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,ByL"Jag A. 

?ra<.'lemanl. het. wenscholiJk is dat. een Concept Regelm~nt 

voor het behoorl1Jk behcer v~~ het Lager en de Vr1Jwilligers 

van David l:~aosau Riet. Taaibosch en Bot.lazi tzie Gasebone 

opgest.eld omschreven en vastgesteld word zoo op en uit. krncht 

een besl~it v~n de Commisie bestaande uit de Heer R.F.c. 
Mu1ler, Capt. Raf'f en F.Corn. Weber aa.ngezien (sic) en bjjeen-· 

gekoomon v~r he~ opstel.len voorboovengemelde ReguJ.atien. 

Art.l. Om een Vrijwilliger te z1Jn moet men de eed 

van get.rouwheid nan de Krijgs Rand en Bestuur at'lem;en, en 

in 1ntreedill6 van ecni~e hooticr poaiet.sie of rang de ecd :.o 

al.s J.at.cr zal bepa&ld worden door de Hoog Edele Commiasie 

van Bcstuur. 

Art.2. Of":ricieren worden biJ meerderheid van atemmen 

gekoozen, al.s vol.gt.. As.Felt.oornet. door de st.emgereg1.igde 

Burgers van dien Devesie zoo ok de Feltcornetten, de Comman• 

danten door de stemgeregt.igde van l!eviesiea en d.~ commandant. 

General.l door alle stemgeregtigde. 

Art..3. Zij warden aangest.eld.voor een-onpepaal.de t.iJd 
-

en zijn bij aft.reeding herkiesbnar. 

J~rt..4. :oe Commandant Genera.al en· Commandant.en zal 

voor het aanvaardiging hunner bet.rekldngen voor de Commissie 

vnn Bestuur beoedigd worden, en alle ander Otficieren zal 

voor de Krijgsra!id beeedigd word. 

Art..o. ve eed van een Of:f'icier zal z1Jn als volgt. 

Ik beloof en zwcer plegtig trouw aon het. volk dezer Stana, 

in m1Jne betrekking naar Wet., regt., en billiJkheid te zullen 

. handelen/ ••• 
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hnnde1en, vol[;;'ens mijne baste kennis en geweten, zonder 

aanziens deo perzoons, dnt ik nan nicmand eenig gift o~ 

gunst gedaun o~ beloof"t. hebben, om tot die betrcr.Jdng to 

gcraut::cm, vnn niemRnd eenig gif't ot" gunst. te zullen ~ennet?len, 

wr.mnuar ik vcrr:ioedcn knn dat deze gedaan of bewezen zou 

wordcn on mij in miJne Betrekking ten voordelen van·de 

geve~ o~ gunstiger over te hnal.en. Te zullen gehoorzaamen 

aan de bevelen die mijn bovengestelden volgens de Wet, en 

niets nnders te beoogen dan de blooi de welvaa.rt. en onat"

hanklij kheid van deze land on volk. 

Zoo waa.rlijk Help mij God Almagt.ig. 

Art.6. str~ Depalinzen. 

A. Voor de Manschappen: En geval. niet. wordt·voldann 

aan de bevelcn de bevoegde magt. zullen·de nalatigen ~it de 

volgonde boeten bestrai"t word.en t.e wet.en:- Eenige perzoon . 

die zich verwijderd van de Lager Plaats :onder verlo:r, zal. 

voor de eerste overt.reeding beboet._wo~dt mit de ~oetcn van 

nict minder dan .een pond, en niet te boovengaande vijt" ponden 

sterling en voor de twede, niet. te booven gaande vij:!'tien 

pondon sterling, en voor de derde overtreeding zal. zulk 

persoon het krunp verweaen worden, hem zijn buit. ontnoomen 

worden,.en zijn regt als Vrijwillige~ ontnoomen worden, of 

behandel.d te word.en naar de aart, der zaak. 

D. Insubordinntie, zoo als oneehoorza.runheid, brutalit.iJd, - . 
dronkenschnp, &c., zal behandeld word naar de aerd van de 

zaak, en het ho:r het. vind. 

· c. Voor de o:t:ricieren, die sich schu1dig mat-:ken aan de 

boovon gemo1de overtreedingen - sullen beboet worden voo~ 

niet. minder dnn ticn ponden sterl.ing en zal van zijn post 

als/ ••• 
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al.s o~fic~er ontzet wordt, verder voor ecnig lnsubordinatie, 

zoo als vermclt of brutalitijd tegen ziJn meerdere of~i

cieren of H.E.Cormnissie 'van Bestuur, zal. hij dadclijk van 

zijn post ontzet wordt of en behandald wordt zoo als vermelt 

in Cea. t .... on B. van doze Artikel. 

u. Alle o£~icieron zal van hun post ontslagen of entzet. 

\YOrden, bic.i overtUitJen van misdanden. Krijgsoft'icieren die 

zonde:i1 reeden_beda.nken·of, ·weigeren die op bun uitgebracht.e 

kuusen, of' dia hun opgcdrnngene betrekking t.e a~nvarden 

zullen arm de vo lf{~mde boeten moeten vol.do en t.e wet.en van 

tien t.ot-dertig ponden st.erl.ing. 

E. Eenige persoon die zonder.verlof, eenige VU'Ur\vapen, 

zal n:fvuuren binnen een mijl van de kamp of ~ger pl.aats, 

za1 beboet worden mit een boeten vijf shil.1ings t,ot can pond 

sterling "De plaats door de Of":ficieren aangewezen t.e worden" 

"door de Lager cozn.1'1andant.". 

F. Eenige.persoon die niet. bepopr1ijk voorzien is van 

l\rijgsbchoeften, en 2ijn of~icier er niet meede bekent. ma~kt., 

zal door zijn Ii"eltcornet beboet. wordcn na.ar do au.rd der 

znak. 

Art..?. ieregatellinsen. 

De Teregstellingen van Officieren naa een behoorlijke 

1ni~el.everde kl.agta bij die Secret.aris van de _Krijgs naad, 

of van de II.B. Coromissie van Beat.uur zal zijn al.a volg, 

· ingevnl de beschu1digde de rang als Generaal 'bekl.ee, zal. de 

l{rijgs Rand, de H.E. Com."nissie van Bestuur verzock de za~k 

in handeling te neemen, zoo de beschuldigde een Commandant. 

is, zal. de f..riJgs Raad de H.E. Conmdssie van Bestuur verzoek 

om een van hun Leeden, mit. de ·Generaal. en een Com:11anda.nt., 

als/ ••• 
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iv. 
als Lid vnn de Ho~ ta laten zittcn. 

b. ne Comr:m.ndant.cn zul'len <lie bij hunne ingekoci.;;.cne· 

vers1u;tt.~m v.nn de l''eltcornatt.en da~delijk op ontvan~st. in~ 

l.everan bij de ueneranl mit. bijvoeging v~n hun eigene verslag 

benevans aenmeI_'koningen die, het. verder naar de H. E. co.m:nisaie 

van Hes t.uur in leveren. ' . 

c. De Corunumdeorende ~f'icier van e~:n Pat.rolle, zal 

dadel.ijk op ~erugkomst vcral.D.g docn vnn de uit.werkin.g van 

:lU1ke Pa t.rolie ann de :r::.r1Jgs Rnad. 

