. 
P f ei!. Graf. J . Die Gründung d. Boerewtaaten. '1900. 
H. Vi'. Original bericht au» Pretoria uber Handel und Yerkehr. 

Export '1X82. 
1\ ad cl at z. Dr. IT. Das KafTirland des Cnteren Olifant. Pet. :llitteil'l886. 
He h man n. A. Das Transvaal Gebiet des südlichen Afrika in physi

kalisch-geographi;;chen Beziehung. 1\Titteil der K. K. Geogr. 
Gesell»ch . \\ïen lH::\::1. 

H e>p sol d. 11. .loliannesburg und die lllinerabchiilze ven TransvaaL 
Globu>< 02 S. 18R 

1\ es o Lulion zu Gun~ten det Boers. Export 18111. 
1\ h odes i a. Glolius 18\15. 
- - und TransvaaL Deutsche Kol. Ztg. 1 v.·,. 
1\ os k o » c h n y. I!. Sïtd Afr. his zn m Zamhesi u. Kap frio. Leipzig Hl86. 
1\ösler. 1\. Zur üphir-Frage. Au:;land 1872. 
Sammelliste fïtr Tmnsvaal. Export 18xl-'~2. 
Scha n z. l\1. Streifzïtge durch O~l n. Sïtd·Afrika. I !100. 
s c hen ç Ie A. l'her Tran~vaal untl die doJ'tigen C:old feltler. Rerlin 

1l-!8fl. 
- - Vorkommen des Geldes in Tran:waal. Zeitschr. der lJeutschen 

(:rol. (iesC'llsch. 188\J. 
S<"hmeiszrr. 1\. l'lier Vorkomen und Gewinnung der nut?;IJaren 

.Mineralien in tler . A. H. unler he~onderen Beriicksichtigung 
de:; C:olclbergbaues. llerlin 18\H. 
Geogr. \\'irtschaftl. und Volksgesch. Verhiiltnisse der Süd-Afr. 
11ep. ,.;nwie tlezrn BPziehungrn zu England. \'orlrag. flel'lin HlOO. 

u 
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Schr. . . . lleubl;be:; [· armerlellen in Sïu.Io~t Arr. I leut. 1\ol. Zt~. S. 
ÜÏ 18H2. 

~ c h ra <.1 er. F. Die Diamantfeltlern am 1\ap den guten llufinung 
:\aturwb:;en:;ch. Gesel. lri~ 188:!. 

Schrei I.Jer. A. Fün[ monate in Sïtu-Afrika. Herlin lHtl'>. 
Schroeder Poggelow. Cn:;re Afrikapolilik in den lelzten zwei 

.lahre. Ilerlin ·1~\lO. 

!:' c h nun p f. Chr. SÏld-Aft•. Hei ·p[Jilder. Tagebudt meiner J\ückreise 
aus dem Inueren SïuJ-.\frika's nach der Capsladt. i. d. ~Ion. 

Oktober, :\0\". u. DPc. IH8ï. Stras:;burg 18H!l. 
!:;eh u1z. llr. med . . \. ~1itteilungen au:; TransvaaL Exp. 188:!. 
Sch weiz. Frenntlsclurts,, 'ietlerla::;::;ung:;, und llanclelsvertrag mil der: 

vom (j :\ov. ltl$.). Deutsche,; llamlelsarchiv 18t:!'>. 
Se i del. A. Tran:;vaal, die Si"ul .\ft·. Hep. llist. geogr. polit. wirtscltafll. 

darge::;lellt. llerlin Jt\!18. 
Si 1 berm ït n zen. \"erhot <lo>r Einfïthr vnn ausliindi:;chen. Deubcltes 

llamleban:hi v 1 H!I;J. 
Sm it. .1. A. Ho o nl a. lliE> Trans\·aabche Hrp. und ihre EnblPhung. 

