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III, Presidente van di Transvaal. 

Andries Prctorins 
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Grikwalanu an eli Koloni 
angeheg 

Di Transvaalse Vryheids-
oOl'log ... 

Docdyan Cetywayo 

] :J() 

I 
Sir Charles Warren syn 

1880 Ekspedisi ... . .. 
Goud ontdek in Transvaal 

1881 I nIatabeleland ingenomen 
188.! Dalagoa Spoorweg geopen 

VI. TANCRED O'ER Dr IL\.FFEROORLOG VAN] 8-tU. 

1885 
1886 
]8\)-10 
18!)·) 

In di geskidenis self het ons net 'n verhaal gegc van di Kafl'eroorlogc, sonder enige anmerkings daarby. Dit het ons expres laat bly vcr 'n aparte Bijlage. Di verhaal wat ous gege het is verdi grootste gedeelte o'ergeneem 
11 t Engell"e shywers ; di het natuurlik aHes in di beste vou'e gele. En om; plan \ras om in di Bijlage an t,e wys : wret "1 mmp di K(~t!'el'oorloge vet OI~8 Koloni WetS i-hoe koet cli Engelse J'egering hztlle claw' in gerlm het ;-wat 'I~ oll.ljclukkige stelsel dit is om Gouwemeztrs weg te roe)1 in rli middeZv(tn oorlo,lff! ; 

- 'tOP dom rlit was om 'n Kaiter-poZiis te vorm om KatJers te bedwiny;-hoe III/nosel om Ttetlrtate met wilde ]((~tJer-7capteins te sheil en clan ilaarop te r, ken; ens. 
:\fal' dis dinge wat eli meeste Afrikaners weet en by verdeI' nadenk self kan insiin. Daaroll1 salons liwer ons lesers verplaas in di mieldel van cen van di oOl'loge, om huHfl eli ware toed rag van sake betel' te leer ken. Ons het ons lesers 'n beskrijwing gegc yan rli oorlog van 18.!6, soos ons elit lees in geskidenisse Wilt Engelse geskrywe het van iii Koloni. Laat ons nou nog 'n nittreksel go van eli beskrywing yan 'n oog- en oorgetuie van eliselfcle oOl·log. Dan kan eli le. er self eli vergelijking maak, en eli gevolgtrekkinge claaruit aflei. 
Di uittl'eksel is geneem uit 'n kleine boeki, getitel: "BRTEVEN "UN 8m PEREGlUNN i MAITLAND, K.C_B., E~Z., GOUVERNEUR VAN DE KOLONlE DE IC\..\.p 1JE GOEDE Hoop, OVER DE~ TEG}jNWOORDIGEN KAFFEROORLOG, DOOR A Ln. J OR. 'rANC'RED, D.D." Di "Brieven" is eers geelrnk in eli ZlIid A li'ikaan, en toen naelerhand by makaar in 'n boeki geclrnk. 
Di nittreksels is ol'clentelik lank. Mar eli skrywer kan ni help ni; Syll hart het al te lekker gekry toen by dit gelees het, en hy wil hoop clat clit eli hart van elke Afrikaner sal goeel eloen om dit weer te lees. Snlke kJ ine boekiis verslinger so gou en dis tog jammer. Dan, 'n oue spreekwoorcl se ; " an cen strooitji kan 'n mens eli rigting van ili hele storm siin;" po is c1it oek hiir. As ons in di een oorlog goed tuis is, dan s.'1,\ ous betel' o'er al di aneler kau oorcleel, en 'n betel' insig kry in eli hanuelwys van di Engelse regel'illg' van eli dag af. 
Di skrywer is self 'n Engelsman, eindlik 'n Ier van afkol11s. I1y het lat l' in eli Pctrlement cek gesit, en nimanel ontsiin ni. Dis te wens elat ons meer sulke manne hiir gehael het. Di doel van syn "Brieven" ge hy self op :"~[ijn doel in het schrijven dezer aanteekeningen was, om de aanclaeht cler menschlievenclen te vestigen op de vele rampen welke oncler mijne eigene opmerking voorgevallen ziju, en u'elke niemancl alMer ont1cennen lean, omdat ze Ilaw/zet7cen zUn, maar welke in Engelanel ...... jammerlijk verdraaid voorgestelcl worden ".. . .. 
"Indien het yolk elezer Kolonie vernlaatst wercl naar het Moederlancl (Engeland) en een timde moest vereluren van hetgeen men alhier te verduren heeft, zonde het Ministerie zich dadelijk beijveren om spoeelig herstel aan te hrengen ; en deszelfs klagtell zonclen gehoord worden door het geheele rijk, van de witte rotsen van Dover tot aan ele bevende klip van Lands End. Eene onversehrokkene en onafhankelijke drukpers zonde deszelfs lang-verdragell 
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iijden voorst,tan, en het publiek gdvocl zoaJe de slapJndeu ell ollvcrschilligen 
opwekken tot krachtdadige ell heilzame lmatregelen. Horatius zegt, dat 
'het klimaat onze geneigdheden niet verandert (coeluin non nnimwn mutat); 
maar voor de eerste maal ben ik geneigd te denken, dat eene Afrika.'l,nsche zon 
.invloeJ gehad heeft op de stoute zonen van Brittauje, hunne krachten vel'
zwakt, en hen herschapen heeft in inlandsche planten op eenen Lybischen 
~rond. U we Execellentie moet weten dat zij andel'S de vreemde gebeurte
nis~en welke dagelijh rondom hen voorvallen, met zoo veel lauwheld niet 
kOllden verdragen. Onlangs plaats gehad hebbende bloedige tooneelell 
moeten versch in het geheugen uwer Execellentie zijn, tenzij uwe dagen den 
tijd van nuttigheid door den Psalmdichter (Ps. 90: 10) aangeduid, te boven 
zijn gegaan. Een tiental jaren is nauwelijks vervlogen sedert een E.chok 
gevoeld werd door den woesten inval welke de pogingen del' Kolonie vcr
lamde en hare sterkte nederwierp. Zonder hulp van het Gouvernement-in 
Engeland verkeerd voorgesteld-en oprijzende uit de assche veroorzaakt 
door eenen duivelschen brand, had zij beg0ll11en hRre zwakheid af te 
le~gen ennieuwe kracht te vcrzamelen, toen Kaffer-woestheid dezelve wederom 
overstroomde en ginds en herwaarts een tooneel van vemieling en ondergang 
aanrigtte. Het vereischt cen bekwamer pen dan de 111ijne 0111 de verschrik
hl ijke rampen van ons geyallen land te beschrijven. 

"Het wee trof moeders die hare zuigelingen bevende aan de borst 1l'l1kten, 
en maagden die door den roekeloozen barbaar beangstigd, vlugttcn met 
gesehreeuw en los hangende haren naar het naaste toevlugtsoord! Dc grijs
aard, door lengte van dagen uitgeput, be\\'eent zij 11 verslagen jongel ing; en 
weduwej en wees weenen over het verl i( ,s van den steun hunner respecticve 
(betrekkelijke) ouderdommen, zoo vroegLijdig gevallen. 

" Dit is geene OVERDlUJVING, Sir, noeh staat zulks eenigzins gelijk met de 
daadzaken . ... ... Ik ben getuige van alles geweest, hoewcl ik geen voorname 1'01 

1110gt gespceld hebben. Ik laat dit over aan diegenen, dic ongelukkig met 
wcinig moed en beleid onwillig zijn te \'cehten, maar zich verhellgen in clemon
stratien (vertoonings) .... .. . (Dis 'n steek onder di water). 

":i\Iaar, om tot de zaak terug te ke81·en. Honderde huisgezinnen zijn zonder 
woningen en lijc1en gebrek. De barbaar (kaffer) hceft hun gezaaicle en 
hllnne buizen verbrand, en al hun VI e wcggevoerd, en van vergelijkclijken 
overvloed zijn ~ij gedwongen als beclelaars te nrscltijnen yoor een collegie 
(raad) van ondcrstand. Voorzeker moct het stecnen hart in droefheid smcl
ten bij het verhaal van (:oodanige trellrtooneclen, welke rE-eds lang konden 
zijl1 voorkomen, en waartegen het Gouvcrncment herhaaldelijk gewaarschuwd 
is ............ . 

" Te midden van al die treurtooneelen zij het mij vergund U we Exeellentie 
tc vragen, wat er is om ons voor hct tegenlVoordiQ'e of in het toekomende te 
vcrtroosten of te bemoedigen ? Vool'zeker niets uit het voorlcdene. \Vat in 
dwaasheid begonnen is, en met dwaasheid voortgczet wordt, vool'spelt nitts 
gnnstigs. Werkeloosheid heen gedurende dc laa~tE; drie maanden (di Briwe is 
geskrywe van 11 Augus tot 26 September, 18-t6), onder al de strijdkraehtcn 
geheerscht. Voorzigtigheid en voorzorg, bedachtzaamheid en gezond oordeel 
schijnen geweken te zijn ...... De vijand is in het veld, en bet land vel'\\'oest. 
Elken dag hooren wij dat honderde stuks vee weggevoerd worden, niettegcn-
wanele al onze yersterkingen; terwijl plaatsen waar sterke posten behooren 

opgerigt te worden, geheel onbeschermd gelaten worden. De magt dezer stad 
(Gl'ahamstad) wordt dikwijls uitgezonden tel vel'volging van den Yijand, die 
gezegdlVordt 10 of 20 mijlen verder af te zijn, en daar komende is hij nergcns 
te vinden, als of de looze (list,ige) kaffer met zijnen buit wachten zoude om zich 
aan zijne vervolgers in handen te stellen. Sedert den tijd dat de strijdkrach
ten ongelukkiglijk en dwaaselijk naar des vijands land gevoerd zijn, tot op 
het tegenlVool'dig oogenblik, worden onze gemoederen bestormd en ons vel'
stand ontstell door eene opvolging van rampen. Op een oogenblik a.anschou-
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wen wij den fellen brand .... ... 0 p eenen anderen tijd hOO1'en wij van verwoesting' 
en slagting ... . ... \vij hooreu nu van een gevallen echtgenoot, en wij zien de 
weduwe zijn bleek gelaat met hare heete tranen besproeijpn-en het gejammer ' 
del' wees over den ouder is voor onze ooren niets vreemds ..... . 

"Maar, te midden van al ons lijden, en onze verliezen, stilstand van handel, 
gebrek aan werk, de bovenrnatige dUUl'te van levensmiddelen, en ous onvermo
gen dezelve te bekomen, heeft niets onze harten dieper gewond, dan de inbrt::uk 
op, en de schending yan onzetvrijheden. lk bedoel de mishandeling onzen 
burgers aangedaan, en vooral den zoon del' arme wed. Smith van Albanie. 
De taal is te arm aan woorden om mijne verontwaardiging genoegzaam uit te 
drukken over zulk eene daad. lk, als Engelschman, protesteer tegen zulke 
maatregelen. (Dis jammer dat ons ni in staat is om 'n duidelike bes:krywing 
vall di gebeurtenis an ons lesers te ge ni. Tancred se daar verder niks van, 
en ander Engelse shy,rers sal weI oppas dat hulle 8ulke dade ni opteken ni) . 

. Ko 2, Gmhams-slad, 15, Aug., 1846, 
" Sir !-Niet langeI' misleid door woorden, laten wij trachten door zaken te 

spreken. Er zijn zoo yele gewigtige omstandigheden te verhalen, dat ik, op 
den drempel van mijn verhaal, U we Excellentie srneeken moet mij geduldig 
aan te hooren. Veronderstel voor geen oogenblik, Sir, dat ik voornemens ben 
blaam te werpen op uw personeel bestuUl'. Verre zi) het van mij. lk zal pogen 
de blaam op de regte schouders te leggen. 

" lk lean U we ExcJilcntie niet verder terug voeren dan het begin van het 
jaar IH±2, toen ik in deze Kolonie aanlandde. Sedert dat tijdstip iR dcze 
(Oostelike) proyincie immer beroerd en ill beweging geweest. Haar bloei is 
dikwijls verijcleld en vertraagd geworclen. Verscheidene ongetergde overschl'ij
ding en zijn gedaan op de boeren van aIle SOOl'ten. De Afrikanen, eenen langen 
tijd i1elmold en gotergd door het Imaad hun door de kaffers berokkencl, 
besloten clie grieven te herstellen, welke het Gouwernement met minachting 
behandelcle, en waat van hetzelve met onvel'schilligheid het oog wendde. \Vat 
was hot gedrag van hot Gonvel'llement bij deze gelegenheid? In plaats van de 
overscbrijdors to straffen, en vergeldende wraak te nemen, nam het;;el\"e de 
partij op van den barbam', zelfs toen een geduchten te2enstrever, en yerwekte 
misnoegen onder deszelfs getrouwe onderdanen, de beste beveiliging in gevuar, 
vriendon in den krijg, en in vrede onvermoeid in de verbeLering hunner lande
riJen. (Di skrywer spreek hiir yerder o'er di Boere wat di Koloni verlaat het 
om na Katt11, Vrijstaat en Transmal te trek. In'n ander deel yan ons Geski
den is is angehaal ",at hy yan hu11e 00) . 

.• Erken, Sir, dat het van het grootste belang is dat gij acht geeft op al het
geen thans plaats heeft, en "ZOl'g dtaagt dat het gemeenebest (kolonie) geen 
schade lijdt." Tacitus zegt, geloof ik, nat indien men de uiterste kranke dee
len van een rijk v'l'waarloost, de kanker spoeclig de hoofddeelen bereikell en 
ongeneeolijk worden zal. ... -Ongelukkig is deze kolonie geclurende yele jarel1 
onder Yel'k<:'erd bestnur ge\yeJjst; eenige staatslieden in Engeland beschouwen 
ons als onkundig en onbeschaafd gelijk de wilden die ons omringen, en hebben 
geen mindere inzigten dan hl1nne plannen uit te voeren door de opoffering 
van ons leven. Het is niets ongewoons dat zoorlanige menschen weinig geVt!n 
omtrent duizend slagtoffers, indien zij m~ar hun doel bereiken kunnen. 

" lndien dit hunlle inzigten jegens de kolonie zijn, is het zeer slechte staat
kunde ; dezelve kan niet gelukken. De Hemel zal ons wraken. Maar, Sir, 
wij hebben geene vrienden in Engeland ; g~en een in het Lagerhuis ; geen 
een in het Hoogerhuis; geen een in den Raad. Er is niemand in Engel.md 
die alhier een groot landelgenaar is. Er is geen Joint Stock Maatschappij .... 
... )'1en zegt dat een wolf medelijden betoonde dan Romulus, den stichter van 
Rome, en hem en zijn broeder laafde. Dlt is niet onmogelijk, hoewel zulks 
fabelachtig schijnt. lk zou eerder medelijden verwachten yan des wolfs 
bloeddol'stigheid dan van diegenen die voorheen het bestier dezer kolonie in 
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handell hadden, en den onsclmldigen en gejJlul1i1erden kolonist zoo sehandclijk 
yerkeerd voorstelden ....... Ik heb Imt verschil van handel wijze aan den kant van 
Engeland m"lt deze Kolonie en Indien gezien. Ik zag, dat \Vij verlYaarloosd 
worden, en ik treurde in stilte. Dr zag. dat zoo wij een land hadden gelijk 
Agra en Lahore, wij spoedig van onze vrees zouden ontdaan worden: dat er 
spoedig een einde aan onze verdrukking zoude zijn. Ma~r er is alhier geen 
spoorslag tot hebzucht of eerzueht ; er is geen Punjab, aan de andere zijde 
del' Amatola ....... (En vel' partij Engelse is geld alles. Kijk mar di speulletji 
met di Viamand \Telde). 

" .J.Yo 3, Grahams-stad, 5 September, 184G 

"Sir !-Het wordt thans algemeen erkend, dat de aangelegenhed"n dezer 
Kolonie verkeerd bestuurd zijn door eenigen u wer voorgangers, en U we Excel
lentie aanschouwt thans het ongelukkig ge,-olg hunner onverschilligbeid om
trent ons lang geledenlijden. Het is niet in onze magt met veellof te gewagen 
van hunue vel'rigtingen, terwijl zij zieh onder ons bevonden. Indien zij 
slechts vastheid en beradenheid van karakter hadden ten toon gespreid, zoude 
Uwel' Excellenties yerblijf onder ons niet zijn tp- midden van de moeijelijkhe
den yan eenen kamp en heG gewoel des oOl·logs. Maar, het moest op nen 
eenen of anderen tijd komen, en is gekomen ....... 

" Gedurende eenen langen tijd v66r den aanYang nm vijandelijkheden, is 
het Gouvernement herhaaldelijk bell end gemaakt 1mt den staat dezer provin
cie, en met de talrijke rooverijen door de onderscheidene kaffel'stamlllen ge
pleegd. Hetzeh-e werd dikwijls gesmeekt maatregelen te nemen tel' voorkoming 
yan roof en moord, om de grensbewoners tegen ondergang te besehermen, en 
den barbaar, afkeerig van arbeic1 en overgegeven aan luiheid, niet toe te laten 
rijk, v.rmogend en geducht te worden door het zweet en de nijverheid (w~rk
zaamheid) del' kolonisten. H et narigt werd in den wind geslagen-de smee
kingen waren \'Tuchteloos. Het Gouvel'l1emcmt dacht, dat de zaken zoo erg 
niet waren, als men opgegeven had, noch het gevaar zoo gront als men u eesde. 
Maar, bet zoude ons 'Weinig gescheeld bebben, welke dwaze inzigten bttzelve 
koestel'de, zoo \Vij nieG tot slagtoffers van de57.elfs d waasheid waren gemaukt. 

"Indien U lYe Excellentie sleehts de arcbiel'cn van de Kaapstad wi it nagaan, 
znlt gij zonder mueite vinden hoe vele bijeenkomsten sedert 1842 zijn beroe
pen, om maatregelen yan veiligheid te nemen ; hoe yele petitien (nrsoekskl'ifte) 
aan het Gouvcrnement oyergezonden zijn-geene vergroote opgaven noch 
onbillijke verzoeken bevattellde. Daarin zal Uwe Excellentie ook vinden 
statistieke opgaven \'an de drie-maandelijksche bijeenkomsten te Fort 
Beaufort gebouden, inhoudende uitgebreide rooverijen en plunderingen, met 
goed gevolg op de yel'schillende boeren geplecgd, en de ta!rijke gevallen van 
mislnkte aanzoeken om herstel.. , . 

"Zoodanig dan, Sir, was de beroerde en opge"'ekte staat van zak~n in het 
jaar 1842, en ,'oorzelcer had znlk een staat eene genoegzame waarscbuwing 
bebooren te zijn voor eenig wijs en verstandig Gouvernement, om dadelijk 
maatl'egelen te nemen tegen eene herbaling van eenige toekomstige opgewekt
heid en algemeene verontrnsting. Destijds wa~ de kaffer een geduchte vijand. 
De provincie was blootgesteld aan c1ageli,l ksl:hen inva!. Toen kon de magt 
del' kuffel'S gcmakkelijk vel'gruisd, de natie onde~worpen en onder heilzame 
beteugeling gebra)!t zijn. Zulk eene handeilvijze zonde hun duurzaam VOO1'

deel, en de Kolonie vrede en geluk geschonktn hebben. Dit zoude ware 
menschlievendheid geweest zijn ..... . . 

" iVo. 4, Grcthams-slrtd, 8 September, 1846. 
" Sir !-De gesehiedenis, oude zoowel als hedendaagsche, toont ten duide

lijkste aan, dat het onstaatkundig is, wanneer een Gouvernement de grondige 
klagten zijner ondel'danen niet verhoort. Dezelve af te wijzen, wanneer ze 
biIlijk zijn, zonder onderzoelc of hers tel, gelijkt naar razernij.-Het trekt de 
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lieide des volks af van de overheid welke men tot dus vel' geneigd 
was te em'cn, vernielt deszelfs vertrouwen, eu eindlgt in het schokken van de 
grondslagen van deszelfs trouw. 

"Wij hebben eene treurige proeve daarvan in deze provincie gehad, voor 
U weI' Excellenties aankomst onder ons. Toen de opgewektheid van 
11)-1-2 bedaarde, en de zaken eep. rnstig aanzien hegen, begon ik toebereidselel1 
te maken tot mijn vertrek uit Grahamstad. lie koeht drie of vier wagens met 
een aantal ossen, ten einde mij naar mijne plaats te begeven, Alles was ge
reed en mijn huis opgegeven. toen een order uitgevaardigd werd om al de 
wagens in dit distrikt te pressen. De mijne waren onder het getal. Hoe 
groot moet mij De teleurstelling geweest zij Il, al mijl1e plannen verijdeld te zien, 
en Ilenoodzaakt te wezen andermaal een toekijker te worden? ,Vat hoorde ik, 
:bij het do en van onderzoek naar de oorzaak? Een oorlog met de rnstelooze en 
geliefde kaffers, wegens tallooze daden van plunder, en wreede en barbaarsehe 
moorden? Neen! Een ooriog met de Grikwas, wegens onregtvaardigheid, 
verraad en snoode leugens? Neen! Maar een oorlog met de Afrikaansehe 
Boeren, daar zij het waagden te murmureren en eene snoode en valsche 
besehuldiging te wederleggel1.,., .. , .... 

CDi skrywer trek hiir party verdi Boere teen di geelrag van eli EngeIse. 
Waal' dit tuis hoort in ons geskidenis haal 011S dit an). 

"Maar het wordt thans tijd, Sir, uwe aandaeht bnisIVaarts te rigten, waar 
de troepen yereiseht werden om ons leven en eigendom te beschermen, om de 
onrustbarende magt del' kaffers te verzwakken, en om aUe voorzorg te gebrui
ken tegen eenen becheigden inva!. Men zegt dat toen de . troepen naal' de 
grenzen gemarcheerd werden, wij gelaten werden onder de besehermiog van 
dat snoode opperhoofd Maeomo,die, gelijk men zegt, v~rantu:oordeliik gehouden 
,,'erd voor o;;ze veil(r;heitl. Waarlijk, Sir, wij leven niet in de zoogenaall1de 
duistere eeuwen, noeh is het de eeuw van yerdichtsclen. Kan zulk een opgaaf 
waar zijn ? Dit is de negentiende eeuw-de eeuw del' vel'liehting yan verstand 
en gell10ed, ...... Hier is een staaltje, Eene vreedzame, nijverige en hulpelooze 
volkplanting wordt (gezegd te zijn) toevertrouwd aan de zorg van eenen wree
den, bloeddorstigen, wraakgierigen, begeerigen, gewetenloozen 1'oove1', die bij 
de ee1'ste ,~elegenheid, wanneer Harer Majesteits troepen over de grenzen eenig 
onheil GVerkOlllen mogten, zijnen buit overvallen zoucle hebben met al de bloed
dorstigheid yan den wolf en den tijger, en ons zonder genade aan zijne woede 
zonde hebben opgeofferd. Geheel Kafferland was op dat tijdstip in ernstig 
bemad of men geenen algell1eenen inval in de Kolonie do en zoude. 

De ()pperhoofden waren in de zaal van den oppervorst (de grootste zijnel' 
beroolete hutten). De vergaderue raadsheeren hadden harten van ijzel', en 
wreedheid prijkte op hunne schilden. Zij spraken van dood en venvoestirig. 
-OorIog was hun besluit, Onze bescherm-engel had nog geen bevel 
ontvangen de plaats te Yerlaten, en de V oorzienigheid weerde de ramp af, 
opdat wij nit het verledene eene waal'sehnwing opzamelen, en voor het 
toekomende waken mogten, Aan eenig Gouvernell1ent, of aan eenig ander 
volk l:ehoo1'de zulk eene les wijsheid geleel'd te hebben, Maar, zoodl'a de 
opgewektheid bedam'de, weken alle gedachten ollltrent toekoll1stige vool'zol'g 
nog eenen kleinen tijd, en de rustelooze Kaffer vel'volgde ziju handwerk. 
Strooperij volgdeop strooperij, pa~'den en vee welden dagelijks uit de Kolonie 
vervoerd Publieke bijeenkolllsten volgden op pnblieke bijeeNkoll1sten, 
mOOl'den vol§,den op moordtn,-Hardens, OdendaIs, Palmers,-petitie volgde 
op petitie-l~N GEEN HEl~STEL, Men zeide dat het, volk van Bathnrst voor
nemens was in proeessie naar Grahams-stad op te trekken-een afstand van 30 
mijlen-en aldaal', in rouw gekleed, de weduwen del' vermoorden en de 
kinderen del' verslagenen aan den Luitenant-Gonverneur voor te stellen, ten 
einde het Gonvernement uit den slaap te wekken; maar ik weet niet welke 
,verhindering in den weg gekomen is. Ik hOOl'de nn en dan gesp1'ekken op 
;zekere plaatsen well{e mij inderdaad verbaasden. "0, de dood van Palmer 
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yerwonderde hen geenszins ; hij maakte zich aanstootelijk bij de Kaffel'S; zij 
hadden zulks verwacht." Goede Hemel! wie hOOl'de immer zulke taal, bij 
zulk eene akelige, zulk eene treurige gelegenheid? In al de beschaafde ja.-'tr
boeken zult gij naauwslijks een voorbeeld vinden van zulke koude onl'('1'
schilligheid omtrent mOOl·d. 

"Dit is, zooveel ik zulks beschrijven kan in eenen brief, bijkans de staat 
van zaken geweest van 1842 tot dat U we Excellentie onder ons aankwaamt 
...... Veel, ik erken het, kon destijds gedaan zijn om de rampen en weeen te 
beletten welke ons onlangs getroffen hebben en nog treffen; mdar dit moet 
het onderwerp van mijnen volgenden brief uitmaken. 

"Sedert mijne laatste mededeeling aan uwe Excellentie, zien de zaken er 
zeer droevig uit; scbapen, vee en paarden worden dagelijks in elke rigting 
door de Kaffer5 weggevoerd.-Wat doen de 15,000 man thans op de grenzen :
En 7,000 paarden? 27,000 in het gehed trekken rantsoenen. De zaken 
konden naauwlijks erger zijn, indien geen een tel' onzer hulpe ware gekomen. 
Nu kan ik letterlijk zeggen dat de Kaffers mij niets gelaten hebben. Mijne 
twee paarden zijn w~g. Wat verder? Dit kan niemand zeggen. Terwijl ik 
sehrijf, bereikt mij de smal'telijke tijding dat een jongeling, de zoon ,an 
eenen nijvel'en ell geaehten landbol1wel' in deonmiddeJijke omstr~ken, gisterf'n 
a,o!1d vermoord is geworden ...... 

"No.5, Grahams-stad, 12 September, 1846. 
" Sir !-Een verdrinkende rat, zegt men, zal naar eenen stroohalm grijpen, 

en zoodanig was het waarlijk met OTIS gesteld toen uwe Excellentie de 
Afrikaansehe stranden bereikte. Wij zouden mar eenig ding gegrepen hebben. 
:'lat eenigen straal van hoop konde aangebodcn hebben, of de gering&te kans 
op ,eiligheid beloafde. Wij aehten ons eenigzins gehkkig door uwe aankomst, 
want instede van naar eenen stroohalm te grijpeTI, daebten wij, dat wij op hot 
punt stonden vast te klemmen aan eenen ouden eik nit het woud, die ,ek 
stormen verdunI'd had, onder welks takken wij cere veilige beschutting zouden 
,inden, en onder de scbaduw waarvan wij bekomen mogten van den invloed 
del' verzengende en vel'welkellde zon Jes tegenspoeds. Maar, helaas !-in het 
laatste gedeclte was de hoop eene ,oorbijgaande-eene bedriegelijke. Ten 
tijde ,an Uwer Excellenties aankol11st alhier in Maart 1844, ,erkeerde deze 
geheele Provincie in wanhoop over de aanhoudende aanvallen en herhaalde 
beroo,ingen welke ziJ lijden moest. Men was zat \'an het smeeken Olll 

hers tel yan gl'ieven en krachtdadiger maatregelen aan den kant van het 
Gouyernement. Men walgde op het denkbee1d van pnblieke bijeenkol11sten 
te beroepen. 
. . .. " De officieele stukken, een verslag beYatten,:le nn de rooverijclI 

gedurende 1843 aan de oyerheid gerapporteel'cl, leveren een ,erschrikkelijk 
,erhaa1 van geledene , erliezen, van doorgestane moeijelijkheden en kwellingen. 
"an levensgevaar waarin de onge1ukkige b::nvoners dezer Provincie vekeerd 
hebben. Zij toonen, dat de Boeren gednrig blootgesteld waren aan de 
assagaai en het geweel' nn den woesten Kaffel', en dat zij straffeloos beroofd 
en bescboten kunnen "Worden, terwijl zij hun Yreedzaam handn'C'rk beoefenen. 
en zieh bevindell onder de bescherming van het Britsrhe (Jouvmwmenf. Zi.j 
herinnerden den voorma1igen Gouverneur eerbiediglijk, dat de wijze man 0118 
11ladt "wijsheid te 1eeren-haar niet te verlaten-enllij zal ons bewaren." Zij 
smeektcll hem hen te redden, daar hij het hoogste ambt onder ons bekleedde, 
enz...... Dat smeekell man kte even weinig indrl1k op hem als water op clt"ll 
rug nn een watel'yoge1. H et berp.ikte hem; ging in door het een, maar even 
spoedig uit door het ander OUI'. Hij yestigde op het zelye zijne aandaeht nict. 
Het ging voorbij gelijk de zomerwolk, en de neerslagtige Boel'en moesten 
bunnen betreurenswaardigen en yerwaarloosden staat bcweenen. Ik moet 
Uwe Excellentie heriuneren, dat ik geenszins verldeul' of l'el'!/i'Oot. "Wanneer 
de zaak zoo dl1idclijk is, bel10eft men geen getuigenis." 
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" Zoodanig dan was de staat dezer Provineie, toen U we Exeellen~ie onder 

on8 aanlandde. Toen u'Ve aankomst bekend gemaakt werd, maakte ademloo

ze angstvalligheid zich van ons meester. Wij verlangden de maatregelen te 

zien en te hOO1'en welke g-ij nemen zoudt om onze zware rampen weg te 

ruimen. De eerlijke en nijvere Kaapsehe Boer zag nit naar hel'stel, en de 

geharde Brit, ontmoedigd door herhaalde beroovingen, verwaehtte veiligheid 

vool' leven en eigendom. Betamelijkheid verpligtte ons u tijd te geven 0111 

uit te rusten van de vel'moeijenissen eener lange reis, en toen die vool'bij was, 

werden wij ongeduldig naar de aanbreking van betel'e dagen ...... Het kon nirt 

vele dagen vereisehen U we Exeellentie bekend te maken met de bijzonderhe 

den van onzen staat, en uwe ondervinding in andere luehtstreken konde u met 

gemak geleid hebben op den weg del' staatkunde, welke gevolgd moest worden 

in opzigc tot de verradelijke wilden iu onze nab jheid. Godsdien.,t en deugd 

toonden aan dat de beste wijz';) om den barbaar tot een gevoel van zedelijke 

verpligting te bl'eogen, was om hem te onderwerpen en onder heilzame 

beteugeling te brengen. Zoo lang hij toegelaten werd rond te zwerven, zijne 

eigene belagehelijke gebruiken na te volgen, en zijne woeste gewoonten te 

behouden, konde geen mogelijk goed ontst1an,~zoude geent' toenadering tot 

besehaving immer plaats hebben. Wij ' verwaehtten dus te hooren dat U"'e 

Exeellentie besluiten zoudet den Kaffer te onderwerpen, hem aan de Britsehe 

wet ondel'gesehikt te maken, hem gewoonten van nijverheid in te seherpen, 

om in zijne eigene behoeften te voorzien, en Ihem re 1ezielen met denkbeelden 

van eerlijkheid, 10m het goed zijns naasten te eerbiedigen. Dan kiln het 

Christendom ingeyoerd worden met tienmaal betel' gevolg dan omler het 

tegenwoordige stelsel betwelk nog nooit goed gewer7ct heift, of immel' wer7cen 

zal. De tijd van Uwer 'Exeellentie's aankomst in de Kolonie was de tijd toen 

dit tot stand kon zijn gebragt zonder bloedvergieting. Maar die tijd is voor 

altoos voorbij. Wij spraken tot U we Exeellentie in eerbiedige maar vaste 

taal omtrent de maatregelen welke genomen moesten worden. Wij spraken 

in taal pas door ondervinding opgedaan, en de stoute en geharde geesten van 

mannen weI waardig. Anderen, zonder ondervinding in de aangelegenheden 

dezer Provincie, spraken en werden bij voorkeur gehoord. Championen, die 

tot den mesthoop terug keeren moesten met even veel snelheid als zij uit den

zelven gedreven zijn door zekere werking, tot oogenblikkelijk aanzien of 

gezag, en die dezelfde voorbijgaande duurzaamhcid hebben als het blaasje dat 

door een storm of eene onverwachte regenvlaag in een poel te weeg gebragt 

wordt. De waarheid alleen zal stand houden en zegevieren, stevige daadza

ken zullen voor altoos onwederlegd blijven. De tijd van U wer Excellenties 

aankomst was de tijd van verhindering. Oak die is voorbij. Wanneer wij 

omringd zijn door het gejammer eener lijdende mensehheid, of het gekerm 

del' stervenden, of wanneer wij de kreten del' zegevi@r<;)nde barbaarsehheid ver

nemen, dan komen wij tot het uiteindelijke besluit, dat de verwaarloozin~ 

van de getrouwe voorstellingen des yolks de bron is van personeele ellende en 

openbare wanorde ....... (Di skrywer praat gedurig daarvan dat di Engelse 

reg-ering ni na di kololliste willuister ni. Hulle is te eiewijs. En dan hoor 

hulle na moedwillige E:ngelse ambtenare, wat al di sake ekspres verkeerd VOO1'

stel. Dit was altijd di ongeluk van di Engelse regering). 