I.rt.. 9. lie Kri._igs zal bijeen geroepen worden door de 

Con1mandant. Generaal., wa.neer hiJ zulks noodig acht., of' a~s er 

bescbu.ldigen :ijn irlgekoomen t.egen 0t•£icieren o~ manschapen 

voor overtredingen geplo~gt. o~ op verzoek van de H. h. Commia• 

sie vnn Fiest.uur. Do Krijgs Raad zal beatnn.n ui t, al de Of':fi

~ieren a~nwez1e. De Hoogste o~~icier in Rang zai Voorzi~ter 

zijn, bij ong4 .. jkheid van at.ei'lWen zal. de stem van de voor

zitter beslieaend :ijn , 

· Art..lO. Felt- Cornet.ten :lull.en verpl.igt ziJn. ecn lijs 

t.e hoilden van de rannsc'hapen van hun i.•elt. Cornet.schsp,. alaook 

dienal.iJs,/ ••• 
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v. 

dionslijs, dio op e1Ach v~n de ~rijga nnad, moeten voor-

De Lijs zo:1 zijn nls volg. 

Na.a-non Pnard nesahrijv1ng . Amun1 tie · Ae.rimcrki11gen. 
_________ oM~~,_g~e-i~~n~~--~·-v~n •. 1~1--1~~~~µ:.i:::.:Re:n, __________ ..._ __ ~~----~~~------

----·-------.----------

" 
/1.rt.. l.l. 

a. ne H.l~.cornr1is:~i1Ct van nest.uur t,ezamen met. de Krijgs 

nnHd znl. zorgcm vaot- vo1doQndo Kri~igabeho~~n VOGl" d& 

VriJwi11igers. 

b. J~en Of:ficier zal door de Krijgs Rand anngesteld word:~ 

"Do nanstclling goedgckeurd t.e worden door de H. I~. Co11r:1iasie 

van lJcstuur", als Of!"icier vc.n Krijgs Behoefien. 

c • .Ut:i gcmeldu 4..lt°!'i<:iQr zal. *"·:n beho<.:rl.ijk ret:.itening · 

houden van J;,m-:1un1 t.ie en verant.woording doen aEin de .F.J'"ijgs Ra.a( 

vart de c·ntvangot. e!'1 Ui1'.¢ van f:X-ieiga Dehooften die veroe:r 

op vcrzoek verslaz zal doen aan de R. K.;. Comr~issie vnn Dest.uu1 

na ge7:te1de Ot"f'icier znl verde:r mr...nndeliJks verslag doen '1.t<n 

de ;\ri~!za P..a~,d t van do ontvangst. en lJi t.gai" van ¥rljgs behoet"t~ 

om:l\tr de hco:r'd. Vt;1.n t..1a.:mdel.1Jks Verslcg, de vorm van Vcrslag 

:ul zijn a.ls volg . - ' . - . 

<l. ~·.>chudule B. . .;·. 

Beschri.jving in Stoor.Uitga .... · · Besohad1£id. AaTh11erkingen. 
------- __ _......_. ............ _ ••. - p;t:i:'tl~!?..· ----··-.. _....,_.... ...... ~ ..................... ---·· 

Henry i.·7art.;tni lfQ., 1. 
H .. i;\• No.2. 

t'io. noc:.v;lat.un~ 
Wit.worth B..L. 

do i1.L. 
Loot.. ,' 
Bus Kruicl. 
(iro:e Kruid • 
.1.iO!>pit:tj • 

'', 

__________________ .. ___ ____.._......_....... __ ., ·- -----
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,,.) ... 
e. ;,.11e Krijgsbahoe~t.en basc'badigd moet voor ec ... 

Commissie van Officieren door de _Krijgs Haad ar.ngesteld 

vert.oond wo;rdt, en behoorlijk gecondemn~erd worden. 

Art..12 DUIT. 

Alle nuit. gcr.m.akte goederen wordt. gel1,jkel1jk onder 

de Vrijwil.ligcru verdeeld mit. uit.zondering van die Vrij

w1lligers die ove·r hunne verlof van af\vezigheid uit het kamp· 

blij "!' mi t. voorbehoud t. ech t.cr van het a:ft.rek. 

lstcns. Van een vergoeding naar evenreedighoid van 

schaaen_door de uitvoering van een Commando veroorzaakt aan 

wagons pa~rc~en of trck·vee. 

2ns. Van de Oorl.ogskosten door de Bestuur·uitbetaald. 

3rdnn. Van een onderstanq en belooning aan zwar ge

kwet.ste VriJwilligers. 

Art.l.3 .. cmr;PFNSATlE • 

In geval eenig Vrijwil.liger eenige schaden krijg ann 

ecnige eigendom in het Lager en t.erwijl.·in dienst, zul zulk:e 

schaden ua behoorliJke bewijs, voor een quorem van (J:f:ficieren 

danrtoe aangest.eld gewaardecrd., en uit~etaal.d worden. Ben 

beest o:f paard die gekwetst word, z~~ ~itbet.aal.d. word en dan 

de eigendolll van de Publiek word. 

Art. 14. BOE'i'Rr • 

Alle·boeten moetb1nnen 24 uur, na bet uit.spraak van het 

.Hof, a.an de Secretnris betaald word, t.en voordele van de 

Vrijwilligers kas, de secr~taris ~al,verantwoording doen aan 

do Kri.jgs nn::id op eisch, vr.m alle boeten ui tstamle zovrnl. a~ 

betaalde, en zal een behoorliJk'rekening houden van het zel.ven 

Art.. 15. HOOCNERAflll • 

a. Ee.nige porsoon (ii hem schu1dig ma.a.kt aan eenig mis

daad onde~ de hooid vnn l!OO&"Verraad., zo als Correspondentie 

mit de Vijand, het geeven van teeken aan de viJand, het 

vernielen/ •• 
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vii. 

vernielen van Krijesbehoe:ft.en ons toebehoorende, of oenige 

andere onderhandclingen mit. de Vijand of andere Mogenheeden, 

die strekkon zal.. t.ot IIoogveraud zal st.ra:fbaar zijn vol.gens 

de \'{etten van alle ~ha:f"de J,r;ogent.heedep • 

b. De Teregstelling van een persoon voor Hoogverraad 

za1 geschicden voor de geheele Krijgs Raad wicns besliss1ng 

finaol zal. zijn. 

Art._16. Eenig persoon die tereggest.eld word voor 

eenig hof en niet. behoorlijke eerbied betoonen zal do Voor

zi tter van zulke ho:f geregtig zijn he:n te beboet.en voor 

rainneochting van het Hof. 

Art. l~. De pligten van Korperaal zal zijn ala volgt., 

bet uit zit"t.en vnn dag zoo wo1 ala nacht wa.cht., te zien na 

. de re1nn~1ti v~n hun mi:mech~.p:pen _bun wepenen, ~n de toentn.nd 

van hun Arm11unietie ez. verder te geboorzamen de bevelen 

van bun meerdere. 

