
DI UITGEWEKE BOERE.- 1836 - 1875. 

(NATAL, VRY~TAAT, TRANSVAAL, DIAMANDVELDE). 

REDES W AAROM DI BOERE DI KOLONI VERLAAT H.I!j'l' . 

. SII'&ljs1tg,-partydige RBgspleginJ,-SlagteJ's Nek,-Papiirgeld,-Hottentots 
Slctwe- en I(c~ffer-7cwessi,-CloetB en Tancrwl ilaaro'er. 

Di uittrek van di Boere is seker een van di vernaamste gebeurtcnisse in di 
. geskidenis van di Koloni onder di Engelse. "ratter Afrikaner syn hart klop 
ni onstuimig in syn lyf ni as hy di redes van di uittrek bedenk? Hy is dt 
na,tm van Afrikaner ni werd ni, wat onder di Ices van al di verdrukking en 

. eli onreg en di rampe wat di Boere ~ely het kan koel bly. Dis tog waarlik 
gen kleinigheid om ni mindel' as 6,000 stille en vreedsame mense te noodsaak 
om hulle plase en alles op te ge en in 'n woeste land te gaan herberg soek. 
Regter Cloete se daarvan in syn" Drie Voorlezingen over de Landverhuizing 
del' Hollandsche Boeren," enz., bI. 10-(ons sal nog meer daaruit anhaal, en 
dis weI di moeite werd dat elke Afrikaner lees wat hy daarvan vertel): 

" Riemand zal ontkennen, dat zoodanige redellen, die niet slechts enkele in
dividuen, maar geheele geslachten, aan wier hooEd namen gdezen worden als 
die van Retief, Uijs en Maritz, van Potgieter, Landman en Du Plessis, en yan 
Zietsman, Boshof en Otto, tot uitwijken dwingen, alto os beschouwd moeten 
worden als de oorzaken van eene zwale nationale ramp voor het eene of andere
land; dat het vertrek van zulke mannen, die hun /l.eheele familie en bezittin
gen met zich nemen, een nadeeligen C'I verzwakkenden invloed op de sterkte der 
Oostelijke Provincien van de Kaaph lonie in den strijd met de Kafi'ers heeft 
moeten uitoefenen; en dat, al is het ,)ok dat na verloop van jaren sommige 
-Jan zulke familien terugkeeren, nO!2; ~,Ll1S in rut geval de woorden des beschrij
venden ruchters ten volle zullen be'.I'.larheid worden: 

" Wen prins of heer 11:1 d' eersten bloei bezwijkt, 
Een ademtocht hem weer herstelt, verrijkt ; 
Maarals de boer, 's lands kracht, het land verlaat, 
Dan is 't gedaan, dan is e,r nergens baat. " 

Ons wil trag om di saak korteliks te vel' tel. Uitl'oerig kan ons ni, want daar
voor het ons gen plek; hoewel daar stof genoeg is om boeke vol daaro'er te 
skrywe. Hiir of daal' is miskiin nog 'n oue Patriot wat di sake alles bygewoon 
het, en dit sal hom seker angenaam wees om di dinge na waal'heid beskrywe te 
siin. 

Di boeke wat ons verdi doel van ons geskidenis vtll'l1amelik geraadpleeg het 
is di "Voorlezingen" van Cloete, en " De Hollandsche Afrika'1cn" van f<tnart. 

)ial' laat om begin om di oorsake op t3 110em "a tro;n Ji Ho~r~ tll lColoni 
verlaat het. 
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Di eerste oorsaak dat hulle o'er di grense getrek het is seker toe te skrywe 
an di geneigdheid van 'n mens om van woonplaaR te verander. Di 8Ug om te 
trek Ie in al di afstammelinge yan J afet, so os ou vader N oaeh voorspel het : 
"God breide Jafeth uit" (Gen. ix : 27). Mar vernamelik Ie dit in di volke 
van Saksise afkoms, 800S ons. Wal t YO or dui~end jaar gelede was Europa a1 
te klein om hulle swerfsug te bevredig. 

So het dit oek naderhand hiir gegaan. V cor bijna 100 jaar gelede begin 
kleine troppiis van "Basters" 8aam met di Grikwas langsamerhand di land 
o'er Grootriviir te bewoon. 

Di Koloniste begin naderhand gerege1de omgang met hulle te hou. En om
dat di reens in di streek geregelder val, en daardeur betel' veld was vel' hulle ve, . 
trek oek verskeie Boere, wat in di omtrek van Grootriviir gewoon het, na o'er
kant toe, (; 11 bly tussen di Grootriviir en Vaalriviir. Daar woon hulle toen in 
onbewoollde streke, of huur van di Grikwas stukke gronel wat hulle eel'S in 
besit gchad bet. In di droogte trek hulle dan weer terug nadiKoloni, en betaa1 
lick an di Engelse Gouwerment geregeld hulle jaarlikse belastings. Hulle 
1 ckening was volstrek ni, dat hulle ontsla'e was van eli vel'pligtings wat op 
hu11e rus as Bl'itse onelerdane, omdat hulle tel' 'n sekere tyd van di jaar o'er eli 
grense woon. Ne, hulle bly heeltemaal geheg an dioue Koloni. In di Koloni 
tog was hl111e grote plase. Di plase was in di da'e nooit mindel' as 3,000 mor
re in di afgele'e distrikte van 7,500 tot 10,000 morge. Mar 800S ons 
gese het, dit was hulle meer te doen om geeie veld te soek in droge jare, en oek 
di swerfsug, en oue berdersgewoonte wat hu11e aangesit het om verdeI' te trek. 