" Eene groote verpligting werd op Uwe Exeell,mtie gelegd, toen gij de 

teugels van bet be wind in deze Kolonie aanvaarddet. Het was om uit vorige 

euvels, en de maatregels tel' beteugelillg daarvan gellomen, te onderzoeken, 

hoe dezel ve voor bet toekomende uit den weg konden geruimd worden. Het 

was om bekend te werden met voormalige administratiiin, en uit te vorsehen 

waar dezelve gebrekkig waren; om de talrijke l'ooverijen en moorden tc 

onderzoeken, de oOl'zaken na te gaan, en eene herhaling daarvan te voorkomen. 

"EeniO'en van Uwer Excellenties voorgangers verlieten deze Kolonie met 

eell' 7.wat~n last'op 1\1I1ne schoudQl'l!!. Gouvernementen, zoowel als individuen, 

zijll vemntwoordelijk, en moeten eenmaal rekenscbap geven aan de bron van 
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.aUe gczaQ'. En ik beweer dat er gecne roovcrij of l1l00rd gepleegd is aan Boer of Engelschman, uit gebrek aan strenge en krachtdadige maatregelen, welke zij de magt hadden te nemen en niet ~enomen hebben, waarom zij niet verpligt zijn vergoeding te geyen zoo veel elgendom betreft-en wat :uoord betreft, waarvoor zij niet bloed voor bloed zullen moeten geven. Go:! is oneindig regtvaardig, en zijn geheugen feilt niet. Zij zijn tegen de rampen gelVaarschuli'd, maar bleven do of voor ons geklag. Ret bloed del' vermoorden, nog verseh en rooYende, spreekt met de stem des donders, en schreeuwt naal' 's hemels viet'schaar, om hen op te roepen rekenschap te geven van hun rentmeesterscbap; en wanneer ziJ opgeroepen worden, zuHen de geesten del' vroegtijclig ~'evallenen hen met vasten tred vooruitgaan, bunne wakelende en beyende sch~eden verhaasten, en getuigen zijll van hunne teregtstelling, terwijl hun eigen geweten hun tot aanklagel' verstrckken zal. 
"Het eersLe dat door uwe ]!;xcellentie..gedaan behoorde te zijn na uwe aa "komst was, naar mijll nederig inzien, wakkere maatregelen te nemen om clon handel in vuurlVapenen en 'l.mmunitie tegen te gaan, en den overtreder, wie hij {lok zijn mogt, te onderlVerpen aan de strengste penalit·iten (straffen) del' wet; ,om allen te straffen die, ten einde gilld te vel'zamelen, zich verstouten zouclen den woesten vijand huns lands te wapenen, en de publieke lVelvaart in gevaar to brengen. (J a, dit sou goed gewees het. Mardi Engelse is meeste handelaars. As hulle mar kan geld maak, dan traak dit huUe verdeI' niks. Kij k, hoe het huile la.ter gemaak ! Dis ni aileen dat hulle di Diamant Velde yan di Vrijstaatafgeneem het om geld te maak ni, mal' toen neem hulle nog di kans lVaar om elnisende en eluisende geweers an di Kaffers te verkoop, terlVyl hulle weet dat di Kaffers eli gelVere net wil he om oorlog te maak met di Boere), 
"Het tweede was, fatsoenlijke en weI oI-,sevoede mannen te kiezen, die bekend zijn met het land, en zonder voorooreleel of partijgevoelens geheel Kafferland moesten doorgaan, en door middel yan hen een getroulVe opgaaf te bekomen hoe de zaken wezenlijk stonden .. , ... 

" .LYo. 6, Grahamsstad, 19 September, 1846. 
"Sir,-lk verzoek ulVe Excellentie eerbiedig acht te geven op d'-!n inhoud van dezen brief, daar ik een doel op het oog heb, ",anneer ik tot No.7 kom. Het onderlVerp dezes is inderdaad niet zeer belangrijk, als zijn Ie slecttts een droog verhaal van droevige daadzaken. 
" In Maart, 18440, arriveerde uwe Excellentie in de Kaapstad, en in April werd Tzanie, em Tamboekie-wilde, te Grahamsstad teregt gesteld en schuldig bevonden aan den moord van den ongelukkigen Harden Het onderwel'p Yall Kaffer strooperijen werd toen een vervelend vel'haal-wij werden toen zoo gewoon aan dezelve. Het lijk van een Fingoe, aan den heel' Blakeway behoorende, werd omtrent dezen tiJd vermoord gcvonden op zijue plaats, en de boeren Clark, Robinson, Botha, Griet, Joubert en Ooester werden zoowel van paarden als vee beroofd. Zulk pll1ndereu bij het gros was de dood voor de boeren, en het gebulder hunner klag~en werd herhaald bij het Gouvernement, hetzelve waarschuwende voor gevaar, en smeekende om herstel hl1nner grieven. Gedurende de maanden April, Mei en Juni gingen gruwelijkheden en rooverijen van paarden en vee voort. Misdaad, verstout door goed gevolg, trotseerde gematigdheid en verdraagr.aamheid; en de Kaffer Imam clikwijls gewapend binnen de Kolonie, om de zwaar verdiende vrllchten del' nijverheid weg te voeren. In het achtervolgen van een dezer stroopbenden, lllet een aantal vee ftChterhaald, "erd de onvermoeide en dappere J. H. de L'1.nge in Juli ve1'moord, eene weduwe en een hulpeloos gezin nalatende om hunne dagen in rOllW to slijten, en de zwakheid van een Gouvernement te betreuren dat verpligt was het leven en de eigendommen van de,zelfs onderdanen te beschermen. ne distrikten Somerset en Graaf'f-Reint!t waren ill gedurige opgewektheid. De piaatsen van Oawood, Gilbert, Dc Beer, aan de Tarka, en Prin~loo werden rloor de Kaffers b('zocbt ell geplllnJcrd. Eell boer genaamd Frans de JOllg 
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yerkocht zijnc plaats ill wanhoop. daar hi) geene kans op veiligheid of waar
schijnlijkheid van herstel zag. Up clit tijdstip zag men \'el'scheidene partijen 
gewapende Kaffers in Neder Albanie, en vele roo,'erijen yonden plaats. De · 
heeren Cock en Hannay en Majoor O'Reilly gingen de roo vel'S en hunnc buit 
op het SpOOl'. In Augustus werd Luitenant Jarvois door gewapende Kaffers 
ailngevallen, van alles beroofd, en de heel' Biddulph en andere boeren werden 
yan hun vee ontbloot. Er werden gednrige invallen in de K oonap, Vischri viiI', 
gedaan en vee weggevoerd. Omtrent det.en tijd werd de heel' Keaton aange
nilen. 

" De opgewektheid door den dood Yan De Lange veroorzaakt nam toe, en de 
verdrukte Kaapsche Boeren kwamen bijeen op de plaats van Gert Els, om 
hunnen beklagenswaardigen staat te betreuren; om het uitvoerend bewind te 
smeeken hun lijden te verzachten, en hen uit de klaauwen van den tijger te 
redden. Gedurende dezen tijd pleegden gewapende Kaffers talrijke rool"erijen, 
en de plaatsen van Ayliff, Golding, Bosch en Fichet, onder anderen, werden 
bezocht en al het vee weggevoerd. De Luitenant-Gouverneur Hare maakte 
demonstratien (yertonings) met zijne troepen in het Kafferland, de Kaffers 
smeekende de moordenaren van De Lange uit te leveren, en hen vrao'ende om 
200 stuks vee, welke nimmer geleverd werden, ten voordeele del' weduwe ; en 
hij marcheerde toen terug. De Heel' zij ons genadig !-200 stuks vee in plaats 
"an een echtgenoot en yader !-yerloren uit gebrek aan vastheid en beraden
heid aan den kant yan het Gouyernement oneler hetwelk hij leefde. Waarom 
de bedroefde weduwe niet vervoerd naar eene plaats van veiligheid met hare 
yaderlooze kinderen, en hac'u' een pensioen yerleend, claar zij beroofd was 'an 
de middelen van onderhoud, en dan het door haar geleden verlies gewroken, 
yolgens het karakter en de eel' Jes lands zoo gescbor.den en beleedigd r-Die
genen die bekend zijn met den loozen Kaffer, weten zeer weI, clat elk en al 
deze wreedheden en rooycrijen geschiedden met voorkennis en t,oestemmingder 
respectiYe (betrokkene) opperhoofden, die deelen in den buit. (Dis wat di 
kapteins di Engelse altyd me om di bossi geloop het. As navraag gedaan 
word, dan vertel hulle altyd dat hulle niks daarvan weet ni. En dis so eli 
pure leu'ens). 

" Te midden yan al deze beroering kwam Uwe Excellentie op den 12den 
September 1845 te Grahamstad aan. Adressen werden gepresenLeerd. De 
beklagens,yaardige onzekerheid yan leyensen eigendom werd duidelijk yertoond. 
en bel often yan eenen beLeren staat van zaken werden geclaan, en in bet laatste 
gedeelte van het antwoord op het adres wordt U we Excellentie voorgesteld als 
gezegd te hebben, "maar tegelijkertijd niet af te wijken yan de billijke behan
deling aan onbeschaafde naburen verschuldigd." GOED, niets kon beter zijn. 
Indien onze zaak in een Hof "an Bilijkheid moet worden beslist, zouelen 
wij niet lang te klagen hebben oyer de vele onregtvac'trdigheden en roov\:!
rijen aan ons gepleegd. Maar wat moe~t er van de billijke behandeling 
aan on8 verschuldigd word!'n? 0, geen schaduw van eenig denkbeeld zelfs 
'Irerd daaromtrent nitgedru kt. Wij moeten nog worstelen tegen den stroom 
zoo goed wij kunnen. Ik zoude hier gaarne willen verpoozen en over 
billijhheid uitwijden, maar omstandigheden nopen mij yoort te gaan. 
Er verliep ,Yeinig tijds voordaL Stockenstrom-traktaten afgeschaft en. 
niemre tralztaten, als een 1'eTiJere prol.! gemaakt werden. De omtrek van 
Fort Beaufort was wanhopend. Een adres werd ook aldaar gepresenteerd, 
en beloften in antwoOl el gedaan. De wilde opperhoofden hadden 
een mondgesprek met Uwc Excellentie, ~n Sandili, door zijnen hoofel
raadsheer, zp,ide : " dat hij niet yechten wilde, omdat hij geene n:agt Lael." 
Uwe Excellentie, geloof ik, beschonk plk hunner met £100, ten einde hen Yoor 
l1et toekomende goed te maktn. Ik wensch dat de eene of andere edele ziel, 
11a al mijne verliezen, mij ook op zulke voorwaarden een pensioen wilde gewn, 
en ik 7.oncle niet alleen beloycn goed te zijn, maar ook woord bouden. Ik 
denk im1' Alaad (want ik moet mijne kieschheid 1'001' mijne goede yoorne-
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mens niet doen zwichten), dat ik een veel verdienstelijker voolwerp van de 
gunst des (iouvernements zoude zijn. Helaas, Sir! gij kendet den kaffer des
tijds zeer weinig, toen gij besloot hem een pensioen te geven, en /Zij zijt mis
schien te verschoonen. Maar nu hebt gij gelegenheid gehad om zijn karakter 
ontwikkeld te zien, en moot GEDACHTIG zijn aan de groote verantwool'delijk
heid welke voor God en mensch op uwe schouders gelegd is. Vergun mij 
Uwe Excellentie te vel'zoeken terug te zien op de rooverijen sedert den tijd 
van Uwer Excellentie's aankomst in Maart tot op het einde van September 
gepleegd. Het is niet zeer bemoedigend. Neen, Sir, het is hartverscheurend. 
Wie ook U we Excellentie raadde nieuwe traktai,en te maken, of wilden 
pensioenen te gop-en. Y,'11·r.f', Of ~eheel onbekend met hun kal'akter, Of geene 
vrienden del' Kolome. Ulj versehaftet hun zonder opzet een werktui~ Yan 
vernieling, dat eenmaal tegen u zelf zoude worden aangevoel'd. 

" Een militaire post werd te Victoria opgerigt, welke gedurende eenen 
korten tijd het gevolg sebeen te hebben om plunder tegen te gaan. Maar 
met het jaar 1845 begonnen rooverijen, en de eerste diefstal onder de nieuwe 
traktaten waren de paarden van den heel' Biddulph, welkll nagespoord werden 
in de kraal van het opperhoofd Pato, en tel' ,erhaling waarvan de soldaten 
van Fort Peddie llittrokken. In Februari werden Luitenant O'Reilly en 
de heel' Young', Majoor Lamont en de heel' Bain aangevallen, nabij FOIt 
Beaufort, en de twee eersten beroofd, door gewapende kaffers, ,an al hf:tgeen 
zij bezaten. Een Fingoe werd nabij Committees Drift dood gevonden, met 
zijn hoofd op eene versehrikkelijke wijze yerbrijzeld. 

" ......... Omtrent den 6den Maal't, 1845, werden verseheidene rooverijen 
gepleegd op de greneboeren, en paarden gestolen van de heeren Norton en 
Bowker. Het reizen, behalve door gewapendepartijcn, werd hoogst gevaarJijk, 
en een wagen, de vrouw van <len zendeling Shaw ver,oerende, werd nabij 
Fraser's kamp door gewapende kaffers aangevaUen en uitgeplunderd. De vol
gende diefstal was aan mij zeIt Ik br.n genoodzaakt het woord plunder en 
roof zoo dikwijls te bezigen, dat het niet zeer ongepast zoude zijn indien deze 
brief de plunder-brief genoemd werd ....... (Di skrywer gaat dan nog vort om 
te vertel wat di Bocre moes ly van di kaffers, en eindig di briif aldus :-) 

" ......... Treurigheid en verwoesting bedekken thans het land; del' mCll-
sehen geesten zijn tel' neer gcslagen-hunne barten walgen-en roo,erijen 
duren immer voort ; er is nog geen stipje in ons voordeel, en, gelijk ik in 
mijnen eat'sten brief zeide, wat in dwaasbeid begonnen en in dwaasheid voort
gezet wordt, kan niets goeds voorspeUen. 

" Vele zijn de gevaren welke on~ omringen, en groot is het lijden dat wij te 
verduren hebben. De ploegtijd is bijkans voorbij ; er is bij vcrgelijking niets 
gedaan; geene ossen konden bekomen worden. Het is del' wereld ,erteld 
geworden dat het Gou\'erncmcnt de Boeren mat zaad voorzien heeft. Dit is 
ten deele waar. Eenigen zijn aUeen met eenig zaadhaver voorzien gewol'clen ; 
maar hunne ossen die zij bij elkander geraapt en gekoeht hebben, nadat de 
vijand al hunne bezittingen gestolen en ,el'brand had, zijn ten tweeden male 
tot Gou vel'llements transportdienst geprest, en to en er alhier bij eenen COIll
missariaatsofficier aanzoek gedaan werd. om te V( memen hoe zij handelen 
moesten, kregen zij het gevoelkwetsend antwool'd, "dat zij bij hunne geweren 
in het veld behoorden te zijn." Is d.it niet ergcr dan bespotting, Sir? Is het 
geene lVTecdheid, noeh Turkseh, noeh Russiseh? Ik ken het land Diet dat 
zulk een telg heeft gebaal'd. El' sehijncn onlangs eenige geheime bestanddee
len vermengd te zij n in den poel del' Hel, de yerpestende damp waal'van dit 
ongelukkig land bereikt, en velen met bedriegelijke beelden en akelige verblind-
heid bezield heeft ..... . 

, • . No. 7, ()mhrtlnstad, 23 Srptemver, 1846. 

" Sir !-Te midden van het sehenden del' nieuwe traktaten, het mislukken 
van nieuwe proeven,-te midden van vele en talrijke Kaffer-strooperijen. 

j, 
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groote opgewektheid en de versehrikkelijke onzekerheid van leven en eigen
dom, arriveerde uwe Exeellentie andermaal op de grenzen in Mei 1845. De 
Kolonie wanhoopte aan hare veiligheid, Kafferland had een krijgszuehtig 
voorkomen, en een inval werd door de wilde opperhoofden beraamd . 

.......... " Niettemin werden de Britsehe troepen oVllr de grenzen gemareheerd om 
eonen wilden volksstam, Grikwas genaamd, te helpen tegen de nijvere en I 
verdrukte boeren, en wij werden andermaal gelaten onder de bescherming van 
onzcn getrouwen en veel geliefden Neef en Bondgenoot, den carbaar Macomo, 
die, ronddwalende gelijk de wolf en de tijger, met de leus van Ravensworth, 
"Maneo tempus" (" ek wag net op di eerste kans,") sleehts zag naar eene 
gelegenheid om zijn buit met meedoogenlooze klauwen aan te vallen. (Di 
skrywer wy hiir uit o'er di skreeuende Olll'egverdigheid van di oorlog teen 
onskuldige boere, terwijl di Kaffers hiir vrygelaat word om te steel en te moor 
net soos hulle wil. Waar dit te pas kom salons anhaal wat hy van di 
oorlog se). 

" U we Excellentie zult in het oog gelieven te houden dat ik in mijn 
haastig verhaal hot geheel bedrag del' rooverijen niet invoeren kon, maar 
slechts eenige opvallende daadzaken, als referten tot vele anderen omtrent den
zelfden tijd gepleegd. 

" Op den 12den Juni 1845 werd de broeder van den vermoorden De Lange 
beroafd van zi]n vee llabij Visehrivier, en de Kaffers, gewapend en talrijk, 
daagden den eigenaar die hen vervolgde nit VOOL"waarts te komen, dat zij ook 
llem ombrengen kOllden op het altaar van roof. Riel' was dus wedel' een grove 
schending del' nieuwe traktaten van de Montagu proef No.2. De wilde 
opperhoofden hebben of hebben de magt niet hunne andere wilden te beteu
gclen;-en zoo zij die hebben, waarom hen dan niet verpligt de traktaten na 
te komen? Zoo zij dezelvc niet hebben, waarom traktaten met hen gesloten? 
Zij hebben de magt, Sir, maar dezelve nooit uitgeoefend, waar plunder het 
flod was, en zullen dit nimmer doen, zoo lang zij vrij blijven, en zoo lang er 
in hun binnenste de begeerte naar het vee van' den nijveren kolonist bestaat, 
ell deze begeerte zal hen bijblijven, tot dat zij aan de Britsehe wetten onder
"'orpen worden. 

,. Vergun mij Uwer Excellentie's aandacht te vestigen op eene zinsnede in 
dell brit:f van den Edelen John Montagu, dd.2 October, 1844. "De onder
'I'inrling heqft ongeZukkig geZeerd hoe weinig (tan deze voorwaarden £8 beantwoord, 
M hoe veZe tal/ooze dade.n van en geweld roof GEDURIG op de Kolonie ZIJN 
GEPJ .. EEGD, onder den dekmantel Van vriendschapstraktaten. Tegelijkertifd 
he4t Zifne Exrellentie geene hoop dat deze of eenige andere traktaten van nut 
zullen zifn, tenzi] de opperhoofden of hoofden van kr'alen besluiten getrouw en 
euliJ7cJegens het Britselle Gouvernement te handelen." Vergun mij nu een 
ieder die bekend is met het Kafferkarakter, te vragen, wanneer het laatste 
gedeelte dier zinsnede in werking zal gebraeht worden? De Edele Seeretaris 
zegt vervolgcns: "Door den aard des lands, de Zigging der kralen in betrekking 
tot etkanderen, en de onmojelijkhetd dat iels in een 7cTCtal omgaan kan, zonder 
door ltet lWofd derzelve gez£en of gehoord te worden, is Zijne Excellentie VOLKOMEN 
()n~£tTUIGD dat de Kaffer-hoofclen ten minste tijl(elijke toestemmers moeten zij'l. 
tot (Ie rooverijen welke gepleegd worden, om niel te spreken van andere kanalen 
1,'an onderri.llt welke deze dctadzctlcen bevest£gen." 

" Dus sehrijft de Edele John Montagu ......... Zie, Sir, op de tah'ijke en 
olll'l1stbarende verliezen gerapporteerd in de couranten van 19 Juni, en gij 
moet voorzeker overtuigd zijn dat de Kaffers ons bespotteden. Dit alles 
geheurde terwijl Uwe Excellentie op 1 Juni op de grenzen waart in het 
kamp van Touwfontein, !Noordelijke IGrenzen...... (Hier noem hy weer 'n 
lllenigte gevalle van moord en diefstal, en eindig aldus :-) 

" ......... Omtrent dezen tijd verliet U we Excellentie de onmiddelijke 
grenzen. Naarmate Uwe Excellentie voortging, werden petitien, vol verdriet 
en wanhoop. aan 11 gepresentcerd; antwoorJen, beloften behelzende, werden 
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gegeven; en op 23 J uli landde U we Excellentie ill de Simonsbau,i, en hie1' 
werden wij gelaten om tegen den stroom van tegenspoeJ te worstelen, en onzen 
staat te bew@enen met vruchteloos verdriet ........ . 

"No. 8. 6rahamstad, 26 September 1846. 
" Sir-Ik gevoel mij geneigd voort te gaan met het droeYig verhaal van 

rampen tot het einde van het jaar 1845, ten einde U 'Ye Excellentie de vrecsse-
lijke onzekerheid del' Kolonie te toonen ...... Maar \\"aarlijk, Sir, toen ik kennis 
kreeg aau de Generale Orders tel' ILfdankillg van de geheele Burgermagt, had 
ik groote lust mijn verhaal af te breken, en in den naam van gezond verstand 
te vra,gen, wat verder? lk verlang geenszins een boodse11apper van on11eil 
tR zijn, maar ik kan mijne oogen niet l:lluiten yoor de sclll'ikwekkellde onzeker
heid waarin wij geplaatst zijn. lk wenschte dat ik mij ouder het goede yolk 
in de Kaapstad beyond, daar ik vermeen dat Ilet mij alsdan betel' dan hicr 
gaan zoude. Maar daar ik ongelukig hier ben, Imn ik geen stille aansehouwer 
van vOOl'vallende gebeurtenissen zijn. lk kan den verschrikkelijken anO'st 
niet vergeten waarin een ieder zich beyond, en ollzen bescltermden staat, ~en 
ae 1100dschoten van onze vestingen gedaan werden ;-toen wij allen in het 
holle van den nacht den aanval te gemoet zagell van barbaarsche horden, 
zic11 toeleggende op helschen mOOl·d. lk herinner mit den schrik en angst 
des zwakken ouderdoms,-der teere jeugd,- en ik kon slechts flaulYelijk den 
dood&'tngst beschrijven van de zwakke moeder, die met loshangende kleederen, 
en Itrt onschuldig wichtje aan de borst gedl'Llkt, ginds en derwaarts eell 
schuilplaats zocht . .. .. . 

" lk heb de koortsachtige angstvalligheid eu den Iteftigen polsslag welke de 
geheele Kolonie eCl~ige maanden lang beroerde bevende gadegeslagen. lk heb 
van dag tot dag reikhalzend uitgezien naar eenen beteren staat yan zaken, 
en ik aamchouw met smart maatregelen welke elkander spoedig opvolgen, ~ll 
bijkans 0)) al onze handelingen het zegel van OllYermogen drukken. lk heb 
de Kaapsehe Boeren, die uit hunne woning-en opgeroe!)en werden om als ouze 
vriennen en de beveiligers del' grenzen werkzaam te zijn, zien mishandelen, en 
onze verraderlijke Yijanden, gelijk het wilde opperltoofd Umkye, met zijn 
gevolg en anderen, zien troetelen en liefkozell, strelen en bemoedigen. (De 
kommandant Linde zal in de Kaapstad de behandeling kunnen ophelderen 
welke hij en zijne manschappen van den Kwartiermeester Genemal hebben 
ondervonden.) ...... Bijkans al hetgeen tot hier'toe gedaall is, gelijkL na<:l1' de 
beweging van den Franschen koning, die de hoogte op mareheerde met 20,000 
man. en toen wedel' af mareheerde. 

" lk wil uIVer Excellentie's aandacht thans vestigen op het eerste geval van 
belang dat plaats had na UIV vertrek uit deze provineie. lk bedoel de bijeen
komst del' Kaapsche boeren op 9 Augustus, 1845, tocn eene memorie opgt'steld 
werd, het vreeselijk lot bekend stellende ltetwelk de provincie bedreigde, en 
waarop ik hierna zinspelen zal. Ret is DIB :mnWRIE, geteekend door 100 
bekwame en fatsoenlijke mannen, welke zooveel discussie in den Wetgevenden 
Raad teweeg bragt, toen de daarin bekend gestelde daadzaken met zooveel 
minachting behandeld werden. Niemand kan de aanspra,ken, de resolutien 
del' bijeenkomst, en die memorie lezen, zondel· voor eigell veiligheid t.l 
sidderen.-Alles daarin vervat is ongelukkig be\l"aarheid; velen der toen 
aanll'ezi.r;en zi:jn Mdert gedood; en bijkans allen van hllnlle ber.ittingell beroofd. 
Maar de tijd om deze bijzonderheden meer van n"bij te beschollwen, is nog 
niet dMr .. . Er was gelegenheid om onverschrokken te handelen ; de dag was aall
gebroken om onvermogen en verkeerd opgevatte verdraagzaamheid door 
krachtdadigheid te doen vervangen. Verscheidene diefstallen werden omtrent 
dezen tijd gepleegd. lk zal eenigen melden. (Hy noem 'Il menigte gevalle 
op) . 

" ... Wij komen nu zeer na aan de berllchtvolle laag van (Jen Edelen SeCl\~
taris. Eene reqllisitie werd geteekend om vcrlof tut het houdl'l1 ""mr-

1,2 
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bijeenkomst door een ligchaam menschen, Engelschen en Kaapsche hooren, of,' 
zoo gij hen ook noemen wilt, maar voor wier rijkdom, fatsoenlijkheid, en ver
stand ik u borg sta. Ik ken verscheidene hunner-velen e\'en verstaudig, en 
elk hunner ondervindingrij lie1' dan de telescopische Secretaris del' Kaapstad. , 
ReJ'inner u, Sir, dat ik niet BIJ VERGROOTING spreek. WeI, de requisitie werd 
geteekend "oor de bijeenkomst, en met uwer ExceIlentie's verlof zal ik alhier 
E::en afschrifL daarvan laten yolgen :-

"De ondergeteekende requisitionisten vragen uwe Edelheid eerbiedig oro . 
verlof tot het houden eener publieke bijeenkomst in de nabijheid der Kaga, in 
het district Somerset, ten eiude in overweging te nemen den tegenwoordigen 
onrustbaTenden staat de?' grensboeren, dooT de toenemende stout/Mid deT Kaffer- ' 
hm'den, den onbeteugelden voortgang hunneT STIWOPERIJEN, en liet gevoel van 
orzekeTheid waaTin de ingezetenen leven dooT dagelij7csche vrees voor een anderen 
inval dezer bloecldo1'stige wilden." Geteekend door 53 respectable, rijke en 
verstandige mannen. Veri of werd door den Luitenant-Gouverneur op 25 
Augustus gegeven om de bijeenkomst te houden op 5 September te GIDEOK'S 
Hoek, eene voorspellende plaats, indieu gij den naam in aanmerking neemt. 
Indien het zwaard des Heeren hen op dien dag had gesterkt, en zij Gideon's 
mannen geweest waren, zouclen de zaken er thans betel' uitzien. Ik twijfel 
niet, Sir, of Zijne Edelheid heeft u bekend gemaakt met het doel del' te hou
den bijeenkomst ; zoo niet, hoe zeer is hij dan niet te laken? In aIle gevallen is 
hetzelve in de nieuwsbladell verschenen, en zeker in tijds genoeg om de 
Kaapstad voor 7 September te bereiken, en den Gouyernements Secretaris den 
uitslag te doen afwachten. Maar neen, geen nits tel. De aanspraak was 
gespannen, gereed om uit te barsten, en ik geloof dat het anllroord op de onge
rustheid van zijnen inwendigen waarschnwer v,as: 1'0et! OJ) mi.Ji~ ee1', die 
boerenbijeenkomsten zUn vol ve1'toon, Ve1'gToote en o'l'erdretlen opgaven! Ik word 
genoopt deze zaak dadelijk op te vatten, en nog llleer om regtstreeks de geesel
i'oede te bezigen. Maar GoLl yerhoede dat ik eene goede zaak zonde bederyen 
door rnijne on voorzigtigheid., Dc aard del' zaak yordert ernstigheid, en ik zal 
mij intoomen. ,r as er geene genoegzame reden, Sir, om de boeren te regtvaar
digen, sterke, maar nieL o\,erdreiien petitien aan dt'n Wetge\'enden Raad in te 
d.ienen? (Dan gaat hy an om 'n olllloemelike getal yan diefstalle en moord.e 
op te som.) 

"Hier eindigt mijn verhaal van het jaar 1&45. Ik bell yerblijd o\'er het 
ciade, Welk eene schilderij tel' ovenyeging, Sir! Ik hoop dat dezelve noch.. 
overdrenn noch yergroot bevondul zal ,rorden. lk venrijs uwe l'.xcellentie 
naar de archieven des lands. Daar zijn de daadzaken ! ...... Dit ie het droeyio' 
yerhaal vun een gedeelte van het lijden, het nadeel en de yerdrukkingen de~· 
Kolonisten, die, zoo zij met niets andel'S te worstelen hadden dan de hagchelijk
heden del' ti.luen, hun moeitm'ol Im'en, de herhaaldelijke en aallhoudellde 
droogten in dit gedeelte del' ,,"orolll (de hemel weet het) genoegzaam zouden 
zijll om den sterksten te doen beyen op het uitzigt van zulk een levell, 

" Tel'wijl ik zulk eene zee Yallmisdadell doorwaudde, \rerd(m mijne geyoelens 
opgeruid, en zoo ik de rnoeielijkheden had yoorzien om mre Excellentie slechts 
yan het jaar 184.2, tot waar ik afgebroken ben, tot leidsmau te dienen, zonde 
ik zulks nooit ondernomen hebben. Ret doet mijn bloed in de adm'en stelpen, 
OIl de veelvnldigheid del' misdaden welke onder mijne opmerking kwamen, is 
genoegzaam om de zachtere geyoelens van den mensch te Yel'stompen, en om 
in eelle zekere mate dien schrik en angst nit den \yeg te ruimen welke alle 
goede mellschen t·oo1' zulke a!schUtcelijke daden blhooren te hebben ", .... , 

Di tw6de deel "an Tancred syn briwe 6heL rli shywer van ons geskidenis ni 
kan kry ni. Mar dis oek al gelloeg-, Uit wat ons angehaal het kan 'n mens 
duidelik siin :-

1. Hoe dwaas dit was van di Engelse Regering om ni by tyds na di Boere 

" 
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te luister as di Boere vel' hulle waarskou dat di Kafl'ers wil 001'100- maak. 
Ne, dan wil hulle altyd betel' weet, En wi ken nou di Kafl'ers betel' as di 
Boere wat so veul jare met hulle omgegaan het? En dan wag hulle tot di 
Kafl'ers eel'S 'n menigte ve gesteel en 'n heel party Boere vermoor het, en dan 
sal hulle eers--en oek nog' ewe tydsgenoe~-begin werk te maak van di saak. 
En di arme Boere is di lydende party. 