Art. 18. HI::T J.;.1\GER. 

h'r bestaat maar een lager poort onde~ opzicht van hot 

Lager commandant. en. eenige persoon die een1g and.er opening 

in de Lager doet buit.en verlof van de Lager Commandant zal 

vera.ntwoordelijk gehouden word.en voor eenige schaden die 

daar door veroorznkt worden, en zn1 vcrder beboet of ee-
s t.:ra~t wordt naar de uitwijsing van het hof. 

. . 

Art. 19. a. Eenige overtreding waarover in de hier-

boven omschrevene wet geen voorzieningen gemaakt en in 

st.rijd zijnde met alle besahaat'"de wetten zal behand€ld wordt 

vol.gens de H.omeinsche Hollanscho wet. zoo al.s algemeen in 

z. A~rika aangenoomen. 

b. Verder wnar goen voorz1eningen gemaakt is zal. ge-

reff ereerd v1ord nnar de Wetten van de Z.A.Republiek .. 

Art. •. 20./ ••• 

---- ------·~..--..·----... -------..-
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Ar*• r.(. '!:'? ~, ii'f7"J'.., J ., .. ~·11 ,. 

w " .J•~·· .J.' .4'"""" ~ 

Geen porsoon zal. aere<;t.lgd ziJn om hnndol. t.o 

dr1Jvon 1n G~rko aranke VC.41 e~nige soor~ aonder verlo~ 

het d.obhclc11 I¥1et. r...iu1.r)tcn voor geld enz. zal. ten strengste 

.Art. ~l. .De Zondng zal gehoud.en woNlen als · ecn Rust. 

.Dng voor lnens en vee i de Coromatlrl&nt. ueneran.1 znl t.ce zien, . 

mi't. t:ehulp vr..n de (;ma"""u:n..it\nt~n en Felt Cornet.ten cir~t. de 

opciroaare Codsdienst. behoo~l.iJ.k ~al gchouae.n warden, Eenig 

pereoc;.:r.i zich schulclitt makende door minacb.t.ir.g <.>£ t.ot hifjder 

t.e zijn, voor diegecnige die de Goct.sdic~~rt.. hcuden zal mit. 

een Gold Hoot.en t!OS traf',1 w.r.11~en ntJ.ar de aard dcr zcak. 

)~l..Jua ~wnn en goe(d)gekourd op hedcn de 2de clag 

vun :.raiJ in het Jaur onzes Heeren een duizend nclit. hr.mderd 

tue en t.nchtig te Poromo. 

A1"t• P.2. Dronkcnschap .:tal. gest.:raft. woruen met. cene 

· boe"tG van i'2 t.ot. s.::1.10.0. voor ecn Ambtcnaar de dubbel.de 

boet.~.· 

· · 'G.j .. v .. Niekerk, : 

Voorzet.te:r 
L.v. B. 

_____ _..._. ______________ ......... ________________ .,,.. ____________ ___ 
: .t 
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i. 

Bylaag B.~. 

Proklamasie van Massouw, d.d. l Mei 1882, 
1) \ 

erkennende die Bestuur. 
-~----~--~~~-----~ 

PROCLAMATIE. 

NADEM.AAL bij onderzoek ingesteld te Bloemho:f, Zuid-Afrikaan

sche Republiek, door eene Commissie van Arbitrage in het 

jaar 1871, voor de heeren John Campbell en Antonie Alexander 

O'Reilly als commissarissen, ten duidelijkste is blJwezen 
-geworden dat Massouw Riet Taaibosch en de Koranna-natie de 

oudste en meest wettige territoriale regten hadden op het 

grondgeb~ed gelegen ten Noorden en Noordwesten van de Vaal

en Hartsrivieren, van de vroegste tijden af en thans nog 

,gedeeltelijk door hen bewoond; alsmede dat voor de genoemde 

Commissie ten volle bewezeh was,-dat Botlassitie Gasibonie 

Molihabanie het wet~ige opperhoo:fd was der Bat.hlapin en .. aJ.s 

zoodanig moest worden erkend, thans ook nog het zuidel.ijk 

ge.deelte der hierboven omschreven gronden bewoont; en nade

maal door eene destijds zeke~ werkende politiek veel hee:ft 

plaats gevonden wat ons duidelijk hee~t doen zien, dat wij 

.in onze regten worden verkort, evenals anderen door Nicolaas 

Waterboer waren verkort en van hunne regt.en en vrijdom waren 

beroofd; zoo is het dat wij toen ter tijde hadden goedge

vonden, om door middel van wettige overmaking ~n territoria1e 

concessie onze regten over te makent en daardoor onszeiven 

met onze onderdanen onder de bescherm.ing te stellen van het 

Gouvernement der z.A.Republiekt welke bescherm.ing wij .hebben • 

genoten tot tijd en wijl een dergelijke schadelijke politiek 

ons grondgebied heeft a:fgeaneden door de bepaling der grenzen: 

van de Transvaal-Staat of z.A.Republiek'in een gesloten 

Conventie,/ ••• 

l) n Afdruk van die Proklamasie is te vind in R.3649/82. 
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Conventie, tegevolge wanrvan een deel van ons wettig grond

gebied, en wcl hct gede<=!lte da.arvan insluitende die aan 

ons ter woon varzekerde gronden, is afgesneden van de be

scherming der genoemde Regering der z.A.Republiek; en 

nademaal wij door deze handelwijze zijn blootgesteld ge

worden aan de vdllekeur en kwaadwillige gezindheid van den · 

oproerigen kapitein Mankoroane, zich aanmatigden te zijn 

groot-opperhoofd der Bathlapin, alsmede der Koranne-natie, 

ons als zijne onderdanen verklarende, dac,rtoe aangehi tst 

en ondersteund door speculateurs en rortuinzoekers, zoodoend 

ons trachten te berooven van onze wettige regten en vriJheid 

en dour miO.<lelen vc;u gewelu en wapent:n ons tracilten te 

dwingen tot onderwerping, waart'oe h.iJ met behulp van blanke 

vrijwi1ligers ons heeft aangevallen, onze steden gedeelte• 

lijk af'gebrand, ons vee geroofd en onze kinderen vermoord 

heeft; zoo is het dat ik, David Massouw Riet Taaibosch, 

genoodzaakt was ter verdediging van mijn grondgebied, onza 

regten en vrijheid'de hulp en bijstand in te roepen van 

vrijwilligers, onder bepaling en voorv.raurde zooals vervat 

in eene Kennisgeving te Uamusa, d.d. den 21sten dag van 

Januarij l882; en aangezien het noudig is dat deze verdedig-

· ingsoorlog behoorlijk word.a gevoerd en ten einde gebragt, 

en dat de regten van deze volunteers {of vrijwilligers) 

word.en gewaarborgd en verzekerd, en het grcndgebied der 

Koranna-natie worden beschermd; zoo is het dat wij me~ onze 

Randslieden hebben goedgevonden en mij biermede verbonden 

aan te nemen en te erkennen de Commissie vastgesteld, wet• 

tiglijk gekozen en anngesteld door onze bondgenooten en . 
vrijwilligers, wier bescherming wij thans genieten. En wiJ 

proc1ameren en maken hiermede bekend, dat wiJ de hierin 

bedoelde/ ••• 



I 

.. 

iii. 