Maar dit duur ni lank ni of daar kom an del' reeles wat di Boere ansit om 
'n betere land te soek. Een daarvan was eli petrfydigheid van eli Engelse regters 
t'el' eli Hottentots. Daaro'er het ons reeds geskrywe in di vorige deel van di 
geskidenis. 
, 'n Ander rede is di getZg vetn SZachters Ne7c; daarvan het ons oek al vertel. 
Oloete se daarvan (bI. 30, 31 in Stuart's Holl. Afr.) :-

" Inderdaad, ik weet, uit persoonlijke ontmoetingen met verscheidene afstam· 
mclingcn van de destijds tel' dood g!:bragten dat die gooeurttnis een ve61 onuit
wischbaarder indruk op hunnen geest heeft aehtergelaten, dan hunne verliezen 
in den Kafi'eroorlog, of de vernietifing der slavernij." Hij wou, as Kommis
saris van Hare Majesteit, probecr om di vyandskap teen di Engelse Regering 
nit di Boere hulle kop te praat! mar hy se self: ., Toen ik cr in zooverre in 
gcslaagd was, om hun verstand te oYertuigen, heb ik meer dan eens, met een 
diep smartgevocl, hunne verborgenste aandoeningen zich hooren lucht geven. 
in de woorden: 'Wij kunnen Slagters Nek nooit verge ten !' 

"Zulke uitdrukkingen, uit het hart gevloeid, konden niet andel'S dan ge
eerbiedigd worden en sympathie opwekken; en wij mogten aIleen de hoop 
koesteren, dat het verrijzen van een ander gfslacht zulke gevoelens langzamer-
band zou doen uitsluiten ...... En dit zou ook ongetwijfeld in zekere mate al-
zoo bebben plaats gehad, zoo na dien tijd niet twee of drie andere, hunne be
langen ten diepste kwetsende gebeurtenissen waren blijyen strekken om dat 
mistrouwen in, zoo niet vijandigbeid jegens het Gouvernement, levendig te 
houden en aan te stoken, hetwelk deze bijna algemeene landverhuizing meer 
lJepaaldelijk heeft voorbereid en tot stand gebragt." 

In 'n Bylage word di treurige geskidenis megedeel soos dit opgeteken is uit 
di mond van 'n bejaal'de ogetuige kort voor syn dood. Di Bonds Kongres 



89 

van 1895 het besluit om 'n Monument te bou op di graf van di ongelukkige 
wat op Slagters Nek gehang en begrawe is. 

Dan voig nog di onbedagsame maatreel van di Regering in Engeland om di 
papiirgelcl, wat to en in di Koloni in gebruik was, eel'S hoe langeI' hoe mindel' 
van waarde te maak en eindelik glad buiten Iwen; te steI. En dit had di Re· 
gering ni nodig om te doen ni as hulle mar 'n bitji verstandiger het wou handel
Bijv. had hulle mar hulle ambtenare 'n bitji minder wou betaaI. Mar \"erbeei 
jou in di da'e by 'n Gouwerneur £12,000, 'n Luitenant Gouwerneur £3,000, 
'n Gouwerments-Sekretaris £3,000, 'n Departements-Sekretaris £3,000, 'n Kol .. 
Iekteur van belastings £1,200, 'n Kontro!eur van belastings £1,000, 'n ') he
saurier-Generaal £1,200, 'n Auditeur-Generaal £1,000,'n Betaalmeester-Ge
veraal £1,000. Op di maniir moes 9 ambtenare jaarliks uit di landskas an 
klinkende munt meer as £30,000 trek. Dit het di Koloni 'n moOl druk gege. 
En to en moes di papiirgeld afgeskaf worde (in pIaas van uit te betaal, soos di 
Vrijstaatse en Transvaaise regering naderhand gedoen het.) En menige 
Boer het daar groot skade by moet Iy. 

En nou voig nog wat Cloete noem " de drie groote grieven : DE HOTTEN

'l'OTS-KWESTIE, DE SLAVEN-KWESTIE, DE KAFFER-KWESTIE." Mar daaro'er 
het ons al in di geskidenis van di Koloni onder di Engelse uitvoerig geskrywe. 
Daarom salons ni hiir verdeI' daaro'er uitwy ni, hoewe1 daar nog veul van te 
s2 val, mar di hoofstuk sluit met di wOOl'de van Cloete en Tancred. 

Cloete se (bI. 73 by Stuart): "Te verwachten dat eene geheele bevolking, 
op dusdanige wijze gehoond en gegriefd, steeds zou voortgaan onderdanig 
en welgezind jegens het Gouwernement te blyven, was even zoo onmogelijk 
als te verwachten, dat men' vijgen van doornen zou lezen, of druiven van dis
telen vergaderen.' " 

Tancred skryf: (b1. 5 van zijn Brieven over den Kafferoorlog): "Ik kan 
Uwe Excellentie !liet verder terug voeren dan het begin van het jaar 1842, 
toen ik in deze Kolonie aanlandde, Sedert dat :;ijdstip is deze provincie immer 
beroerd Pon :n beweging geweest. Baal' bloei is dikwijI5 verijdeld en vertraagd 
geworden, Verscheidene ongetergde overschrijdingen zijn gedaan op boeren 
van alle SOOl'ten. De Afrikanen, eenen langen tijd gekweld en getergd door 
het kwaad hun door de Kaffers berokkend, besloten die grieven te herstellen 
welke het Gouvernement met minachting behandelde, en waarvan hetzelve 
met onverschilligheid het oog wendde. Wat was het gedrag van het Gouver
nement bij deze gelegenheid ?-In plaats van den overscln'ijder te straffen, en 
vergeldende wraak te nemen, nam hetzelve de partij op van den barbaar, Zt lfs 
toen een geduchten tegenstrever, en verwekte misnoegen onder deszelfs ge
trouwe onderdanen, de beste beveiliging in gevaar, vrienden in den krijg, en 
in vrede onvermoeid in de verbetering hunner landerijen. Ret wordt door 
allen erkend dat die menschen genegen waren onder het Engelsch gebien te 
blijven, indien men hun slechts gewone bescherming had verleend. Zij be
zaten liefde tot vrijheid, gelijk Uwe Excellentie en gelijk ik zelf. Zij waren 
vijanden van verdrukking, en, hoewel zij niet over het algemeen in staat mo
gen zijn in eene danszaal te pralen, of volleerd zijn in de Polka, en het ve1'he
yen karakter van den mensch verlagen door ijdel geklap, bezitten zij evenwel 
eerlijke en onbedorvene harten-het ede1ste wel'k van God. Zij bezitten 
karakter-trekken waarop El1gelschen in dit gedee1te del' wereld niet veel pog~ 