2. Hoe dom dit was van di Engelse Gouwerneurs om elke maal weer traktate 
· te sluit met barbare wat dit ni eens kan onderteken ni, fn wat dan net van di 
kans gebruik maak om van nuuts af te steel en te moor. 'n Esel stoot hom 
ni twemaal an een steen ni, se di spreekwoord; mar an di steen het di Engels., 
Regering bulle rreer as twemaal ge~toot. En di arme BoeJ'e is di lydende party. 

3. Wat 'n verkeerde stelsel dit is om Gouwernenrs so mar weg te roep in di 
1niddel van 'n oorlog, so dat hulle alles in di steek moet laat; en dan kom 
biir 'n wild vreemde Gouwerneur, wat di hmd en di Kaffers ni ken ni, en di 

' skiet weer bok op bok. En di arme Boere is di Iy~ende party. 
4. Hoe onregverdig dit is om di Kafl'ers di Boere hulle vc te laat steel, hulle 

huise te laat afbrand, ens" en dan ni di Kaffers, as hulle vrede sluit, so veul 
boete te laat betaal (en di Kaffers kon dit betaal an vC), dat hulle di Boert 
kon skadeloos stcl ni. So dat di arme Boere mar di Iydende party gebly hee. 

IX. VORDERING VAN SKADEVERGOEDING EN VERLISE BY Dr 
KAFFER-OORLOGE VAN 1835-'47. 

La'tt ons o'er di s7cadeloo8steUing van di Boel'e 'n bladsy uit 'n Eng€'lse 
· Geskiedenis veriel (Wilmot's History of tbe Cape Colony, appendix :) 

" Di vorderinge, waarvoor onophoudelik skadevergoeding gevra is in ontel
barc versoeksrifte, mar nooit gege is ni, was 'n saak van ernstig ondersoek, 

· en di Wetgewende Vergadering het 'n Komite angestel om di saak te onder
soek. Di Rapport wat hulle opgemaak het toon duidelik an : 

"Dat by elke gele'entheid vrede gemaa~ is met di Kafi'ers sonder hulle te 
verplig om iits te betaal wat Iyk na 'n volle skadevergoeding, soos hulle as 
o'ertreders in staat was om te betnal vel' hulle ongesogte invalle in di Koloni ; 
-en dat di lyders (di Greos-BoeJ'e) nooit enige skadevergocding gekry het ni, 

, ofskoon di regering hulle dit dikwils bela of het. 
"Dat verdi oOl'log van Ul35, mt 'n gedeeltelike vergoeding an omtrent 800 

persone uit di ve wat hulle van di Kafl'ers afgeneem het, daar nog 'n 3,000 
Boere o'erbly wat mks gekry het ni, en hulle skade is £291,392. 

" Dat in 1846 di Grens-Boere, deur 'n ander ill val van' di barbare, 'n verliis 
<l'ely het an ve en ander goed (buiten aldi onskatbare lewens) van 'n I'erdere 

, ~om van £;,)25,592 waarvoor Gouwerneur Sir H. Smith, in syn 'Minute' (Aan
teekening) van 27 .Juni 1848 (in voldoening van 'n order van Graaf Grey 
aan Sir P. Maitland, waarin hy toestem dat' koloniste ongetwyfeld reg het 

, om sodanige skadevergoeding te verwag vel' eli verlise wat hulle gely het as di 
Kufl'ers in staat is om te ge) afgestaan het di verowerde grond van Victoria 

, en Albert tot skadevergoeding verdi Boel'e. -
., Di voreleringe vel' 1847 het di Comite, na 'n noukeurige ondersoek, ni 

mindel' bevonde as £406,000, en di Comite het toen anbeveel om te onder
.. soek hoe veul van di grond nog ui deur di rcgering vel' ander eindes gebruik 
is ni, om wat nog o'er is sondtr uitstel te ,Cl'deel onder di Boere wat skade 

' gely het ...... 
"Toen daar glm gevolg gege word an di anbeveling van di Komite, en net 

so min an 'n dergelike van di Wetgewende Raad, wat net so 'n gunstige 
Rapport uitgebreng het, toen word di saak voor di Wetgewende Vergadering 

. gebreng in 1860 in 'n voorstel om Syn Eksellensi di Gouwerneur te versoek 
, om stappe te neem om volle skadevergoeding te ge, mar di voorstel is verwerp 
.by stemming. 'n Ander poging is later weer gemaak, mar met diselfde gevolg. 
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Daarom klaag di ongelukkige elagoffers van 'n onregverdige politiek, en nl 
sonder rede, dat hulle geelnrige en tydige waarskuwings van eli dreigende geyaar 
in eli wind geslaan is deur di Koloniale Regering, dat di Regering hull!:' 
yerwaal'loos bet en ontrOlllY was an syn beloftes. 

X. HOE nr ENGELSE YER DREIJER VERMOOR HET NA DI 
SLAG VAN BOOMPLAAS. 

Omdat eli EngeJ5e altyd hulle mond so yol het van di onbeskaafde en rll\m 
maniir ,marop eli Boere oorlog maak, daarom ge ons hiir nog 

71\ KJ,EIK S'L'AALTJI YAN ENGE1~SE BESKAWING, 

Ons het ekspres ondersoek gedoen na di saak en ons ge hiir'n afskrif ,'an 
'n briif wat ons daaro'er ont"ang het "an 'n geloofwaardige man, ",at 
lid "as van di Yolksraad in di Vrystaat. Ons laat net di name \reg .. 
Vrrder ge ons di briif net soos hy is: 

, "Yaal' 1(' Reer,-
"Winburg, 31 Aug., 1874 

" Ik heb U\ren brief van den 30sten Juli n. ontyangen . En door meer 
Oil krwek is het mij gelukt den Lagerkommandant van het kommando tegen 
tlir Harry Smith mt te yindell, en met hem oyer den pel'soon DREIJER te spre
ken, ell de uitslag in zijne ware geschiedenis is als voIgt, deze:-De heel' 
Dreijel' is nooif voor het kommando opgekommandeerd. Hij was een man 
onbe1cwaam tot kommando·<lienst; de man had zijn gezond verstand Diet, hij 
was, zoo als men zegt, mal of krankzinnig. En in zijne afwezigheid Yall 

verstand is hij zonder wapen en ongereed yan Vaalriviel' aehtcl' het komman
do nageloopen, en bij het lager gekomen, en de lagerkommandant "as met hem 
aangehaald of opgescheept, want hij, Dreijer, is een paar malen nit het lager 
in bet woeste veld weggeloopell, en de kommandant heeft hem wedel' moe ten 
opzoekell. Hij "'as op Boomplaas bij den slag. Maar na den slag, toen het 
Boeren-kommando aan het oppakken was om te retireren, is Dreijel' uit het 
lager geloopen in het veld, zander weg en zonder wapen, want hij heeft nooit 
geweer gehad, daar het aan hem niet kon vertrouwd ,vorden. lJe lagerkom
mandant had geen tijd of gelegenheid hem te laten opzoeken, en zij vertrok
ken dus, zonder te weten waal' Dreijer is beland. Hij was altijd te ,"oet, zon
del' paard, en bijna zonder kleedel'en. En onder het ronddwalen van Dreijer 
in het veld hebben de mann en Yan Sir Harry Smith hem dwalende geyaDgen 
g-enomcn, en mede naal' Bloemfontein genomen en geYangen gehouden. En 
Sir Harry Smith heeft een krijgsraad bijeen geroepen, bestaande nit gekwet
ste en stclTcnde en gezonde offieieren, die in den slag op Boomplaas geweest 
zijI', en hij zelf, ell zij hebben Dreijer tel' dood yeroordeeld, en hij is dam'na 
te Bloemfontem doodgeschoten en begraven. Zijn graf is Dog te zien. Hij 
was een getrouwd man en had kinderen. Toen Sir Harry Smith te WinbUl'~ 
aangekomen was, en de toenmalige Lager-kommandaut van de BOel'en, Jan 
Vermeulen, voor hem yerschenen was, heeft hij aan Sir Harry verteld of 
gezegd, hoe de toestand van Dreijer was, en dat hij buiten zijn verstand was 
geweest, en dat het een moord was aan Dreijer gedaan, en heeft Sir Harry aan 
de vrouw en kinderen van Dreijer £60 sterling al" vergoeding gegeven, Of · 
de vrouw de £60 sterling ooit ontvangen heeft, dat weet J. Vermeulen niet; 
dat zal misschien de heel' Southey weI weten. 

" Alles wat hier boyen yan Dreijer gezegd is, is de zuivere waarheid, als is 
het onder eede verklaard. lJreijer was een Afrikaander of Boer. 

- " Met achting, enz." 
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XI. DI TREURSPEL VAN SLAGTERSNEK. 

(Op.r;eteken van di Lippe van 'n pas o'8I'lede Grysaard.) 
Watter opregte Afrikaner lewe daar, wat nog ni di woord "Slagtel'snek" 

gehoor het ni, en iits weet, van wat in verband met di woo I'd voorgeval is ? 
Ne, ni maklik sal vergeet worde \Vat in 1814 en 1815 op di grense van di 
Koloni voorgeval is, toen 'n party burgers teen di Re¥ering opstaan, wat an 
sommige di lewe gekos het, tel'lryl andere op andere wyse gestraf werd. En 
as daar een gebeurtenis is, wat altyd 'n eerste plaas &'1,1 inneem in di hart van 
di Afrikaner, dan sal dit Slagtersnek wees. Gen wonder dat imand wat as 
vreemdeling in Somerset distrik kom, gl'aag di plekke waar ailes voorgeval i'l 
self wil siin, en wil ,erneem wat alles gebeur is. ilis mar jammer dat deur di 
opgroeiende geslag ni meer be lang gestel word in di dade en geskidenis van di 
voorouers ni. 

Soos dit mal' a1 te dikwils gebeur, is in di beskrewe geskidenis ,an di 
gebeurtenis 'n paar onnoukeul'ighede, wat jammer sal wees as dit moes bly 
voortbestaan, so os byv. dat di mense op Slagtersnek opgehang is, dat di 
onenigheid tussen Bezuidenhout en di Hottentot daarin bestaan het dat B. 
vel' hom O'evra het om 'n mes op te tel, ens. Gelukkig is daar nog enkele wat 
geleef bet, of van WI di ouers geleef het, in di tyd toen di gebeurtenis voorgentl 
het, en wat dus, al he; hulle ni ailes self siin gebeur ni, dan tog veul ,an hulle 
ouers of grootouers gehoor.het. Een van di oue aartsvaders was o'erlede Mm. 
Jan de Klerk van Grootplaas, digby Somerset. Toen skrywer hiir,an na syn 
ankoms op Somer~et, en pratende o'er di gebeurtenisse, verneem dat daar nog 
so 'n oue aartsyader in di nabyheid woon, was dit dadelik syn plan om van 
hom uit syn mond 'n verhaal te kry van wat gebeur is. Hy het di o'erledene 
twe maal ontmoet ; di laaste kaer sowat 12 dage voor syn dood, wat op di 4de 
Juli 1892 plaas gevinde het; en sal probeer om so naukeurig molik weer te 
ge wat an hom veriel is. 

Mar voor ons di verhaal ge is dit miskiin nl onbelangrik vel' veraf wonende 
en vel' reisigers om duidelik te maak waar di gedenkwaardige plekkc i~. 

Di eigenlike "Slagtersnek," \Vaal' di boere saam gekom het, ell yollen 
sommige di. eed afgcl~ het, leg enige myle, sowat 'n halfuur ry van Kookhuis 
Stasi, in di rigting van Cradoek. Dis 'n stadige opdra'end tot op eli nekki, 
dan gaat di trein en di wapad tussen twe koppe deur. Dis Slagtersl1elr. Di 
plek daarente'en waar di vyf boere opgehang is, en waar di graf vanda Ig nog 
te siin is, is op di plaas Verkeerde Water, vroeger bekend as Van Aardts Pos, 
en nou betel' '.lekend as Long Hope Siding, en is 10 myle van Kookhuis in di 
rigting van Port Elisabeth, dus sowat 14 of 15 myle van di eigenlike Slagters . 
nek. Hoe dit in di geskidenis gekom is dat di boere op" Slagtersnek" 
opgebang is, kon di skrywer ni uitvinde ni. 

Di 19raf l~ 'n 300 of 400 tre'e op regterhand van di spoorweg, as 'n mens 
di kame hoogte van Long Hope Stasi na Kookhuis opgaan. Van di trein sal 
dit oeilik kan gesiin worde; di enige teken om di plek an te duie is 'n 
kareeboompi en sowat 'n 50 tre'e verder 'n knoestige olywehout boompi, 4 of 
5 voet hoog, wat an di Zuid Weste boek van di gmf staan. Di graf is nog 
met gen marmersteen, mar met ruwe klippe toegemaak, is sowat 8 voet lallk 
en 6 voet breed. Digte by, omtrent 8 of 9 voet daarmndaan, word nog eli 
plekke angewys waar di galgpale gestaan het, wat weI so kan wee" an di klein~ 
gruisklippies wat di plekke onderskei van di omliggende grond. 

Ons kyk neer op di ruwe klippe, tot nog toe di enige monument vel' mann~ 
wat hulle lewe moes opoffer in di angebore sug tot vryheid; ons brt'ng in 
herinnering wat gelei het tot di anwesigheid van di graf daar; ons tel nog 
tussen di klippe op 'n stukki byna not hout, di oerblyfsel van di gal~pale; 
di gedagtes vermenigvuldig sig in ons, mar voordat in ons gem oed oek 
gevoelens verrys, wat di manne, wat daar leg, besill hft, gaan ons liwer been 
om van Ou Mnr. De Klerk te verneem hoe di graf daar gtkom het. 



152 

Na vel' tel te he dat hy in 1802 (op 1 Aug.) gebore is, gaat hy as volg 
voort :-

In di tyd toen di !!ebemtenisse voorgeval het, was Opperman veldkornet 
van di wyk. 1!'reti. Bezuidenhout had 'n Hottentot wat syn ve moes oppas. 
In di tyd had 'n veldkol'llet di reg om te gelas, dat 'n diinsbode by syn baas 
1l10et bly, tot hy ander yolk of 'n bediinde kon kry om syn werk te doen ; mar 
nHtuurlik moes hy sodanige bediinde behoorlik betaal. 

Op 'n sekere dag begin di Hottentot syn skape uit te vang, om te kan 
vel'trek. Bezuidenhout se ,er hom: "Ne, jy kan ni trek ni, jy moet wag tot 
ek ander yolk het," waarop di Hottentot antwoord : "Of jy wil of ni, mar 
ek trek." Bezuidenhout ee : "Dan slaat ek jou," en daarop slaan Bezuiden
hout hom, mar ni onbehoorlik ni. Di Hottentot gaan hom toen verklaag 
Mm. Stockenstrom, in di tyd Landros te GraafI-Reinet, ge di Hottentot 'n 
T):-t'l, waarop di Hottentot syn ve gaan uitvang om weg te trek, terwyl hy 
Bezuidenhout toevoeg : "Nou kan jy my 'n pak ge, mar ek sal daarom 
\\,eggaan." Waarop Bezuidenhout se : "As jy my dit vra, dan sal ek jou dit 
ge," en hy ge di Hottentot oek toen enige houwe. 

Nadat di Hottentot dit gerapporteer het, stuur Stockenstrom 'n skout, met 
name Lond, na KapteinAndrews, te Verkeerde Water (nou Long Hope Siding), 
met 'n briif, waarin hy hom skrywe om hulp te gA, onl Bezuidenhout te kan 
yang, hetsy lewendig of dood. Kap. Andrews huur vel' Frans Rossouw Cn 
.ambtenaar onder Kapt. Andrews) en stuur hom om vel' Bezuidenhout te yang, 
daar Rossouw wis waar Bezuidenhout hom ophou, en hom sou gaan wegsteek 
as hy hulle te wagte is. Dit was 'n plek op di plaas Boven Groennek 
(Haviaansriviir). 

Rossouw kom tot by di plek waar bezuidenhout in di krans is, en toen hy 
hom siin roep hy hom toe om af te kom. "Ne, "-antwoord Bezuidenhout, 
-" dit sal ek ni doen ni." Nog'n paar keel' hethulle hom geroep, marsonder 
gevolg. Rossouw ge toen order om op Bezuidenl:.out te skiit, wat gedaan 
werd; dog huIIe kon hom ni raak ni. Bezuidenhout skiit oek van uit di 
krans, mal' o'erheen o'er di koppe van di manskappe. Rossouw stuur toen 'n 
soldaat om Bezuidenhout te bekruip en in di gat dood te skiit. Di soldaat 
skiit en raak hom oneler di arm deur, waarop hy dood neerval. Bezuidenhout 
'syn vrou het di lyk toen laat uithaal en self begrawe. 

Daarop kommadeer kommadant Willem Gabr. Nel, di kommadant van 
di afdeling, vel' Hendrik Prinsloo, om vel' Geswind di Hottentot wat saam 
lllet Bezuidenhout in di krans was, weg te bring na GraafI-Reinet. Prinsloo 
woon in di tyd op di plaas (digteby waar Somerset nou is), wat nog altyd na 
hom namelik "Prinsloo" genoem word. (Mm. Alb. van Niekerk is nou di 
besitter daarvan). To en hy di order kry, Re hy : "waarom moet ek juis 
uitge,oek worde, om di Hottentot weg te bring." Hy het hom verkleineer 
gevoel, dem so 'n handel wyse. 

In plaas van te gehoorsaam an di bevel hom opgele, gaat hy persone 
bymakaar werwe, tell einde sig teen di Regering te verset. Kapt. Andrews 
kry intussen 'n briif, dat hy Prinsloo moet gevange neem. Prinsloo het oek 
'n briif geskrywe an Jac. Kruger, om daar mense bymakaar te maak, om op te 
staan teen di Regering. Christian en Stephanus Muller, twe broers, biid 
hulle diinste an ('m di briif te besorg, en beloof dat hulle dit eiehandig an 
.Jac. Kruger salo'erhandig. Mar inplaas van vollens hulle belofte te handel, 
gnan hulle na Cradock en ge di briif an Landros Visser. Di skrywe nog 
diselfde nag 'n briif an Kapt. Andrews, dathy Prinsloo moet vang en gevange 
hou. Kapt. Andrews stuur 30 soldate onder 'n sersant, wat Prinsloo onver
wags op di lyf kom en hom gevange neem, terwyl hy di middag na di ete 'n 
bitji gaan rus het. Hy had selfs ni eens syn baatji an ni. 

Hulle bring hom toen na di plaas hiir,-Grootplaas,-(eientlik Doornkraal), 
waar myn vader Barend de Klerk toen gewoon het, om di nag hiir o'er te bly. 
Rapt. Andrews stUllI' deur Komdt. Christ. van Aardt 'n briif, om Prinsloo na 
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Verkeerde Water (van Aardtspos) te bring. Oek ge hy order dat di Komma~ 
.dant Prinsloo moet dood skiit, as di mense hom wil kom afneem. Daar kom 
.dan oek werkelik ongeveer 30 man na Grootplaas, om Prinsloo af te neem, mar 
to en bulle daar kom, was Prinsioo al weggebring. Hulle vra an myn vader 
waar Prinsioo was, dog by antwoord, dat Prinsioo nou al digteby di kamp te 
Verkeerde Water kon wees. Hulle jaag di soldate agterna, mar toen bulle te 
Verkeerde water ankom, was Prinsloo reeds o'ergelewer in hande van Kapt. 
Andrews. Hy kom uit na di burgers en vra vel'. hulle: "Waar gaan julle 
heen ?"-" Ons kom vel' Prinsloo haal", was di antwoord. "Ek kan bom ni 
ge, voor hij in verboor gewees is ni ; mar as hy in verhoor gewees is, dan sal 
ek hom uitlewer." Hij ge daarop order an di vrou van Van Aardt,-wat di 
kontrak had om di troepe van brood ('n vlys te voorsiin,-om di brood en vlys 

. verdi troepe bestemd an di burgers te ge; hulle kon mar weer slag verdi 
troepe. 

Di vollende morre se hy an'di bo81'e, dat hij Prinsloo ni kan uitlewer ni. In 
di tyd bet daar allangs Visriviir soldate geIe tot an Grahamstad. Hulle werd 
algal' dadelik bijmakaar gero"p en di kanonne opgebring na Kapt. Andrews, 
en so is al di soldate en Hottentots bymakaar gemaak. Di mense siin toen 
aat hulle niks kon uitrig ni. Komdt. N el Kommandeer tOJn oek di burgers 
QP na ili kamp. 

By Patrysheuwel, naby Kookhuisdrif, kom 'n antal boere byeen om ha'el te 
madk, terwyl 'n deputasi van boere na Gaika gestuur word om hom o'er te 

' haal om same met di boere di Engelse te verdrywe. Di deputasi het bestaan 
uit COl'll. Faber, Fred. Bezuidenhout, Steph. en Corn. Abraham Bothma. 
Gaika het egter geweier. Hy was deur di Engelse Regering angestel as 
"Koning, en waarskynlik het hy as sodanig 'n salaris getrek. 
, Daafna trek di Burgers op na ISlagtersnek en vergader daar. Ili veldkor
nette kommandeer di burgers byeen, sodat daar om trent 500 man was. Hulle 
het. daar gebly totdat Kom. Kuyler daar angekom het met syn troepe. Myn 
vader was oek daarheen as Heemraac1 opgeroep. 

N a enige onderhandelinge laat Kuyler di troepe teen di boere optrek. Vooran 
plaas hy di loyale boere, daarna di Hottentotte, dan di dragonders en eindelik 
heel agter di Engelse soldate. Bezuidenhout met 'n paar andere kom voor
waarts en gooi syn geweer o'er 'n boom om te skiit; mar hy werd verhinder 
deur syn mense. 

Myn vader stuur toen 'n boodskap dat hulle moes afkom. Hulle name 
moes opgeskrywe worde; dog hulle sou genade kry, en ni gestraf worde ni. 
"Verseker jy dit an ons ?" vra hulle. "Verseker kan ek julle ni, mar dit is 
myn boodskap ; in hulle hart (van di Engelse) kan ek ni siin ni." Xatuur
lik wou hulle vel' hulle op so 'n losse grond ni o'el'ge ni. 

Toen gaan Nel op en roep hulle oektoe om af te kom, en se : " julIe sal gen 
kwaad o'erkom ni."- "Mar verseker jy ons dit ?"-" Ja, ek verseker julle 
,dit ; so waar as di wyn in di A vondmaal Christus bioed en di brood syn 
vl~es beteken, so waar sal julIe niks o'erkom ni !" 

Toen kom meer as di helfte om hulle o'er te go: ongeveer 10 persone is 
we,ggevlug o'er di Bashee in Kafferland. 

Hulle trek wen na di Militere pos te Verkeerde Water, en terwyl di boere 
,en soldate deurmakaar was bly sommi,ge agter. Terwyl hulle ankom digby 
Van Aardts pos, werd op di trompet geblaas; di soldate rys op en dit blyk 
dat. di l<aIionne reg gestel was. Daar was wen ni meer te dink an verset 
.of ontkoming ni. :Sulle werd dus geboeid en daar e'r ni genoeg boeie was ni, 
werd sommige met rou rime vasgemaak, waama hulle opgesluit '\Verd in di 
·barra.kke of soldate-huise. Hulle werd toen weggestuur na Uitenhage, in 
verhoor geneem en veroordeel, vyf moes op~ehang worde en di ander werd op 

.ander manire gestraf. Daarna werd hulle weer opgebring na Van Aardtspos, om 
,opgehang te worde . 

. Daar was eli dag toen dit plaas vind 'n menigte mense teenwoordig. Komdt. 
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Nel haJ (op las) di mense opgekommadeer, om aldu:; ver hulle vrees in te 
boesem. Nadat di "yf gehang was, breek di stroppe, sodat hulle op di grond 
val. Di mense begin om genaoe te roep. Mar Komdt. Nel wou gen gena
de ge ni. Solank as hy syn staf in syn hand hOIl moes hulle gehang worde. 
Hulle werd toen weer gehang, en daarna onder di galg be\l:J"awe. Di Engelse 
wou ni di lyke an di Famili afstaan ni, dat hulle dit self kon begrawe ni. Di 
Laksman het by myn vader geloseer, en hy self en van di soldate het verklaar, 
dat Bothma nog half lewendig was toen hy in di graf gegoi werd. Di balke 
wat ,andaag nog op Verkeerde Water in di huis te siin is, is heel waarskynlik 
diselfde wat gebruik was ver di gall!. 

Tot so ver o'erlede Mnr. de Klerk. 
Is alles op elke punt ni so omstandig megedeel ni, dan sal di leser wei uit 

di geskidenis weet wat hy moet anvul. Veral moet di leser as hy buwestaande 
lees goed in di oog hou di onstuimige toestanel waarin di bevolking van eli 
grense op di . tyd gewees het, sodat 'n kleine omstandigheid grote gevolge 
kon he 

In bowestaande verhaal ontbreek eli bisonderhede omtrent di doodskiit nlll 

Jan Bezuidenhout en di gevangneming van ander leiers van di beweging. 
Mnr. de Klerk het aileen megedeel, elat di Engelse ver Jan Bezuidenhout, toen 
hulle yer hom wou vang 3n doodgeskiit het,cn dat syn vrou oek gehelp het om 
hom te Yerd6dig, sodat sy nege ko'elgate deur haar klere had. Mar gelukkig 
kon di sIn-ywer anteken uit di mond van 'n bejaarde iogesetene van cI: afde
ling, wat di persoon meer dan eens hoor vertel het deur ou meme wat in di 
tyd geleef het. 

Vollens di pet'soon het Jan Bezuidenhout, Corn. Faber, Steph. en Abr. 
Bothma, Theunis ele 1(le1'k, Heudrik Prins en nog 7 ander weggevlug, bo na 
Baviaansriviir. Di Engelse troepe het hulle agtervolg o:n hulle te vang en 
toen hulle bijmakaar kom, skiit di Engelse na eli bocre. Jan Bezuidenhont 
werd doodgeskiit, terwijl syn vrou en seuntji van 13 jaar hom help verdedig. 
Self toen hy dood was het di vrou nog ni opgege ni, mar het nog angehou di 
gewere te laai, dat haar seuntji kon skiit. En op laas skiit hy di Engelse 
offisiir bo deur syn kapetji, mal' toen werd hulle gevang. Toen di offisiir by 
hom kom, klop hy op di kind syn skouer en prys syn dapperheid ; mar se 

... claal'om : elis jammer dat so 'n kind onder di ellendige boere moes bly, hy 
mQes na Engeland gaan om elaar opgelei te worde! Hy vra toen oek nog an 
di kind, wat syn plan was of hy hom deur di kop of eleur di hpetji won skiit. 
"Ne, se di kind,--ek 11'01.1 jou deur jou kop skiit dat di harsens so waai !" 

Faber werd swaar gekwes, sodat hy byna dood was. Hy en syn maters 
wat geYi:lng WqS, werd to en na Uitenhage gestuur om verhoor te worde. Mar 
!tn eli wa-dry"cl', '11 baster, werd Jas gege, om as Faber wil eloodgaan, dan gon 
'n strop om syn nek te sit en hom an di voorleerboom van di ·"a op te hang, 

~ -sodat hy daarom eli skande moet he yan opgehang te wees. 
·Faher het egter in lewe gebly, di dokter het hom gesond gemaak, en na 

hnlle :c\'onnis was, werd hnlle weer opgebring na Van Aardtspos om opge
hang l 'c \\"orde. Di eerste maal het eli dwarsbalk gebreek. Bothma syn strop 
het drillliLl gebreek. Di twecIemal val syn vrou an Kuyler syn voete om pardon 
te smeek, mar hy skop haar van hom weg. Komdt. Nel hys syn staE weer 
op as teken dat hy moet gehang worde. Ver eli det'de maal het di strop weer 
gebreek, en toen werd Bothma saam met di ander, met eli stroppe om di 
nekke in di graf gegooi, tflrwijl Bothma nog syn oge geknip het. 

Dit word nog oek "ertel dat Ds. Hc;rhold, wat daarby teenwoordig was, syn 
mantel o'er Bothma won gooi, as teken dat hy moet gespaar worde, mar toetl 
hy siin dat t> el syn staf ophou, was hy bevrees. 

Sover wat di persoon OIlS megedeel het. 
OIlS laat hiir nou volg eli name van al di persone wat betrokke was in di 

treurige geskidenis :-
Ter dood werd veroordeeld :-Hendrik Prinsloo, Stephanus Bothma, . 

:s: 
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Comelis Faber, Theunis de Klerk, Abraham Carel Bothma en Willem Frederil{" 
Kruge1. 

Nicol3.<'ls Prinsloo, David Malan, en Pieter Willem Prinsloo werd vel' altijd 
verban uit eli distrikte Graaff-Reinet, Uitenhage en George. 

Andries lIendrik Klopper, Hendrik Petrus Klopper, Johannes Bronkhorst, 
Thomas Andries Dreyer, Pieter Lourens Erasmus, Rendrlk Andries GustantS 
van del' Nest, Willem Jacobus Prinsloo, Johannes PrinsloG, Cornelis van del' 
Nest, Philip Rudolf Botha, Jacobus Martinus Klopper, Johannes Frederik 
Botha, Joachim Jobannes Prinsloo, Willem Andriaan Nel, Frans Johannes 
yan Dyk en Klaas Prinsloo, H.z., werd veroordeel "in een afzonderlijken kring 
onder het opzigt del' bedienden -van Justitie te worden geleid naar de Execu
t;eplaats te Slachtersnek, waar zij hun eed hadden gezworen, en aldaar, zonder 
op het schavot te worden gebragt, of op eene onteerende wyse te worden ten 
toon gesteld, de executie te aanschouwen, om dan te worden ontslageIi." 

Frans Marais moes "met den koorde om den hals aan den scherpregtcl' 
worden ovel'gelcyerd, aan de galg vastgemaakt, gedurende de executie del' tel' 
dood veroordeelden worden tentoongesteld en voor den tyd zyns levens uit de 
Kolonie worden yerbannen." 

Adriaan Engelbrecht en Andries Meyer werd vel" sewe jaar verbano 
Di weduwe Jan Bezuidenhout moes met haar huisgesin di distrikte Graafi'

Reinet en Uitenhage verlaat en meer landwaarts in gaan woon. 
Andries van Dyk, Christoffel Rudolf Botha, Abraham Ludovicus Botha, 

Pieter Jacobus Delport, en Johan Theunis Mulder moes ider 'n boete van Rds. 
200 betaal, terwijl Hendrik Johannes Liebenberg met 'n boete van Rds. 100, 
en Adriaan Labuscagne, Leendert Labuscagne en Barend de Lange ider met 
'n boete van Rds. 50 ,rykom. 

Later werd di dood,'onnis mn Krugel verander in lewenslange verbanning. 

XII. OFFISI'ELE SELF-VERDEDIGIXG VAN Dr VOORTREKKER ... 

" P1'eterlllaritzburg, Natal, 21 Febr., 1842. 

" Aan Zijne Excellentie den Majoor-Generaal Sir GEORGE THOMAS NAPnm, 
K.C . .B., Gouverneur, en opperbeyelhebber, enz., enz. yan de Kolonie de 
Kaap de lloede Hoop. 