1\(lln lHH I. 
- - llie Trausv. !lep. uml ihre Enlsteltun~-:. Ein hblurische:; Doknutent 

zur Begrïmduug de;; guten llr>clth der Baurrn. 1\iiln 1881. 
s:p ie ge I. E. IJ ie Sihl Afrik. !lep. !Transmal) u mi iltre goldpl"oduk

tion. Uc~ten zur Orit•nl. fi"ll' Besitzer Si"tll Afr. (;oldminenaktiëu 
u. Staatspapiere unlPr Ht>tlltlznng amlliehrr QuPllen w sam

mengestellt. LXV:!. 
Stati~lische l'hf'J"it:ltl dt>t' \'olks~lantme in Sïtd .\fr. in Hili;; und 

I tl~ 5. Export I~~ I. 
s i't cl .\frik a's. I lil' llevlilkeruug der Slanten des gem1isziglen: \ ortrag 

in dt>r l;e~elbch. fill· Edk. Hertin l8HI. 
- - Deut "t:hland und Enj.(iaud in: \\'ei mar. l:eut(. lnsl. lHH:i. 

DiamanlfPirlrr. Osterreichische ~lonat>;cltrift fTtr den Orirnl 'Hli. 

- C:ollifelder. Dentsches llandels archiv IHH't. 
- Mitteilungen de:< ,.I nel :\1 rkur" ïtbPt' lloll. 1\olonien in: lleul,;ches 

1\ol. lllatt. LH!I:!. 
- Stellung dPr Englischell llt>giemng Zll den Eingt•horC'n. c:tohus 

x x'\,. ltlïtl. 
-Dil> l'nrult!'n in: raoltll,; XX\1 l~ïï . 

Si'td Afrikani><<·he Hrp11hlik. Die :\rue: Athl:ttHI 1HH:3. 
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Süd Afrikanische llepu!J1ik. Eisen!Jahnverlrag zwischen t\atal 
unu: der Deutsches Kol. Rlatt. 1891. 

- - Aus der: Deutsche geogr. Blätter. Bremen. 
-- Wochen:;chrift. Berlin. Hi9::J. 
Swazi1andes. Abtretung de:-: an die Sl\ll Afr. Rep. Deubche Hund-

~chau für Geogr. und Statist. 189ö. 
- - Vereinigung des: mit der Sï1d Arr. Hep. '1894 1895. 
- - Einverleibung von: in Transv. Aus allen Weltteilen 189i-'l895. 
Tabhert Hich. ~ach den Transvaal r.o1dfeldern. Schild v. Land 

u. Lente. ·1896. 
T iedem a n. Des Krieg in Transvaal von 18\l!:J-1900. Berlin 1900. 
Trans vaal. Briefe aus: Deutsche Kol. Ztg. ·1895. 
- - Die ltepub1ik: Au:; allen Weltteilen 1891--1895. 
Transvaals c he Freistraal. ller . . \usland t86io. 
Trans vaal. Das, und seine Geschichte. Unsere Zeit 1882. 
- - Lande. Die Goldfelder von: Pet. Milt. '1885. 
- - Grenze. Export 'IHH5. 
- - und sein Nach!Jar gebiete. Ausland 1887. 
- - Nolizen und Mitteilungen. JJeut~che Kol. Kol. Ztg. 1881, ·1885, 

l8H6, 18'37, 1888. lH8tl, 1890, ·18Ul, lll92, ·lu9ö. 
- - Hepublik, Die. Eine Etude von A.v. W. :-\ene Milit. Blätter. '188'1. 
Transvaalsche Hepuhlik. Die. und daK Natals Land in Südost 

Afrika. Caobus 186'•· 
Thoma. Dr Lndw. Der !Jurenkrieg. Mit Kurzen Biographiën d. 

hervorragensten llcerfiHwer nach mitth. Z. Excell. Dr. W. Leijds 
Hertin lUOO. 