chen kunnen; zij zijn edelmoedig en gastv1'ij tot dwalens toe. Zij weten even 
go?d als wij dat alle menschen niet gemaakt zijn tot koningen, hoewel ve1'
pligt zich te onde1'we1'pen, en dat diegenen het best gehoorzamen kunnen die 
de meeste liefde tot v1'yheid hebben. Verscheidene stevige daadzaken kunnen 
door de belanghebbenden bijgebragt wordp.n," enz. 

En op 'n ander plek se hy (bI. 10): "Het heeft mij dikwijls verwonderd 
hoe di: menschen (de Boeren) den wolf van de deur houden of den hongerigen 
sohuldeischer verhinderen konden hen in staat van bankroetschap te brengen, 
te midden van de tah'ijke strooperijen welke op hen gepleegd waren; en mijne 
verwondering werd evenzeer opgewekt door de onmenschelijkheid van het 
Gouwerment omtrent hun lijden, en deszelfs onversohilligheid om hun ver
goeding te verschaffen voor ongetergde verongelijking.-Ik zag versoheidene 
Afrikaansche boeren have en goed verkoopen en de kolonie vaal' weI zeggen ; 
en ik wensch dat ik destijds even zoo gedctctn had. Hun hart walgde; hunne 
krachten waren verslapt; hunne nijverheid, hoe weI vruchtbaar, was voor hen 
onwinstgevend. Het door jaren van zwoegen vergaderde werd dikwijls door 
de Kaf'fer-1'oovers weggevoerd, en bi) het Gouvernement klagende, kregen zij 
geene vergoeding. De onve1'moeide geesten dezer menschen werden eindelijk 
tel' Deer geslagen, en het land, waaraan zij gehecht waren, welks verbetering 
hun zoo veel angst en zorg had gekost, werd voor altoos vaarwd gezegd. 
Hiel'door verloren wij een ligchaam waardige opregte mensoh811, de allerbeste 
limdbouwers, het allerbeste "teunsel dat de kolonie immer heeft gehad. Zij 
zijn weg en zullen nimmer terug keeren," enz. 



UITTREKVAN DI BOERE. 

Kommissi van Ondersoe7c na Natalgestuur onder Smith.- 'n l'wede onder Piit 
U!Js.-Klompiis Boere trek 1,tit onder Hendrik Potgieter, Gert ]Jfaritz, Jacob 
Uys, Krtrel Landmctn, Gert Rudolph.-Ontmoeting met Sal7cats.
Piet Retief leom an, en word Kommadrtnt-Generaal. 

So amper in di tyd tOliln al eli onangename dinge biir gebeur bet, en di Boere 
al buikvol was verdi Engelse Regerin!?, toen hoor hulle op 'n dag van di 
land van Natal, wa:1r di remskoen patatas uitploeg en waar di gaar varkes met 
mes en vurk op di rug rondloop. En toen party mense, wat met Luitnant 
Fairwell en Kaptein King saam gewees het, kom vertel dat dit so'n goeip land 
is, word Dr. Smith afgestuur en nog 'n party ander lllense om di lfwd dedelik 
te ondersoek. 

Hy is toen so Vel' gekom as di stad van Dingaan. Vi nuws wat hy toen 
daarvandaan gekry het was di eerste wat di Boer.:) op di gedagte gebreng het 
~m daar te gaan woon. HuUe kom toen stil letjiis met l± wa'ens by makaar, 
en 'n gest:lskap onder Piet U ys, Kobus U ys, Hans dd Lan~e, Stephanus Malitz, 
en GE'rt Rudolph, trek toen in 1834 van Uitenhage langs di Oostekant van 
Drakensberg. 

Oi Engelse wat toen an di baai van Natal gewoon het, was rcgte bly toen 
hulle daar ankom. Hiir het hulle toen 'n hele tyd gejag ell di land onder
soek, en hu lIe sou nog langeI' gebly het, mar toen hoor hulle onvl:nvags dat 
eli Kaffers weer oorlog maak in di Ooswlike Provinsi. Daarom was hulle 
toen verplig om somal' hals o'er kop weer terug te gaan. En wonderlik, ons 
liwe Here het vel' hulle so gesorg, dat hulle di bele Kafferland deur getrek het 
sondeI' dat hulle angeval is; want di meeste Kaffers was toevallig juis uit 
hulle land getrek om di Koloni te verwoes. 

Om di Kaffer-oorlog hiir uitvoerig te beskrijwe is on no dig, dit het ODS 
al vroe'er gedaan; mar tog wilons hiir anhaal wat di Sekretaris van Koloniis 
in Eogeland daarvan gese het, om te laat siin dat di Boere ni somal' sondt!' 
rede besluit het om di land te verlaat ni: 

"Di Kaffers het al jare lank regverdige rede gehad om oorlog te maak. 
Hulle h,t genoeg rede gdhad om ontevrede te wees, en dit was ni meer as 
reg dat hulle geprobeer het 0111 di onreg te wreek wat hulle angedaan is. 
Hulle het gelyk gehad om te probeer 0111 deur di wapens vel' hulle selwers 
skadevergoeding te kry." Wi kan by sulke leugentaal koel bly? 