"Mijnheer !-Wij ondergeteekenden, President, en leden van den Volks
raad, bijeengekomen in onze vergadering yan deze plaats, hebben goedgedacltt 
U we Excellentie te berigten, dat wij ontvangen hebben zekere Proclamatie, 
gedateerd 2 Dec. 18±l, ~loor U we Excellentie uitgenardigd, waarbij verklaarcl 
wordt, dat U we Exc., mgeyolge last door U ontvangen, goedgevonden heeft, 
om de militaire bezettingen Yall deze plaa.ts te hervatten, en dat wij Britsche 
onderdanen zijn, en door H. M. de Koningin van Engeland, niet als een nij 
volk zullen worden erkend, enz. En daar de vriendschappelijke onderhande
lingen, die wij met U we Exceilelltie hebben begonnen, en de yoorstellingen 
door om; gedaan, met het oogmerk om eenen altoosdurenden vrede en bOlldge
nootschap met het Britsche Gouvcrncment te sluiten, indien wij slechts aan 
ons eigen bestuur zoudcu worden overgelaten, (een yoorregt, clat zelfs aan de 
Griquas, op de grenzen nIVer Kolonie woonachtig, niet geweigerd is geworJell, 
hoewel dat yolk uit niets andel'S bestaat, dan uit emigranten van de Kolouic 
even als wij)-nu tot eene oorzaak gebruikt worden, om de allerschroumelijkste 
gevolf!;en op ons neer te brengen; zoo hebben wij, ten einde met het gevo~len 
yan at onze mede-emigranten naanwkeurig bekend te worden, de gemelde Pro
clamatie onder hen doen verspreiden, en hen uitgenoodigd, om door middel 
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van publieke bijccnkomsten Vl'lj over dit onderwerp tc handelen, en OilS met 
.den uitslag bekelld te maken.-Wij knnnen Uwe Exc. thans berigten, dat het 
algcmeen gevoelen van onze mede-emigranten is, c.:J.t zij ons hebben vel'zocht 
te declareren (verklaar), zoo als wij doen mits dezen, dat wij Uwe gemelde 
Pl'Oclamatie beschouwen als ten uiterste onregtvaardig omtrent ons, en geschikt 
om (indien zij in werking wordt gebracht) juist datgene te weeg te brengen, 
wat daarin als hoofddoelwit voorgesteld wordt. te willen vermijden, namelijk: 
oOl'log en bloeddorsting. 

" Daar deze misschien de laatste communicatie van dien aard zou mogcn zijn, 
die wij gclczenheid zuIlen hebbeu aan U we Exe. t:f! doen, aehten wij het noodig, 
am verder het onderlVerp meer in zijne uitgebreidheid aan te roer~n. 

" V oOl'al, wenschen wij weI te mogen worden verstaan, dat het ons oogmerk 
niet is, om te beleedigen, verwijtingen te doen, of aanleicling te geven tot 

.eenige oorlogzuchtige bedrijven; claar het onzc hartelijke wensch en begeerte 
is, om den vrecle to bewaren met aIle mens(;hen; en dat niets ons b3wegeu zal, 
om de wapenen op te nemen, om menschcnbloed te vergieten, clan aileen e~n 
vaste overtniging, dat wij zuld:s niet vermijden kunnen, uf wanneer de bescher
ming ,an onze eigenclommen,-(die wij beschouwen zunl' en dum vel'kregen 
te hebben,)-en van ons eigen bestaan, zulks moc;l:rn v,"l'eischen, of ook, wan
r:cer wij Zit'll, dat gewelcl en geen regt omtrent ons geoefencl wordt. Wij weten, 
dat er een God leeft, die Hemel en Aarde regeert, en die magtig en gewillig 
is, om den Yc"ongclijkte, hoewel zwakkere, tegen geweldenaa,rs te protccteeren 
(beskerm). Op IIem en de regtvaardigheicl van onze zaak verlaten wij ODS; 

.en zoo het zijn wiI is, dat eene al~eheele verwoesting over ons, ouze vronwen 
en kinderen, en alles wat wij hebben of bezitten, worde gebragt, zuIlen wij 
onderworpen zijn, en el'kennen zulks bij Hem te hebben verdiend, maar niet 
bij de mensehen. Wij ziju bekend met de magt van Groot-Brittanje, en het 
is ons dOrlw:t !.(eenszins om die magt te trotseeren; doch wij kunnen tegelijk?r
tij t evenmin toelaten, dar geweld, in plaats van regt, over ons zou zegevieren, 
zonder dat wij al onze pogingen zl111en hebben aang wencl, om zoodaniggeweld 
tegen te gaan. Wij besehuldigen het Britsehe Gouvernement niet van zooda
Dig gezind te zijn; cloeh de ondervinding heeft ons geleerd, clat de verkeerde 
en ongegronde voorsteilen (zoo als weer blijkbaar omtrent ons het geval is), 
nit een vcr afgclegen land voortgesproten, maar al te dikwerf maatregelen heb
ben te wecg gebragt, die drukkend en onregtvaarclig waren. 

"Wij ontkennen ook ten steHigste, dat een ingekankerde haat tegcn de 
Engelsche natie OIlS bezielt. Elk mensch op den aardboden is natunrlijk zijn 
tigen yolk meer toegedaan clan anderen; maar als Christen en hebben wij 
geleerd aHe l11enschen lief te hebben; en, of schoon wij, Zuicl-Afrikaansche 
boeren, l11enigmaal cloor Engelschen met trotschheid en verachting )\ij n aan
gezien geworden, laten echter vele Engelschen (waaronder wij ook de Rchotten 
begrijpen,met wie wijpersoolllijk in ons geboortela'ld bekend waren, en waar
onder wij zelfs LeCl'al'en hadden, die wij aHe hoogachting hebben toegedragen,) 
getuigen ; laten de officieren en soldaten, met wie wij tezamen onder cle wapenen 
hebben gediend ; getuigcn, laten onze gp-wezenc regenten, reg tel'S en plaatselijke 
antoriteiten getuigen ; en laten zelfs de respectabele Engelschen, die thans 
hier in veiligheid oncler ons wonen en verkeeren, getlligen : of zooclanige haat 
.in 011ze boezems jegens de Engelschen gekoesterd wordt. Echter willen wij 
nietontkennen, datcle van tijd tot tijcl door het.Engelsche Gonvernement Ol11trcnt 
.ons in de Kolonie genomene beslniten, en uitgcva ardigde wetten, de eenigste 
oorzaak zijn geweest, waarom wij ons geboo1·telancl en onze l11aagschap hebben 
verlaten, en ons, als het ware, op de baren del' wildernissen begeven, om vrij 
van het bestllur van het GOllvernement te mogen zijn. Om eellige voorbeel
den aan te halen : Wie was het, die ons de toenemende kwade gevolgen van 
.slavernij opdrong? Wie, die ons regt van eigendom daarop verzekerde ? 
Was het niet hetz lfde Gouvernement, clat het ons naderhand weer olltnam; 
en zulks op eene wijze, dat wij zelven geene de minste stem hadden, Ol11trent 
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de beste of meest geschikste w;jze, waarop zulks zou kllnnen geschieden ? Wi~ 
was het, die ons volle compensatie (vergoeding) beloofde voor onze slaven 11 
Was het niet hetzelfde GOll vernement, dat ons met een derde deel van de wezen-
lijke waarde onzer eigendommen afscheepte, en daR nog ten prooi liet van' 
schraapzuchtige en gewinzoekende handelaars, die ten koste van onze bem'zen' 
zijn verrijkt geworden ? Wie was het die ons bezigde, zonder loon en op onze 
eigene kosten, tot bescherming van de grenzen del' Kolonie, tegen de vijandige ' 
en oorlogzuehtige of roofzielee Kaffers? Was het niet hetzelfde Gouvernement, 
dat ons naderhand alle aanspraak op eompensatie (vergoeding) ontzeide, ver
keerdelijk voorgevende, dat wij door onze berooving van den Kaffer, met regt 
ons hunne wraak op den hals hadden gehaald? Wie ontnam ons den besten 
Gouverneur, dien wij ooit gelwi hadden, (Durban), enkel, omdat hij, alseen
manvanlgeweten, deverongtlllJKte Kaapsche Kolonisten verdedigde, en, door het 
straffen van hunnen verwoestenden vijand, hunne wezenlijke veiligheid en 
beseherming zoeht? Wie zond ons daarna politieke speeulanten, aan handen 
en voeten gebonden, wier grensstelsels ons blootstelden, om zonder ophouden 
en ongestraft door den Kaffer te worden beroofd en bedreigd; en zulks nog 
vergezeld met zware onkosten voor het land, welke op de beurs van den gel'lll
neerden boer ffioestenneerkomcn? Was het niet datzelfde Gouvernement, dat 
het land openstelde voor rondzwervende vagebonden, die in eene werkelooze 
woeste leyenswijze verkeerden, en van de kudden en andere eigendoll1ll1en van
den reeds genoeg verdrukten boer leefden ?-waardoor den boer-van arbei
del'S ontbloot, of, indien hij ze al bad, van ane noodige gezag verstoken, (en 
waaronder de leolonisten thans nog zuchten)-de moed geheel ontnOll1en werd l 
zoodat hij, zijne herhaalde remonstrantier> (bijeenkomste) en petitien (versoek
ski'ifte) onbeantwoord of Yeront..'lcbtzaamd ziende, de clonkerste yooruitzig
ten had, 

" Al deze emelen schrijyen wij toe aan deze eenige oorzaak, namelijk het 
gebrek aan een yertegenwoordigend Gouvernement, dat ons geweiged is 
geworden door het uitvoerend Gouvernement yan datzelfde volk, hetwclk het
zelfde voorregt beschomrt als een zijner beiligste burgerregten, en waarvoor 
elk ware Brit zijn leyen laten wil. En wat deden wij onder al die verdrukkin
gen? Namen wij de wapenen op, eisehende dat ons regt geschiede, zoo als 
onlangs in de Canada's is geschied? Neen, wij gaven ook den role, aan hem 
die ons den mantel had ontnomcn; wij ontdeden ons zrlfs Yan onze yuste eigen
dommen yoor spotprijzen;-\\ij zeiden het Gouvel'llf'ment openlijk aan, dat 
wij ons land en zijn gebied zouden verlaten. Het 'lieI'd ons toegestaan, I'n 
minste Diet verbod n. Wij waren zplfs verrast op het yernemtn yan eena 
allerbillijkste en regtvaardige declaratie (yerklaring) door den Luitenant-Gou
verneur gedaan, dat het een onhetwist,baar regt was, dut iemand, met het 
bestuur eens Gouvernements ontevreden zijnde, yrijheid bad het te verlaten. 
Aanstonds, na onzen uittogt, yerklaarden wij onze onafballkelijkheid ; wij 
rigtten een eigen bestuur op; wij voerden oorlogen tegen die ons onverziens 
overvielen, en maakten vrede; wij namen bezit van ne onb~"oonde landstre
ken, zOOlreldie ODS door vriendschappelijke onderhandelingen met de H eiden
sehe volkstammen toevielen, als die wij met ons goed en bloed moesten lwopen. 

" Intusschm, wat deed het Koloniaal Gouvernement gedurende den loop 
van al deze omstandigheden? Liet het ons aanzeggen, dat wij ons "an onze 
verpligtingen als onderdanen niet kOllden ontslaan, 'IIaar wij ons ook mogten 
beyinden? Of bood het ons cenige hulp, toen wij in nood waren, en bet YOO1'
uitzigt hadden om aUe oogenblikken door woeste, bloeddorstige heidelli'n te 
worden yernield;-en toen reeds over de 600 van de onzen alielTerraderlijkst 
en onschuldig 'IIaren vermoord? Of bleef het onverschillig de ellende van 
zijne yoorgewende onclerdanen uanschouwen, zoo lang totale vernieling hen 
bedreigde? Maar, wat meer is, 'werden niet hunne mOOl'denaars ondersteund 
en geholpen, zoodr[1 zij (de emigranten) eenigen kans schenen te hebben van 
de overwinningte behalen, door allen uitvoer van wapenen en allltllUnitie naar 
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hell te beletten? Ja zelfs door ons met eene i:.::.ilitaire bez-:tting te bedreigen, 
en onze eigene wape.nen en ammunitie te eonfiskeren (in beslag te nemen) ; en 
dit mede, onder voorgeven van uit mensehlievendheid verdere bloedstortingen 
tc willen vermijden, toen er geene vrees bestond voor de vergieting van 
Christenbloed, maar toen wraak stond genomen te worden op diegenen, wier 
handen daarmede nog bevlekt waren. Voorts, door den handel te stremmen, 
mardoor velen del' emigranten gedurende de bezoeking van de besmettclijke 

ziekte (de mazelen) stierven, nit gebrek aan de noodigemiddelen of van voed-
sel, gesehikt of onontbeerlijk in zulk een tijd! Heeft niet hetzelfde Gouver
nement ons steeds als uitheemsehen behandeld, zelfs met betrelddng tot onzen 
handel over zee? Hoe is het dan mogelijk, dat met al zulke gronden aan 
onze zijde, U we Exe. kan verwaehten, dat wij op ons zelven kunnen zien als 
ovel'tl'eders of oproerigeu tegen ons wettig Gouvernement? Wij verklaren, 
dat wij niet kunnen zien hoe het Britsehe Gouvernement, onder de voormelde 
om tandigheden, met eenigen den minsten sehijn van regtvaardigheid of 
tillijkheid op onR als onderdanen aanspraak maken kan! tenzij zulks alleen 
gesehiede, uit andere politieke beweegredenen, of nit jaloezij, tegen ons l'edenen 
gezoeht worden, om, met eenigen sehijn van regt, de veraehte en aan het nood
lot overgelatene emigranten wedel' onder het juk te brengen. Wij twijfelen 
sterk, wanneer wij in het hart van Afrika waren getroklcen, of naar Delagoa, 
of men ons daar ook zou hebben gemoeid. Doeh wij koesteren nog de 
hoop, dat, wanneer het tegenwoordige Gouvernement van H. M. de Koningin 
van Engeland, en de Britsehe natie wel en waarli:fk, met de geheele toedragt 
del' zaak zullen zijn bekend geworden, er andere middelen zullen worden gevon
den om satisfaetie (voldoening) aan beide kanten teweeg te brengen, dan door 
het zwaard en door bloed. Wij smeeken Uwe Exe. del'halve, om de zaak 
wedel' te overwegen, en geene maatregelen te nemen, waardoor wij gedreven 
konden worden tot stappen, die, hoezeer tegen onzen Zill, of hoe smal'telijk 
zij ook voor ons zulIen zijn, eehter voor ons leven en veiligheid onvermijde
lijk zullen worden, en eene verantwoording op U we Exe. zelven zuHen bren
gen, die vroeg of laat zwaar zal kunnen zijn te dragen. 

"Wat aanbetreft de oorzaalc, in uwe Proelamatie voorgewend, waarOl11 deze 
militaire bezitneming zal moeten gesehieden, namelijk, onze resolutie (besluit) 
alhier genomen omtrent de kaffers, van den 2den Augustus, 184.1, wensehcn 
wij sleehts aan te merken, dat, zoo als gewoonlijk gesehiedt, U wer Exeellen
tie's informateur (beriggewer) de wezenlijke toedragt del' zaak Of zelf niet 
weet, Of voorbedaehtelijk voor U verborgen heeft gehouden. Wij zijn in staat 
elken opregten philanthropist (mensevriend) te kunnen overtuigen, dat ons 
VOOl'l1emen omtrent de kaffers, zoowel oude illwoners als latere aankomelingen, 
in het maken del' sehikkingen voor hllnne vel'plaatsingen, zoowel bij de reeds 
aallgehaalde resolutien (besluiten), als bij eene andere, Eedert omtrent hetzelfde 
onclerwcrp genomen, gegrond is op ware mensehlievendheid, in zooverre wij 
daardoor hebben zoeken voor te komen, of te vermijden, de waarsehijnlijkheid 
van Yijandelijkheid en bloedstorting, welke andel'S onvermijdelijk het gevolg 
zon moeten zijn, wanneer wiJ toelieten, dat Zoolas en andere naturellen (inboor
lingen) hunne oude woningen verlaten, en bij duizenden zieh onder ons neder
zetten (zooals thans het geval is); want eerst door ons tegen hunne vijanden 
beveili~d, en daarna sterk geworden zijnde, zouden zij in de sehoonste gele
genheid van de wereld zijn gesteld, om ons uit te roeijen, alleen om in het 
hezit van ons vee te geraken; of, hunnen aanslag ontdekt zijl1de, zouden zij 
ons noodr-alcen, hen op staanden voet met de wapenen aan te ,-allen en te 
Yerdecli2:en. 

" O~ze maatregelen zijn derhal ve ingel'igt, om te2:el1 de mogelijkheid van 
zoodanige gebeurtenis, in tijds, zoo veel als doenlijk is, te voorzien, en niet 
het kwaad te veel te doen toenemen, of eerst ollherstelbaar te doen worden, en 
clall wcrkzaam te willen zijn. Het zon te breedvoerig zijn, wanneer wij thans 
willen aanhalcl1 al hetgeen wij omtrent dit punt te zeggen hebban. Wij zullen 
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dus overgaan, om aan te toonen, dat, iudien Fuku al eenige aanspruak had op 
het deellands, in U wer Exeellentie's Proklamatie vermeld, bij alleen te blameeren 
zou zijn, zoo wij van dat land hadden gebruik ~emaakt. Vooreerst, hebbcn 
"'ij bcwijzen, dat hij in hetjaar 1834 reed" gedeklareerd (verklaar) heeft, geene c 

aanspraak op dat land te hebben, en, met uitzondering van eenige spioen
kranltjes, het ook nimmer heeft bewoond, zoo vel' wij hebben knnnen uitvinden. 
Ook hebben wij het kontrakt, door nn wijlen den heel' Retief met Dingaan 
aangegaan, doen publieeren, zoo weI als onze Proklamatie, waarin onze limiet
seheiding tot aan de Omsinvobo werd bepaald. Voorts is Faku zelf met ons 
tot eme vriendsehappelijke nrstandhouding o vergegaan , en wij verkregen 
V<1,n rn gaven aan hem verzekering van vreedzaamheid, en zelfs proteetie 
(lJe kenning), zoodat er niets in den weg stond om hem te beletten van te 
11rotesteeren, wanneer wij over eenig gedeelte van zijn grondgebied disponeeren 
(beskik); doeh bovendien heeft hij aan onze afgezanten vrijwillig erkend, 
dat het land aan Sehaka en daarna aan Dingaan, wettiglijk toekwam, tot aan 
de 0ll1simvobo, en dat hij onze aanspraak daarop erkende als gegrond te zijn 
op regtvaardigheid, beide door kontrakt hie1'voren gemeld en door de over
winning door ons op de natie behaald. Hij ging verder, en zeide dat Sehaka 
en J lingaan het land hadden ingenoll1en, zelfs tot over de 0ll1simvobo, en dat 
hij zieh zelven en zijn yolk besehonwde, als door onze toelating daar te zijn ! 
:M ogen wij dan niet vragen, waar is eene kolonie of een wingewest, thans in 
het bezit van Groot Brittanje of eenige andere mogendheid, waarop men met 
grooter regt aanspraak maken kan? Wij zijn van het tegendeel overtuigd, 
doeh indien Faku kan bewijzen, dat noeh Sehaka noeh Dingaan ooit eenige 
aanspraak had op het land in kwestie, en dat deze woeste en onbewoonde streek 
lnnds altoos in zijn bezit is geweest;-wie overtuigt ons, van desniettegen
staande op de bezitneming daarvan te hebben geir:sisteerd (aangedring), en dat 
men dus, 0)) grond daarvan, eenigen sehijn van reden kan voorwenden voor 
de bedreigd<l militaire bezitneming van onze havens en ons grondgebied ? 

., Ook willen wij erkennen, dat wij met geene mogelijkheid het regt van 
onderdanen door geboorte als anderzins, door Uwe Exeellentie in uwe Pro1da
matie voorgewend, zoo verre als ons betreft, kunnen begrijpen. Doeh deze 
kwestie tel' zijde stellende, zijn wij gehouden onze overtuiging te verklaren, 
dat wij in het land niet veilig zullen zijn of zelfs bestaan, wanneer wij ons 
'weder onder de jurisdietie (regspleging) van een koloniaal bestuur, als voor
heen, begeven. Het land, waaro,"er U we Exeellentie reeds voorloopig dispo
neert (beskik), ons bedreigende het aan ons en onze kinderen te ontnemen, 
zon ons dan ook niets waard zijn. Welke vooruitzigten hebben wij, van 
betere proteetie (beskerming) te zuHen genieten, dan die de grensbewoners van 
de Kolonie genieten, en weslvege velen ouzel' genoodzaakt zijn geweest nit dat 
land te vlngten? Welke yooruitzigten hebben wij, om zelfs die protectie 
(beskerming) te zuHen genieten ? 

" U \Yer ExeeHentie's handelingen omtl'ent ons geven meer dan reden om te 
vermoeden, dat nwe bekommerdheid en ZOl'g alleenlijk bestaat yoor de onbe
schaafde \"o]];:eren, en dat het geene groote bekommering baren zal, wanneer 
wij met onze vronwen en kinderen en dienstboden door hen als sehapen tel' 
slagting mogten wOlden gesleept; ja, dat de hedendaagsehe philanthropist en 
(mcnsevriende) nog valsehe besehuldigingen genoeg zullen nit\"inden, om de 
wereld di"ts (wijs) te maken, dat wij zulks ruim verdiend hebben, en dat het 
onze eigene schuld is. Ret noodlot sehijnt ons dan te znllen dI'ijven tot eene 
Ylm de twee kenzen, namelijk:-ons als lastdieren te hommen, om gewillig 
den last, die ons opgelegd wordt, te dragen, tot dat wij dien te 
zwaar vindende, weer al~ te voren, eene nien we emigratie beginnen, 
wanneer wij alles, wat wij in de wereld hebben, hiel' zullen moeten aehter 
laten ;-dan weI, om tot de verdediging van onze reg ten, van onze ber,ittin
gen, ja van ons bestaan zelf, het geweer in de vuist Ge nemen, en te strijden 
tcgen ouze verdrukkers, en met ouzen val of ons bezwijkcll een einde aan 
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onze aardsche moeijelijkheden te maken. Wij laten het aan Uwer Excellen-· 
tie's eigen oordeel, en aan het oordeel van elk regtschapen Engelschman~ 
welke van die twee het verkieslijkste is. Laat men niet langer denken, dat 
wij zoeken te misleiden, of dat wij zeiven misleid zijn. De ondervinding 
heeft ons allen, meer of min, dure lessen gegeven, en, wat ook onze politieke 
geschillen mogen zijn, omtrent onze civiele administratie (bestuur), uwe Exc •. 
zaloniervinden, dat er slechts weinig verschil bestaat omtrent dit eene punt.
Wanneer wij aI, ten koste van veel bloeds en onkosten, zullen zijn ten onder · 
gebragt, zal het vuur slechts gedempt of gesmoord worden, om in den dag der 
wraakncming des te gewelcliger uit te barston. Ret is in uwer Excellentie's
magt deze envelen yo or te komen, en indien het uwe Excellentie waarlijk te
doen is om verclere bloedvergieting te vermijden, zal uwe Excellentie gemak
kelijk redenen genoeg kunnen vinden om uwe voorgenomene militaire expedi- · 
tie te staken, en andere middelen in het werk te stellen, die eene menschlie
vender en gezegender uitwerking zullen hebben. 

"Het heeft bij ons een diep gevoel van leedwezen te weeg gebragt, om, 
sedert het begin van onzen uittogt, gedurig te vernemen, hoe wij ten onregte 
aan de wereld zijn voorgesteld geworden, als ruwe menschen, die, beschaafde 
wetten en kerkelijke tucht moede, in losbandigheid zochten te leven, een ieder 
naar het goeddunken van zijn eigen hart. Wij hebben onze beschuldigers 
meer dan eens beschaamd gemaakt. Ofschoon wij onervarene boeren zijn, die 
nimmer toegelaten werden in hun geboorteland eeni deel te nemen aan de 
publiekc aangelegenheden van hun land, zijn wij echter geslaagd, om onzen 
regeringsvorm op dien Yoet te brengen, dat wij het publiek vertrouwen, van 
dag tot dag, mee. beginnen te gewinnen. De godsdienst zelve is ook reeds 
op eenen geregelden voet gesteld, en cultivatie (beplanting) en bebouwing van 
het land nemen dagelijks meer en meer toe. Alreeds hebben "ii een aanzien
lijk gesticllt yoor het waarnemen van de openbare godsdienst opgerigt, en het 
onderwijs del' jeugd is op eenen gooden voet gebragt. 

" Do ons omringende oorlogzuchtige Zoelas zijn in hunne onophoudelijke 
oorlogsbedrijyen gestrell1d, zoodat zij zelfs, uit vrees voor ons, de wapenen 
niet dan tel' sluik en zeer zelden opnemen:-twee zendelingen zijn reeds onder 
hen ,,-erkzaam, onder onze protectie (beskerll1ing); en wij hebben de beste 
vooruitzigten, dat de beschaving van dat volk spoediger te bevorderen zal zijn, 
dan die del' Kaffers aan de Kolonie gl'enzende. Dit alles is bereids te weeg 
gebragt, nu wij eerst be.!innm: uit onze groote 1l10eijelijkheden te komen •. 
U we Excellentie kall derhalve weI begriJpen, dat het ons smarten zal den bodem 
van al onze verwachting te zien inslaan. Een enkel verkeerd of onstaatkun
dig· experiment of proefneming zou ons onherstelbare nadeelen verwekken. 
Alrepds zijn er gedienstige agenten bezig om de KaiIerstammen, tot hun of 
tot on8 ongeluk, tegen on8 op te wekken, en hen in te prenten dat wij hunne 
verdrukkers zijn, maar de Engelschen hunne beschermers, en dat zij, zoo zij 
het met de Engelschen honden, als loon onze beesten ten buit zullen bekomen. 
Mogelijk heeft uwe Excellentie daartoe geen verlof gegeven; het wordt echter 
gedaan. Zal nu de beschaafde wereld ons immer kunnen laken, dat wij, in 
znlke omstandigheden en onder zulke onll1enschelijke vervolgingen, het uiter
ste doen en wagen, tot behoud van ons leven? En, wanneer wij al voor de 
overmagt moeten terug deimen, en verder landwaarts ill veiligheid zoeken, 
waar wij meer geconcentreercl (bij makaar) zijn en met meer voordeel onzen 
vijand kunnen bestrijden, z~l men ons dan kunnen toonen, wanneer wij onze 
schade, zoo in de kolonie als seclert onzen uittogt geleden, en voor onze lande
rijen, hnizen en andere bezittingen, die wij ten prooi van verwoestillg genood-
zaakt zullen zijn geweest achter te laten, zoeken te verhalen op onze oude 
schuldenaars de Kaffers, ja zelfs verder? Wij bidden dat de Almagtige zulks 
verhoede, en dat het Hem bebagen moge ons betere uitkomst te geven. 

" Eindelijk moeten wij, zoo voor ons zelven, als, op stellig verzoek van onze 
medo-emigranten, ten sterkste protesteeren tegen de bezitneming van eenig 



161 ~ 
' gedeelte van dit land als bedreigd in uwer Excellentie's Proclamatie van dcn 
'2den December vOOl'meld en verklaren, dat wij ons van nu voortaan meenen 
·te kunnen vrijhonden van de smadelijkste gevolgen van zoodanigen stap, VOOl' 
', God, voor ons eigen geweten, en voor de wereld. 

" Wij hebben de eel' met aIle achting ons te noemen, 
" Mijnheer, 

"Uwer Excellentie's dienstw. dienaren, 

" J OAOHDI PRINSLOO, ,President. 
" Benevens al de Leden des Raads, 

"J. J. BURGER, Secretaris." 

XIII. WAT FROUDE VAN DI BOERE VERTEL. 

Di naam van Fronde is in di geskidenis van ons land te min bekend. En dis 
,oek net seker, dn.t eli Engelse Regering reg gedoen het an di Vrystaat, ell as daar 
naderhand hiir 'n Konfederasi of Verbond van Afrikaanse State en 'n 
Verenigde Suid Afrika kom,-dan het by di eer elat hy eli eerste an di saak 

. geroer het. Hy was 'n man van grote naam in Europa, veral as geskiidskrywer. 
Daarom is dit oel. ver ons van belang om in ons Geskidenis te bewaar, wat hy 
van di Uitgeweke Boere gese het in syn Rapport, wat hy an di Parlement in 
England voorgele het, in di eerste part daarvan, wat ons hiir vertaal ;-

"" Meneer J. A. FROUDE an Graaf OARNARVON. 
"Londen, 10 Januari, 1876. 

"Mylord,-J ou hordskap hct ver myn bevel gege om 'n rapport te lewer van 
,di laaste gebeurtenisse an eli Kaap di Goede Hoop, verso Vel' as ek elaar selwel's 
in betrokke was. Daarom begin ek, om myn verhaal verstaanbaar te maak, 
met 'n skets van di geskielenis en di toe stand nn eli twe onafhankelike 
Republike an di anderkant van Grootriviir en Vaalriviir. Di landstreek, 
waar di twe State non is, is in en na di jaar 1836 in be sit geneem deur klorn
piis van di Uitgeweke Boere, wat beslote had om di Koloni te verlaat, omdat 
'lmlle ontevrede was o'er baing onregverdige dinge wat hulle moes nitsman, 
'vollens hulle gedagte, onder di Engelse Regering. 

" Dit word toen so gereken (dem di Engelse) dat eli Boere, as Britse onder
,dane, hulle getrouheid an di Engelse Begering ni kon weggooi dem te vertrek 
na 'n elistrik wat tot nog toe ni bewoond is ni. Di Uitgeweke Boere is dem 
di wilde stamme van di binneland angeval ; baing van huUe familiis is o'errom
;pel en vermoor; hulle het b nIle gewreek, en om di vrede te bewaar het di 
Engelse Regering dit nodig gedink om syn gesag te laat gelde, so vel' as di 
Boere gewoon het. Di grense van di grond an di Noordekant van Vaah'iviil' 
'was ni bepaal ni ; maar in 1848 proklameer Sir Harry Smith di oppergesa/!' 
van Koningin Victoria o'er di Provinsi wat hulle toen genoem bet di Oranje
riviir-gebiid, en bepaal dat di grense is Grootriviir, Vaalriviil', en eli Drakens
berge, en dan noem hy nog di name van di vernaamste Kapteins waL binne 
di grense woon, en wat toen, saam met di Boere an di Engelse Regering onder
worpe word. Mar di land wat di Engelse Regering op di maniir bygekry het, 
kos huUe meer as dit werd lyk. Di Engelse wat eli land di eerste hesoek het 
beskryf dit as " 'n huilendo wildernis," net mar geskik vel' veboere wat "fer uit 
makaar woon. :Mense en YEl was bloot vel' di gedmige diifstatle van eli swart 
llasiis; di gevolg was 'n hele rits van bloedige gevegte, en di orde kon ni 
andel's bewaar worde ni, as elem 'n trop soldate, waarvoor di Boere onmolik ni 
kon b'3taal ni, en di koste sou dan deur di Engelse Regering moet betaal 
worde. 