Treek buren. Die, ( Wanderhauern,} .\usland 1882. 
Uhlemann. ll. Berichte eine~ Lleulschen Diamantengriibers in Si"td 

Afr. \\'eltpo~l JH83. 
Va h lb r u c h. IL Tl'ansvaal. Kleine Kultur und Mil;sions bilder aus 

Sï1cl Afrika. lferrmann,.;hurg IHHH. 
Valentin. Dr. W. Die Bu1'e11 uncl ihre Heimat !\lil J~. Autot. 

nach orig. Phot. Leipzig '1900. 
Der l'reiheil;;kampf der Buren. Die Schlacht am M.ajubahill. 
Nach authenl. Quellen. m. llenutz. ambt!. Material:; dargeslellt. 
M. Bildn. HIOO. 

Valette. (;. G. t\ath Transvaal, Weltpost 1882. 
- - T. G. G. TramwaaL 0PIIl~>Chf' Kol. Ztg. IH~V.. 
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Vel <1 e. ll. Die TransvaaL Golfelder Sïul ,\Cri ka;;. Berliu. el IJst
verlag. l U. 

V i Ij oen. H. J. Beitrage zur Geschichlt> der Cap. Hol!. Afr. Stra:-;.s
burg H!9lî. 

Vogel. J. C. u. Schenkh. K. ~childerungen au" .:'\atal und den 
, üd Afr. ProvinzeiL Auslanu 18X~. 

V o 1 k s raad in Tran ·vaal. De u belle Kol. Ztg. H!X8. 
\Vaareneinfuhr in den .Jahren I 8lî-18!JO Ueutsch. Hand. 

arch. 1892. 
\Va gener, K. Auf den r;oldfeldem 1les :\oord Kaap. Dent ·che 

Hundschau fïtr Geogr. Wten 1 ()0. 
\\"a n gem a n n. Dr. Ein Heist> .Jahr in Sü<l-Afr. Au ·fültrliches Tage

huch ïtber eine l~ûlî und l8lî7 an;;geführte Inspektionsreise 
durch die :Mis:;ion,..,.,tationeu der Berl. Miss. Ge;;ellsch. llerlin 
lHû. 
Lehensbilder aus Srtd-Afr. Berlin IH7 1. 

- - Sïttl-Afrika uml ;;eine llewohner nach den Bt>zieln111gen der 
ne,;chichte, GeoJ.(raphie, Ethnologie, Staalt> wui 1\irchenbil
der, :\li,..sion und de.· ltas.·eukampfes in L:nu·i,..,..en J.(CZI'iehn t. 
Berlin 18~1. 

Ein zweite:; llei"eJahrt> in ~Ïitl .\fr. Berl. lXIltl. 
\\'ar n ec k. G. Zm ~ïtd-.\fril;anisclten Ethnologie. ~u" I. IXX:2. 
\\' • her. E. v. Bi<>fe au>< .\frik01. untl den dorti~en lli:unantgrnhl'n. 

Wi,..sen eh. llerl. der Leipz. Zt~. 187:2. 
- - Briefe au,., f;üu-Afrik<t. \\'i><,;ensdt. Heil. der I.Pipz. Ztg. 1Hï4. 

- \'ier .Ja!Jre in Afrika. IHïl-IXï.). I.Pipz. LHïl'>. 
Deutschland,; lntere.'"'" in ~ïtdost \frika. r:eow. :\al'ln·ieht 11 

fur \\"ellhantle I uml Vntk"'''irtschaft 187!1. 
Der Unabhi\nl-(igkeitskamp tiet· niedPrdeubche BauPrn 111 Sitd
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BIJLAGE I. 

MANIFEST VAN DE SYNODALE ZENDINGSCOMMISSIE 

EN DE 

PROFESSOREN VAN HET THEOLOGISCHE SEMINARIE.1
) 

DE BARBAARSeRE BoER. 

De huidige situatie wordt moeilijker en inge,Yikkelder 
gemaal; t <loor de omstandigheid dat ue Boeren steeds zijn 
voorgesteld als barbaren, u],; ongedi<'rte dat uitgeroeid moet 
worden, slavendrijvers en slavenhouders, of als personen die 
steeds de gel<'genheid aangrepen om de inboorlingen die in hun 
midden woonden, als slaven aan zich te onderwerpen. Verhalen 
van wreedheden door de Boeren gepleegrl, even buitensporig 
als zij denh beeldig waren , zijn aan de orde van den dag 
geweest. 