bodoelde Comn1issie van nest.uur magtigen om voortaan in 

onzc nanen te handelcn en t.e regeren tot het einde. Al onze 

mnnschappen die in dezen krijg van dicmst zijn gelast. de 

genoor..1de com:::is.sie st.rikto gehoor.zanmheid en getrouwheid t.e 

bewijzen, zu11ende ecn leder, hicraan niet voldoenc.e, ten 

str~ngste worden gestra~t; en het. wordt biermede nan genocmde 

commissie uitsluitend opgedragcn en overgelaten om, indien 

de noodzakclijkheid het moge vereischen, zoodanige hulp verde:r 
• 

in te ro~pen ala zij moge gocdvinden. Het. is hiermede uit-

drukkelijk bepaald en vastgeste'ld, dat. het slui ten of maken 

van vrede alleen kan gesal1ieden door deze CommisGie met zamem11 

werking van mij en nijn Haad, en da:t elk doc\.llllent., hetzij 

voor of na het ui tvaardigen van dezen Proclamatie genin.akt, 

in strijd hicrmede of ten nadeele van de vriJwilli~er~, moc~ 

en zal verklJi•.:rd zijn van nul. en geener \-waarde.· 

Het wordt verder hiermede a~n genoemde Commissie 

van Destuur uit.drukke1ijk opgedragen om de·voorwaerden der 

verbintcnissen met de vrijwilligcrs aangegaan en gedateerd 

21 .. ranuarij 1382 en den 9den li'ebruariJ 1882 uit. te voeren, 

en m:i d.c daorin toegezegde plnc:t.sen nan al.le wett.ige vrij

willigers voor ecne ui'tg'l.t-strektheid van niet. minder dan drie-

duizend (::!OCO) Jnorgen elk, te doen verkrijgen, en aan belang

he>b'Lenden de beno.:,di&tde Acten van eigendom vocr zoodanige 

ple.o.tsen to vcrschaf:f'en, zullando ui tdrukkelijk n1oeten worden 

versta.:-1.n dat deze binnnn hat grondgebied van David ~iassouw 

Riet Taa.ibosch en de Korannn-natie gelegen plafatsen ~ moate 

genoernd wordon op pla.:• t.sen zooals Tt,:amoes! of' ander reeds door 

ondcrda.nen van Dnvid nassouw Riet Taaibosch bewoonden grond, 

of ook niet binnen den gr ... nd o-£ l.i.jncn die vroegcr door hat 

Gouvernement. der zuid A:f'rikaa.nsche Republiek voor het. gebruilc 

der Kor--/ ••••• 

------....... .-.-.._ . .._.__..,_. .. __ __,.._. __________ , ...... -- ---
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d(;:r l'~orannrt-m'.,tie ·wnrf'n t.oc:gekt:nd en a:fgGbnk~nci, onder de 

dt-JSt.i.jcts bes-... ca.nd.e Conceaai& tt1Sschcn nu wiJ1en Hs.ssouw 

Hi et. Tnhiboac!1 en t.oer.J:Qa.l:i &,--en Stawts-Preuident. 'Iho~w.s 

.t'ran\!ois Burgara. 

Alsmecie dat door de u:i.tgif'te van plnntsen a.an 

de vrijw1lti~ geen belemmerints of oudo1~rukking word.a 

1.oege'br::tgt &t~n de t;Tondcri ondc:- occupat.ie, <>f bewoond door 

het volk o~ ondcrdanan van hGt. Opperhoofd Botlas1tsi ..... 

Verd~r •ij het hicr.uade vast~eatcldt dt:.t &~dureruie 

den ocrlog de Cam.:~s~ie vrui Bestu11r, ter betere regeling 

ve.n znken en l1e't ui tvoer1ng van orde en wet, ha~:r vorbllJf 

en kanto:~r znl houden t.e Mam.oesa, de Uo,Jf'dstad vnn David 

!.~usnouw Riet. Tat:dboseh, opda:t. de gonoemde Comr1issie beter 

gelep;enhe!d moge bebtJen met. ons Opperhoo£den en met. onzen 

l{as;.d te kunnen ra.a.dplegen, indien de noodzake'l.ijkh~id &ulks 

moao vereischen. · 

.lngeval. t.uocchen de cont.ractee~ende partijen 

ecnige diJ1puut c.£ nioeil1Jkhe<1.en moge ontstaan, wordt aun 

de hierin bcnocnde Comm.fsr:;ie de macht. verleend om in zoo-

dnnige gcvo.llen de kwcstiean aan een der Stak ts•Uouvernemen

t.en, die zij het. meest. geschikt. acht.en, voor te leggen t.er 

beoordeE.1 ling en besl.is~.;ing, dan:van onszelve verbindende 

zoodanige beslisning en ui t.spra.r•k a:;~n t.e nem~n. 

',., -,.•1en onder onze hendt.eckening ·te Phuru."'1lon.rlJ 

op hedon cten l.stt~n ,: t'h1r r.k"1."1n'1 r:,:ei, in bet. janr 18C-O: twee 

en tacht.ig/ •• ____ .......... __ .. - ---- .... ----~ - ........... ,.,,· ~-· - ... ~--... ~ .. - ............... __..._ .. ··---·· _,,. ........... ~ -- ... ~-
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en tachtig, in tegenwoordigheid der mede ondergeteekende 

getuigen. 

DAVID MASSOUW RlET TAAIBOSCH, Opperhoo:fd. 

SA.AJ.BRAND zijn X merk OUKROSS, Raadslid. 

COR.i"\JELUS ti x ti Raadslid. 

. SIMONA If . x ti Veldcornet. 

JEREMIA ti x It Comrnandant-Generaal. 

DIDREK ti x ti KAAS, Raadslid. 

'l'ITIES ti x ti VELJOEN. 

BOTLASITSI GASIBONIE MOLIHABANIE zijn X merk Groot Opper
hoo:fd der Batlapins. 

ANDRIES GASIBONE zijn X merk Raadslid. 

Als getuigen: 

I Ttr1V1ELON 

MACCOC 

ANDRIS 

J .J. VIEBER, Commandant •. 

" X " Raadslid. 

t1 X " . Raadslid. 

. " · ·. X it Raadslid. 

Theodor DOMS, Sect. van het Opperhoo:fd David Massouw 
Riet Taaibosch. 

Johannes BASSONS zijn X merk. ·. 

_______ ,.. _____ .. __ _ 
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Bylaag C. 

Commissie aanstellende, den Voorzitter der Leden van 

Bestuur onzer Vrijwilligers te zijn Administrateur over 
I 1) 

het grondgebied, bevmond door onzo blanke ingezetenen. 