)I 
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"Moeg van di uitgawe wat vereis word om di Engelse :Segering verder in df 
binneland uit te brei, en begerig om tussen di Kaapkoloni en di swart nasiis 'n 
slagboom van wit mense te he,-sodat hulle en ni di Engelse Regering sou 
verantwoordelik wees ver di strenge maatreels wat moes genome worde,-besluit 
di Engelse Regering om Grootriviir tot Noordelike grens van syn Afrikaanse 
besittings te maak, en di Hollanse skaapboere en di bitji Englse wat agter 
hulle an getrek het toe te staan om vel' hulle selwers 'n regering te vorm. Dit 
moet erkend worde dat England deur di stap te neem net mar syn ei'e belang 
geraadpleeg het. Di Boere het ni om onafhankelikheid gevra ni. Hulle het 
geprotesteer daarteen dat hulle so in di steek gelaat word. Hulle het verklaar 
dat hulle ni in staat was om verdi bestuur van twe uitgestrekte geweste te sorre 
ni. Hulle pro teste is ni yerhoord (deur di Engelse ni). In 1854 word deur 
di Konvensi van Sandriviir, di Transvaalse gebiid, nou di Suid Afrikaanse 
Republiik, tot 'n onafballkelike Staat verklaar. In 1854 dra Sir George 
Clarke, die agerende Kommissaris, deur di Oranjeriviir-Konvensi, di bestuur 
van di Oranjeriviir-gebiicl (wat vroeger bepaal was deur Sir H. bmith syn 
proklamasi) o'er an di vtrte,enwoordigers van di Boere wat angestel was om 
dit o'er te neem . . Voordat di Boere di verandering anneem, stel bulle sekere 
voorwaardes. " Hulle siill vooruit dat hulle deur kwessiis met di swart nasiis 
in moeilikheid sou kom met di Engelse Regering, as hulle ni 'n vaste waar
borg het dat di Engelse hulle ni met sulke kwessiis sal inlaat ni." Hulle wou 
'n waarborg he, " dat alle traktate wat di Engelse gemaak het met di stamme 
sal vernitig worde, en dat di Engelse Regeril g hom ni sal inlaat met geskille 
tussen di inlanders en di ander inwoners van di land." Di voorwaardes word 
ni meer as billik beskou en angeneem. In di Konvensi van Sandriviir het di 
Kommisaris:3e van di Koningin afgesiin van alle verbintenisse hoegenaamd 
met enigeen van di swart nas:is an di Noordekant van Vaalriviir. Sir George 
Clal'ke verklaar in Art. 2 van di Oranjeriviir-Konvensi datdi Engelse Regering 
gen traktaat het met enige inlandse kaptein an di ander ant van di riviir ; 
di enigste uitsondering is Adam Kol<, van Filippolis (di Vrystaatse Regermg 
bet hom naderhand uitgekoop), en gen vooruemen het om naderhand enige 
sodanige tl'aktaat te sluit ni. Di v00rwaardeil is goerertrou angeneem, en 
eerlik nU2'ekom. Meneer Labouehete skrywe in 1857 an di Gouwerneur van 
di Kaap, en gelas hom om di letter en di gees van di traktate met albei State 
getrou na te kom, en om hom ni in te Iaa~ met di sake van di inlandse stamme 
" behalwe in so Vel' as dit duidelik noodsakelik mag wees om di onderdane va,n 
di Koningin te beskerm." In 1853 sterf Andries Waterboer, wat deur Su' 
George btskrywe word as 'n klein kaptt'in woonagtig o'er Vaalriviir, en me~ 
hom had di l<.:ngelse Regering 'n ou traktaat. 8yn seun Nikolaas, wat ~ 
oorsaak was nm so baing stl'Oeweling in later tyd, doet toen ansoek by. SIr 
Geol ge Cathcart om 'n vernuwing van di traktaat. Sir George Cathcart welger 
dit uitdrukkelik, om rede dat 'F! vernuwing van di traktaat 'n verbreking sou 
wees yan di Konvensi met di Transvaalse Boere geslote (Kaap de Goede 
Hoop Korrespondensi, No. 27, bladz. 135). 

" De Republike, so opgerig, beantwoord bo'e verwagting. Hulle net van 
hulle kant yer hulle verbinde om gen slawerny weer in te voer ni, openbaar o~ 
geheim. Met di gl'Ootste wantrouwe word op hulle gelet, en meer as een ston 
word in Europa omslagtig vertel van hulle barbaarsheid. Dit kan ni ontk~n 
worde 11i, dat di Regering yan di t«e mme State in di begin swak was ill ; 
dit kon oek onmolik ni anders ni. Dit word oek ni ontken ni, dat boere 
\\'at in blootgc6telde distrikte \loon, en gen polisi had om hulle te beskerm, 
cn ",at gedurig moet siin dat hulle ve gesteel word, dat hulle hulle ei'endom 
beskeI'm en di anvallH's gestraft het. Net so min word dit ontken, dat wette
lose l'eisigcrs en gelnksoekers uit di Koloni, en skurke ,rat gevlug het daarvan
daan, in menigte in di Republiik ingekom het, en daar op afgelege plekke 
dinge gedaan bet, ,,-at sterk moet veroordeel en betreur worde. Mar al~ijd, as 
m sake omstandig onderEOek worde, dan bIyk dit, dat in eli Vrystaat van di 

-
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begin af, en in di Transvaal stellig in di laaste ses jare, di Regerings hulle 
uiterste bes gedaan bet om alle wesenlik onregverdige bandelinge teen di 
inlanders te voorkom of te straf; en as 'n mens in anmerking neem di 
moeilikhede wat bulle daarin gehad bet, dan is dit bulle nog al goed geluk. 
'n Merkwaardige geval van di soort is gebeur in 1855, 'n uitvoerige, en 
skynbaar noukeurige vp.rslag van 'n moord van enige inlanders in di Vrystaat, 
en dat bulle vrouens en kindel's as slawe weggevoerd is, word gestuur an Sir 
George Grey, wat toen Gouwerneur an di Kaapkoloni was. Dit word gese 
dat di Bloemfonteinse Regering syn toestemming daartoe gege het. Sir 
George Grey ondersoek toen di saak noukeurig, en wat was syn berig ? dat 
di geskidenis waar was, mar dat di daders ni Vrystaters was ni, mar Britse 
onderdane ; en dat di Volksraad vel' bulle knap gedraag bet. " Di Vrystaters, 
skrywe Sir George Grey an Lord Russell, bet 'n Regering gevorm wat enige 
land tel' wereld sou eel' andoen. Di toestand van di Staat is ni alleen hoogs 
bevredigend ni, mar verstrek tot di grootste lof verdi geeskrag, di versigtig
beid en standvastigbeid van di bevolking." 

" Omring soos di twe Republike is deur oorlogsngtige wilde stamme, wat 
nog nooit in anraking gekom bet met beskawing anders as met 'n vyand, was 
dit vel' bulle onmolik om dadelik met di sagmoedigheid en toegewendheid 
te werk te gaan, wat sonuer gevaar in di Koloni, wat ou'er en digter be"lyoond 
is, kon beproef worde. Mar di arbeiders- ~n landloperswetts van eli Vrystaat 
is niks strenger as di wette wat in di begin van dese eeu nog in Engeland en 
Skotland was. As gesteelele ve nagespoor word tot in di hale Tan di inlanders, 
en daardeur 'n geveg ontstaan en mense doodgemaak word, dan is dit weI 
partykper gebeur dat di Boere, in plaas van di weeskinders van honger te laat 
omkom, hulle meneem en as bediindes in bulle eie buise opvoed. Diselfde 
gebruik "as in di land onder di Engelse Regering ook voor di K onvensi. En 
'n mens kon misbruik daarvan maak, en ongetwijfel is daar oek sulke gevalle 
gewees, ma" op sigself beskou was di plan menselik, en dis oek nooit nit enige 
andere oogpunt- voorgestaan deur di Regering van di Repnblike. In di 
Transvaal, (dit was omdat di bevolking meer aile soorte deurmakaar vermengd 
en ruwer van aard was), daar het 'n losser stelsel verskeie jare nog gedunr: na 
dat di Staat gevestig is, en hiiran is mar eel'S kort gelede 'n end gemaak. 
Maar selfs teen di Transvaal is nooit 'n beskuldiging ingebring van 'n daacl 
balf so geweldadig en glJstreng as di maatreels wat 'n Engelse Regering in 
Natal geneem bet met di sogenaamde oproer van Langalibalele. In gen een 

I van di Republike word di gekleurde toegelaat om te stem ni,-of om wapens t.
in besit te he sonder)iksensi ni ; of om vaste eiendom te verkry ni. Mar di 
eiendomswet word al opsy geset; en di formele onbekwaamheid sal binnen 
kort afgeskaf worde; en di beperking met wapens is 'n versigtige wet wat di 
hele Sllid-Afrika gerus kan navolge. Di inlanders kan met diselfde vrybeid 
kontrakte angaan vel' bulle werk as in enig ander land, dis te se as hulle ni 
misdadigers of banclite is ni. 'n Swartjong wat hom sleg gedra, kan bulle 
uitklop, mar ni sondeI' bevel van 'n o'erheidspersoon ni, en Llan swaarder of 
ligter nadat ni owertreding was, vo11ens di wet. Dis waar, di stelsel is strf:'ng, 
mar glad ni onmenselik of wreeelaardig ni. Dit kan gerus gese worde, 
toen di Engelse Regering di land an di Boere o'ergege bet, dat bulle toen 
ingesiin bet dat dit noodsakelik was om di swart yolk streng;)r te behandel 
as in di Koloni, en di wesenlike uitoefening daarvan (deur di Boere) was ni 
allenig ni strenger as verwag word, mar nog venl sagt31'. 

"Dat di twe geweste an di Boere afgestaan is, is algemeen (?) afgekeur in 
di Koloni. Di spyt daaro'er word nog meer toen hu11e (natunrlik di Engelse 
in di Koloni) siin watter orclelike en voorspoedige staat di Boere daar stig, 
en hoe spaarsaam hnlle dit bestuur. In plaas van di $' huilende wildernis," 
800S di land vel' Sir George Clarke gelyk het, siin hulle nou dat di Vrystaat 
nitmnntend goed is vel' skape en veboerdery, en dat di grond, veral in eli 
Transvaal, baing vmgbaar is, en 'n menigte steenkole, koper, ysteJ' en goud 
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bevat. Di bevolking is toegeneem deur immigrasi veral van Boere uit di 
Westelike Provinsi, waar nou amper gen persoon is ni of hy het 'n broer of 
suster, of 'n getroude seun of dogter in een van di Republike. Di nouere 
gemeenskap het di wens om weer verenig te worde algemeen gemaak. Di 
Engelse Regering self het hulle abuis uitgevinde, dat hulle di Boere gedwing 
het om 'n eie Regering te vorm, ell sou graag wou vernitig wat hulle gedoen 
het; en al het di Vrystaat gedink dat hulle onbillik behandel is deur di 
Engelse Regering met di end van di basuto-oorlog in 1868, di verbittering 
was al amper afgekoel, en as daar gen verdeI' oorsaak van wantrouwe ontstaan 
is ni, is dit waarschynlik, amper seker, dat di meerderheid [ons sit biir 'n 
vraagteeken ?] van di inwoners van Vrystaat en Transvaal voor nou al sou 
gevra he uit hulle selwers om onder di Engelse vlag terug te keel'. 

" In di tyd word met eens diamante ontdek in grote menigte langes Vaal
l'iviir, en op en nabij 'n plek op di linkerkant van di Vaalriviir, enige myle 
daarvandaan, in 'n distrik waaro'er di Vrystaatse Regering werkelik reg 
uitgeoefen het van di dag van syn ontstaan af. Di reg is betwis deur di 
Orikwa-kaptein, Klaas Waterboor, wat gebly het op di regterkant van di 
Vaah'iviir, mar wat hom 'n stuk grond op di linkerkant nou toe'eigen, wat 
bepaal was in 'n ou traktaat, waarin di grense tussen Andries vYaterboer en 'n 
ander Grika-kaptein, Adam Kok, vasgeste1 is, as di land wat Ie an di Weste
kant van di lyn van Ramit, an Grootriviir, na 'n plek wat hulle noem David's 
Graf, waar Modderriviir en Rietriviir in makaar loop, en daarvandaan na di 
top van Platberg, 'n berg an di rand van Vaalriviir. Mar di proklamasi van 
Sir Harry Smith, in 1848, had Vaalriviir self bepaal as di grenslyn van di 
Vrystaat, waal'van hulle di bestuur opgedra het an di Boere in 1854. As 
Waterboer land gehad het andi linkerkant van di riviir, dan was dit binnen 
di Engelse gebiid, en di Boere kon dink dat di gesag daaro'er an hulIe 
opgedra was. Di traktaat waarin di land an di Boere o'engemaak word het 
dit, miskiin met opset, onverklaard gelaat of di inlandse opperhoofde, wat 
vroeger Engelse onderdane was, nou onderdane geworde is van di Boere an wi 
hulle di bestuur van di land o'ergege het. Di inlandse opperhoofde was van 
gedagte dat hune nou weer in hulle vroegere toestand (dus Vl'y) was. Di 
Republike an hulle kant het nooit getrag om reg of gesag o'er hulle uit te 
oefen ni. Party is u itgekoop, en party blyf onafhankelik tot van dag toe. 
Dit was miskiin di wen~ van di Engelse Regering om dit an di inlanders en 
an di Boere self o'er te laat om hulle sake self onder makaar uit te maak ; 
mar net so seker het di Engelse Regel'ing hom plegtig verbonde om hom ni te 
meng in di geskille en ver di inlandse opperhoofde party te trp.k ni. 

"Waterboer het al reg gesoek op di grond an di linker-kant van Vaalriviir 
voor en aleer di Engelse Regering terug getrek is. Majoor Warden, di 
Engelse Magistraat an Bloemfontein, het grondbriwe uitgege van plase agter 
di lyn van Rama deur David's Gmf na Platberg. Watel'boer, same met 'n 
sendeling, het na Bloemfontein gegaan om te protesteer daarteen. Vollens di 
sendeling en Waterboer vertel, dan het di Majoor gese, dat hy spyt het van di 
abuis, mar dat dit gedaan is uit gebrek an inligting. 

"Dit lyk daarom of 'n ondersoek in di saak Majoor Warden ni o'ertuig het 
van Waterboer syn reg op di grond ni; want hy het mar angehou om 
grondbriwe uit te ge in di part van di Souvereiniteit so lank as hy in di 
land was. Di geskil kom toen van nuuts af op toen di Republiik opgerig 
word. Di Boere heg meer gewig an Waterboer syn ansprake as MaJoor 
Warden. Hulle erken dat hy wettig reg het op 'n kosbaar stuk grond, bekend 
as Albani, gelege an di hoek waar Grootriviir en Vaalriviir in makaar loop, 
agter di lyn van Rama na David syn graf. Di land verder agterdi lyn van 
David syn graf na Platberg, di skatkamer waarin so'n ontsaggelike rykdom 
verborge was, het toen 'n onvrugbare done vlakte gelyk. Plase van 15,000 
morge kon 'n mens toen daar koop vel' £20 of £25. Waterboer lat toen niks 
hoorvansynregteopdigrond,wantditwasverhomtearmoedigomdaarvoortestry. 
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Di Vrystaatse Regering koop dit toen van di kaptein van 'n ander stam van 
Grikwas, wat voorgeef dat hy reg had om dit te verkoop, en ofskoon Water
boer di wettigheid van di verkoop betwis het toen hy dit ho~r, kan 'n meu& 
tog gerus 00, dat di reg wat di Vrystaat op di manier o'er di grond gekry het, 
en wat hulle in 15 jare tyd nooit betwis geworde is ui, oek nooit weer ill 
twijfel sou getrek wees ni, as dit ni was dat deur di ontdekking van diamante 
di kale en onvrugbare stuk grond di rykste van di wereld geworde is. 
Waterboer kom toen met eens weer met syn ansprake voor di dag en versoek 
di Engelse Regering om beskerming. 

"Di Myne word geopend onder di Vrystaatse Regeering. Dit kan ni 
betwis worde ni, dat wet en orde toen ewe goed [as ni betel' is ni, voeg ons 
hiirby] gehandhaaf is as op enige latere tyd, en weI met tiinmal mincler 
onkoste. Di Vrystaatse Regering verklaar dadelik dat di anhegting (van eli 
Diamantvelde an di Keloni) 'n verbreking was van di Konvensi van 185,1,. 
Mar Meneer Arnot, Waterboer syn agent, drei~ di Boere dat hulIe, hulle onaf
hankelikheid sou verliis, as hulle dit waag om vel' hulle te verset. As 'n mens 
'n briif lees wat meneer Arnot an meneer Rohne, Staatssekretaris an Bloem
fontein, geskrywe het in November 1870, dan kan jy di gees siin waarin di 
korrespondensi gevoerd is. N"atuurlik moet di Engelse Regering ni 
verantwoordelik gehou worde ni vel' eli ongeoorloofde uitdrukkings vall so 
mar so'n man, wat glad ni in diins is van di Koningin ni. Meneer Arnot 
vertel an meneer Rohne, dat hy las het van Waterboer om 'n kopy van syn 
briif an di Gouwerneur o'er te stuur " as vertegenwoordiger van uwe Vorstin 
di Koningin van Engeland, " en om di verwondering van di Kaptein te kenne 
te ge "dat 'n bevolking, soos joue van di Vrystaat, wat ni ontsla'e is "an 
hulle onderdanigheid an di Engelse Regering, en dus werkelik nog uit Britse 
onderdane bestaan, an wi dit mar verdi r:.aam toegestaan is om hulle self te 
regeer, dat di dit durf te wage [tensy hulle dit wens, en hiir gelo ons almal 
dat dit 'n hoogs wenselike saak is], dat eli vryheid van 'n eie regering julIe 
ontneem word; omdat julie in verset is teen di onmiskenbare bevel yan di 
Gouwerneur, en di Kaptein erken hom, as vertegenwoordiger van di Koningin, 
verdi enigste oppermag in Suid-Afrika, en di Kaptein dink dat dit vel' julIe 
sal goed wees as julle oek daarme wil instem, omdat di opini hiir in Grikll'a
land is, dat, totdat di Vrystaat di mening van di Konvensi betel' begryp. 
waardeur jUlle 'n bestaan gekry het, dit 'n ellendige fout sal wees, om di 
Vrystaat toe te laat as 'n bevolking langeI' 'n verstoteling van di Engelse Ryk 
te bly." (DavidArnot an Meneer Rohne, No.7, 1870. Kaap di Goede 
Roop Korrespondensi, No 26, bladz. 121) . 

•• Tot 'n voorwensel om Waterboer op te neem as Britse 6nderdaan, word 
toen bygebreng dat di Basutos oek in beskerming gene em is an di einde l'all 
di laaste oOl'log, 'n daad wat, as dit werkelik 'n verbreking was van di Trak
taat an di kant van England, gen regverdiging sou wees ver onreg wat nader
hand gedaan word, mar wat oek, vollens di voorstanders van di V rystaat 00, in 
idere opsig verskillend was van di besitneming van di Diamantvclde. Di 
Vrystaatse Regering het !lOoit Basutoland in syn besit gehad ni. Dan was di 
Engelse Regering buitengewone verpligting an Massoes, di opperhoof van di 
Basutos, verskuldig vel' verskeie vroegere diinste. Dan di anneming van Ji 
Basutos as Engelse onderdane was 'n welmenende bemoeiing om 'n veelbe
lowende stam te redde van di uiterste gevolge van 'n oOl'log wat hulle sehver& 
uitgelok het. Di Vrystaat skik hom naderhand daarin, miskiin het hulle \'el' 
hulle eel'S daarteen verset. Bij di Konvensi van Aliwal, an di end van di 
oOl'log in 1869, word di Traktaat, van 1854 plegtig vernuw, en di Y~staat 8e 
dus natuurlik dat di Engelse Regering daardeur belet word om di vC1:'breking 
daarvan naderhand weer as 'n voorbeeld na te volg. En tog is daar werkcnk 
'n poging angewen om di bemoeiing in belang van Waterboer te laat voorkolll 
as 'n gelyke claad van weldadige beskerming, en <Ii Grikwas as 'n belangrike 
volk, waardeur naderhand, soos Generaal Ray, wat toen Gouwerneur was, se, 
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" Afrika in grote mate kan be kaaf worde" (Generaal Hay an Kimberley, 19 
November, 1871). Di Grikwas is'n ppul basters, di onbeduidenste van di 
€llendige stamme, wat daar in di part van di land woon. So onbeduidend is 
hulle, dat 'n groot gedeeite van hulle, onder Adam Kok, al uit di lanrl verdry
we is. en o'ergebring na 'n landstreek op di grense van Natal. En so weinig 
was di bedoeling om werkelik vel' Waterboer te beskerm, dat di stuk grond 
waarop hy aN.spraak maak verdeel is in 1,500 plase van 7,000 morre elkeen, 
150 daarvan is toegeken an di Kaptein en syn stam, en di ander sal verkoop 
worde tot voordeel van di Engelse Regering in Grikwaland West. 

" Di plotselinge toestroming van 'n nuwe en ongebonde bevolking na di 
Diamantvelde twas altemit 'n werkelike rede vel' 'n kragtiger bestuur as di 
Vrystaat kon lewer. As di voorwendsel van noodsakelikheid nou mar eerlik 
te kenne gege was, dan sou dit in sekere maat in di Vrystaat erken wees, en 
in aile geval mindel' verbittering gege het as al di praatjes van regverdigheid 
Welt hulle wou voorge. Di Vrystaat word beskuldig dat hulle oek di KOnVtlllSi 
vcrbreek het deur slawehandel. Di Vrystaat eis toen bewyse, en di beskul
di..("ing word teruggetrek. (Bloemfontein Blouboek, No.1, bladsy 86). Toen 
word di eis weer gegrond op Waterboer syn reg op di grond ; en net soos hy 
in beskerming geneem is, maak hy di Mle distrik an England o'er. Lord 
Kimberley, wat toen Sekretaris vel' Koloniis was, was eers huiwerig en wou ni 
bnt ni, mar naderhalld keur hy di anhegting goed, mar op di duidelike voor
waal'de, wat hy herhaaldelik an di Gouwe~'neur geskl'ywe het, dat di Engelse 
Regering" gen deel wil neem an di anl1egting van enige gebiid, wat di Kaap· 
koloni ni in staat sal weel'! om te bestuur en te verdedig uit syn eie kas," of, 
soos Lord Kimberley dit uitdruk, tensy di Kaapse Parlement hom stellig wil 
verbinde om di verantwoordelikheid op hom te neem van di bestuur o'er di 
gebiid wat daarme verenig sou worde, en dan oek om 'n mag te onderhou 
wat nodig mog wees om di orde te bandhaaf. (Sir T. Rogers an meneer 
Hammond, 3 Janewari 1871; Graaf Kimberley an Sir Henry Barkly,24 
Janewari en 18 Mei 1871, Kaap de Joede Hoop KOlTespondensi). Di Kaapse 
Regering stem toe in Lord Kimberley syn voo1'waa1'de en maak 'n wet waarin 
hulle di verantwoordelikheid van di anhegting op hulle neem. Di Vrystaatse 
Rege1'ing het gen weerstand gebiid, mar trek syn Magistrate terug onder 
protes, en publisee1' 'n beroep op di we reId teen 'n daad wat hulle natuUllik 
beskou as 'n daad van willekeurige rower.y 

., Net soos di anhegting klaar was blyk di verkeerde politiik daarvan 
duidelik, omdat daar gen behoorlike regering was ni. Diamante in ontsag
gel ike menigte word gekry ; di pryse rys, geld stroom in, di handel en di 
inkomste word verdubbel en verdrivoudig; l1'l.a1' gen voordeel spruit 
daaruit voort verdi Koloni of vel' di Ellgelse Kroon, wat hulle ni 
net so goed sou gekry he as di Vrystaat di Diamantvelde behou het. Di 
Hollan"e Afrikaners deur di hele Koloni het 'n goeie geheuge, en hulle het di 
verowering van di Koloni nog ni vergeet ni; mar di onreg hulle landgenote 
augedaan beskou hulle as di laaste en ergste van 'n getal onregte war hulle 
dink dat hulle olldervinde het van di Engeise. Di Vrystaat Eelf, wat 
genege was om weer by di Koloni ingelyf te worde [hiirvoor sit ons weer 'n 
vraagteken?] word vyandig. terwyl, was di Diamantvelde onder di Vrystaat 
gelaat, di toestroming van so veul duisende Engelse onderdane an di Engelse 
party in di bestuur van di Staat di meerderheid sou gege he, en dadelik di 
Engelse vlag op Bloemfontein sou geplant he, met toestemruillg van di 
Volksraad. [Twe vraagtekens? ?] Di Kaapse Parlement gooi dadelik: di 
verpligting wat hy op hom geneem het van hom af, en wei'er om hom met di 
nuwe anwins (Grikwaland West) in te laat totdat di Vrystaat eel'S bevredig is. 
Di gelyktydige invoer van Verantwoordelike Bestuur in di Koloni vermeerder 
sowel di gewig as di moeilikheid van di toestand ; want di Hollanse Afrikaners 
€n hulle vrinde had di mee1'derheid in di Parlement, en gen Minister kon dit 
wage, met enige hoop van goeie uitslag, om di Parlement uit te nodig om 'n 
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twis op hulle te neem wat ider dag moeiliker wor0. om uit te maak. Di 
President van di Vrystaat eis di uitspraak van 'n onafhankelike buitenlalldse 
Mogendbeid. Voor dat nog di voorwaardes van di uitspraak (arbitrasi) ill 
orde kon gebring worde, merk hulle in Grikwaland dat di kosbaarste stuk van 
·di provinsi nog ni ingepalm was ni. Di lyn wat vel' Waterboer geeis is, van 
Rama en Grootriviir tot an Dawidsgraf by di saamloop van Modderriviir en 
Rietriviir, en daarvandaan na Platberg an Vaalriviir kan altemit 1100' di rykste 
gedeelte van di Diamantve1de wees. 0 

" Daarom word Rama toen, volleniil getuigenis van di Vrystaatste Regering, 
vyf myle ho'er op gebring langs Grootriviir. Toen weer was Damd nl 
begrawe waar Modderriviir en Rietriviir in makaar loop ni, maar oek hoger 

,op. Platberg word van di oue plek digteby Vaalri"iir verdeI' op O'eja na di 
verste end van di berge waarvan hy 'n stuk is. Op di maniir kom by di eerste 
eis tot arbitrasi-of di Engelse Regering met di !Convensi voor hom reg had 
om Waterboer syn land o'er te ne(-m-nog 'n twede, om di grense, te bepaal 
tussen di Engelse gebiid en di V rystaat. Ander kleine twiste kom nou al dag 
voor, want di Boere langs di lyn weet ni an wat~r regering hulle behoor ni. 
In di Vrystaat word eli wette op invoer van gewere om te verkoop an di 
inlanders streng Ilehandhaaf. En in Grikwa1and weer, elaar word, om yolk 
JJa di Myne toe te 10k, an di inlanders volle vryheid gege om gewere te koop 
En di inboorlinge wil so graag (!,ewere he, dat hulle daarnatoe kom met gen 
ander plan ni, en honelerd eluisenrle van gewere is op eli maniir in di dri jare 
tyd in di binneland ingekom. Di Vrystaat was kwaad o'er di minagting 
van wat tot nog toe as 'n onmisbare voorsorg beskou is. Troppe troppe 
Kaffers .wat teruggaan methulle roers na hulle land toe deur di Vrystaat, neem 
di Vrystaatse Regering eli gewere af. En di gemakkelikste pael van di 
Koloni na di Diamantvelde loop op party plekke langes di betwiste grenslyn. 
KaI'vragte met vuurwapens word daar in beslag geneem deur eli Landdroste 
van di Vrystaat. Dit word terug geeis, en dan nog skadeverlloeding, en 
daartoe word viiI' da'e tyd gege, met di bedreiging van oOl'log as di Vrystaat 
ni daaran voldoen ni. Sir Henry Barkly skryf an di President dat, so lank as 
daar nog gen uitspraak gedaan was ni, 'n poging van di Vrystaat om syn reg 
uit te oefen binne di 1yne wat deur di Enge1se landmeter vasgestel was, sal 
beskou worde as 'n vyandelike daad, en dat elan 'n oOl'log onvermydelik sou 
wees. 

" Intussse kom van arbitrasi niks. Di kwessiis wat moet uitgemaak worde 
is dood eenvoudig ; maar omtrent 'n akte van onelerwerping kon hulle ni eens 
worde ni; want di Gou werneur maak so, soos hulle amper tot 'n skikking 
kom, an maak hy weer 'n veraudering, of hy voeg weer 'n voorwaarde daar by, 
waarin di President ni kan toestem ni. Di Gouwerneur wou natuurlik 
England bevoordee1, mar di gevolg was dat hy 'n toestand van sake rek wat 
ider ogenblik op 'n oorlog kon uitgeloop wees. 

" By di twis met di Vrystaat kom nou 'n ander, wat uit diselfde oorsaak 
ontstaan, met di Transvaal. Toen Waterboer syn land ingesluk W8S, wou di 
Grikwalandse Regering syn grense nog verdeI' uitbrei na di N oOl'de en Ooste
kant waar di Batlapins en Baralongs woon. Meer as een van di kapteins kom 
t,oen voor 'n dag en vertel dat hy di r~gte opperhoofd is van di stamme. Di 

,cen plaas kom onder di beskerming van di President van di Transvaal, en di 
. ander doen by di Gouwerneur van Grikwaland allsoek om as Enge1se onder· 
daan opgeneem te worde. Daardeur kom toen 'n splinter nuwe gl'ens-kwessi . 

. 'n Arbitrasi word voorgesteld, en altwe partye stem daarin toe. Mar di 
uitwysing daarvan t~n gunste van di Engelse Regering word venyorpe deur di 
President en di Volksraad van di Republiik, onder andere redes omdat een van 
di arbiters, in stryd met syn eed, 'n belanghebbende persoon blyk te wees. 'n 
Sekere Smith, 'n man van 'n bekende slegte karakter, wat hom self 'n Engelse 
,onderdaan noem, word gevallge geset in di Repnbliik. Dl Gonwerneur eiR 
vergoeding en stunr 'n 1tltimatwn Cn 1aaste verklaring elat as binne '11 sekllr 
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tyd ni an di eis voldaan word, dan sal dit met wapens gee is worde) ; en df 
betrekking tussen di Eogelse Regering en di twe State was dus in so'n toe~tand 
dar dit ider ogenblik tot 'n oOl'log kon kom; en di Engelse gesag daar met 
geweld ingevoer worde. 

" Di weigering van di President van di Transvaal om hom te onderwerp an , 
di ultimatum van di Gouwerneur was juis gepubliseer toen ek Sllid-Afrika 
besoek het in di end van 1877." ..... . 

N ou gaan Froude verdeI' om te vertel van di Konferensi en Konfederasi ; mar 
hoe belangrik syn yerslag oek Vel del' is, en hoe graag ons dit in ons geskidenis 
sou wil bewaar, miskiin oek syn redevoerings wat hy in di Kaap en op di . 
Diamantvelde en op Bloemfontein en an Port Elisabetb, ens. gehou het ; mar 
dis jammer ons het gen ruimte genoeg ni. 

XIV. HOE FROUDE ONS GESKIDENIS VERTEL. 
Di Kaapkoloni.-Di Hotlans" Vol1cplanting.-O'erma7cing an England.- · 

A/sica/ling van Slawe1'ny.-Onl'egverdigheid teen di Hollanse Koloniste.-Di 
Boere-l'rek.-Poginge om hulle 1I)eer te vel'ower.-Di Oranje Rwiij' 1'1'Ctktaat •. 
-Deur England vel'breek.-Di Oorlog.-Trctktetat van Aliwal N001·d.
Ontdekking van Dict11Utnte.-l'TCtktaat weer verbree1c.-Engelse Polit'iik an 
Kimberley.-Persoonlike 1'oe1' in Suid Afrilcct.-Lorcl Oarnarvon stel 'n 
Konjerensi voor.-Vergoeding betactl an eli Vrystaat.-Anhegting vetn 
1'ransvaetl.-Oo1'log met eli 1'TCtnsv(tlers.-Vrecle.-Nuwe filoeielikhede.- · 
Expedisi van Sir Ohct1'les TVctrl'en. 