,,De Boeren zijn" - om Dr. Theal aan te balen- "mannen 
van ons eigen ras, van dat stoere Teutoonsche ras, dat Engeland 
en Schotland zoowel als de Rijndelta heeft bevolkt. Hun 
godsdienst is uie van het Schotsche volk en van een groot 
gedeelte van Engelanels hevollüng. Et· is in werkelijkheid 
nauwelijks eenig yerscbil in aanleg en gevoelen tusschen deze 
mannen en Engelsehen of Schotten van een zelfde opvoeding." 

Het voorgaande ont1-enuwt den laster dat de Boeren van 

1) Zie hrt origineel op blz. 2 2 e.v. 
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half barbaarscha afkomst zijn, .met Hottentotach of gekleurd 
bloed in de aderen". Sir Benjamin d'Urban, (naar wien 
Durban zijn naam ontving) de Britscha Gouverneur tijdens 
den .grooten trek", zeide van hen: ,.De Hollandscha boeren zijn 
een goed, geduldig en vlijtig volk, de ontginners, de verdedigers 
en de belastingbetalenden van het land." 

SLA VERNI.J IN TRANS V .A..A.L. 

Slavernij wordt in Transvaal niet geduld. Zij is evenzeer 
in strijd met de Republikeinscha als met de Engelscha wetten. 
Het bestaan van slavernij was een van de voorwendsels voor de 
annexatie van de Zuid Afrikaanscha Republiek. Sir Theophilus 
Shepstone beweerde dat: .om redenen van philantropie het 
uiterst noodzakelijk wu dat Transvaal onder Britscha regeering 
zou gebracht worden". En nochtans werden geen slaven, die 
verondersteld werden voor de annezati.e te beetuu, onder d@ 
Bri.tsche regeeri.ng vrijgelaten. 

Het status quo werd zonder verandering, wijziging of 
herroeping gehandhaafd. 

BET .,LDBLI DSTJI:LSEL", 

Van het zoogenoemde .lef'rlingeaatellel" onder Britscha vlag 
in de Engelscha koloniên gehaodhadi, werden cloor de voor
zorgen en gematigdheid der politieke en geestelijke automeiten 
de miebruiken voorkomen. De Hollandach GereformeerciA 
Kerk in de Tranavul, heeft in 1869 de vols-de reeoiotie 
genomen in een van de zittiugen van haar 1J1ode of Generale 
Vergaderin~: , 

- De Kerkelijke censuur mi toegeput worden op alle 
leden van ona Kerk die aohuldig beYouden orden un het 
bopall t4 verkoopeo, ruilen of ia ruil I&DIMIDell van kaffer. 
~ hetgeen in strijd met de wet ia.'' En het ia 
beteekenisvol dat deze verordening in 1872 herroepen ia omdat 
zij bevonden werd onnoodig te zijn, dewijl het kwaad waar-
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tegen zij moest waken niet bestond. (Lion Oachet's "De 
worstelstrijd der Transvalers".) -

Na a:mhaling van Ds. Lion Cachet's oordeel, te vinden in 
"De worstelstrijd der Transvalers", vervolgt het: 

"Van jongeren datum is het getuigenis, dat de .Aborigines 
Proteetion Society" (V ereaniging tot bescherming van de 
oorspronkelijke bewoners des lands), een vereeniging die in 
geen geval kan geacht worden de Transvaal bij mtstek goed 
gezind te zijn, den Transvalers geeft. 

Het officieale orgaan, .The Aborigines' friend" - in het 
November-nummer - schrijft: "De behandeling van de zwar
ten op de plaatsen der Boeren en ook op de Hollandscha 
boerderijen in de Kaapkolonie, steekt gunstig af bij de behan
deling der Z\Varten in dienst van menigen Engelsehen en anderen 
settlers in Zuid-Afrika. 