Dit was oek di rede waarom Gouwerneur D' Urban, wat nogal andel'S 'n 
goeie kerd was, di Boere gen skadevergoeding kon ge het ni vc:r al di verlise 
wn,t hulle gely het, soos hy vel' hulle belowe het. 

Di verlise was meer as £300,000; en toen di kommando weer beeste van di 
Kuffel'S afneem, siin di Boere daaronder hele spanne van hulle eie osse wat di 
Kaffers gesteel het; en di beeste is almal verkoop vel' rekening van di Reg-ering. 

Toen di Boere verdeI' siin dat di Hottentots wat nog altyd vel' bulle gewerk 
het na di skoolplase (stasiis) geloop is; en dat di kHn bitji slawe wat bulle 
nog gehad bet vel' hulle afgeneem is; en dat hulle llUise en plase verbrand en 
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geplunder is; en dat hulle skape en beeste weggesteel is: toen het hulle vas 
besluit om di land te verlaat. Di vernaamste familiis iR Olifantshoek, 
Gamtoosriviir, langs di Visriviir, en Somerset, begin toen vel' hulle klaar te 
maak om in geselskappe uit te trek. 

In di begin van 1836 het al di Boere \Vat wou wegtrek hulle plase vf.l'koop 
vel' spotprys an di Engelse van Grahamstad en 'n paar andere dorpe. Di Re
gering het intussentyd di magistrate en andere personen opgesteek om di Boere 
bang te praat, en wys te maak dat daar 'n Engelse wet is wat hulle kan belet 
om weg te trek. Mar toen het Sir Andries Stockenstrom vel' hulle gese, dat 
by ni van so 'n wet 'leet ni; en as daar al so 'n wet mog bestaan, dat dit dan 
'n baing onregverdige wet is. 

Rulle twyft.l toen oek ni langer ni, mar kort daarna trek di eerste party van 
200 mense, met Hendrik Potgietel' an di hoof, o'er di Grootriviir. 
Hulle kom eel'S by Taba 'N chu, waaro'er Moroko kaptein was. Rij ontvang 
hulle regte vrindelik en sorg oek goed vel' hulle ve. 

Kort daarna trek daar 'n ander groter geselskap uit Graaff-Reinet, onder 
Gert Maritz. Naderhand kom nog ander groot geselskappe uit Albani en 
Uitenhage, ond~r bestuur van di ou AartsvadersJacobUijs, Karel Land
man, Gert Rudolph en andere Rulle trek toen NOQl'd op, langs di kant 
vau Vaalriviir, totdat hu11e in anraking kom met di kwaaie starn van di Mata
beles onder Salkats. 

Di bloeddorstige opperhoof was dikwils deur di Sulus en Grikwas angeval en 
was daarom 'n bitji wantrouwig teen di Boere. Mar di Boere wis daar niks 
van ni en het oek ni kan denk dat di Kaffers bulle sal kwa:.td doen ni, totdat 
di Kaffers hulle o'erval en 28 van hulle wreedaardig vermoor. 

'n Ander kleine klompi Boere word netso onverwags angeval, en van hulle' 
25 mans, vrou'ens en kindel's, vermoor, en hulle wa'ens en goed weggeneem. 
Gelukkig is 'n paar vry gekom en gevlug, wat di ander kleiu klompiis wat nog 
and kom was kon waarskuw. En hulle bet so Imap tyd gehad om 'n " La'er " 
van omtrent 50 wa'ens by makaar te trek, toen hulle angeval word deur 'n 
menigte Matabeles. Dit was 'n geveg op dood of lewe; mar tog di Boere 
wen en jaag di Matabeles met grote verliis op di vlug. Ongelukkig verloor di 
Boere an ve 6,000 beeste en meer as 40,000 skape, omdat hulle di ve ni in di 
la'er het kan breng ni en dit dus gemakkelik was verdi Kaffers om di ve weg te 
drywe. 

Uit di am'aIle kon di Boere duidelik siin dat bulle met 'n sterke vyand 
te doen bet, en dat hulle in di rigting ni verder kan trek ni. Mar hoe nou 
teruggekeer ? Deur verliis van hulle ve was dit onmolik. Gelukkig bereik 
'n paar boodskappers, wat hulle gestuur bet na Tbaba 'N Chu, di pIek, en 
vertel an Maroko en di sendeling Archbell hoe dit met hulle vrinde gesteld is. 
Rulle was toen so vrindelik om dadelik 'n party osse na di kamp te stuur, so 
dat di Boere kon terug kom ; en binnen kOl'te tyd was hulle weer veilig in di 
kraal van Maroko terug. 

Toen di ander" V oOl'trekkers "di tyding kry van di rampe en verlise wat 
hulle landgenote gely het, besluit hulle om 'n gedugte wraak te neem op di 
moordenaars van hulle bloedverwante en vrinde, en om di gegteelde ve weer af te 
neem. 'n Party van omtrent 200 gewapende Boere, onder di bevel van Gert 
Maritz, trek o'er di Vaalriviir en val onverwags Mosega an; dis een van di 
sterkste krale van Salkats. Daar skiit hulle enige honderde Kaffers 
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dood, en neem 7,000 etuks ve en di wa'ens wat di Kaffers van di klein klompi 
Boere geneem het weer terug. 

Kort nadat hulle terug gekolll het, kOlll Pietel' Retief an di hoof van 
'n ander klein party by hulle. Met algem"ne stemme kiis hulle to en vel' hom 
as Kommadant Gener.aal. 

In di dage W~tS daar nog gen telegraaf of trein of selfs pos ni. Di gerug 
kom in di ouo Kolonie dat Salkats al di V oortrekkers vermoor het, toen het 
party Engelse an Grahamstad en an di Baai ge'illumineer van blydskap! 
Dis seker 'n voorbeeld wat di gristelike beskaafde Engdse gege bet an di 
harbaarse Boere. ! ! 