Di Kaapkoloni, soos ons behoor te weet, mar in di praktyk vergeet ons dit 
altyd, was oorspronkelik 'n Hollans Koloni. Voor 200 jare, toen di Hollanders 
di twede sevarende Mag in di wereld was-molik ni eens di twede ni -neem hulle 
besit en bewoon di Suidpunt van Afrika. Rulle onderwerp di Hottentots en 
Boesmans gemakkelik, op diselfde mani,ir so os ons self oek altyd doen onder ' 
dergelike omstandighede. Hulle roei di roofdire uit, bou stede, maak paaie. 
sluit landerye in en ploeg dit, plant bome en wingerde. Beter Koloniste of . 
voorspoediger as di Hollanse, het nog nooit bestaan ni. Hulle het geworstel 
en was voorspoedig, en het vortgegaan met yoorspoedige ootwikkeling tot di 
einde van di laaste eeu. As ons di voorspoed van di Hollanders in di 
bestuur van onbeskaafde stamme vergelyk met di van ons self, in aIle dele van 
di wereld, dan sal dit blyk, dat, ofskoon hulle bestuur strenger is as ODS syne. 
eu vollens skyn harder, hulle mindel' oOl'loge met inboorlinge had as ons •. 
Daar was minder geweldenary en bloedvergiting, en di inboorlinge onder hulle 
was ni minder gelukkig of mindel' werksaam ni. 

Onder di oorlog van di Rewolusi werd Holland geneem deur di Franse 
Bestuur (Direktoraat). Op versoek van di Prins van Oranje neem di Engelse 
di Kaap onder hulle beskermiog. Dit was di hoofweg na Indie toe; daar 
was nog ni 'n ander pad deur di Sues Kanaailli ; en so'n belangrike stasi mog 
ni in di hande "an Napoleon val ni. By di vrede van Amiens werd dit an 
Holland terug gege en eli Engelse soldate word weg geneem. 

Toen di oorlog weer uitbreek, het di Engelse weer di ICaap in besit geneem •. 
'n Vloot word gestuur, met 'n sterke anvallende mag. Di Kaapse Hollanders 
biid weerstand in 'n dappere geveg, waarin di illboorlinge hulle fiuks gehelp 
het. Hulle ge naderhanct in, aileen onder di mening, dat di Engelse besitting 
mar weer tydelik sal wees, nes di vorige keel', en dat hulle land eindelik an 
hulle sal terug gege worde soos di oOl'log verby is. 

Mar dit word ni terug ge§,e ni. By di Kongres van Weenen werd hulle vel.' 
goed an di EngelsI' bestuur o'ergemaak, sondeI' dat bulle toestemming ooit 
gevraag of gege is. Hulle werd behandel nes hulle 'n deel van di grond was 
(adscripti glebae). Hulle objekteer daarteen; di kwaaiste van hulle biid 



169 
, 

weerstand; hulle werd rebelle genoem, en werd op di gewone maniir dood 
geskiit en opgehang. 

As ons verstandig was, dan sou ons di omstandighede in aanmerking geneem 
he, waaronder di Kaap in onse hande gekom het; ons zon perbeer he om di 
Hollanse inwoners te versoen met 'n vreemde regering denr buitengewone 
konsiderasi. WeI, ons het'n uitsondering gemaak, mar ni in hulle voordeel 
ni. Ons regverdig ons verowering vel' ons self deur di verowerde hulle 
karakter te ontneem, en ons werp vel' ons self op as di kampvegters van di 
sll'arte nasiis teen hulle, net of hulle verdrukkers en rowers was. 

Na di vrede was di vrymaking van slawe di kwessi van di dag. Hnlle was 
eienaars van slawe, mar so was oos oek; ons was mar gelijke sondaars. Ons 
kry berou, en ons stem o'er di 20 miljoen pond om ons self skoon te maak 
nn di smet. Ons verwag toen dat di Hollanse Kapeoaars net so dadelik soos 

( 
ons di verkeerdbeid van slawerny son insiin; en omdat hulle 'n bedaarde en 
langsame bevolking is, wat ni somal' met alle nuwighede samehol ni, val { 
hulle in ongenade bij ons, waarin hulle nog altijd gebly het. 

Slawernyan diKaapwasmeer 'nhuiselikeimigting as an digrond verbonde;· 
di skandale van di Wes Indise besittings was onbekend onder hulle. Di 
slawe was 'n deel 'ian hulle familiis en werd altyd behandel met sorg en 
goedhartigheid. Hulle het vel' hulle onderwerp an di vrymaking, omdat hulle 
ni andel's kon oi. Mar toen di vergoecling moes uitbetaal worde, was di terrne 
wat an hulle aogepreseoteer worde, soveulongunstiger as di wat an di boere 
van Jamaika en Barbadoes toegestaan werd, was so ongelijk in sigself, en 
beswaal'd met so veul moeilike voorwaardes, dat vele Vd.n di Hollanse boere 
geweiger het om dit te ontvang. Hulle het somal' gratis hulle slawe laat vry 
gaan, en tot vandag toe het hulle nog nooit di kleine somme kom vra ni, wat 
hu11e met moeite kon gekry he. 

L Dit was ni genoeg om slawerny af te skaf ni. Di geesdrif van di o'enblik 
kon selfs ni 'n skadewe daarvao verdra ni. Daar was toen baing Hottentots 
in di Koiolli. Same met di vrygemaakte slawe het hu11e 'n grote bevolking 
gevorm. Hulle was onder paswette gestel, nes in England heersend was tot 
di her,orming van di teenwoordige eeu. N es di rondlopers in England werd 
hulle daardeur gedwing om op een plek te bly en te werk vel' hulle Ie IVens
onderhoud. Di wette is herroepo 

Di Hottentots was nou vry om te loop, w~r hulle wiI. HuUe versprei in 
di bosse, begin te suip en te steel, en word 'n algemene pes verdi Hollanse 
boere; want toen was daar nog mar heel min Engelse settelaars bniten di 
dorpe, en ons posisi was net di van militere o'erheersers. Was di Hollanse 
boere en di Hottentots an hulle selwers o'ergelaat, dan sou di laaste, wat 
mcesal sleg an hulle einde gekom het, vandag waarskynlik nog gelewe he en 
op pad wees om 'n nuttige lewe te lei. Drank en ledigheid het hulle lewe 
verwoes. Mar omdat dt Hollanse bomoe geobjekteer het teen di maatreels, 
werd hulle in England beskotl as onverbeterlike slawe-houers, as barbare 
en tiranne, as ongeleerde woesaards, as di ware oorsaak van alles wat 
verkeerd gcloop het. Di ongunstige indruk van hulle werd 'II o'erlewering 
van di Engelse drukpers, en ongelukkig oek van di Koloniale Kantooro Ons 
het hulle op 'n onJ'egverdige sowel as op 'n onverstandige maoiil' beltandel, 
en ons vergewe nooit an di wat deur ons benadeel is ni. 

Di Kaapse Hollander, of Boer, so os ons vel' hom noem, is 'n lanksame, 
goedhartige persoon, wat ni veul om politiik ge ni, mar sig besig hou met syn 
~odsdiins en syn private affere, en as ons vel' hom stil laat bly het, en syn 
gewoontes en opiniis in anmerking geneem het, sou hij allank syn onafhan
kelikheid vergeet he, sou hij berus he in wat onvermydelik was, en di IDees 
konservati we en mins rewolusionere onderdane van di Koninge geworde wees. 
En di Koloniale Kantoor, as dit vry was om vollens eie omodeel te handel, 
sou tel' wille van sig self lank al 'n versoenende politiik gevolg: 
he. Mar lroloniale Se.b..Tetarisse nl,oet sig skik na hulle party in . di 
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Parlement, en Parlementslede moet sig weer skik na hulle kisers en publike 
,opini. Vrymaking van slawe was di bisondere heerlikheid van di Engelse 
nasi, en daar was gen veiliger weg tot publike guns as om di wat 
ni gesond was op di groote vraagstuk te behandel as mense wat gen konsi
,derasi werd is ni. Di Boere had, of het gemeen dat hulle had, 'n lijs van griwe, 
grote en kleine, net so lank as di van.'n Ier, en mense wat onreg ly het In 
betel' geheuge as di wat onreg pleeg. 

Ongeduldig met 'n juk, wat valse beskuldiging ondragelik maak, kom 
,enige duisende van hulle in 1835 en 1836 o'ereen, pak hulle goed in hulle 
"a'ens, maak hulle skape en beeste bij makaar, en trek na di onbekende 
wildernis ter, nOOl'de van Oranje Riviir. Deur di trek werd egter di famili
bande ni verbreek di. Elke famili in di Koloni stunr een of meer van di 
jonge lede me. Di geskidenis van di trekkers is 'n hm'haling van ons eie 
geskidenis, waar ons vel' ons gevestig het, en moet di geskidenis wees van alle 
koloniste in nuwe landstreke, wat reeds bewoon is denr 'n lagere ras. Voor 
hu11e trek het hulle onderhandeling angeknoop met verskillende stamme, wat 
bereid was om hulle te ontvang. Hulle was by party welkom, by andere 
,onwelkom. Daar ontstaan geskille o'er land en gesteelde ve. Daar was 
gevegte, en moorde wat verradelik genoem werd, en gewreek werd deur 001'

loge en nuwe verowering van gronde, totdat hulle besitters was van di hele 
Iandstreek nou bekend as Oranje Vrijstaat, Transvaal en NataL 

In England werd dit voorgestel dat hulle met vuur en swaard di onskul
dige naturelle verwoes. Inboorlinge van andere msse kon ly; ons had wel 
jammer, mar ons kon stil sit. Mar daar is iits in di behandeling van 'n kleur· 
ling (neger) wat 'n Engelsman zijn bloed laat kook. Ons beslnit dat di Boere 
ni van huUe onderdaanskap ontslage kon raak deur uit di Koloni te trek ni. 

Ons agtervolg hulle, verdrywe hulle uit Natal, val di Oranje Vrystaat an, 
maak veldslage met onbesliste uitslag, kry self rusi met di inboorlinge, veral 
met di Basuto Moshesh, wat vel' ons geleer het, dat di swerftogte onvoordelig 
is en selfs gevaarlik kan worde. Op laas siik van al di ondernemings, wat 
gen eel' en oek gen vrede anbreng ni, besluit ons in 1852, om Boere, 
Kaffers, Basutos, en Sulus an hulle self oer te laat, en ons maak 
di Oranje Riviir tot di grens van Britse verantwoordelikhede. Ons maak 
formele Traktate met di 2 Hollanse State, en verbind ons om ons ni meer te 
bemoei tussen hulle en di inboorlinge ni, en hulle vry te laat om hulle self te 
vestig a8 'n beskutting tussen ons en di binnelande van Afrika, of hulle onder
gang te kry (wat beskoud werd as di waarskynlikste) in 'n ongelijke strijd 
met oorlogsugtige stamme, wat hulle oneindig o'ertref in geta!. Hulle onder
neem an hulle kant om gen slawerny weeH in te voer ni; en so het ons hulle 
Iaat staan. 

Met een uitsondering, wat ek straks sal anhaal, werd di Traktate 17 jaar 
lank gehou, en ' di land had rus 'van al syn ongelukke. Di moeielikhede op 
onse eie grense hou op. Di Koloni was sti! en had gen geskidenis ni. Di 
nuwe State is ni ondergegaan ni, mar was voor~poedig. Di Boere versprei Rig 
o'er 'nland so groot as Frankrijk. Hulle regel huUe geskille met di inboor
Hnge met weinig strijd. In di Transvaalleef 'n miljoen inboorlinge vreedsaam 
tnssen hul1e, werk met hulle en vel' hulle. Di voorspoedigste Kafferlokasi wat 
ek gesiin het in Suid Afrika was naby Pretoria. RuUe was ruw, mar hulle had 
l'uwe deugde, wat ni di geringste deugde is ni, omdat dit in di laatste dage so 
skaars word. HuUe is 'n seer vrome yolk, en onderhou hulle kerke en hulle 
predikante met buitengewone vrygewigheid. Hulle woninge is so vel' van 
makaar, dat hulle ni huUe kindel's kan skool toe stuur ni, en gewoonlik mees
tel'S in huis neem. Huis~odsdiins word oek stip gehou. Di Boere van Suid 
Afrika kom di meeste 0 ereen, van aIle menselike wesens op aarde, met di 
beskrywing wat Horatius ge van di Romeinse b0ere-soldate wat vel' Pyrrhus 
en Hannibal o'erwin het. Onder hulle alIeni~ kan jy nog kry gehoorsaamheid 
an ouers net so streng as by di oue Sabyne, di strenge moeder wat haar senns 
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• laat doen wat sy wil, en wat an haar seuns as hulle gaan yeg vel' hulle land di 
rifels in di hand ge, en hulle beveel om met hulle wapens in hulle hand terug te 
keer. of andel's glad ni terug te keel' ni. 

Rulle regeer op hulle eie maniir. Bulle verbiid ledigheid en onbeteugelde 
leeglopery. Rulle o'erreed, en as hulle kan, dwing hulle di swarte om di 
grond te bewerk en iwerig te wees. Bulle ge an di kleurlinge gen stem vel' I 
·<Ii kising van Volksraad ni :t en laat hulle selfs gen grondbesit toe ni, as 
.Qnder blanke trustees, om te voorkom dat hulle weer di oue gebruik sal 
invoer om dit as 'n starn te gaan bewoon en di wette sal o'ertre. Mar o'er 
alO'emeen was hulle bestuur ni teenspoedig ni. Daar was gen opstand van 
s;arte teen blanke in di Transvaal ni. Gesag is gehandhaaf, sonder ru8ver
storin!!s en sondeI' gestrengheid. Sulke tonele, ~oos di verwoesting van 
Lan!!albalele syn stam in Natal, of di moord bij Koegas, wat di Kaapkolonii 
tot skande was in 1878, is nooit voorgekom in di Rollanse Vrystate ni. Tog 
kon hulle di vertroue van di Engelse Regering ni verwerf ni. Molik was 
hulle onverwagte voorspoed 'n anstoot. Rulle manire was ni ons manire ni, 

.en werd so lig verkeerd voorgestel. Storiis werd vertel-meesal onwaar, 
hoewe1 ni hee1temal ongegrond ni-van Boere, op di grense van Transvaal, 
wat klein Kafi'ertjiis yang, of koop van roofsugtige stamme en vel' hulle groot 
maak as s~awe onder di vorm van inboe7c. Di Transvaalse Regeerin!! het eli 

· dade streng en met sukses onderdruk. Ek se met sukses, want in di jare 
toen 'transvaal weer 'n Britse Provinsi was, sou sulke gevalle seker in di lig 
gebreng wees had daar enige bestaan, en daar is toen ni 'n eLkele kind in di 
toestand gekry nL Tog werd di praktyke an Engeland gerapportper as 
bewese feite, en werd eerlik geglo oek. Dit werd beskou dat di Boere hulle 
verbintenis verbreek het, en baing van onse vernaamste persone het daarop 

: angedring, dat ons ons plig versuim om di Boere so te laat vort gaan. 
Tog werd di Boere eintlik ongehinder gelaat. Di Engeise Regerin<Y was ni 

haastig om weer sig te bemoei ni. Di Kaapse politiik was so'n onangename 
.onderwerp dat di gesagvoerders in di Koioniale Kantoor dit mar liwers uit 
hulle gedagte wou verset. Rulle het gehoop dat di mceielikhede meb di 
Rollanse Boere vel' altyd verby was; en so min was hulle bekend met eli 
karakter en verdeling van di Kaapse bevolking, dat Lord Cardwell, wat self 
Minister van Koloniis was, gemeen het, en dit no!! in 1875, dat al di Rollanse 
Koioniste in Suid Afrika weg getrek het na di V rye State, en dat di Koioni 

· enkel Ult Engelse bestaan. Ry het dit an my self gese, en was heeltemal 
verbaas toen ek hom verlel dat di Rollanse bevolking nog di meerderheid, en 
weI di grote meerderheid, uitmaak in di Ke10ni self. En ni aIleen was hulle 

· di meerderheid ni, mar hulle doen al di werk wat werkelik waarde het. Di 
Engelse was mar koopmans, winkeIiirs, ambagsmans; hulle bou spoorwege, 
hou vo'elstruis-boerderye, grawe diamante en koper, en drywe ossewa'ens. Di 
Boere is omtrcnt di enigste wat di grond bewerk, en as dit ni vel' hulle was 
ni, dan sou al di blanke inwoners van Suid Afrika moes Iewe van ingevoerde 
meeI, blikkiis melk, en ingevoerde aardappels. 

Vrede was besig syn werk te doen. Di 2 rasse kom nader na makaar; en 
as di Traktate van 1852 ni verbreek is ni, dan was Suid Afrika nou al verenig, 
,en di Rollanse Boere sou Ioyale onderdane van di Kroongewees he. Ek denk 
·elkeen wat di geskidenis van Suid Afrika ken sal met my hurin samestem. 
Di Boer is konserwatiif gebore en di Vrye State, as hulle aIleen gelaat is, sou 
natuurlik later met hulle broeders herenig he. 

Ongelukkig werd di gevoel in England gedurig weer teen hulle opgewek 
deur oneerlike rapporte. Di vrinde van di swart nasus was altyd op di loer, 
.eD daar kom weer 'n kans om 'n nuwe tussenkoms te forseer. Toen ons di 
VrYEotaat verlaat, het ons di onbesliste grensdispuut met di Basutos as 'n 
erfenis nagelaat. Ons was moogt om self met hulle te veg, en ons het dit an 
di President en Volksraad an Bloemfontein gelaat om di geskille uit te maak 
:'soos hulle kan. Rulle kon dit ni vreedsaam uitmaak ni. In 1865 breek 'n 
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oorlog uit tussen di Vrystaat en di Basutos. Dit lIet 4 jare geduur, en kom 
toen tot 'n einde, omdat di Basutos ni langeI' kon vol hou ni. Hulle werp '
sig to en in di arme van Engeland, en met verbreking van onse plegtige 
verbintenisse gaan ons tussen beie met 'n sterke hand. Dit beantwoord mar ' 
seIde om Traktate te verbreek, selfs met di beste bedoelings. Basutoland Ie 
ten nom'de van Oranjeriviir, en ons doen toen wat ons duidelik ons verplig
het ni te doen ni. Ek meen dat ons self en Suid Afrika in algemeen gen, 
rede lIet om dankbaar te wees vel' ons daad by di geleenheid ni. Di gemeen- ' 
skappelike belang van ons almal sou betel' gediin wees lIad ons by ons ver- \ 
phgtings gebly, en di Boere vry gelaat om met di Basutos te maak soos hulle 
kon. Mar di ware stand van sake was ni bekend in England ni. Di Boere ' 
had 'n slegte naam by ons. Di geroep onder di yolk was: ODS moes di 
onnosele Kaffers beskeI'm teen verdrukking; en di Engelse Regering het an 
di algemene wens toegege. 

Dit was egter mar 'n enkele daad; di algemene politiik van neutraliteit 
werd behou. Om di Vrystaat te bevredig waarborg ons toen, dat di Basutos 
verdi toekoms di vrede sal bewaar en di Traktaat van 1852 werd vernuw an 
Aliwal Noord in 1869, met nuwe versekeringe dat di verbreking daal'van ni 
'n voorbeeld sal wees vel' latere bemoei'ings ni. Di HoUanse bevolking in di 
Koloni het afgekeur wat ODS gedoen het, en daar het 'n pynlike gevoel 
nagebly; mar hulle het gemeen, dat 'n nuwe vel'bintenis, pas angegaan, ni 
weer sou verbreek worde ni. 

Molik sou dit oek ni verbreek gewees he ni, had daar ni 'n lluwe versoeking ., 
in ons pad gekom ni. Mar Suid Afrika is, nes andere lande, verdeel in 
partye. Daar was een party wat ni goed gesind was teen di Vrystaat ni, en, 
'n stap wat eel'S eenmaal gedoen is, kan maklikel' di twede mal gedoen worde. 
Di ink was skaars droog op di Traktaat van Aliwal Noord, toen diamante in-. 
grote hoeveelheid ontdek word in 'n distrik wat in onE self behandel het as 'n 
deel van di Oranjeriir Souvereiniteit voor ons terug getrek het, en wat al di 
tyd onder Vrystaatse landdroste gestaan het. Daar was 'n toestroming van 
delwers uit aUe dele van di land. Daal' was 'n werkelike vrees, dat di Boere 
ni in staat '>ou wees om di trop aasvo'els in orde te hou, wat daar vel'samel by 
so'n ryke aas. Dan was daar oek 'n mening, dat di beste diamantmyn van 
di wereld ni verdi Britse Ryk moes uit di hande raak ni. 

Dit word ontdek, dat di plek waar dit Ie ni 'n deel van di Vrystaat is ni, en 
dat ditan 'n Grikwakaptein, Waterboer, behoor. Di kaptein ,was vroeger 'n , 
bondgenoot ~van Engeland. Di Boere werd beskuldig dat hulle vet' hom. 
beroof het van di grond. Hy roep ons hulp in en in 'n oDgelukkige uur leen 
ons vel' ons self tot 'n rowery, waarvoor gen verskoning was ni. Lord 
Kimberley ge syn naam an di nuwe neersetting. Di Hollanse gesag wet'd 
uitgedrywe. Hulle biid gen weerstand ni, mar onderwerp sig onder protes an 
di o'ermag, en van di dag af is gen Boer in Suid Afrika in staat om Engelse 
beloftes te vel'trou ni. Bowediin di maniir waarop ons gehandel het, of on!! I 1 verteenwoordigers toegelaat het om te handel, was onbeskaamd en onbeskof. 
Ons 11et ingegaan as di Kampvegters verdi arm!:' verdrukte Waterboer. Ons ', 
11et yer Waterboer en zijn Grikwas een tiinde van di land gege ; di orige en al 
wat waarde had het ons vel' ons gehou. Wat kan di Boere erger gedoen he ?, 
Ons het huUe beskuldig dat huUe verbintenisse met @ns verbl'eek het, en dis " 
ons wat vel' hu11e di les geleer het. 'n Traktaat van mar weinige maande oud , 
kyk ons in di angesig. Selfs as Waterboer syn ansprake so goed was as syn 
vrind voorgege het, dan nog had ons vel' ODS verbinde om ons ill meer met, 
sullee sake te bemoei ni, met sulke duidelike woorde as jy mar in u:enselike 
taal kan uitdruk. 

Ons gedrag sou nog ni so heeltemal onverdragelik gewees he ni, had ons , 
eenvoudig op ons grotere mag berus-as ons eenvoudig di Boere vel' tel het :" 
dat ons di Diamandvelde moet he en dit sal vat. Mar ons het di wond vergiftig., 
en onse daad wou regverdig,deur an di wereid te wil wys maak, dat ons di , 
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·beskel'mel's is van di l'egte van di inbool'linge, wat di Boel'e verdruk, en di 

houding het ons volgeh(;m in di hele stryd wat later ontstaan is. 

Ek moes self later ondersoek doen na tti bisonderhede van di Transaksi, 

a ltemit di skandelikste in di Engelse Koloniale geskidenis. Daar was persone 

klaar, as nodig is, o:rp. tc verklaar in 'n geregshof hoe di saak van Waterboer 

bekonkel was. Dis later bewys in 'n Landhof gehou an Kimberley voor Juts 

Stockenstrom, dat di Grikwakaptein nooit enige regte hoegenaamd in di 

streek had ni. Mar al sulke bewyse is o'erbodig. Di Traktaat van Aliwal is 

ons algenoegsame veroordeling. 
Di een daad was di oorsaak van al ons latere moeielikhede in Suid Afri~a. Di 

Hollanse Afrikaners is ni gou op loop ni, mar as hulle eers 'n koers neem, dan 

kan jy hulle ni lig stop ni. Ons het juis di tyd gekiis om di Kaapkoloni an 

hulle eie Palrement o'er te ge onder Verantwoordelike Bestuur, en ons het 

.gemeen om di Diamand velde an hu11e te ge as 'n persent toen di Koloni mondig 

word. Di Koloniale Kantoor kon gen beter bewys gege he van syn onbekwaam

heid om daar te reg eel' ni as in di laaste daad, en in di sin was di tyd goed 

gekiis. Daar was 'n algemene verkising an di Kaap by geleenheid van di 

nuwe Konstitusi. Di Ro11anse kisers had beslis om di protes van di Vrystaat te 

ondersteun, en di nuwe lede het duidelik verklaar meteens, as di Ryksregering 

Traktate wil verbreek, dan moet di mar di gevolg daarvan dra. In plaas van 

Lord Kimberley syn persent dankbaar an te neem, weigel' hulle om dit an te 

raak. Rulle wou niks te doen he met di Diamandvelde ni, totdat di Vrystaat 

sig tevrede verklaar het met ons okkupasi ; en so bly ons sit met 'n Provinsi 

in di binneland van Afrika, met gen ander Kommunikasi daarme ni as dem di 

\
Vrye State wat ons beroof het, of deur di Kaapkolni wat ons vervreem het en 

wat ni langer ons eiendom was ni. Di delwers bevolking wat daar versamel het 

was 'n gemengde, gevaarlike en onregeerbare. Di grens tusser. di Provinsi 

en di 2 Vrye State was ni bepaal ni en blykbaar ni te bepaal ni, omdat ons 

reg om daar te wees deur di Regering van Bloemfontein ni erken werd ni. 

Daar was ver ons een goeie punt in di situasi: di waaghals en bekwame 

man wat ons gekiis het om onse kosbare nuwe besitting te regeer. Ry had 

gen Britse troepe om hom te steun ni, en hy het oek ni daarom gevra ni. Hy 

·skeur di laaste stukke van di Traktate, wat nou tog nutteloos geworde was nit 

makaar uit, knoop betrekking an met al di inboorlinge-kapteins op di grense 

van di 2 Republike, nooi hulle uit om Britse onderdane te worde, en beloof om 

hulle te beskerm teen di Boere. Rulle stuur troppe van hulle yolk 0!Il in di 

mijne te werk. Di yolk werd betaal met krnid en geweers, wat ons beloof 

het an di inboorlinge ni te sal verskaf ni. Tiin-duisende geweers en ryfels 

werd in 2 of 3 jare tyd versprei onder di naburige stamme as 'n direkte 

bedreiging teen di Boere, wat nou 'n halwe sirkel rondom hulle, had van 

Kimberley af tot an Sululand toe. Natuurlik was daar di grootste onrus en 

di grootste verontwaardiging onder di Boere. Rulle werd bedreig met stroop

togte en invalle van barbare angeset deur di Britse Regering. Rulle was arm 

in geld en kon met moeite di middele voorsiin om hulle te verdedig. Di doel 

was natuurlik om hulle op hulle knie'e te breng, hulle te dwing om hulle 

protes terug te trek, en di souvereine regte van Groot Brittanje te erken. 

Di wa'ens, wat di ryfels opbreng na Kimberley kom deur di Vrystaat. Di Land

droste stop hulle as onwettig, wat hulle oek was. Dit was teen di wet om 

inboorlinge met vuurwapens te voorsiin. Dadelik werd vergoeding ge'eis. 

Kommissarisse werd gestuUl van Kimberley na Bloemfontein, om kompensasi 

(In 'n apologi te eis en net 48 uur werd gege ver 'n antwoord. Di President 

was toen net siik en kon an gen werk deel neem nL Syn uitvoerende Raad 

betaal di geld, mar betaal dit onder protes, met 'n ouderwetse belOep op di 

regverdige God, an wi hulle (vreemd om te se) nog glo as 'n werkelikheid. 

'n Ander ultimaLum was gestuur na di Transvaalse Regering. Di Transvaal, 

wat verder af Ie, was minder onderdanig, en daar ontstaan 'n spanning wat in 

'n oorlog tussen di Afrikaners en Engelse moes eindig. Di inbool'lingtstamme 
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sou losgelaat wees op di Hollanse bo reo Elke Hollanse Afrikaner in Suid 
Afrika wat'n geweer kan dra sou syn famili gaan help he, so diip was hulle 
verontwaardiging. Ons het wind gesaai an di Diamandvelde, en sou nou di 
storm oes daarvan. 

So was di sake toen ek in 1874 dem Natal, di Vrystaat, di Diamandvelde, 
en di Noorde van di Koloni gereis het. An Kimberley het ek privaat onder
soek gedoen na Waterboer syn regte. Di getuigenisse was erg teenstrydig ; 
mar persone wat agter di gordyne gekyk het was bereid om voorwaarts te kom 
en te bewys dat di anneksasi 'n bedrog en 'n swendelary was. Dit was onmolik 
vel' my as vreemdeling om te se wi liig en wi di waarheid spreek. Mar di 
verbreking van traktaat was buiten kwessi; en ek kon my ni verenig met di 
koele verklaring van 'n hoog geplaaste ambtenaar ni, dat, nou ons di traktaat 
verbreek het in di saak van di Basutos, ons dit mal' weer kan breek. As Water
boer syn regte net so duidelik was as hulle nou twyfelagtig was, dan nog was 
onse halldelwys buitensporg ontstaatkundig. Dit kon nooit ons doel wees ni, 
selfs vel' so'n kosbal'e besittir:g as 'n diamandmyn, om'n Provinsi te hou in di 
velTe binneland wat onse Kaapkoloni ni wou he ni, en di okkupasi waarvan di 
haat opwek van di Hollanse bevolking o'er hee Suid Afrika. An di Kaap 
had ik 'n gesprek met di Premiir, Meneer Molteno. Hy se vel' my, hy had net 
so spyt as ek ; hy was self teen di annexasi; hy betreur di gedragslyn \Vat di 
Ryksregering gevolg het en nog volg, mar Grikwaland was buiten di grens 
van di Koloni. Dit was ni syn saak ni, en hy kon hom ni daarme bemoei ni. 

By myn terugkoms in England deel ek myn ondervinding me an Lvrd 
Carnarvon, wat toen Koloniale Sekretaris was. Hy was ni o'ertiug dat di 
anneksasi onregverdig was ni, mar natumlik het hy grote andag gewij an di 
opini van di Kaapse Premiir. Di Koloniale Kanwor het di strydkrag van di 
Hollanse bevolking te laag gereken, en het gemeen dat di ontevredenheid sig 
sou bepaal by woorde. Oek het hulle ni rekening gehou met di ontevreden
heid in di Koloni ni. 'n Oorlog met di Vrye State, as dit daartoe sou koIr.., 
sou so weI gevaarlik as skandelik wees, en sou seker gelei he tot verwikkelinge 
met di nuw opgrigte kOllstitusionele Regering. Lord CarnarvoR perbeer to en 
'n vrindskappelike skikking. Dit was ni maklik 1,ver di Koloniale kantoor 
om te el'ken dat huUe verkeerd gedoen het ni ; en di bewyse was oek ni gelewer 
dat onreg gedoen was ni. As 'n traktaat verbreek was, dan was daarvoor 
molik buitengewone redes. Mar dat dit onstaatkundig was om di meerderheid 
van bevolking te vervreem en ite verbitter in 'n Koloni wat net selfregering 
gekry het, was duidelik. Dit was an my voorgestel an di Kaap, dat 'n Kon
ferensi van afgevaardigdes van di verskillende belanghebbende state maklik 'n 
oplossing kon kry. Lord Carnarvon syn mening was, dat di eenvoudigste 
oplossing was 'n Konferensi van al di Suid Afrikaanse Koloniis en State, 
HoUanse en Engelse, in 'n konfederasi soos di DOlninion van Canada, waarin di 
kleinere geskille sou ondergaan. Ek self het ni gedenk dat di HoUanse Afrika
ners, in di stemming wat hu11e toen was, na di voorstel sou luister ni. Dit 
was egter di maklikste terugweg verdi Koloniale kantoor. Lord Carnarvon 
stuur 'n skrywing, nooi uit tot 'n konferensi om di verskillende kwessiis te 
behandel, daaronder di toestand van di Diamandvelde, en stel voor 'n konfe
derasi, hoe weI hy dit ni forseer ni. Vem'tiin dage na di skrywing vertl'ek ek, 
met instruksiis as di konferensi by makaar kom, dat di kwessi met di Vrye 
State dan di eerste moet afgehandel en uitgemaak worde. Saam met di 
skrywing had ek self 'n private briif gestuur an Meneer Molteno, onder di 
indruk dat hy Lord Carnarvon syn voorstel sou ondersteun as 'n middel om 
syn eie uitgedrukte wense uit te voer. Sedert di oorspronkelike inbesitne
ruing van Suid Afrika het gen minister meer belangstelling getoon in di 
Hollanse inwoners ni as Lord Carnarvon wen getoon het, en ek het nooit 'n 
o'enblik getwyfel ni of Meneer Molteno sou syn bedoelings ondersteun met 
di hartelikheid wat dit verdiin. 