Het Terri torj_ale en Groot Opperhoofd David ;,~assouw 

Hiet Ta<;ibosch en zijne Raad aan hun vertrouwden en 

welbeminden Voorzitter der Leden van Destuur van onze 

beschermers, de Vrij~~lligers. - Groetenisl 

Nadema.al. wit1 op den 2f?sten Juli 1882 vrede gesl.oten 

hebben met i~ankoroane llolehabanie, die tegen ons oorlog 

gevoerd had, misleid doQr de verzekeringen van zekere 

Britsche AmbtenRren, dat zijne aungenomene, maar onwettige 

en niet erkende positie van Territoriaal en Groot Op:parhoo:fd 

over ai het grondt;Sebied, bewoond cioot" de .t)atlapin-, 

Batlaro-, Baralong- en Koranna-naties, ten zuiden en ~esten 

der Melopo en Hartsrivieren, zal moeten· a.an-erkend worden; 

En nademanl wij op den l9den September 1882 ons · 

zelven te zamen mot Mankoroane en met onze Grondgebieden 

en aanspraken overmaukten aan en onder de besch~rming der 

2.A.n.epubliek, die onze hier verme1de concess1e aangenomen 

hee~t, maar ons niet verhinderd de vredes-voorwaarden van 

den 26sten Juli '.1.882 ten uitvoer t.e brengeu en te regel.en; 

En nademaal. vlij door uitvoerend gezegd Vredestrak~ 

taat een Cornmissie benoemden, en de scheidingslijn tus

schen ons zelven en Mankoroane 1ieten af'bakenen, zooals 

beschreven in onze Proklamatie van den l6den Januari 1883; 

·En nademaal aan-orkennende en goedkeurende al het

geen door de Commissie van het Bestuur onzer Vrijwilligers 

tot/ ••• 

------------- --------------·--
1) Gepubliseer by S.J.du Toit, DE Bechuanalandsche Kwestie, 

pp. 87 .. 88. Die oorspronkllke stuk ko_n deur my nie 
gevind word nie. 
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ii. 

tot nu toe bepaald en yastgestel.d was geworden, hetwelk. 

wij nu bij deza vaststcJ.l.cn en bekrachtigen; 

En nademaol wij het noodig achten, ten einde de 

vrede en de veil.igheid van onze onderdanen te veI_"zekeren, 

en arglist.ige en booze onruat.st.okers en f'ort.uinzoekende 

tegen te gaan; 

Zoo is het dnt wij hct voor noodzake1ijk houden dat 

ons grondgcbied, en vre1 het dee1 er van nu bewoond door de 

blanke ingezetcnen Vrijwil1igers, en ook andere door mij 

danrt,oe gernachtigde personen, onder beschaaf'de wet.ten, in 

onze nac:.m en ter onzer bchoeve worde.n bestuurd, en dat voor 

da.t doel zooveel van ons grondgebied zooals voorzegd, ala O 

naar behoorlijk ove1~1eg go_ed zal dunken, door U geprokla.meer 

zal word<::n cncler den naam o:r tit.el van den (St.er)"STELLALANI 

En wij aonstitueeren en stellen U of diegene die na 

uw bcdunking wettig gekozen zal worden, a1s·de Voorzitter 

van het Bestuur aan, te zijn de Adm.inistrateur van het ge

zegd grond~ehicd, en verlangen verder dat alle grondgerech

tit;den in bovengenu·J ld grondgebied zul.len worden voorzien van 

e~ne behoorlijkc akte van transport., ond.erteekend door U o't 

Uwe plaatsvervanger, en dat·gij U in al.le zaken zult. ge

dragen overeenkomstig het Vredestraktaat van den 26sten 

Juli en de Cassie van den l9den September 1882. 

En voor het volbrangen dnarvan.zal dit zijn uwe · 

volmacht.. 

Aldus gedaen te Mamusa, op hede11 den l8den dag van 

Jrmuari 1883. 

(Volgen handteekening van David Massouw Riot Taa1-

bosch en zijnen Raad). 

______ ... _,... ___ 
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Bxlaag D. 

"Aanspra.ak van z.H.Ed. den Administr~teur G.J. van Niekerk 

narnens de Leden van Bestuur over David Massouws Vrijwilliger1 
l) 

te Losa.aa, den 23sten FebruariJ 1883". 

"Achtbare Heeren! 

Namens de Leden van Bestuur, heb 

ik de eer U all.en hier op onzG Verbradaringsplaats te ver

welkomen. i'liijne Ueeren! Gij ziJt gekozen e~ hcbt. op 

U gekomen om het gereedschap uit do handen der oude ~ouw

meeoters te nemen.. Zijt gij bekwaam ervoor? .Hebt gij den 

vereischten bouwstof om dit ge~igtig werk te voltooijen? 

Zoo jaJ Gaat dan voorwaarts, maar ze~ gij neen~ dan bid 

ik U mijne lleerenl om, voordat gij begint, met Uwen arbeid, . , 

eerst van den grooten Bouwmeester van •t heelal te vragen 

om U al het tekort komende te schenken.. Weet. Mijne 

Heeren! dnt de sterke stormen welke Gij te kampen zultheb

ben, U zeker zullen overweldigen, indien gij niet de kracht 

van Jezus onzen Koning vraagt en bekomt. 

Het is U allen bekend hoedat. wij overal veracht ziJn 

geworden, en hoev~le valse blatlon op ons zijn gelegd. -

1-Iooi t hebben onze znken e<:m onderzoek kunnen krijgen, het.

wc.lk ons in staat zoude gesteld hehben, om aa~. de wer~ld 

te toonen, dat wij niet den naa.m van "Hoovers" en Vrijbui tel's 

verdien~n, maar, dat wij hier gekomen zijn om Moord. en 

Roof tegen te gaan. Toont gij dan nu aan de wereld wat 

onze bedoeling is; toont aan de bl.a.nke bevolking van Zuid

Af'rika, da.t wij geen Barbaren, maar een Christen vollc zijn. 

Handel zonder nanziens des perzoons onder de bl.an.ken al.hier, 

van/ •••• 

1) Hierd.ie toesprf\t"!.k is gehou by geleenthe1d van die 
opening van die eerste Vo1karaad van Stellaland. (S. 6). 
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van welke nasionaliteit ook,.doet gelijk en regt en gaat. 

moord en roof' tegcn ondcr naturellen. - Laat geene verdere 

blocdvergieting plnats vinden. Houdt U ae:.n het vredestrac-
I 

taut vnn den 26sten Juli,j en aan de Sessie van den J.9den 

September 1882, als de grondslag van Uw bestaan. Toont ook 

aan de l~·aturel.len dn.t gij wet en orde handhaat't. Gij .weet, . 

mijne Heeren! dat gij gedurig rnoet waken voorde 1istige. 