In de mijnen en andere middelpunten van industrie, waar 
voornamelijk nieuw-aankomelingen zooveel mogelijk profijt zoe
lren te behalen door zooveel arbeid als mogelijk is te laten 
verrichten, komen gevallen van wreedheid veel menigvuldiger 
voor dan op de boerderijen van de langzame, rustige en min of 
meer "slaperige" Hollanders, in onze eigen koloniën zoowel als 
in de Boeren-republieken." Het blad verwijlt verder bij de 
berooving en de slachting van de Matabelen en Mashona-kaf
fers in wat nu Rhoclesia genoemd wordt, bij de herleving van 
de slavernij onder'den naam van "gedwongen arbeid" en bij de 
politiek ten opzichte der inboorlingen, waarvoor de Boeren vroe. 
ger werden veroordeeld en waarvan zij nu niet de drijvers zijn." 

Ook Ds. Merensky en Dr. Wangemann stemmen hiermede 
overeen . "V6or de komst der Boeren," zegt Merensky, "wer
den de inboorlingen geheel verslagen en uit hunne bezit
tingen gedreven in de noordelijke zoowel als in de zuidelijke 
districten. Niet alleen de Zoeloes van Moselekatse, maar ook 
de Zoeloes van Ohaka en Manekos, de Amazwazies en anderen 
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namen deel aan deze invallen, waardoor <le inboorlingen van 
dit land overal verspreid en ellendige vluchtelingen werden, 
wonende in holen en gaten in de woestijn. Zelfs Selmkuni 
trok met zijn vader Sequati in die dagen van da eene plaats 
naar de andere, ten noorden van de Limpopo. Onderwijl woon
den de Zoeloes in het land van de Bapediea, en <le plaats 
waar hun hoofdstad stond werd mij getoond. 

Als nu de machtigste van alle Basoetostammen in het uoor
•lelijk gedeelte van de Transvaal op deze wijze door de Zoeloes 
werden uitgeroeid, kan iemand licht verstaan dat geen enkele 
stam van onze inboorlingen op ûjn eigen grondgebied bleef.'· 

En verder: · 
"Nadat de Boeren Moselekatse overwonnen hadtien - den 

grooten· en wreeden Zoeloe hpitein - te Mosega (1837), her
~telden de Baseeto's en Matabelen zich eenigszins van hunne 
verliezen, voornamelijk toen de Boeren in datzelf<le jaar de 
kracht van Dingaan hadden gebroken. iifaar zelfs in hetjaar 
1844, toen de Boaen zich in de districlen WaleTbtng, Lijden
burg en Zoutpansberg vestigden, ontmoetten zij kleine groepen 
van inboorlingen, die al te blijde waTen de Boeren te zien en 
door hen tegen de assegaaien van de Zoeloes beveiligd te u·orden." 

}faar nog luachtiger is het volgende: .Hoewel <Ie inboor· 
lingen geheel aan de genade der Boeren waren overgegrven, 
en zich in de eerste jaren van de vestiging der Boeren als 
hun onderdanen beschouwden, nam1m zij in getal toe, werden 
rijk, kwamen in bezit van gev;eren, en op <leze wijze grraak
ten sommige inboorlingen instaat de Boeren te weer.taan." 

DR. THE.A.L's GETUIGE~IS. 

}Iet Ds. }ferensky stemt Dr. Theal overeen, die den Yal van 
Dingaan en de overwinning der Boeren over Mo~elekatse als 
een voortgang der beschaving beschouwt . 

• Het was ven;cheirlene jaren na den Vitl van Dingnnn. v6or 



13\J 

de verreikende gevolgen van deze gebeurtenis in of:licieele 
riocumenten werden geboekstaafd. Men ~ou verwacht hebben 
dat de zendelingen tot ietleren prijs een veranclering r.ouden 
gewaardeerd hebben, die den overblijvenden van verstrooide 
stammen de gelegenheid gaf uit de wildernis terug te keeren 
en voor hen (de zendelingen) een groot arbeidsveld opende 
waarvan zij voortijds waren uitgesloten. Hun documenten 
echter vertoonen jarE<nlang een ongeloofelyk gemis aan ver
mogen om het gewicht te begrijpen van gebeurtenissen, die 
den nu nog bestaanden stammen van in boorlingen nieuwe levens
kracht schonken. 