Di geheime geskidenis wat hiirop gevolg het ken ek ni. Ek denk daar 
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was persone wat belang daarby had om di geskille tussen di Vrye State en di 
Ryksregering an di gang te hou, en wat gewens het om di Vrye State op hulle 
knie'e te breng met hulp van inboorlittge bondgenote. Di skrywing word 
voor eli Kaapse Parlement geIe met verklarings, wat net bereken was om elke 
geskil nog meer te verbitter. Dit werd voorgestel as 'n listige perbeerslag om 
di Koloni te wikkel in verantwoordelikhede wat hulle afgewerp het,-as 'n 
vilrradelike plan om di Vrye State onder di Engelse vlag te breng,-as 'n 
bemoeiing met di private sake van di Koloni, wat dadelik moes gekeer worde.· 
Di voorgestelde konferensi werd op haastige, selfs beledigende manul" 
verwerp. Di dwase, verkeerde voorstellings van Lord Carnarvon syn doel 
werd o'er di land versprei dem di drukpers ; en toen ek ankom kry ek 'n 
algemene gisting, en di Hollanse Afrikaners woedender as ooit. 

Ek vra di Premiir om opheldering en ek herinner hom an wat hy vel' my 
gese het. Tot myn verbasing draai by terug van syn eie woorde. Hy se nou, 
dat ons kan doen soos ons wil met di Vrye State. Hy het gen objeksi ni. 
Ek se vel' bom, dat ek ten minste Lord Carnarvon syn bedoelings moes 
verklaar. Di Gouwerneur bet 'n wenk gege, dat ek 'n ophelderende briif kon 
skrywe, wat by voor di Parlement sou Ie. Mar Meneer Molteno wei~el' 
beslis om toe te laat, dat di saak weer voor di Parlement sou kom. Ek het 
syn weigering so opgeneem dat gen verklaring moes gege worde ni en dat myn 
eie lippe moes gesluit bly. Vel' my het dit onreg gelyk, en dat eli leugens waL 
vel'sprei "ercl ernstig was. As ek sou stil bly son elit lyk of ek bulle regverdig. 
Di Hollanse bevolking moes ten minste weet wat Lord Carnarvon gpmeen bet, 
en terwyl elit 'n kwessi was tussen eli Vrye State en di Ryksregering, kon ek 
ni siin dat ek enige konstitusionele beginsel eou skende denr di waarheid te 
vertel ni, In twyfelagtige gevalle is waarbeid altyel eli beste politiik. Ek woon 
toen 'n mavl by an di Kaap en praat enige woorde. Di uitslag was 'n omke
ring in di gesindheid van di vrinde van ,eli Vrye State, dat ek sleg gemaak 
werd in ministerielelkrante, dat.'n beweging sig versprei o'er eli land, en eindelik 
dat di Parlement weer opgeroep word, wat vel' 'n tyd verraag wae, en dat di 
Koloni to en toestem om eli Ryksregering te help om di kll"essi op 'n enel te 
breng. Dit was al wat ek wou be. Daar kon gen oorlog wees ni, naelat di 
Koloni 'n party geworde was in eli kwessi, en 'n skikking, wat annemelik was 
verdi Hollanse Koloniste, kon ni onbevredigmd wees o'erkant di Oranje 
Riviir ni. Ek keel' terug Engeland toe. M'eneer Brand, President van eli 
Vrystaat, kom kort daarna Londen toe. Dit werd in algemeen toegestem an 
di Koloniale Kantoor, dat by ni goed behandel was in di saak van di 
Diamanelvelde ni, en £90,000 werd an hom toegestaan as vergoeding. ])i 
gelel was niks : eli erkenuing van eli onreg was alles. Di Hollanse Afrikaners, 
hoewel harelkoppig nes muile, is gevoelig en gemakkelik te beweeg deur hulle' 
gevoel. Dit lyk vel' hulle of hulle swaar dage nou yerby is, dat di Engelse 
Regering op di end tog kan reg doen, en elat 'n Verenigde, Suid Afrika tog 

'nog kan molik wees onder di Engelse vlag. .-
As Lord Carnavon, naelat by een goeie daad gedoen had, tevrede was om 

dit so te laat bly ; had hy net so 'n goeie skikking gemaak met eli Transvaal 
as met ele Vrystaat ; en nog meer, had by di Transvaal gehelp in di moeielik
bede met di kaffers, dan sou daar ten minste weer 'n kans gewees he verdi 
Konfederasi wat hy wou he. Ons was iits verskuldig an di Tl'ansvalers. 
Bechuanas, Matabeles, Swasiis, Sulus, almal het van di Diamantvelele wapens 
en anmoediging gekry om hulle te pIa. 'n Kleine hulp l:net geld an di Trans
vaal, enige vrindelike woorde, eli toestemming in 'n billike westelike grens, 
en 'n wenl< an eli stamme op <.li grense, dat ons en di Hollanse Afrikaners 
voortaan VI'inde is, en dat 'n vyand ige daael teen bulle sal opgeneem worde as 
'n vyandige claad teen di Britse krool1, en elke Hollanse Afrikaner sou di blare 
nit SYll boek van griwe uitgeskeur ell flit vel' altyd vergeet he. 

Mal' Lord Cal'lJarvon het sig misgis met di gunstige gesindheid wat hy 
opgewek het. Hy het. geclenk dis ten gunste van syn konfederasi-planJ 
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waarme dit niks direk te doen had ni. Hy het gevoel dat di stigting van 'n 
. 'uid Afrikaansi Dominion son verstaan en bewonder worde in England as 'n 
.skittereode en nuttige staatkundige daad. Di Transvaal lyk toen di slentel 
van di posisi. As di Transvaal eel'S 'n Engelse Provinsi is, dan is di Vl;ystaat 
.verphg om te volg. Hy had tot 'n sekele hoogte weer di vertrouwe van di 
Hollanse bevolking gewin. Dit was 'n teere plant, mar hy het gedenk, dat dit 
toen al sterk genoeg was om 'n sware gewig te dra. Di lewe van Engelse. 
Ministeriis is mal' kort. As bulle iits wil deurvoer moet hulle gou 
Jilaak, of nulle laat di kans o'er vel' hulle opvolgers. Di Trans
vaalse skatkis was leeg, en 'n okkupasi van di land kan nou sondeI' 
t~enstaud gebeur. Di Engelse in Suid Afrika-ten minste vele van hulle
het hom verseker, dat di Transvaalse boere maagsiik is van hulle onafhan
kelikheid, en di anneksasi sou toejnig. Hy kon reken op di ondersteuning van 
albei partye in di Engelse Pal'lement. Meneer Courtney was, glo ek, di 
.enigste Engelse lid van di Wetgewing wat protesteer. Ek self was seker dat 
di o'erneming (soos dit genoem werd) van di Transvaal di gnnstige indruk 
van syn vroegere daad sou wegneem, en di oue verbittering sou laat herlewe. 
Ek het hom myn opini megedeel, mar ek kon ni vel' wag dat hy vel' my sou 
glo ni, as so baing ander persone, wat di land betel' moes ken as ek, di teen
oergestelde vo1l10u. Di stap was geneem. Di" Zuid Afrikaansche Repu
bliik," wat so trots was op syn onafhankelikheid dat hulle 'n eie munt geslaan 't, 
werd verklaar 'n Brits(; Koloni. "Konfederasi," wat absolnut onmolik gemaak 
was, moos nou volg, en Sir Bartle Frere werd na di Kaap gestuur as Gouwer
neur, om dit uit te voer. Hoe hy gevaar het, is nog val'S in di geheuge. 
Syn taak was hopeloos van di begin af. Mar hy kon ni of wou ni verstaan, 
dat dit hopeloos was ni. Selfs di waarheid werd ni an hom vertel ni. Dit 
werd gese, dat di inboorlinge stamme te sterk was; dat Snid Afrika, na 
Konfederasi, self alleen dit sou moet uitveg met Kaffers, Basutos, Sulus, ens . 
. en dat hulle daartoe ni in staat was ni. As dit di moeielikheid was, sou Sir 
Bartle dit gou wegneem. Tot nog toe het ons ten minste geveins dat ons di 
kleurlinge wou beskeI'm. Nou was alles verander. Hy kry 'n voorwensel vel' 
I n nuwe Kafferoorlog in 'n nitige kleine geskil op di gren&e. Hy voer vuur 
en swaard o'er di Kei, ontslaan syn Ministers, en stel andere an wat gewilliger 
was om met hom same te gaan op di gevaarlike pad. Hy breek di mag van 
di Sulus, na 'n teenstand wat vel' hulle tot meer eel' verstrek het as di 
.eindelike o'erwinning vel' ons. Suid Afrika was o'erstroom van bloed, 
en al di gruweldade en dwaashede werd gedoen tel' wille van 'n skadewe wat 
nou niks nader was as tevore ni. Di Sulus wa:; vyande van di Boere, mal' 
bulle uitroeiing het di Boere ni versoen met di verliis van hulle vryheid ni. 
Hulle eis hulle onafhankelikheid terug op 'n norse, besliste toon. Sir Garnet 
Wolseley syn veldtog teen Sekukuni, wat vel' hulle vroeger gewen het, maak 
gen verskil ni. Di Liberale party in England begin sig ten gunste van di 
Boere te verklaar. Rulle verneem eindelik dat di Liberale leider (Gladstone) 
di anneksasi veroordeel het as angeneem onder valse voorwensels; en toen di 
Liberale an di Regering kom in 1880 het di Boere seker gereken dat hulle 
klagtes sou verhoor worde. In di tyd kon ons terug getrek he met ere, en di 
Boore sou weer gesiin he, dat ons bereid is om 'n fout te herstel as ons daar
van o'ertuig word. Mar.ek meen (en dis eintlik di moeielikheid in ons 
Koloniale betrekkings), dat di Regering geweet het wat reg was om te doen, 
mar bang was om dit te doen uit vrees dat di Parlement dit sou afkeur, en 
party-belange in England werd van meer waarde geag as di welvaart van Vel' 
afgelege bevolkings. Dit werd besluit dat di Transvaalse Boere eel'S di gesag 
van di Koningin moes erleen voor hulle klagtes kon gehoor worde. Hnlle 
had di wapens opgeneem vel' h,ulle vryheid, en wou dit ni neerIe ni, daar di 
regeerings manne in England self erleen het dat hulle reg was. Daarop is di 
oorlog gevolg wat ons nog almal herinner, waar 'n reeks van neerlage uitgeloop 
het op Amajnba en di dood van Sir George Colley . 

• 



]77 

Ek yereers kan di R:eg~ri:lg ni blameeI',~ll1dat hulle di bloedige oorlog nl 
verdeI' yoorgeset het 11l, 111 n saak wat hulle al reeds veroordeel had. Ek 
blameer hulle eerder dat hulle ooit di oorlog begin het. Om toe te ge na 'n 
neerlaag, wat met ere kon toegege gewees he, toen ons neerlaag an albei 
kante onmolik geag werd, het 'n soort van grootmoedigheid getoon, mar 
dit het seker di invloed van England in Suid Afrika oneindig verswak, 
en di angrol'iende party verstel'k, wat hoop om di invloed heeltemal 
te laat verdwyn. Had ons volgehou, moes ons grotere krag en hulpbl'onne op 
di end gewen he. Mar di oOl'log sou sig uitgestrek he buiten di grense van 
Transvaal. Dit moes 'n onderwerpings oOl'log worde teen di hele Hollanse 
beyolking, wat almal daaran sou deelgeneem he. Ons suu 'n skandaal op ons 
naam gebreng he. Ons sou en moes 'n dappere en eerlike bevolking tot di 
rand van yernitiging gebreng he. Ons sou di afkeuring-molik selfs di tussen
koms van andere Magte uitgelok he. Om di redes denk elr, dat Meneer Glad
R tone goed g$oen het om di vl'ede toe te staan, ofskoon dit 'n vrede was wat 
yer di posisi en di gevoel van di Engclse Koloniste in Suid Afrika pynlik was, 
en ni andel's as 'n gevaarlike angel kan nalaat ni. Di vrede was reg. Dit 
WdS mar spytig dat ons, as 'n balsell1 vel' onse gekweste hoogmoed, bepaling 
ge'eis het, wat ni kon of sou nagekom worde ni, terwyl ons vel' ons self gell 
midelelc gehou het om elit te dwing ni. Ek veronderstel elat enige inskikkc
likheid nodig was om di beleeligde hoogmoeel in England te paai, mar eli 
yoorlVaardes wat ons in di Konvensi (van Pretoria) geset het was 'n nalaten
sImp van ons vroegere uwalings, en dat hulle selis genoem is was 'n ramp. 
TerlVyl ons tog eli dranki moes drink, lean ons dit net so goed heeltem'11 
uitgeelrink he, sondeI' enige druppels onder in di beker te laat bly. Di 001'

sprong van al di kwaad in di Transvaal was dat ons van di Diamandvelele af 
di linboorlinge teen hulle gewapen het. Di Kapteins het ons bonelgenote 
gebly in di oorlog. Ons kan ni, of ons het gemeen dat ons ni vel' hulle kon 
Yerlaat, sondeI' waarborg te ·neem vel' hulle en vel' hulle land ni. Ek denk dit 
sou betel' ge\rees he, ofskoon dit ni 80 netjiis mag gelijk he ni, as ODS liwers te
rug geval het op di Oranje Riviir Traktaat, en beslnit het om ons ni meer te 
bemoei met di geskille tussen di Boere eN di stamme ni. Had ons ons gesag 
behou dan kan ons di stamme onelerhou an ons sy ; mal' om eli land te vel'laat, 
en op diselfde tyd te eis dat di inwoners elam'van ni na huUe natuurlike 
vel'hondinge sou teruggaan ni, dit was nou eintlik om kunsmatig'n gewisse 
oorsaak te behou yer toekomstige moeielikhede. Di Kapteins wat ons Oll~ 
ninele noem hael 'n openlik elreigenele houeling angeneem teen di Bom'e. D it 
kon di Boere ni kwalik geneem worele, dat hulle liwers hulle eie bevolkin~ 
wou vestig in di streke ni, om te voorkom dat hulle weer an diselfele gevaar 
bloot gestel word. 

N ogtans het hulle ons voorwaardes angeneem en elit ni gehou ni. 011S het 
di Traktaat van Aliwal Noord verb reek. HuUe verb reek eli latel'e Konvensi 
(van Pretoria), of liwers di Regering het hulle onderdane ni belet om elit te 
verbreek 11i. Op hu!le foute het · ons gelet; ons eie het ons vergeet. Daar 
,!laan 'n geskreeu op teen di o11trou van di Boere. Di sendelinge, wat nooit di 
Boere bemin het ni-eli Engelse in eli Koloni, wat nog seer gevoel hct onder 
di indl'llk van verneelering-eli leger, nydig o'er 'n ongewl'eekte neerlaag
staatsmanne, ialoers verdi eel' van hulle land-filippyne wat tot lewensdoel 
het eli verdediging van onnosele negers,-almal skreeu same, tcrwyl haar 
Majesteits Opposisi op eli uitkyk was om voordeel te eloen met elke kans wat 
di Regering hul1e mag ge. Di Regering werd oI'geroep om troepe te 
l'ltUUl' om di Boere met mag te vel'dl'ywe van di grond van onse bondgenote. 
en huUe mog ni weigel' ni. Mar wat moes di ekspedisi doen ? Dis di stari 
van Don Quixotte, Di Ridder van La Mancha het di seuntji verlos van di 
sweup van syn meester, het di meester la.at sweer om ill jongetji syn huur te 
bctaal wat hy vra, en ry weg, hly o'el di onreg wat hy herstel bet. Toen lly 
uit gesig was, bind di meester di seuntji weer an di boom vas en 

N 
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klop hom erger uit nes tevore. Toen ons di Baere nit Bechnanaland 
uitgedrywe het, moes ons toen daar bly? Moes ons 'n leger daar hou? En 
wi moes dit dan betaal? En as ons dit ni doen ni, sou di stroom weer inkom 
so O'ou as ons uittrek. Daar moet tog altyd 'n eweredigheid bestaan tussen 'n 
kw~ad en di rui,idel wat jy gebruik om di kwa}l,d te herstel. Di beste wat ons 
kon vel' wag was, dat ons ODS troepe sou instuur, teen 'n koste van altemit 'n 
miljoen ponde verdi belastingbetalers; dat hulle gen vyand sou kry ni; dat 
ill troepe sou bly tot ons moeg word om daarvoor te betaal, en dan sou terug
gaan met 'n belydenis van onmag. Dit sou onmolik wees om nit so 'n land 
'n inkoms te hy. Ket so onmolik sou dit wees om daar 'n regering op te rig 
wat sig self bekostig. En wat moes ons doen met 'n Provinsi, wat vel' niks 
tIeuO' ni as om onb«paalde somme geld uit te ge, waal'van ons gen gebruik kon 
ma:k ni, en waarheeu ons gen toegcLng het ni as deur di Kaapkoloni, tenvyl 
(Ii Koloni niks wou do~n om ons teenwoordigheid daar vel' ons ligter te maak 
Hi? Di Regering mog gehoop he, as ons di Boere uitgedl'ywe het uit Bechna
llaland, dat di Kaapkoloni dit dan sou o'erneem. :Mar elkeen wat eli kwessi 
verstaa,n, het geweet dat eli Kaapkoloni ni so iits sou eloen ni. As ons Bechua
naland wou neem, sou om; elit moes hou tot ons moeg is daarvan, en dan moes 
weO'gaan nes gekke. Dit was di beste wat ons kon vel'wag. En di slegste 
wa~, 'n hernuwing van eli oorlog wat sou uitloop op 'n oorlog tussen di Hol
hnse en Engelse bevolking van Suid Afrika. Di kleinste onversigtigheid, of 
lIet di weigering van eli Boere om sander geweld terng te gaan, kon dit veroor
s::tak. En di gevolg sou onberekenbaar wees. Di gevaar was groteI', omdat 
baing van di wat di ergste voorstanders van di ekspedisi ,vas el'lJstig b2geer 
het dat dit op oorlog moes uitloop. Hulle het vel'lang om eli skandvlek van 
Amajuba uit te was, en eli Engelse vlag weer te hys an Pretoria. 

Di voornitsig was so ernstig, elat di teenwoordige Kaapse Premier, Meneer 
U ping ton, self in di heds na eli grens gegaan het en 'n soort van skikking 
met di Transvaalse Regel'ing gemaak het, om te belet elat eli ekspedisi sou 
g::tan,-'n skikking wat bevredigend was ver eli meerelerheid van di blanke 
bevolking in eli Koloni. Terwylons daar Verantwoordelike Bestuur opgerig 
het, moes ons di gevoelens van di meerderheid angeneem M. As om ni Suid 
Afrika wil laat regeer vollens di mening van di meerderheid ni, dan moet ons 
elit self regeer. De Ryksregering verwerp egter Meneer Upington syn skik
king as te gunstig verdi Hollanse bevolking. Di voorbereidsels werd 
vortgeset; 8,000 man sou uitgestuur worde, onder di bevel van Sir Charles 
Warren, na Bechuanaland. Di Kaapse Regering werel genooi om same te 
werk. Mar di Kaapse Regering weigel' op 'n beskeie maniir en daar gaan ons 
alweer uit op 'n onderneming wat in stryd is met di kon~titusionele beginsels 
waarop ons besluit het dat Suid Afrika sal bestuur worde. Suid Afrika kan 
aIleen op konstitusionele maniir geregeer worde deur eli Hollanse bevolking 
daar te bevredig, en ons het van di begin af volgehou, en hOll toen nog vol, 
om hulle te beledig en kwaad te maak. Ek glo, as Meneer Gladstone syn 
Ministeri hulle eie oonleel kon volg, dan sou hulle di onderneming geweiger 
he. Mar di stap was geneem. Di laaste afdeling troepe wab afgeskeep voor 
ek van England vertrek, en eli vooruitsig het vel' my so elonker gelyk as ons 
ergste vyand dit kon begeer. Dit mog wees dat di Boere gea reg had op di 
plase wat hulle geokkupeer het ni, mar was hulle verdrywing di gevolO'e 
werd wat dit kon he? Di betwiste streek was 'n amper waterlose woesty~. 
Een week syn koste van di leger was genoeg om di Kapteins wat geklaaO' het 
weg te stuur al juigende. DafLr moet tog altoos 'n maat wees t~ssen 
di doel waar jy na strewe, ell di koste om dit te verkry. Di doel 
hilr (so ver as daar werkelik 'n doel was) was om Magaba 
te wreek. Di koste kon heel molik wees di verliis van di Suid Afrikaanse 
Koloniis. Di puhlike opini in England sou seker ni 'n oorloo- toeO'elaat he 
om di Hollanse Afrikaners nit te roei ni, en dit kon al kom tot ';keu~e tusllen 

.so 'n oorlog of verlating ViLli di land. Net so min 80·1 dit toegelaat he di 
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o,()nderdl'l1kking van di rCUp3e Konstitilsi en 'il ~lilit'::rJ hestuur daar. En tog 
watter ander regerill~ sou tlaar molik gewees he, as OllS volhard het op di wcg
van geweld wat di Kaapse Parlemcnt en Ministel' afkcur? Ek kon glad gen 
Jig siin ni. Di enigste hoop was nog, dat Sir Charles IV arreY! sou uitrek ell 
terugtrek nes 'n man wat syn ploeg trek deur 'n moeras, 'Vat agter di plopg' 
dadelik weer toeval. As dit di gevolg was, dan sou dit net belaggelik wees; 
mar juis nOll kon ons dit ni bra betaal om belaggelik te wees ni. 

Dis natuurlik seker as ons wil, en as ons standvastig vollens gewete wit 
handel, dan kan ons Suicl Afrika regeer soos ons Ineli'e regeer; ons kan UI ' ~ 
eie naturelle-politiik he, en gelijke reg doen an witte en slVarte onder ons eie 
magistrate wat net verantwoording skuldig is an eli Engelse opini. Oneler 
o 'n regering kan di land rustig en voorspoeelig wees. .Mar elis net so seker. 

as Suiel Afrika sig self moet regeer Ol~eler 'n kontitusionele systeem, dan meet 
ons ophou om Engelse beskouings op te dring an '11 yolk wat onwillig is Olll 

daarna te handel. Ons kan hulJe ni dwing om hulle 8eif te reg-efr ni, en 01' 
diselfcle tijd om te regeer op di maniir 800S ons dit legeCl·ui. J y kan 'n P31'(} 
water toe lei, mal' jy kan hom ni dwing 0111 te suip IIi; en pogings om tecll 
s trydige maatreels te ,erenig sal in di toekoms, nes in eli verlede, lei tot ver
-waning en mislukking. D,tar ek self mar min glo in lii wuarele van algemeellc 
stemreg, gG ek all di eerste weg di voorkeur. Mal' 011S moet di een ding eloell 
of di ander. Ol1standvastigheiel is erger as albei ... As I· lJgelse Regering, as eli 
Eng-else Parlement en elrukpers wil per beer om di beste te maak van di Boer, 
in plaas van di slegste, as Imlle kan besluit om di Ka.tp aileen te laat nes AlI
strali'e Bn Canada, dan sa'! di ongelukkige land weer ,tsem haal; en met ltuUe 
goeie gronel en klimaat en rykdol11 van m~nerctle en juwele sal Engelsmall, 
Afrikaner, Basl1to, Kaifer, en SL11u di krygsbyl begraw0 en langs makaal' le\YJ 
en vool'spoedig wees. 

xv. GEDE~KSKRIFrE VA~ DI HUGE~OrE FAMILII~ 
IN AFRIKA. 

(O'el"yedrulc !lit dl, Ajrikaanse Almanllk van 1881.) 

Dr FA1\IILI DE VILLIERS. 

Ofskoon di famili di laaste van almal hiil' angekom het is dit tog di groob,tc 
' van al di Hngenotefamiliis. Daar ·is gen plek in ons land of daar is De 
Villiers, mal' veral in di Perl. Non al di afstammelinge sal wei bly wees om 
te hoor hoe hulle voorouers hiirnatoe gekom het en wat met hulle gebeur i~. 
'n Oue gedenkstuk van di famili, wat ek onlangs gelukkig in di hand gekry 
het, deel ik hiir kort en getrou me. 

Toen di vervolging in Frankryk so erg was teen eli Hngenote, WOOI~ '!1 

tak van de famili de Villiel's al byna 'n 100 jare stil en gerus op 'n bllltc
plaas digteby La Rochelle, 'n sestad van Frankryk. Ou Pierre de Villiers ea 

I syn vrou was albei al ouel. Hul'e had al gehoor V<tll eli yervolging op fUller 
plekke, mal' omdat hnlle so stil e!1 afgesondard leef, het di Roomse priisters ell 
di soldate hulle nog met rus gelaat. . 

Hulle het 4 seUDS gebad: Pierre, Abraham, Jakob en Panl. Dl 3 eer3te 
'was al groot en bewerk eli plaas, want eli Hugel10te was iwerige mense. i30 
non en dan hoor hulle van eli toenemenele vervolging op ander plekke; mal' 
hnlle dag, di storm sa'! wei weer yerby trek, nes vroegel'. 

Mar hulle lot kom oek. Een daO" kom daar 'n gerug van di stad, da t di 
konsta,:,;els di plaas sal kOl1l besoek.o Toen word hulle onrustig. Di aawl sit 

N :t 
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hulle by makaal'; eli vader eenkan't ill di one lenningstoel, di moedel' in' 
eli anderkant, m di 4 seuns tussen in op 'n bank. Toen begin di oue
vader :-

"Myn kindel'S, onso liwe Here het vel' ons so lank gespaar; mar nou kom 
ons lot oek. 0'01' 2 of 3 clage is di konstawels hiir, en clan moet ons on 
"eloof afsweer of sterlVe. Maak vel' julle klaar en vlug! Moet ni versuim 
~i! Ek en julle ma is al te oud ; ons kan dit ni deurstaan om te vlug ni ;: 
ons sal mar hiir bly en sterwe yer ons geloof, as di Here dit wil he. Mar' 
julle is nog jonk en fiuks; julie kan nog nuttig wees op 'n ander plek in w< 
wereld. Dual' is nou gen ander middel as vlug ! " 

Di souns sit dood stil-di koppe hang-di trane 1'01. Di vader BUg. Di 
moeder veeg haar oge af. 

" Kyk "-00 eli "ader na 'n ruk stilte-" om nimanel dit te laat merk ni-
1l0U gaall julie mar morre an met julle werk; dan kan julIe ma julle klere en 
dinge regmaak ; ek sal siin om 'n bitji sakgeld VOl' julIe te kry, en morre 
lIand, soos dit donker word, vlug june mar! " 

• <til-stil raak di kindel'S weg sondeI' 'n woord te praat. Want gehoorsaam
heiel en eerbiid VOl' bulle ouers was in di one familiis, meer as non. Hulle 
gaan na huUe slaapkamer. Mar in 'di hnis on in di nag-was slaap net 
oumo'ontlik. 

Di ander dag morro vroeg was di senns in di werl" Parstyd was daar. 
HuUe maak trapbali, ens. reg, net of hulle di ander dag sou bogin te pars. 
linlle moeder is besig om hulle klere rog te maak. Di enigste wat haar werk 
afbreek is-so non en dan gaan sy in di kamer om to huil en te bidde. Hulle 
nder is stil. 

Dis nou aanel. Eel'S eet hulle 'n stukki. Alles was reg gesit verdi 
reis. Di ouo yader neem non di Bybel en lees Ps. n. Toen kniil hulle 
same. Di oue vader bid. Alles is elooelsti1. :-)nikko is al wat gohoor word. 
H,r c1raag hulle op an onse liwe Heer-vraag om hulle te bewaar-'n yeilige 
woonplaats te bosolTo--en eenmal in di hemel by makaar te breng. 

Dis nes hulle ni kan opstaan van di kniee ni. "Jeom, kindel'S," se eli 
vader, "di tyel is Lla.ar, groet non!" Pierre staan op, en begin te groet. Di 
1l10eder wil praat, mal' kan ni. In stille tnlne neem sy eon VOl' een om eli nok 
ell gc hulle 'n soen. 1\1a.r toen haar jongste, haar liveling, lmar Pa.ul, kOlll. 
bars sy uit: "_\g myn kind! ek kan jou tog ni la.t gaan ni! Mar ek moet ! 
Ag, Here! bewaal',myn kind! Pierre, kyk tog na hom! "-" Kindel'S, vaarwel ! 
di Here gaan met jnlle !" roep eli vader hu11e agterna. Toen huUe di deur 
uitgaa.n ,al hn11e moecler in di anne van hullc vader. 

])aar gaan eli ~, yor eli eel'Stc mal, van hulle oners af. :-)0 donker as dit yoor 
hulle oge is, is dit Yer huUe gemoeel. Hulle vader het hulle 'n plar. gegc hoe 
hu 'le moet vlug nil ] rolland toe, ' 

Mar dis 'n lange ]lad. En eli arme kleine Paul was na 'n paar dage so 
moeg on verclritig, dat hy ni ,Mol' kon ni. Hy wou mal' weer terug na syn 
pa en rna. Di aneler 3 kOll toen ni andel'S ni. Hulle moes hom mar laat 
tcl'U~gaan, on hullo dag, dit kon nog altemit tot troos WOES '1'01' hune vaeler en 
moedeI'. 

Di lange moeilike ruis slaan ons mal' o'er. 
Op laas k0111 Pierre, Abram, en Jakob in Holland, on daar het hullo een 

jaar o'ergobly. 1\lar hoe hulle oek al verneem, hullo kon gen tyding kry van 
bulle ouers en broertji ni. 

Naelorlland maak hulle plan om oek mar na eli Kaapstad te kOlll, waarnatoe 
al150 baing Hllgeuote gegaan he~. 

In Mei InS!) kom hulle an di Kaap met eli skip Sian. Di eerste plaa~ in 
J?r811sboek het hulle angele, en di naam daal'van het hulle geg6 L(t ROthelle, 
lla hullo goboorteplaaR. Hiir hot hulle 'n eenvoudige hui& gemaak met klei-
nllll'O on l'iitnak, wingeI'd en 'l'Tugbome goplant, ens. . 

llem vlyt kon hulle nadel'hand 'n perd koop om Sondags 11(1, Groot Draken-



181 

.stein kerk toe to ry. En ofs'won dit Vel' WitS, tog ver~uim hulle byna nooit. 
Dit was verdi Hugenote in di tyd ~gte mooi as hulle bymakaar kon kom 0111 
to praat van huUe ondervindings, en makaar mad te ge en te help. 

Toen hull/') begin voorlVaarts te kom in di wereld, is al dri naderhani 
-getroud, Pierre met Elizabeth Palivert, en Abraham en Jakob met twe suStill'S, 
Susanna en Maria Gardjol. Di tlVe ander broers ge toen di plaas an Pierre 
aUeen en gaan vel' hulle ellwen 'n plaas anle in di buurt. Op La Rochelle 
is nou nog 'n OJe murdsi, 'n eikeboo31, ens. to siin Wd,t huUe d~al' gebou en 
geplant het. 

Al 3 broers is ourl g,lWol'de en WitS gaseencl tot hulle dood. Pierre was 
iwemal gatroulVd. Hy had 25 kindel's, en VOOl' syn doocl het hy nog syn 
honderdste kleinkind gesiin. 

In latere jare het hune nog altyd gevra vel' reisigers; mal' hune het 1100it 
weer iits gehoor van hulle famili ill Frankryk ni. 

De famili de Villiers is di grootste en ansiilllikste van al di Hugenote in 
ons land. Di hoofregter van di Kolonie en Vrystaat is uit di famili. Mag di 
kindel's mal' altyd di vroomheid en deug van hulle voorouers bewaul'! Dan 
al di gebed van oue Pierre vel' syn kindel's by hune yertrek oek nog verder 

'verhoor worde an vele van syn kindskinders hom ontmoet in di hemel ! 