Fortulnzoekers, die zich ~oor hunnen gladden tong en haast.ige1 

pen onder U inmengen, zij zijn onze Verraders, de Verraders 

van onze gansche Natie. Houdt hen uit uwe zaken, en vol.g 

de eenvoudige maar ffelukkige Boeren-·Poli tiek. ~ij zijn het., 

Mijne Heeren! de :fortuinzoekers, die hunne zakken z.oeken te 

vullen met uwen arbeid, en die dan wn~neer zij de begeerten 

hunner harten verkregen hebben, zich zullen verblijden en 

verheugen in Uw J.eed, wnnneer Uw vijand zijn dorst in Uw 

blocd, of' dat Uwer kinderen zoude lesschen. Handelt dus ge-
~ 

lijk onze Vaderen. Kent en dient. uwon Schepper, handelt naar 

Zijne bevel.en, en ovt.1rennkomstig zijn onf'eilbaar V/oordt dan 

hen ik verzekerd, mijne Heeren! dat binnen kort alle ware 

zonen van Zuid•Af'rika zioh zullen overtuigd gevoelen van het. 

nut uwer zank. Werk ijverig voor d~ belangen uwer kiezers, 

maar houdt in het oog, dat gij trouw gezworen hebt ook voor 

God, en, dat gij onder uwen heiligen eed geen vnder broeder 

o~ vriend hebt, manr 1nat van nu af aan waarheid, opregtheid 

en godsvrucht, Uwen vnder, broeder en vriend zijn, en de 

J:ontnE dP.r Koningen zal U nooit. verlaten. Nu mijne Heerent 

ik bevecl tJ allen ondcr de beschermende hand van God, en geef. 

de znak ann u over, vertromvende, dat. gij altoos bekwaa.m zult. 

bevcndan worden om rakansohap van Uw rentmeesteraahap te geven 

hier/ ••• 

-----------------------------------
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iii. 

hier en ook namnals. Nog wenschte ik u, achtbare Heeren, 

voor te legl:en <le bier volgende punten tot bes tier van di t 

grondgobied, hetwelk i1:- ·zecr noo.dig acht. · Het is nu een 

jaar gclcden, dut vij hier beaonnen ziJn, en hoewel zwak, 

hebhen wij eer be.wezcn, en om met Gods zegen, onze zaken op 

vaster voet te stcllen, . zal het noodig ziJn, nac:,::.r mijn denken 

om de volgcnde artikclen te overwegen; en hoewel wij ons 

ontsl.ub van u, achtba~ Ligcl.iaw.a zul.iau krijticn b1ij~ ik 

eenigen tjjd bereid, om, op verzoek, naar nliJn zwa.k vermogen, 

U bij tc e.tnan, mot raad en dat.d. Ik zoude voorstellen de 

volgende punten; na.oelijk: 

a. Ter bewaring van Wet en Orde, ecn Politie magt van 25 man 
op ·t.<~ r5.gt<m op de e;ronzen, om dieverij voor te komen. 

b. Geen kluurl.'i.ng toe t~ laten door het is-r"onclgebied zonder pas 

c. Zoo spoedl.g mogelijk een Landdrout te krijgen op Uw dorp 
VriJburg. -

d. net land to regeren met. zoo weinig ambtenaren mogel.ijk. 

e. Zoo spoedig inogelijk. eene beg"rooting op · te trekken. 

t'. Strenge ma:::.t!~egelen t.e nemt::n met be trekking tot Ammuni tie. 

·g. De landoccupat1e vast te stelleni 

h. UT,11en Poli tiekapi tt:dn, zoowel a.ls uwe andere ambtenaren, 
order te goven .zonder onderscheid de naturellen gelijk en 
reet te do~n. 

i. 11Jaauwkeurig toe te zien, dat. Uwen Burgers gelijk en regt 
g0schieddcn met hctscen zij te vorderen hebben van hunne 
Officieren • 

.j. llet publiok gocd \;.C: :Luten ovcrwodun vo0r dat zij een Vooruru 
kiE-1zcn, ten einde hen in do gelegenheid te stellen om eene 
verstundige keus uit te brengen~ . · 

k. Het vrijje doorvoer van Ammunitie te beletten en niet toe 
tc latcm, dat zulks naur de Naturellen St .. anunen ve1•voerd 
wordt. 

1. Zonder verzui!n in corJLlUnica.tie te komen met de Voormannen 
van Moshette' s Vrijwilligers tot het da:::irstellen van een 
postvervoer. · · · 

m. Een goede tronk en Kruid Magazijn zijn zeer noodzake1ijk. 

Achtbare_IIeeren! vertrouwende, dat gij deze punten 

goed in overweging zu1t nemen, en uitvoeren. Ik.heb gezegd. _ 

Ik heb de eer miJ te noemen 

G.J.v.Niekerk." ___ .._ ....... _. ... 

-----------------~ .. -. ... ;;...._ .. _______ .. _ ..... ____ ,_ __ _ 



, Bylaag E, 

Proklamasie van Stellaland as 
l) 

Republiek, d.d. 6 Augustus 1883. 
----~------~---~-~~ No.l.. 1883. 

PHOCLJ\P.~ATI E 

i. 

Van z.H.Ed. Gorri t Jacobus vtm 1~·1ekerk Adminiatrateur van 

het Gouvern~ment va.n Stelle.land daartoe gemagtigd door het 

Territorias.l Groot Opperhoo:f'd David M.assouw Riet Taaibosch 

ui t lr...rnch't van de Akte van a.:ms~elling vnn_ den 18den Januari, 

1833, in overeE:nkomst.i~ h0t. Vredesbeslui t ve:n den 26sten 

Juli 1882, en de Procl~.matie van den 16den Januari, 18~3. 

Ae.n allcn· welke di t :r.1oeen zlien o-£ hooren lezen. 

SALUU'l'l 

Nn.de."1la.:.1l tot behoorlijke hanclli!:Winz; der wet, alsmede 

tot bevordcring der beln.n.gen cler ingezetenen van deze gewesten 

het no~.,dzakelijk is, dat overeenk~mst.ig boveuvermeld Vredes-
' . . 

besluit van den 2usten Juli, 18<:32, Cessie van den l9den Sep

tember, 18<»2, en Procla:natie van. den 16clen Januari; 18.83, dit 

J.and als een on~fh~mkel:ijke 8tn::~t word geproclameerd. 

Zoo is het dat ik Gert Jacobus van Niekerk, Administra

teur van hct Gouvern.ement van Stella.land heb gocd~evonden, 

gelijk ik gocdvind bij; deze, om de gewcsten tot nog toe bekend 

al$ Stellt:•.land en golegen a.an, en wel t,en zuiden en ten noorden 

van de Hartsrivier, te proclameeren te zijnde 

RE!'tIDLIEK van STELLAI.J\.NU. 

E'n dat de hoord zetel dezer Republiek zal zijn het alreeds 

gevestigd do~p.Vrijburg. 

En deze proclrun~tic zel zijn en blijven van kracht tot 

tijd en wij1e aan de Cessie van den l9den September, 1882, 

zal zijn vol<l.aan. 
A:l;.dus/ •• 

IL). Hierdie stuk is reeds gepubliseer by s.J .Du fJ.'oi t, De 
Bechunnalandsche Kwestie, p.88; en Dr.Vl.J.Leyds, Het In
sluiten van de' Boeren-nepublieken, P•P• 326-337, mar"r word 
hier weer gegee we~ns die bela.ngrikheid daarvan.(S.S.279, 
R.4035/83). 
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ii. 

Aldus gedaan te Vrijburg Rcpubliek van Stellaland, 

dezen 6dcn dn.g van Augi.lstus, in het jaar Onzes Heeren Een 
I 

Duizend Ac.ht Honderd Drie en Tachtig. 

God behoede Land .en Volk t 

(get.) G. J. v. Niekerk 

Administrateur. 

J.H. v. Boeschoten 

Gouvernements Decretaris .. 
............. _.,... ________ _ 
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Uittreksels uit briewe van en 
a.an Genl. P .J .~Taubert. _______ .... _ 

.. 

1. 