PIET RETIEF EN SYN LOT. 

Geskidenis vctn Retiif.-Hy sluit V1'edestTaktate met di Kafferkapteins.-}VQJ:d 
111ft 70 BOeTeen 80 Hottentots ons7culclig veTmoor deUT Dingactn.-DiKqf
/81'S t'ennoor nog 'n menigte B081·e.-WOTcl teruggedTywe. 

Party van ons lesers sal molik graag iits wil weet van di grote martelaar 
verdi vryheid van di Boere. 

Pieter Retief was 'n afstammeling van een van di Franse Vlugtelinge 
wat in 1689 hiir an eli Kaap gekom het. Syn voorou'ers het an Wamakers 
VIei, digteby::Ii Perl, gewoon. Daar is hy gebore en by syn ou'ers groot 
geworde in di wynboerdery, wat gemakkelik en voordelig was. 

Mar hy was te woelig van geaardheid vel' so'n eentonige lewe. Toen hy 
nitgegroei was het hy 'n soort van 'n handel begin met di binneland. En 
toen in 1820 di Engelse Settelaars in eli Oostelike Provinsi kom woon h-t, 
het hy 'n tender angeneem van di Regering om 'n tyd lank vel' hulle kos en 
ander nodige dinge te verskaf, totdat h,u11e in staat sou wees om vel' hu11e sel
weI'S te sorre. Dit was di rede dat hy elaar gaan woon het, en hy het eli mel1-
f;e so goed behanelel elat hulle regte gek na hom was, en almal veul van hom 
~ehou het. 

Di Gouwerneur het hom naderhand KOll1madant gemaak op di grense. 
Mar na eli oorlog van 1835, waarin hy oek amper al syn ve verloor het, siin 
Ity elat di Engelse Gouwerment so party trek verdi Kaffers, toen het hy baing 
daaro'er geskrywe an eli Gouwerneur, mal' toen hy siia dat niks wou help en 
dat di spul nooit sou reg loop ni, toen dog hy elat elit betel' is om oek mal' eli 
\'oorbeeld van di aneler Boere op te volg, en soeloencle het hy oek getrek. 

Toen Retief nou tot Kommadant Generaal gekiis was het hy da lelik Trak
tate van vrindskap gesluit met al eli Kaffer-opperhoofde random hu11e, met 
l1itsonelering van Salkats. Mar Maroko, Moshesb, Tonana, en Sikonyela 
het al 8yn skikkings goedgekeur. Op di maniir het di Boere toen vel' hulle 
versprei tussen en langs di Modeler -, di Vet-, en eli Sandriviir, en het so lank
:;amerhanel 'n eie Gouwerment gevorm. 

So omtrent in di tyd kom di oue eerwaardige aartsvader Jacobus Uys en 
syn seun, Pieter Uys, met nog 'n party by hulle an. Di party het al 
vroe'er Natal gesiin en hu11e wou liwers na Natal gaan as verdeI' in eli binne
ste van Afrika indring. Di besluit, van eli geselskappe van Uys, Moolman, en 
Potgiter het oek vcr Retief o'ergehaal om met hulle same te trek na Natal 
toe. 

Eel'S het hulle 'n pad gesoek o'er eli Drakensberg en elis hu11e oek geluk en 

., Door menig ramp en zorg bereil,ten zy Natal, 
Voor hen een land van rust, waar de onspoed einden zal." 

Daar ontmoet hu11e 'n party Engelse wat oek uit di Koloni getrek hft, en 'n 
soort van onafbankelike staat gevorm het, en hulle het eli Boere as " broeder 
in de verdrukking " hartelik ontyang. 



Om aHe twis en t,>:edl'ag roor te kom het Pieter Retief goed gedag om self lUI. 

Dingaan, di wrede kOlling mn di Soelas, toe te gaan, en 'n stuk grond van 
hom te kry. Toen hy in hulle hoofstad, Umkungloofankom, ontmoet hy 
claar eli sendeling F. Owen; en elie l.et gelyk of hy syn bes gedoell het Olll 
Retief syn saak te bevorder by Dingaan. Dingaan het dan oek an Retief af
stand gedoen van al di grond van ·Natal, onder eli voorwaarde, dat Retief 'n 
party ve van hom sal gaan terug baal, wat Sikonyela vel' 'n tyd gelede van 
hom gesteel het. . 

Di voorwaarde het Retief angeneem. Hy het to en dadelik 'n party Bo! re 
by makaar geroep, en bulle besluit om 'n boodskap te stuur om di VEl vrywillig 
temg te ge. Sikonyela was dadelik gewillig en stuur toen 700 beeste, 60 
perde, en nog 'n party gewere wat hy en syn volk op verskillende male van 
klein klompiis Boere afgeneem het. 

Onderwijl dat dit gebeur, op di einde van 1837, was elaar al omtrent 1,OUO 
wa'ens o'er Drakensberg in Natal angekom. Byna eli hele land was toen on
be\yoond, en daarom versprei di Boere vel' hulle toen langs di hele Klipriviir 
waar vroe'er di Boe~manfl gewoon het, en waar di o'erblyfsels van duisencle 
stene krale duidelik anwys, elat elaar eenmaal baing mense in di streek moet 
gewoon he. 

Toen Retief met eli ve temg kom van Sikonyela, was Gert Maritz SYll 

raad, dat hy met di ve na Dingaan SOll gaan, en mal' 3 of -! man SOll meneem. 
Hy se so'n bitji mense sou vel' bulle eli beste veiligbeid wees. Mal' Retief het 
meer sin gebad, soos dit lijk, om 'n soort van mag te toon, en daarom het hy 
daarop gestaan (I.at 40 of 50 van eli best ·) miters met hom sou megaan. Hulle 
vraag tovn vrijwilligers en clit 10k to en 'n veul groter get,al mense daartoe 
uit. 