DI FAMILI THERON. 
Di eerste Theron wat uitgekom het was Jacques Theron. In 1687 i, hy 

'.gevlug nit Nismes, di hoofdstad Vdn Languedoc, 'n p'ek waal'vandaan baing 
Hugenote gevlug het. Hy h 3t in Klein Dl'<l,kenstein ga,tll WJOll, en syn pla'ts 
syn naam gege Languedoc. 

'n Briif wat hy van syn vader gekry het enige jare naclat hy hiir kom WOOI1 
,bet, en wat deur di famili bewaar is, vel'taal ons hiil' om te lat siin di gees 
"at daar in di oue mense was. 

llyn liwe kin1 ! 
" Nismes, Languedoc, 2de April I7lD. 

Ek kan jou ni se ni hoe bly ek WdS toen ek van Meneer Tisquet gehoor het 
,dat jy a~ di Kaap woon, onder di sorg van on8e liwe Here, en dat jy getl'oud 
is en 'n fa.mile het. Jy kan self begl'yp wat 'n blydskap dit was op myll oue 
dage. Ek wens en bid non mal' nog dat onse liwe Vader my di genade wil, 
bewys, dat ek voor myn dood van jou self mag verneem, dat dit met jou 
welgaat. Ek is seker as jy myn briif ontvang, dat ek deur Gods goedheid 
.myn wens sal verkry. 

Groetenis van jou broer Moyze fln syn famili ; hune is nog fl is. Jou s1;oon-
uster, wat met jou broer getl'oLld ima jon yertrek, het twe feuns en 'n dogter. 

ni oudste seun, jon neef, is getroud en het 'n seuntji. J ou ooms Moyze en 
Pierre Theron, en hulle vrouens en kindel'S is oek nog gesond ; en hulle laat 
di hartelike kompelmente weet. Di seuns van jou neef Moyze stuur di !Jeste 
. groetenis ver jou vrou en kinders. Dis in di hnis van jou neef Daniel dat ons 
vel' jou di briif skryf ; en \Vaal' ek, yol ens Gods wil, an Wi ek my o'ergege 
het, myn laaste da'e slyt. Viir dog tel'S van jou ooms Moyze en Pierre is aJ 
getroud. Hulle laat oek kompelmente weet ; veral jou kleinneef De Couvison 
en syn hele famili stuur hul e groetenis. Syn vader, jou oudste broer, is ltl 
VOOl' omtrent 8 jare gesterwe. Syn weduwe is nog fris en laat oek groetenis 
weet Dit is aI, myn liwe kind, wat ek nou vel' jon skry£. Ek bid onse liwe 
Here om jou in alles te segen-as jy di briif sal ontvang. As jy terug skryf, 

:set dan di adres op an jOlJ broer Moyze, Au Fauburg des Preschein. 
Van di nuws yan di land,-Frankryk is in oOl'log met Spanje; dis gElpro

klameer in Nismes op di 30ste Desember met tamboer en trompet, iits wat nog 
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llooit ,,-,oeger gedoen is. Van ons godsdiins word ons nou nib meer gese ni_ Ons hou godsdiins en bid same iu cli buise: mar bulle let fyn op, dat claar ni grote klompe by makaar kom ni. Party ,an di eerste gally-slawe is verlos, mar in di laaste t"e jare is daar meer nu we bijgekom. Ek eindig, myn liwe senn, met jou nog eens myn beste segen toe te wer.s, en myn gebed is dat di Here jou mag bevestig en ,ersterk deur Syn genade •. 
J ou liifhebbeRde Vader" ........ . 

. $' By di stamlys ,an di Therons famili is oek nog 'n oue antekening-; dis geskrijwe denr Maria Jane du Preez, di ,rou van Jacques Theron. Dis 'n, lys van haar kindel's, en by elke kind syn naam staan 'n ,ersi. Party daarYan ,ertaal ons hiir. As di bl'iif ons kan Iat siin hoe dit met di famili gesteld wa "at in Frankryk agter gebly bet, dan kan ons hiiruit siin di godsdiinstil!e gees wat hiir in ons land nog agtergebly het. 
In di jaar 1698, op eli 7de Augus, is Maria Theron gebore. 

vi cCl'ste haar naam is Maria, omdat Uit Maria gebore is eli bcmclse skat. Mog on~ ladcl' haa!' brcng waar Maria nou woon, En d i bemclsc skat ons ycr ccu ig bcloon I 
In di jaar 16991 op di 7de Juli, is Jacques Theron gebore. 

'k Het Jakob Ryn nnam vcr myn olulstc gekiis: Mog hy nooit eli segcu van Jaka>b "cdiis ! Mog Jakob syn scgen bom Yolg tot syn tloo(l :. En lIy dan get ra word in Abrahams skoot l 
In di jaar 170a, op eli lOde Augus, is Pieter Theron gebore. 

Kou (li ccn syn naam 8.'\1 ek Pctrus lat lec5 : Mag 11r marin waarbcid 'n Petrus ook wees ! Ag ,egen bom, Herc, soos l)ctru~ op aardc, Bn gc hom, soos H~trus, tog bcmclsc waanle ! 
In di ja'll' 1716, op dUlde Mei, is Thomas AruoldllS Theron gebore. An Thomas het Jc us syn wondc gctoon : Yertl'Oll dan op Jesus, myn Thoma'l, myu soon! As jr dan, soos Tbomas, op Jcsns Ycrtrou, Dan ~al jy, soos Thomas, Hom ccnmalanskou ' 

* * * 
"0 Ya,ler, die aUe eli vrOlllC bchocd, o Rcgcn myn kindcrs (lcur Jcsus syn blocd l o hrin!..( ons tog almal yerhecrlik claar bowc, ])all ':11 ons to samc vel' ewig U lowc!" 

Onder an di stamlys het sy haar man syn dood opgeteken. 
"Anno 1730 in eli nag tuseen di eerste en twede Dcsember, omtrent 'n k\rltl't voor 10 ~Ul', is myn eggenoot Jacques Theron gester\re, in di ouderdom nUl 71 jare, 6 maandc, en 16 da'e nadat ons same getroud was ,el' 42 en 'n half iaar." 
Gel.ukkige kindel's Cll kiudskinc1e.l's wat so'n Home moeder gehad het! Mog c1it toO' van di hele famili nog meer en meer bIyk dat Gods Woord waal'heid is: ,PRet geslacht c10r recht'laardigen zal tot zegening zyn." 

DI F AMILI DU PLESSIS. 
Onder 'n party g-eskrywe papire iR oek nog wat yan di famili te ,inde wat wel werd is om b~waal'd te bly. Di stamyader van eli famili, wat uitgekom het, was J ean J>?'ie/ll' dll Plessis. Ry was 'n dokter yan syn ambag. Syn HOll was lJ[adelei1if' Jfen(tl1to. Rullo is gebor<l in Poictiers, in Fl'ankl'yk, en 
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is hiir angekom in 1688. Di beskrywing benlt mar min yan bulle jonO'da'e. 
lIulle oudste seun is gebore in 1691, en hy is getroud met 'n dog~r van 
Pierre Rousseau op di vyfde Mei 1714. 

Een gebeurtenis in di famili is regte belangrik. In di begin van dese eeu,. 
in di da'e \'an ou Gouwerneur Janssens, kom daar 'n skrywing uit Frankryk 
om ondersoek te doen na di famili Plessis, in Afrika. Di famili was in Frank
ryk uitgesterwe, en daar was 'n grote erfenis en 'n hertogdom, en nou vra di 
regering di ouste lid van di famili in ons land om daarvoor op te kom as erfge
naam. 'n Deel van di famili het in di tyd in di distrik van Stellenbos gewoon. 
Di gouwerneur stuur toen di order uit na Meneer van del' Riet, wat daar Land
dros was. Hy het di ding toen verdeI' uitgepluis, en toen kom hy agter dat di 
oudste du Plessis 'n boer is daar op 'il buiteplaas. 

Hy ry toen dadelik na di plaas om di ou di goeie nuws te kom vertel.-Alte~ 
mithet hy nog gedink om 'n pel'Sent te kry uit di grote erfenis. 

Di kar hou stil voor 'n eenvoudige boerehuis, strooielak, misvloer, ens. 
Voor hy nog afklim, daar kom di oue vader al uit om hom af te nooi, want hy 
bet di kar siin ankom o'er di onderdeur. 

Onderdem? Ja, kyk in di 'yd het hulle mos di deme dwars in di middel 
an twe gemaak, bodem en onderdeur. N ou teenswoordig maak hulle di deur, . 
an tw\" van bo tot onder. Is dit 'n verbetering? Ja, so half en half, soos 
hulle alles teenswoorelig yerbeter. Mar di ou deme Iyk seker meer vrindelik 
en gaS'iTy. Kyk, net eli onderdenr sta:m toe, om varkens en hoenders @ 

sbngc en sulVe goed uit tp- hou; mar di bodeur is vel' mense altrd oop om uit 
en in yer makaar te siin. 

Mar lat dit nou mar staan. Di ou kerel is al by di kar. 
" Kom af, 1\i[eneer I" 
" Dag, 1\leneer IHesi I" 
" Dis mos ons Landros, ne?" 
"Ja, mar ni om u an te kla ni." 
"Dit sou dan oek di eerste maal vammelewe wees. Mar kom binne, 

Meneer I sit." 
Juffer Plesi: "En hoe gaan dit tuis, Meneer ? " 
" Alles weI I Hoe gaan dit hiir ? " . 
" Almal vris. Meneer, danki ! " 
"Mar, Meneer Plesi, ek kom jou goeie nuws vertel." 
" So, Meneer, wat mag dit wees ? " 
" Daar is 'n skrywing ontvang uit Frankryk." 
" So I en hoe gaan dit tog daar met di godsdiins? Word di arme mens 

nog so yeryolg om hulle geloof ? " 
" Ne, mar ek kom vel' julle wat andel'S vertel van dag." 
"Wi! Meneer ni 'n koppi koffi drink ni ? " 
"Danki !!l Hy dl·i!'lr, 
" Dis tog ni van ons famili wat daar agteIlo gebly het ni ? Ag, ons sal tog so 

bly wees (1m van bulle iits te hoor." 
" J a, di famili is daar heeltemal uitgesterwe." ..... . 
" So, en nocm Meneer dit dan goeie nuws ? " .. 
" In 'n sekere sin ja, want daar is 'n grote erfenis, en nou YJ"a dl Regenng 

na di oudste van di famili in ons land om daarvoor op te kom as erfgenaam. 
En ek hoor u is di oudste van di famili." 

Ja toen kom daar 'n bele nitleO' van di famili: want di oue mense kun tog 
di fa:niliis al te mooi onthou. D~ar was toen oek meer liifde onder di mense ; 
tot in di viirde en vyfde gelid het hulle makaar gereken; en met verjaarda'e 
en nuwe jaar en sulke tye, dan kom hulle altoos by makaar. Mar ag, teens: 
woordig word dit waar wat in di Bybel staan, di liifd~ word koud ; ~aar waal 
so'n koue "Nind o'er di se uit England veral, en bamg mense draal net soos , 0 T -..r· N f" di wind waaL Non hoar jy amper ni meer :." om en ~~te, .l,lgglen ee. 
ni. Ne, dis alles, "Meneer en Juffer," en dlt onder famllt! Ja, hulle begm 
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hiir oek al di Engelse fessi te volge: net vader en moeder, broer en .suster, mar verder gaan di famili ni. Selfs skoonvader en skoonmoeder, man en vron, ens., is nou al "meneer en juffer." lIiar ons gaan te vel'. Lat di wat wil mega.'ln met al di nuwighede, Patriotte '.800S ou Plesi bly liwer by "de oude paden" (Jer. vi: 16). En hy was oek di oudste van di famili. 
"Nou, Meneer Plesi, ek wens u geluk. Daar is di doknment. U is nou ·'n skatryke man. Nou kan u met dieerste skip na Frankryk gaan." ..... . " W at ? weer na Frankryk gaan? Waar so veul bloed gestroom het om ons geloof ? Waarvandaan myll voorouers gevlng het ?" " Jamar di vel'volging is non al opgehou. En as u daar is, dan is u Hmtog, met 'n grote landgoed en 'n ryke erfenis " ... "Ne, vel' al di geld van di wereld ni. Afrika i~ non myn land. Hiil' kan ek myn God vry diin, en wat sal ek maak met al di rykdom ? " "Ja, mar jou kindel's! Dan het hnlle tog di genot daarvan." " Ne, onse liwe He'll' sorg biir vel' ons.. Ons het nog altljd kos en klere ~ebad. En di Here sal wei verdeI' oek vel' om; sorre. Laat di geld en goed mar bly. Ons leef hiir gelukkig en tevrede. Vrou, wat se jy ?" ,. Ja, ek denk oek so." 

" Non ek ge julle 14 dage uitstel ; denk daaro'er en Be my dan. J ulle moet dink as jnlle di erfenis ni gaan ontvang ni, dan kryg di Regering dit tog mar." "Ja, laat bulle dit mar hon. Meneer moet tog ni kwalik neem ni. i\Iar Meneer kan mar skrywe hulle kan daarme maak wat bulle wil ; ek sal tog di erfenis ni kom ontvang ni. Afrika is nou myn land. Di Here het ons non ~iir gesegen, en nou wil ek mar hiit' lewe en sterwe." HG-oeien dag," ens., en daar ry Meneer van del' Riet, en on Plesi sit ewe gelukkig en tevrede langs di tetafeltji met syn oue vrou. En ons kan ~i help om te dink an wat ons lees van Mozes: "Achtende de versmaadheld van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte." (Hebr. XI : 24-26). 
Een van di famili du Plessis, altemit nog 'n broer van di een wat ons van Vel' tel het, was in di Swellendamse burgerkorps. in di slag op .Muisenburg, en daar het hy hom so dapper gedra dat dit selfs dl andag van dl Engelse Gene-mal Elphinstone getrek bet. 

. Di famili clu Plesis boef dns nooit beskaamd te wees vel' bulle afkoms 111. Ek vel' myn voel trots op myn afkoms ; myn moeder is oek 'n du Plessis. 

DI FAMILI MALAN. 
is oek 'n grote famili in ons land. En dis wonderlik dat 'n mens vandag in Fmnkrijk gen een :11alan meer kry ni. Daar is 'n iJlie oerlewel'ing in di famili dat hulle oorspl'Onkelik uit ltali'e afstam en dat hulle voorouers ill Fmnkrijk gaan woon het ni lank voor di vel'volging. Dan was hulle Y.'al'e naam Alalana, en di naam kl'Y 'n mens nog in Itali'e en naderhand is di Jlalrtlz geworde. En daar is iits in di famili wat ons lat dink dat di oerlewering juis is, en dat is : di Malans is byna almallctnge mense, terwyl di Franse mar meestal kort6 kereltjiis is. 

Ons Be in Frankryk is gen Malans meer ni, mar in Switserland is di famili regte ansiinlik. Di beroemde Dokter Malan is daarnit. Hy is hiir oek bekend deur sommige van syn boeke wat hy geskrywe bet. Dan Jlaioor Malan wat biir goed bekend is as sendeling il" 'n kleinseun van di Dokter Malan. En by bet an di skrywer ge~, dat by denk, dat daar mar twe broers was, wat met di vervolging gevlug bet, di een na Afrika en di ander na Switserland. Hy vertel dat syn voorouers so arm was toen hulle daar in Switserland gekom bet, dat di vader born gaan verhuur het vel' 'n wel'ksman en di 
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moeder vel' 'n wasvrouw. Hy vertel oek dat di famili di:lar neg ~o Iyk op di 
famili hiir. En vandag is hulle daar 'n ryke en ansiinlike famili. En EO is 
·dit in ons land oek. Daar is weinig, weinige familiis deur 'n bank meer 
geseend as di Malans. Ja, in di famili en in al eli afstammelinge van eli 
Franse vlugtelinge blyk eli waarheid \"an Gods woord: "De Godzaligheid is 
tot alltl dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomen
,den levens," 1 Tim. iv : 8. Mog ons dit tog mar nooit yergeet ni ! 

Party van eli vlugtelinge was van hoge afkoms, SOI)S di Fttures en Rouba ·X8 . 

DI FAMILI FAURE. 

Di Faures in Afrika stam algal' af van een stamvader, ou Antoni Faure. 
Hy is hiir angekom in 1707 en is getroud met Rachel de Villiers, 'n dogter 

-van diselfde oue Abraham de Villiers wat ons al van vertel het. Di Antoni 
Faure syn grootvader is gesterwe in 1624, en was president van 8avoye, en 
13yn oom was biskop van Nismes, en 'n vrind van di bekende Richelieu. Voor 
. di Herroeping van di Edik van ~antes het di famili Faure gewoon in di prin
.cipalite d' Orange, mar in 17G6 is hulle oek gevange gewol'ele om hulle geloof 
Iln in di tl'onk geset in Grenoble. Mar deur invloed van hooggeplaaste 
vrmde is huUe ontsla'e en toen na Geneve gegaan. Daar bet hulle twe jaar 
gewoon. Toen is huUe na Holland gegaan, en daarmndaan af hiirnatoe 
gekom. Di ou Antonie was di o'ergrootvader van o'erlede Dr. Abraham 
Faure van di Kaap, en Dr. Philip Faure van WynlJerg. Uit di famili, hoe
weI dit ni so groot is ni, het ons al vyf predikante. Buiten di twe wat ons 
genoem het, is daar nog Hendrik Faure wat nou in Holland is, dan nog 
Abraham Faure, 'n kleinseun van ou Dr. Abraham, hy is predikant an 
8tockenstrom, en Philip Faure, se-un van ou Dr. vroeger Fhilip, predikant van 
Clanwilliam. 

DI FAl\-IILI DE ROUBAIX. 

'n Tyd gelede is navraag gedoen na di wapen van eli famili, en :Meneer Piet 
de Roubaix, di gewese Parlementslid, het dit toen gelewer met di "oUende 
antekening wat syn oupa geskrywe het: "Emanuel Josef de Roubaix, myll 
vader, is gesterwe in di Haag (in Holland), in 1775; hy was H jaar oud. 
Hy lras 'n gebore Mal'kies en is afgestam van 'n hoge famili. Di landgoedere 
de Rouxbaix en 80urecin in Picardie was syn eiendom. Mar met di vervolging 
het hy so di grote besittings laat staan en is gevlug na Holland. Di besit
tinge is toen deur di Franse regering in beslag geneem. In di Haag was hy 
in grote agting om syn bekwaamheid, en di Hollanse regeriog het hom toen 
Iuiteoant-kolonel van di engineurs gemaak, en so het hy lank gediin." 8yll 
~eun is toen hiil'l1atoe gekom as sekretaris op 'n Hollanse oorlogskip, in 1782, 
·en hy is toen hiil' getl'oud en bly woon. Tel' ere van di naam is in Franshoek 
'n dorp angelS met di naam van De Rnebrti:e's Dorp. Mar dit lyk of di 
inwoners liwers di naam van Frans-Hoek wil hou, as 'n herinneriog an di 
·vlugtelinge in algemeen, as di naam van een famili aileen te vereewig. En dit 
js di rede dat di dorp tot nog toe ni groot opgang gemaak het ni. 

DI FAlI1ILI DU TOICT. 

Buiten eli de Villiers is di du Toicts glo di grootste Hugenote-famili in OilS 

land. '!l Oue stamlys, nog op perkament geskry\Ve, en altoos in di famili 
bewaard, Ie hiir voor ons, met fmaie krulle en draaie geekrywe. Bo op di 
hoek staan: " Stamboom der oude jam-ili van Dutoit in Afrika." In di middel 
boan staan met grote dikke letters di naam van eli oue stamvaJer en langs:-.n 
van syn twe broers wat met hom same uitgekom het, so:-



BRUXO, 

bene,'ens syn Suster 
"ermist. 
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FRANCOIS, , 
vlugte tel' tyd ,an de ver
drukkingen der waarheid 
nyt Frankryk ~a Afrika, 
met syn vrouw Susanna. 
Oyerleden 173.! te Draken
steyn. 

GUILLIAUM, 

gestol'we aan de Cabo 
de Goede Hoop. 

Dan gaan di starn ,erder nm Frallyois alleen uit, sodat dit lyk of by aIleen 
di stamhouer was. En daar is'n o'erlewering in di famili oek, dat daar 3 
broers uitgekom het ; een is ongetroud gesterwe (dis mo'entlik Bruno) en een 
had niks as dogters (glo Guillianm). 

Di owerlewering vertel verde!" dat di oue Francois, toen hy uitgekom het, d~ 
30mwrneur gevra het om di Dal, wat nou tussen Paarl en Welliugton le, en 
Daljosapbat genoem word, te koop. Mar di grens ,an di Koloni was toen 
Bergriviir, en o'erkant was nog vol krale van Boesmans en Hottentots. Di 
Gouwerr:eur het born toen di gevaar Yoorgestel, dat hulle syn goed sal steel, en 
hom straks sal vermoor, ens. Mar hy hou an. Toen se di Gouwerneur : 
.. Goed, mar dan moet jy jou self yerdedig; ek staan ni borg vel' jon veilig
heid." Hy neem di ,oorwaarde au en di Gon werneur verkoop toen di Mle
Dal (nou 'n 30 of 40 plase) an hom yer duisend guIdes. So "Was hy di eerste 
wat o'erkant Bergri,iir gaan woon het. Di eerste voortrekker. Hy het toem 
daar di plaas Kleinbosch angele. Daar staan nog'n oue eikeboom van di tyd, 
wat nou by di twe bondeI'd jaar oud is ; daar naas staan nog een wat 'n bitje 
jonger, mar so dik is dat 4 Illan hom skaars kan omvat. 

Eenkeer het di Boesmans regtig srn ve gesteel en in di berg daar bokant 
gedrywe. Hy het taen so 'n klein komando opgemaak om di ye weer te gaan
afneem. In 2 klompiis het hulle in di 2 klowe bokant opgeloop, met di 
afspraak om bo weer by makaar te kom. Di teken "Was, hnlle sou met 'IT 

trompetter blaas. Bo is 'n grote bos, daar het hnlle toen geblaas en is hulle 
by makaar gekom Di plek heet ,andag- nog T?·ompetterbos. Toen is hulle
vel' d i eerste maal deur di kloof gegaan oek ; daarom heet dit non nog du Toits 
7clooj. Di ve het hulle weer afgeneem van di Boesmans, digteby .Goudini by 
di rots Wilt non nog Leeuklip o'enoem "Word. 

'n Kraal ,an di Boesl11ans was ni ,er di plaas ni. En eenkeer kom dt 
pol'ki.i onder hulle. Non wat weet hulle ,an my, of oppas, of l11edesyn:l 
gebl'nik? Di ge,olg was dat di hele kraal uitsterf. Net'n klein boesmantji 
bly o'er. Hy was ni vatbaal' daarvoor ni. Hy kom toen l1a di plaas uitge
hongenl, om kos te soek. Rulle het horn toen gehou en mak gcmaak. 

VoUens di stamlys had di ou Fran90is 4 senns en 6 dog tel's, eli name YaU dr 
dogters word ni genoem ni. Di seuns hulle llame wa Andries, Stephanus, 
Pie tel' en Fran90is. Stephanus en Fmn90is is jonk geterwe, sodat llon twe 
seUllS di stamhouers worde. 

Pietel' is getroud met Elizabeth Rousseau, en hulle had 3 seuns : Stephanus, 
Gabriel en Guillial11, en 2 dogters, Anna en Martha. Martha is getrond met. 
Jacobus de Wet op Roode Sand (Tulbagh). Van di senus "an Pieter staaIIJ 
net van Stefanus dat hy getrond was met. ara Moller, en lluUe had 1 seun ell 
1 dogter; di senn Johannes Stefanus was getroud met Mana Joubert, en di 
dogter 1\'laria met Christoffel Frick. So Vel' gaan di tak. 

Andries, di ander seUll Yall on Fran<;ois, syn tak is verdeI' opgeteken. Hy 
was getroud met Martha Rousseau. Hy had 6 seUDS en 1 dogter. Di dogter 
Anna was getroud met Roelof van del' Merwe, onderling en heemraad ,an 
Drakensteill. Van di senns is twe ongetrond gesterwe, Pieter en Andries. 
Johannes had 3 seullS, Daniel 6, en Stephanns 2. 1\1:ar di seun wat non weer 
stamhouwel' word is. 
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Fran~ois ; hy had ni mindel' as 8 semIs, Jacob Stephanus, Johanne 
Jacobus, Andries Frangois, Pieter, Schalk Will em, Frangois Jacobus, Andries, 
Petrus Johannes. En hiirme eindig di stamboom. Di takke gaat nou al te 
yel' uit makaal' verI stamboom. 

Di plaas Kleinbos, WAt toen di hele Daljosafat omyat het, en deur di 
slam vader van al di du Toits in Suid Afrika angele is, het altyd in di famili 
gebly tot in 1882. Toen is dit angekoop verdi Gedenlcslcool van a. Hugenote, 
",at opgerig is met di doel om an ons jonge Afrikaners, veral an di afstamme .. 
linge van di Hugenote 'n degelike opvoeding te ge in di wetenskap, mar in 'n 
cg nasionale en gesond godsdiinstige gees, in di gees en geloof van di vrome 
llugenote vadel'e. Opmerkelik di Hoofonderwijser an di Skool is Ds. Francois 
du Toit, wat dus diselfde naam het as di eerste stamvader. 

Hiir is dus di 1l'are, lewende Gedenktelcen van di Hugenote. Di onderwys 
is g-oedkoop en degelik. En elke reggeaarde afstammeling Yan di Hugenote 
wat dit eenigzins kan do en behoor syn seuns biir te laat oplei. 

DI FAMILI MARAIS. 

'n Oue antekening Yan 'n bejaarde lid van di famili Ie nou yo or on , 
Daarin word eel'S 'n beskrywing gege van di yervolging in Frankryk; dan 
Yan di ankoms Yan di familiis hiir, en hoe di Gouwerneur hulle langes di 
BergriYiir plase gege het; hoe hulle vernamelik met wynboerdery angegaan 
hct in di streek yan Franshoek, Groot Drakenstein, Paarl, Wellington, ens., 
krwyl di Hollanse bevolking meer an di I.oornboerdery gedoen het in di 
elistrikte van Tiirberg, Koeberg, Piketberg, ens. Dan kom di beskrywing 
Yfm di famili Marais, waarvan ons nou 'n uittreksel ge : 

So is dan oek onder di regering van gesegde Lodewyk di Veertiinde, 
Koning yan Frankryk, van 'n plaas Lesuer Duplessis, MarIe genoemd, digteby 
eli stad Parys, met hulle mede lot-en landgenote hiir angekom as di eerste 
stamouwers yan al di Marais in Suid-Afrika, op di 26ste Augus, 1687, Charl 
Marais met syn HOUW Catharina Tabaurdeuse (in eli wandeling genoemd
'l'abourt), met hulle yiir kindel'S, Claude, CharI, Isaak en Maria. Di twe 
lnaste, Isaak en Maria is ongetroud gesterwe. Van Claude en CharI is di 
fnmili dus yoortgeplant. 

Dan voig daar 'n lys van di ,ertakkings van di famili van kind tot kind. 
Dis te lank om dit, hiir op te neem. Mar dit bestaan en as so 'n famili \ViI 
f'amemaak kan hulle dit gemaklik lat dl';lI.. Dis mar 'n wenk in yerbygaan. 

An di eel'ste ou vader CharI Marais en syn famili is 'n plaas gege an Groot 
Drakenstein. Di plaas no em hy, na syn geboorteplaas in Frankryk, Duples
sis Marie. Na hom het syn seun Claude di plaas gekry. Hy was getrouel 
met Susanna Gardjol. En di plaas is onder syn famili gebly tot eli "yfde ' 
stam, en ofskoon ni met diselfde Yan, so is dit tog van dag nog (geskrywe in 
1856) onder syn nakomelinge gebly, en in beRit van Pieter Hng<'. 

Di ander senn Charl is getroud met Anna de Ville, en is gaan "oon an 
Wamakers"ley, syn plaas genoemel Fortuin, di is in 5 dele verdeel, en onder
syn nakomelinge gebly tot eli deI'de gelid. 



188 

DI FAMILI THERON. 
Daarop volg di stamlys van di TherOM famili in ane vertakkinge, WMrvan 

ons mal' net di begin :ran ge. As daar is van di famili wat hulle afkoms en 
verbreiding heeltemual wii weet dan kan· hulle dit maklik uit di boeke laat 
afdruk nes 'n stamlys. 

Di stamvader van di Therons in ons hmd van Jacques Theron. Hy is 
ge.bore in di jaar 1668, 15 Mei, in di stad N lsmes, in di provinsi Languedoc, in 
Frankryk. Hy ia an di Kaap angekom in 1685 of 1686, en i~ getroud in 
1697 met Maria Jaen du Preez. Sy was oek 'n vlugteling, en gebore in 1675. 
Hy is gesterwe op 2 Desember 1739 en sy in 1763. Hulle het 7 kindel'S 
gebad : 5 seuns en 2 dogters, waarvan di hele Therons famili afgestam is. 
Di geslagslys beslaan dan 16 bladsye folio. Daarop yolg wat van 

DI FAMILI DU TOIT. 
" Daal' ik, P. F. Theron, Thom. zoon, va,n moeders syde, nyt de dn Toits 

afkomstig ben, voege ik hier een lyst van het geslagt del' du Toits by, getrok
ken nit de onde Fransche kerkenboeken. 

" Onder al de Fransche Protestandsche Vlugtelingen die in het jaar 1685 en 
l(j86 op de Caab syn aangekomen beyond zich een Guiliaum du Toit, ' die 
blijkens kerkelijke Resolutie van het jaar 1697 een lid van den kerkeraacl 
was, en ,olgens andere antekeningen twee malen gehuwd, maar geen zaad 
hecft nagelaten. Zyn broeder, genaamt Francois du Toit, mede een vlug
teling, zynde de aanlegger van de plaats Klyne Bos, gelegen op Klyn Drakyn
stein onder de du Toit Kloof, hetwelk tot heeden nog onder dieselfde nazaaten 
is gebJeyen, was gehu wel met Susanna Seugnet. U yt deze eene stam hebben 
alle de du Toits hun oorsprong." Daarop volg dan di geslaglys van di du 
Toits famili. en daarop volg 

DI FAl\lILI HUGO. 
" De eerste Hugod, welke als Fransche Protestandsche vlugteling aan de 

,Caab in Afrika is aangekomen, was genaamd Daniel Hugod, en huwde in 
Afrika met Anna Rossouw, dogter van een Pierre Rossouw, zynde mede een 
vlugteling. 

" Daniel Hugod was zeer klyn van persoon. Hy Wftiil soo lang als een juk, 
dus 4- voet en 4 duym. Hy wa" 4-5 jaar oud toen hy tronwde met Anna 
Rossouw, die slegts 15 jaren had bel'ykt. Hy was by de H. doop een del' 
getuigen over dat kind. Hy op de Doopmaal zynde nam 't kind in zyn 
armen en zyde onder andere: "Deese kind sal nog myn vrouw worden." 

" De juiste tyd wanneer gemelde Hugod is getrouwd !ran ik niet bepaalen, 
aJJel'waarskynlyks in het jaar 1709.-00k weet ik syn sterfjaar niet zeker, 
waarskynlyk is het geweest het jaar 1725 ; want in 1726 had syn weduwe by 
haar tweede man, Jan Blignaud, al haal" ecrste kind." Daarop volg dan di 
geslagregisters van di familiis Hugo en Rossouw. 

DI FAMILI BOSHOFF (BOSSAU). 
"Dewyl wylen myn vader, Jacobus Nicholaas Boshoff, veel prys stelde op 

zekere getuigschriften, hem van zijnen vader tel' hand gekomen, aantoonende 
. de afkomst van zynen grootvader, die in deze volkplanting en geheel Zuid 
Afrika het eenige hoofd was van onzen stam, en my meermalell zeer sterk 
heeft aallbevolen groote zorg voor die geschriften te dragen, en terwyl men in 

deze gewesten teregt er niet weinig op gesteld is afstammeling te zyn van de 
Protestanten, die, wegens de vervolging om hun geloof hun vaderland hebben 
;rnoeten verlaten en zich naar deze gewesten begeven, en zich alhier hebbcn 