Brie£.van Joubert.~Gey van Pittius, d.d.17 Agg~l883 
l) 

"••••••••·Ek heb UEd. la~ts geschreven over de vereeniging met 

Stellaland - La.at da.-.rtoe tog niets onbeproe:f't en verzuim tog 

geen tijd. Doet het zoo spoedeg als inaar mogelijk - en stel.d 

zoo u_;;a • .rlegereng op vastten voet - en als het mogel.ijk es -

vent ook di vrientschap van :r.Iontzia en Mankoraan - Laat hun 

verstaan dat het tot hunne eijgene voordeel es dat zij vrede 

met UEd. Gouvernement o:f' Governementen heeft en behandel hun 

• 

dan ook zoo dat er waare1ijk ve:I"trouwen kan koomen. \iiJ moeten 

nu alle zoeken naar de vrede voor Zuit A:f'rica.. Daartoe moet 

alle zoowel zwart als wit zamen werken. Vereenegt Zuit A:f'rica 

moet nu aller uitroep ja aller ••••• zijn. Verkrijgen wij dat 

dan hehben wij allcs. Verkrijgt wij niet spoedeg een vereenegt 

zuit A~rica dan vreest.ik dat het Jengodom bennen kort zal 

ontwaken en komt wij nu nog eenmaa1 onder het Jengodom - O v1ee 

dan het nrme Af'rikaans geslagt - ·.oaarom nu op Africanen. Het 

es a.ltijd kent uzelf'en - met God voor oogen help uze1f'en -

.-eendrach maak roach - Daarom eendragtelijk te zamen gewerkt. 

Nu i.k agt bet hooga nodig dat UEd. en uwe vrienden 

ook bij di At'ricaander Bont v:ort aangesloten. ••••• II 

"·····•••• Mcnchien mog- het u niet gevald dat ek nu een 

Commies ie na:1r de Regereng zenden maar voor ons is de zaak 
' 

daze: Wij hcef' hart gevochten voor ons land en ons no.tie. 

Wij .zict de groote nadecl en voor de varc::<:~nigde Zeud A:frika 

wanneer deze neuwe Conventie moeten blijven stao.n. ·wij ziet 

1). Joubert -Kolleksiej 1995, P•P• 134 - 136. 
2). Ibid, 326. 

,, 

oat/~ •• 
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dat. n1 ons arbeid en moe(i)t.e die wij bier gehad hee:f' ja 

zel.:f"s hct opo:r:f'erongs van leven en bloed gcdas.n es ten voor

dele vc.n .J:ngolsche (n) en Engelsgczcnden. ~·;1.1 ko.n vnndng met 
' 

smart ze(g)gen dat wij getrouv;a A:f'rikanen een neederla.:-~g heef 

onder wegloopers en vagebonden die hier en gevlugd zijn en 

aan de kand der Engelschen staan. Zij belach ons en bespot. 

ons en wij moet voor hen swegt.en niet omdat zij ec.n mcerderheid 

hec:f maar omdat. zi.j Engelsgezend zijn en geholpen zal. worden 

door de imperiaal Gouvt.. tegen ons. Wij waren zoo zeeker van 

ons zaak dat wij ons zoo hnatal.ijk hee:r gemaak bij die pa1•tij 

dat ik bijna zoude zegv:en- n.~em u dokernenten en papieren - ek 

ga niet weeder naar Vrijburg~ Egter terw.11le·van mijn naam 

kan ek niet anders maar de woelengs zijn nu zoo erg dat ek 

niet langer kan wach en dartrom ~end· ek de'heeren Muller en 

De Lnrij nanr U.II.Ed.~Regereng en blij:f hier in de volle ver

zekereng dat zij niet onverreg (ter zake) zaJ.,terug komen. 

Hier ga.ad nu ons tegenpartij rond om de menschen te doen ge

l.ooven dat al. dle perzoonen wiens grond beuten de.lljn valt 

dezelve zullen behouden en dat de anderen die in de Transvaal. 

val.t hun grond zal verloor. Dat. doat mijn ze.r.i.k ook groot 

kwa.at. llu ,eG hct groote punt. voor mij wat moet ik (doen) om 

ons land en ons natie ni€it tegen te wcrk. Daarom· is· het dat 

ek naar Pritoria stuur met do hoop dat. ik niet lnnger op 

~onzckerc gronden bohocf te hnntlelen. 

Ek ben.verplig om nu strenge rna«tregels te ncem 

endien de lijn niet. crkend word door de 1·ransv~al want ons 

ret:cotratie karitoor en Umc.ki.rost kantoor ·staad nog t.e Vrijburg 

en .kan ec:nige dag en t.le hnndcm (der) vijanden komen. ~'lord de 

lijn dus erl:.:<md doc;r de 'l'ransvaal. Gouvt. dan es ra.ijn zauk nu 

om ter wi1le van de arre(me) menschen d\e hier zijn te trachten 

om rus en vrede te houden mets dat. wij verzekereng krijg van 

ons regtan a.an baiJdc zijde der· 1ijn en dan ook tegen mij/n . 
. · . · zin •••• 

----------------· ·- -"---- - --~------
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zin en wil te werken 01.11 hun die buiten de lijn valt onder 

da Koloniaal '3ovt. te breng. Anders ken ons areme partij 

het niet houden doch de Heer gee:f a.at er e~n andere weg voor 

ons moge zijn. i 
• • • • • • • • • • 

J::.ndicn wij moeten schieten ek ben klaar om te 

bei;end en ruet 1;,asou zijn hul.p te zien dat de lijn niet ge-

mu&k iuord •••• If 

1) 
Brief' vun Joubert aL~n Van Niekerk,d.d.5 b~ai 1884 • 

"······· •• llet heef"t. mij v~rwondert dat. ik van U Bd. in de laat 

ate tijd niets meer vernoomen hee:f't. Laats Zaterdag evenwel. 

heb ik e~n b.rie:ft en Ui t.voarende n.aadsbeslui t b:fj de beer 

Bodenstijn gezien en dat heef't. mijn enegzens di rede doen 

vcrstmA.n. ',:ant d~o.rui t ruoet ek verst.o.a.n da.i. er groote ver-

andareug en o;.nkcereng is e;ekoomen en de polletike plaan van 

StellalM.nd. Ik versta&t riu dat 6.e plaan nu es niet l.&nger 

tot de Transvaz:J. mao.r wel tot\ de .Kac;.p Coloni den toevlug te 

ne:·'.Gn zoodat nu cl~ vred~svoorwQ..~rde met. of tusschen ;;azou en 

.:,:ancoraan ~c::>loten v:::,,arbij Concessas gema.<:o.k_ wert en beoloten 

•11ert c.lleen bij Tra.nsvac~ls Governe!nent ene;elij:r te w.orden nu 

gchccl opgZ.(Jcven. zijn en zoo.wel. van 3teJ.laland als van vranko-

rann verbrookcn wort en zoodoende vrijspeJ. en open door (deur 

aan fv~eckenzie Worden verl.aend - Ru ik wel er niets van zeggen 

ma:::ir di ti,jd ~al ler~n. Voor ef'rs zAl. er den en SteJ.1.,q.l~nd 

gec1• andere Governcment regeer al(s) onder opperheer Mackinze 

en zijne planne ·es openbaur en een ei,jder. we..:-t wat dan volgen 

zal. :!loee de Kaap Coloni wijger e1J(1S te doen te hebbcm met. 