Wie zon toch, bijvoorbeeld, verwachten dat een volgend 
oordeel kon neergeschreven worden door een zendeling meer dan 
vijf jaar na de verdrijving van :Moselekatse uit Bechuanaland. 

"SederL de Boer-emigranten begonnen zijn met hun aan
vallen op de onschadelijke s;tammen buiten het gebied der 
Kolonie, hebben ze meer dan tweemaal zooveel bloed doen 
vloeien dan vergoten werd in den oorlog, tengevolge van den 
kafterin val in 183fi." 

Evenwel clit oordeel kunt ge zoo woordelijk vinden in een 
memorie van de \V esleyan Missionary Society aan Lord Stanley, 
gedateerd 2 Februari 1843. 

De aanklachten in dat document vervat, waren ingediend 
rloor agenten van die vereenigiog in Zuid-Afrika. 

En, zoo gewetenloos en beleedigend als zulke taal ons thans 
voorkomt, ze is nog bezadigd, vergeleken bij de uitingen van 
sommige Lonclensche agenten dier vereemging." 

MANIFEST DER BOEREN. 

Deze getuigenissen van mannen die recht hebben gehoor te 
vragen, worden volkomen bevestigd door de geschiedenis 
der Boeren. 

Toen de V oortrekkers de Kolonie verlic>ten om een woonplaats 
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te zoeken in de wilderni, , vaardigden zij een manifest uit, waar· 
van de volgende clausules meer dan gewone beteekenis hebben: 

"Wij zijn vast be>:loten, waar wij ook heengaan, de ware 
beginselen der vrijheid hoog te houden ; maar terwijl we zorg 
zullen dragen dat niemand in een toestanel Yan slavernij 
gehouden wordt, :mllen we voldoende maatregelen treffen om 
misdaden te voorkomen en de jui te verhouding tus~chen 

heer en knecht te verzekeren. 
Plechtier verklaren wij, dat wij deze Kolonie verlaten met 

het innig verlangen om een rustiger leven te leiden dan wij 
tot nu toe hadden. Niemand zullen we lastig vallen in persoon 
of goederen, maar worden wij aangevallen, dan zullen wij 
ons volkomen gerechtigd beschouwen om ons leven en ons 
eigendom tot iederen prijs tegen eiken vijand te verdedigen. 

Het is ons voornemen, zoo gedurende onzen trek als na 
aankomst in het land, waar wij ons zullen vestigen, den 
inland~chen stamtnen onze bedoelingen me0 te deelen en hun 
kennis te geven van onze begeerte om in vrede en eendracht 
met ben te verkeeren.'' 

DE BOEREN EN MOSHESJL 

De geschiedenis bewijst dnt dit hnn voornemen zooveel 
mogelijk in daden i~ omgezet. Moselekatse, de geesel van 
Zuid-Afrika, die de Bapedi en de Bechua11a · haast uitgeroeid 
had, werd door de V oortrekkers tot rede gebracht. 

Zij vielen hem aan te Mosega en bevrijdden de Amerikaanscl1e 
zendelingen \'i'ilson, Lindley en Venabie nit zijn klauwen. 

De Boeren herstelden den vrede onder de rassen , die door 
rlP Zoeloes onderdrnkt werden. Jagers onder de Boeren waren 
reeds in 1821 tot in Basoetoland doorgedrongen, waar zij in 
de gunst kwamen van Moshesh, het groote Basoeto-opperhoofd. 

"Deze jttgers - onder wie Gerrit Kruger en Paul Bester 
zirh bevonden - waren ooggetuigen van het vreeselijk lijilt•n 
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rler Baseeto's en ze waren zoo begaan met hun lot, dat ze 
hun eigen levensmiddelen ronddeelden en het wild schoten 
voor het half verhougerde volk . Een dergelijk gedrag, zoo 
verschillend van wat zij gewend waren, liet niet na goeden 
indruk te maken ten gunste der Europeanen op .Moshesh. 