In eli laaste week van Jannewari, 1838, trek Retief met 70 van di uitgt'soekte 
miters en 30 Hottentots, agterryers, o'er di Buifelriviir, en kom op di twede 
Fewenmri by Dingaan an, en ge('f toen eli ve an hom o'er. Dingaan se tocn 
elat by regte bly was om di ve terug te kry, en om vel' Retief en syn gt-sd
skap te pliisir laat hy syn yolk 'nblinde oorlog maak. 

Op eli viirele Fewerwari het Dingaan toen afstand gedoen van eli grond ,bll 

Retief en het elaarvan 'n elokument laat opstel deur di Sendeling Owen, in rJj 
Engelse taal; en dit het Dingaan en syn kapteins met hulle merk, en O\,en as 
gctuige, onderteken. 

Toen Reti"f klaar gehael het met syn sake, sou hy eli aneler elag yertl\ ki 
mar Dingaan nooi hom to en om nog een slag in syn kraal te kom om afskeid 
te neem, mar hy en syn geselskap moes hulle wapens laat buitelmnt bly, om
elat dit stry nwt eli gebruike van eli Soelas. 

Retief was goedertrou genoeg oek om dit te eloen. Hulle stawel hullc ge
w('crs op 'n hoop en stuur eli agterry'ers om eli perde te gaan haal en 01) te 
saal. Toen Retief met syn manskappe by Dingaan in syn kraal kom, was hy 
regte vrindelik, en se hulle moes nog eers met hom saam'n biLii biir elrillk 
Di beker gaan toen rond onder di hele geselskap, en toen party van hulle nog' 
met di biir in di hand sit, roep Dingaan op sijn taal: "Bulala Matagati ~ , 
dat is : "Vermoor eli towenaars ! " 1:'11 op eli o'enblik word hulle denr 3(1(10 
of 4000 Boelas mct knopkiriis angeval. Di Boere ruk toen dadelik hull,· sak
mcsse nit en steele '11 hele party yan eli Kaifers dood. Mar hulle kon clit teen 
eli grOte o'crmag ni YO hou IIi. Omtnnt'n half uur het bulle nr bulle clflppel' 



Boere, wat almal deur di wreedaardige Kaffers met asgaaie doodgesteek si. 
Gelukkig is tog een jong kerel ontvlug om di Boere wat verder af was te kan 
waarskuw. Twe, dri klompiis Boere het toen gou 'n party wa'ens by makaar 
getrek en toegemaak ver la'ers, en hulle was net betyds klaar om met hulle 
familiis daar in tc vlug, toen hulle deur di Kaffers angeval word. En hul!e 
het so dapper geveg, dat die Soelas ni in een van di la'ers het kon kom ni. 

Toen trek di Soelas verder in totdat hulle by 'n veul sterker party Boe1'e 
gekom het an di Boesmansriviil', op di plek wat nou nog Vegla'er genoem 
word. Hiir het hulle amper 'n hele dag geveg, totdat di kruid en lood. van 
di Boere amper op was. Mar to en het hulle oek al so veul van di Raifel's 
doodgeskiit, dat hu11e mar net gougou moes vlug. 

Nadat hulle di Kaffers op di loop geja'~g het, gaan di Boere toen kyk wat 
van hu11e aneler maters ge\\'orde \r,lS, en om di te gaan help. Toen hllile op 
eli plek kom waar eli Kaffc1'3 di e~rste Boere angeval het, toen siin hu11e dat eli 
Kaffers al eli wa'ens an St11l{ kend geslaan, en al eli yste1's weggedra, en eli men
se op 'n verskl'ikkelike maniil' vermoor, en hulle lyke op 'n hoop gegoi het, 

Onder eli hope van vel'moorcle by Bloukntllsriviir kry hulle twe meisiis, 
van tiin en twaalf jaa1' ouel, waar nog 'n bitji le\ve in was. Di (~e ll het 19 en 
eli ancler 21 asgaaisteke gehad; soclat hulle lyf glad an stukkencl gesteek was, 
en party senings af. Di naam van di een was JOHANNA VAN m>R MERWE 
en van eli ancler CATHAltINA MAltGAllETHA PRIXl:lLOO. Di mellse h(t lmlle 
toen mooi opgetel en Vel' huUe goed gesorre. Hullil is g~sond en fris gc\\"Orcle, 
en as ons ni betel' weet ni elan lewe hulle vanclaag nog. Di een is naelerhauo. 
getroucl en het nog 'n paal' kinelers gehacl. 

Buiten eli twe is al di ancler mense, wat ni in la'ers het kon kom ni, deur 
Dingaan vermoor. So elat in een week na eli moorel van Retief en syn mell~e, 
nag flOO omgekom is, ell dit::\o dood onskllidig. I s clit clan \Yono.e1' dat di 
Boere beslote het om wnak te neem op eli woeste Barbare ? 

H 



verweer; toen was di laaste cen vermoor. Di wrede Kaffers sleep eoen hulle 
lyke op 'n hoop buiten·di kraal op'n heuwel tot kos verdi kraaie en aas
vo'els. 

:Hal' daarme was Dingaan nog ni tevrede ni. Hij wou al di boere wat o'er
getl'ek het na Natal uitroei. Di Boere was langs di voet van Drakensberg 
geleger, hiir 'n klompi en daar 'n klompi. Hulie wag na di terugkoms van 
Retief, en was gerus. Di jong mense was op di jag. 

Dadelik nadat Retief vermoor was trek Dingaan op, en verdeel syn volk .!!L-i"
Mar lat ons nou verder veltel, hoe di Boere di koloni van Natal gestig het. 