Bucannlr-.md dan heeft :.~ackonci vrij spel met· zi.jne ••• ~. mac ht. 

om ~ijne po1lit.iek en plane ui-c. te voer. .r..eurt di VoJ.Ksrnat. 

di Conventi goet dan kan bet nocit weer sprecken van onregt. 

of/ •••. 

1). Joubert-Koi1eksie, 1096, p.p. 260-263 • 
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of" gewelt mn.ar moet dan maar en hun.ne eijgene water swemmen. 

Voor !"ti~i zal het perzoonclijk moeij lijk zoo niet gehee1 on

moi_Seli.;j;:. zijn ou1 hun tE! hclpen oni di Conventi na te 1even. 

~ie 1.-:n.·,r vo•;l"' e0n Ot'.<mhl.ik vmt Lord Derbi er zalven van zegt.. 

De vreugte di de j iengodom er nu rer::ds over bedrijven - en 

hi,j is nog maar en aRntog. Hoe zal het zijn o.1s hij eerst. en 

belcgereng e~. 

N'u waurde vriend tot nu toe had 11{ nog altoos aa.n u Ed. 

geschri;jven uit een oogpunt waaren ek die belangen van steJ.1a-

lands enwoners vnreonzelvAg en op gelijke voet za.man gaande 

met di bcl<mgen van '.Cransvnal nu ev~mvel de zaken zo<? zijn 

mijne zienswij?.e verktrnrd znl kunnen vcrstann en wel. daarmn 

zoeials ik hoop en tP.n volle VHn U Eo. vertroud c:i hurt.clijke 

vricnc1nc:1ap vnn U Ed. en het pollet.i~k en op dat gebiet. af"

sc!1ei.jd nemen. M:oge het evenwel ooit ge'heurcn da.t het Af'riaaan- ! 

schc bela.ngen op cien spel sta:-~n en hfl.::1.J"e ~el£ en ~mare 

belar1gf:'n door mi~jne swald~e hand en raad gedient knn warden en 

ik mi.} n met hun gevoe J.en kr,_n vereeneg o:r ens tem:ncn zal ik met 

zooveE:l kracht. en rroede wil a.ls den alJ.cen Wijze mijn achenken 
. 

mogt mij ten dicnste stellen van mijne nat,ie. ;1i1aur veer het 

tegem·ro•Jrdige r-evoel ik mijn niet enstuat· Gtroom en vloet te 

wederstn· .. n en zal dus op betere tijden blijven hoopen en wagt.en 

wat de Heer en Albestierd.er van· het lot dcr naatien mij te · 

zi en en te vm•st.an.n of" te doorworstelen geven mo gt. 

Vertrouwende dat hij ook staets uwe gelijdster moge wezen 

en bli,jvcn t.ot den eijncle toe es het dat v.'ij arme Af'rikanen 

nog meer er; 12nger dooriden veur van verdrukking en door den 

smeltkroes mocten gaan om tot onze nationalitijd en volks

bestaan te koomen·- wel hij di hot. lod der volken der groote 

naties/ •••• 

------------------·-.. .....,_,·----------·---
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nat.iea der monargen en .i;,.ijzerrijken besti~rd ·vei .. ~t:i-1..t:lJ. het. 

miertje en het. stof' niet en .za.1 ook onzer nia~ vergeten. Es

rael ·rnoesten 400 jaren de beJ.of'ten aan Abraha.-rn gedo.an e.:fwagten 

en toct'te de Heer lang it:.og vijlen zijne beloften niet - neen 

hitj kornt. - hij komt gewest ... Daaroro. al es er donkere tijden. 

voo:;." o .. 1s vol.k. la.-: t ons rnar:lr de ho..:1p vashouden • De Heer zal. 

koomeri - Voor ous zal ook e~ms de dnge1--aat hoerlijk opgaan 

vrocg o:i."" laater - en da.1rom al kan ik (niet.) op hot. tcrrijn 

blijven er zal wel. altoos een gcvon.den wo.r-dan om het terrijn 

te houuer.. .Neomt. da~1 nu blj <le~e mijt1~ hart.elijke dank aan 

voor hetgeen gij tot zoo verrevoor ons volk en dus ook voor 

ons ge!lleenachappelijk belangen heci't gedaan ...... " ________ ... _____ _ 
1) 

li£ief van Joubert a•~n Van Nieker&~ .•. d.30 se2~~g£~+..§§1_• 

11 ••••••••• Bij <li tijd dut u deze brief"t zal. ontvangen hebben 

zal u wel di VoJ.ks:tem. lezen waaren· ni,jne bedankking door veel• 

len 1.rnt groote blijdscriap· vernoomen zal worden - het is mijn 

een pij.aeJ.ijk za<ik dc.t'.crover te schrijvian ma~r wo.t zal ik doen? 
mi.in esl\t-;t;Jen andere wegt. opengeln.ten. Ik moest bedank of' den 

a1·1ergrootste verncdering en schande .af·wa&.rten. . ........•.• 
Blcef't ik in dienst dan ksn. da:1rdoor onbe:i"'ekent veel kwaat 

aan do Hc?ubliek gebenrcn en als ik mijn naati en la.n.d niet 

go0d kun docn kwaa.t wil ik hun tog niet doen. Daarom liver 

bedank dan illijn lund en voJJ\: te zien ondermijnen. i'J°U waarde 

het~r gij weet hoedat wij plane gemaak hee;ft om zoo mogelijk 

Stellaland en Gozcn op wettig en behoorelijke wijze onder 

beschcrmcng en wet der RepubJ.iek (te) brengen en had.de Hoog 

E<.lle Re,g-ecrcmg ons laat dooi .. werken dan was bennen·de 3 maanden 

stellaland en Gozc en wie i.•;<:rnt wat meer onder de Republiek 

ma:.lr/ ••• 

1). Joubcrt-Ko1loksic, 1995, P•P• 275-376. 
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m.nDr nu vrcest ek d.c:n, de onklanrgemal'kte lupwerk weder za1 

moet.cn w0rdcn overgcmn~.k en ha.l:f verbroude znken korc.en noo1t. 

weer goheel goet ter~gt. nu zal men hct. le.ten voorkoomen 

als of ik tcgen aanh~gt.ong vnn het lnnd ben maar mijn heer 

en vricmd gij wcet het tog van bet(?r. <;ij kunt het dus 

tegensn~ceken. Ik was er voor d.at di land l:ioze en StelJ.a-

land op een behooreli.ike doordnete manier op wettige en on

verbreekba.re wijze onder de wet en gezngt der Hepubliek zou 

warden gebrap,-t en het Jrnmt mijn voor of' er eijmant bang 

vo0r vms· dn.t zulks onder J'l'l:i.jne h:.:i.nd. tot stand zou worden 

gcb~ae-t en dnr:.rm:i moost de Prezedent ovetTe (den) worden om 

ccn ondonrdr-igte (stnp) te neemen op zoodaneg een wi,jze da.t 

ik daardoor ter n~der ae~orpen en voor nijn naatti verlooren 

vrordcn ••••••••• 11 
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