Van dezen tijd af werd het land meer en meer door blan
ken bezocht, en hun behandeling van de Baseeto's was van dien 
aard, dat zij den goeden indruk, dien het opperhoofd van de 
Europeanen had ontvangen, nog versterkte." (Theal). 

Zoo waren dus de Boeren door hun vriendelijkheid en men eh· 
lievendheid indirect het middel ter verspreiding van het Evan· 
gelie in Basoetoland. 

Het is aan hen te danken dat de wilden de zendelingen, die 
korten tijd daarna in Basoetoland kwamen, zoo goed ontvingen. 

AFSTAND VAN NATAL. 

In verbn,nd met het bovenstaande moet men niet vergeten 
dat Natal en Tra.nsvaal door den Zoeloekoning Dingaan aan 
de Boeren waren afgestaan. 

De akte van afstand moet nog bestaan. De tekst van het 
clocument is te vinden in alle grootere geschiedboeken, en 
na~tr Cloete, de Britsche commissaris, in zijn "Lectures of 
the Emigrant Farmers" schrijft, "is het document zelf of 
moet het tenmin:;te zijn, in cle archieven van Natal'' . We 
drukken het hier in zijn geheel a-r: 

U mkunghunlove, 4 Februari l 38. 
"Een ieder wete hic~rbij, 

Dat, daar Pieter l1etief, de commandant van de Hollanclsche 
Bol.'lren-emigranten, mijn vee heeft genomen, dat ~inkonye1la 
m~j ontstolen had, welk vee hij, aer.egcle Retief, mij nu heeft 
teruggegeven: - Ik Dingaan, Koning der Zoeloes, bierbij 
bevestig en verklaar, dat ik goed vond dezen Retief en zijn 
laudgenooten cle pla;Üd genaamd Port Natal, met al het aan-
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grenzende land, af te staan· dat wil zeggen, van de Toegela tot de 
Umzimvubu-rivier westwaarts en van de zee af noordelijk zoo 
ver het land bruikbaar zij en in mijn eigendom. Dit deed ik 
bij deze akte en ik geef het hun tot een eenwig eigendom." 

Wa~ geteekend door Dingaan en 
drie zijner raadslieden. 

Op dezelfde wijze zijn de noordelijke districten van de 
Transvaal aan de Voortrekkers voor 100 stuks vee afgestaan. 

Dit doeurnent moet in het Lijden burgsche archief berusten. 
Het is geteekend door :Mas ·ous, den l'oning der Zwasies, en 
twee :.-:ijner raadslieden. 

KLACHTEN DER BOEREN. 

Dit alles bewijst dat de Boeren de Kolome niet verlieten 
- gelUk zoo vaak beweerd wordt - omdat zij de slavernij 
niet wilden afschaffen, en zoo begeerig waren zich vrij te 
maken van de wetten des lands. 

Hun eigen manifest toont het duidelijk aan. 
"Wij beklagen ons," zoo luidt het, "over de zware verliezen 

die wij hebben moeten lijden door Je vrijmaking onzer slaven 
en de kwellende wetten die ten opûchtE• van die vrijrnabug 
zijn ingevoerd. 

"Wij beklagen on~ over cle aanhouJende plunderingen der 
kaffers en andere ldenrlingen, en voornamelijk over den 
laatsten inval in de Kolonie, waardoor de grensdistricteJ: 
veroverd zijn en de meeste inwoners van allrs beroofd. 

"Wij beldagen ons over den onrechtvaardigen haat, die op 
ons geladen wordt door oneerlijke mensche11, die zich dekken 
met hun godsdienst, wier getuigenis in Enge!and geloof<l wordt, 
tenvijl wij niet instaat zijn ons te verdedigen; en als gevolg 
van deze vooroordcelen zien wij de Yolkomen Yerwoesting van 
ons land naderen ." 
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