Nadat hulie di o'crblyfsels van hulle ongelukkige landgenote op 'n fatsoenlike 
manur begrawe het, siin hulle dat kruid en lood te min was om Dingaan ver
del' agterna te ja. Hulle trek toen terug met omtrent 5,000 beeste wat hulle 
toen eerlik onder makaar verdeel het. 

Toen hulle terug kom was hulle regte verwonderd dat di Gouwerneur van 
di Kaap, Sir George Napier, 'n party Skotte, onder bevel van Majoor Charters 
gestuur het om di Baai van Natal in besit te neem. Di Majoor het orders, 
gekry om al di kruid en lood af te neem van di Boere. Mar ongelukkig het 
hy gou weer weggegaan na di Kaap, en Kapttin Jarvis in syn plek agter 
gelaat. Di was verstandig genoeg om te sim dat hy van di Boere moes lewe, ~ 
en ni in staat was om met geweld iits van hulle af te neem ni, sonder doodge-
skiit te worde met syn handjivol Skotte. En dit is di rede dat daar to en ni ..I.::, 

. al oorlog gekom het tussen di Engelse en di Boere ni. ~ 
In di tyd het di .soere Pieter-Maritz-burg en D'Urban angele. Pieter- '

Maritz-burg heet na Pieter Retief en Gert Maritz. 
" Dingaan stuur to en nog gedurig boodskappe an di Boere. Hy stuur oek, ~ 

om di Boere gerus te maak, 316 perde terug wat hy van hulle gesteel het, en 
laat vel' hulie weet dat hy gl'aag weer goeie vrinde met hulle wil wees. Hulle r-
antwoord was, dat hulle met hom gen vrede wil maak voor en aleer hy al Ii 
hulle skade, wat hy hulle aangedoen het, terug betaal het. 'VI 

Dit geef toen anleiding dat hy ider maal weer bood~kappe stuur. Mar dit I 

was llet om te spioeneer of di Boere r. vg in la'ers staau, en, of bulle al ver- I
spl'eid was op hu11e plase. Een van di spioene het hu11e gevallg, en hy bet r 
beken dat hy mar net gestuur is om vel' Dingaan te kom vertel hoe dit met L2. 
di Boere gesteld is. Hulle kon toen duidelik siin dat di Kaffels mar net op 
'n kans wag om vel' hulle weer an te val. En deur di onsekerheid was hulle 
ni in staat om di land te bebou en beplant ni. 

Mar ons liwe Here neem di saak van di arme Boere toen in syn hande, en 
ge 'n uitkoms wat hulle nooit verwag het ni. In di tyd was daar nog mar 
twe broers van Cha7ca en Dingaan in lewe, eli een syn naam was Pcmda en di 
ander syn Clu-Olu. (In 1843 het Panda vel' Clu-Clu vermoor). Ding.aan 
was so wreed en oorlogsugtig, dat hy mar gedurig in oorlog was, ni allee!!-.j 
tiin klompe, om eli Boere te o'errompel en klein en groot te vermoor. Fen 
mon'e met elagbreek val di Soelas, in 'n hele party klompe verdeel, op di voorste 
Boere an, in di omtrek waar nou di elorp WEENEN staan, wat syn naam gekry 
het van di verskrikkelike moorel en al di gekerm en gewOOn op di plek. Di 
130ere wou hulle nog verdedig, mar di o'ermag was to groot. Mans, vrou
ens, en kindel's word elaar op 'n barbaarse wys vermool', ja op'n maniir te 
erg om te beskrijwe. 

Ander klompe van Soelas o'e1"val op under plckke weer andcr klompi;g 



VI:ER:o:e; IIQO~·STUJ{ .• 

DI BOERE NEEM WRAAK EN VERDRYF DINGAAN. 

Boere kom by makaar am TVraak te neom.-Engelse van di Baai kom ver hulle 
help, mar Dingaan vennOOT hulle amper almal.-Di Boere trek op teen Din
gaan.-Hy o'erval hulle £n 'n Kloof.-Hulle skiit hulle los, mar Piet Uys 
word vennoor.-A nder anval van Dingaan afgeslaan.-Pretorius kom by 
met syn Mans7cappe.-Boere trek op teen Dingaan.-Hy o'erval hulle, wo,-d 
verdrywe, steek syn Kraal in brand en vtug. 

Di 16le starn van Uys wat nog agter Drakensberg gebly en van di moord 
vry gekom het, korn toen met nog 'n 16le party ander Boere na Klipriviir af, 
en di Boere maak vel' hulle klaar om Dingaan te gaan anval. 

Toen di Engelse wat an di Baai woon dit hoor, trek hulle uit met 700 mak 
Soelas, onder di bevel van R. Biggar, om di Boere te gaan help. Hulle trek 
o'er di Tugela, onder by di mond van di riviir, en verwoes di Kafferstad 
Tatabasoke. Di an del' dag morre so mooi skemerdag, word hulle o'erval 
deur dl'i partye van di Soelas, wat amper almal van hulle vermool'. Net twr 
het ontvlug om di Engelse wat agtergebly het an di Baai kennis te ge: soelat 
bulle nog tyd gehad het om an boord van 'n skip, wat gelukkig toen in eli 
Baai gele het, te kan vlug, v66r dat di Kaffers daar was. 

Di Soelas neem toen al di goed van eli mense an di Baai weg, en het toen 
weer na hulle land toe getrck. 

Mar daal-by sou dit ni hly ni. In April 1838 trek omtrent 500 Boere, onder 
bevel van Pieter U ys en Hendl'ik Potgietel', na Dingaan syn hoofstad om di te 
verwoes en Dingaan uit eli lanel te j a. 

Mar Dingaan was so slim, dat hy mooi di Boel'e eel'S tot digteby syn kraal 
laat kom, waar di pad wat claarnatoe gaan tussen twe heuwcls loop. Hiil' laat 
di Soelas hulle verdi eel'ste maal siin, en maak toen nes hulle bang is, en 10k 
di Boere so al diper, in di kloof. Toen hulle diip genoeg was, kom daar 'n 
aneler groot klomp Soc1as agter di heuwels uit en sluit di pad agter di Boere 
toe. Di Boere was toen so ingesluit, clat hulle gen geweer kon gebruik ni, 
mar man teen man moes staan. Toen spring hulle op huUe perde en maak 
gebruik van di uithaalder slag wat hulle gewend is, om agteruit te ry en te laai. 
Hulle vuur toen almal op een klomp Kaffers en honderde val op di een plek 
dood; soelat hulle 'n pad skiit deur eli Soelas en daar jaag hulle toen storm 
deur. 

Ongelukkig word hulle dappere Konunadant, Pieter Uys;g.ekwes, terwy, 
hy en 20 van syn manskappe voor 'n kloof kom waar hulle ni o'er kon ni. 
Toen roep hy dat syn kameraads mar vel' hulle selwers moes siin om te reddel 
want hy kon ni verdeI' ni. Almalluister toen na syn raad, mar syn seun, 'n 
dapper klein kereltji van 12 jaar oud, bly by hom: en so het di Kaffers hulle 
albei vermoor. 

Di owerige van di party is sondeI' groot verliis terug gekom by di la'er. Uit 
eli twe anvalle -van eli Soelas op di Engelse en op hulle, het di Boere weI gesiin 
dat hulle te swak was 0111 di Kaffers an te val. Hulle het toen na al eli kante 
boodskappe uitgestunr an eli ander yoortrekkers 0111 vel' hulle te k0111 help. 
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In di tussen tyd het hulle baing uitgestaan deur gebrek en hongersnood; 
want di Kaffers het al hulle ve weggeneem, en hulle was nog ni in staat om di 
aarde te bewerk ni. Rulle moes mar altoos in la'ers staan, en klaar wees vel' 
di Kaffers. Mar gelukkig het andere trekmense wat nog agter was ver 
hulle medisyne en lewensmiddele gestuur; so dat hulle in staat was om di 
winter van 1838 te kan deurkom. En mil' moet ons weer 'n mooie staaltji 
ge van di beskaafde gristelike Engelse Regeering van di dage. Toen di 
famili betrekkings van eli trekboere in eli oue Koloni van hulle ellende hoor, 
het hulle dadelik lyst opgemaak en 'n skip gehuur om vel' hulle arme familie 
wat daar onder di Barbareso van alles berouw was, kos en klere en medisyne te 
stuur. Mar di Gouwerneur vaardig. Proklamasi uit waarin hy dit belet en 
hulle dreig dat hy di goed ~al konfisken van elken wat iets an di mense 
stuur ! ! ! 

Dingaan het mar al eli tyd op di loer gele en was goed bekend met hulle 
slegte toestand. In AUgllstus, 1838, maak hy weer 'n anval op hulle. Mar 
di slag het di Boere oek spioene gehad, en was hulle klaar om hom goed te 
ontvang. By al di la'ers het hulle eli Soelas met groot vcrliis terug gedl'ywe. 

Mar al het di Boere Dingaan nou oek al terug geslaan, en al het daar oek 'n 
paar kleine klompiis Boere bygekom; hulle was claarom tog nog mar baing swak 
om hom te gaan anval in syn kraal. Mar toen Andrles Pre tori us met 
syn manskappe oek by hulle kom, toen het hulle in Desember met 460 man te 
pel'd teen Dingaan opgetrek. Pretorius was kommadant. By hulle kom 
toen oek nog Karel Landman met al di orige voortrekkers. 

Di twe kommandos trek to en same regte versigtig op tot di Umslatoosri
viiI'. Met dag-breek, op Sondag, 6 Desember, 1838, val Dingaan hulle woe
elend an met al syn volk. Dri UUl' lank het hulle geveg, en ruim 3,000 Soelas 
is eloodgeskiit. Mar toen spat hulle oek uit makaar en set op di vlug. 

Dingaan het so geskrik elat hy self syn stad Umkongloof an eli brand steek 
en met di o'erskiit van syn volk di vlug neem in di b08se by di Umvaloosri
viiI'. Net mar 3 of 4 van di Boere is geval, en net so veul is gekwes; oek 
Pretorius het met di slag 'n asgaaisteek in syn hand gekry. 

Di Boere trek toen dadelik op na U mkongloof, wat toen an eli brand was, en 
daar siin hulle toen op di heuwel di geraamtes van Retief en syn manskappe, 
wat voor 10 ma:.dde deur Din~aan vermoor is, op 'n hoop gestawel. Di 
stroppe waarme di Kaffel's di lyke daarnatoe gesleep het, was nog an di geraam
tes. Di geraamte van Retief kon hulle nog herken an syn bandeliir, wat hy 
om gehad het, en waal'in hulle di Traktaat, wat hy met Dingaan gesluit het, 
gekry het. Daarin was nog duidelik leesbaar di verklaring van Dingaan, met 
syn handmerk onderteken: "Aan Retief en zi:jn8 landgenoten aj te staan de 
plaats genaamd Port Natal met al het land daaraan verbonden; te weten: van 
de Tugela tot aan de Umzimvooborivier, en van de zee, noordwaarts, zoo verre 
als het land bruikbaar en in mfjne bezitting is." 

In 1843 het di Volksl'aad di dokument gege in di hande van R. Cloete, 
diselfde wat di V oorlesings geskrywe het en wat naderha!ld Juts geworde is. 
Dit is, of moet nog wees, onder di pap ire van di Regering van Natal. 



VIJFllE- HOO:£ST-VK. 

DI BOERE STIG 'N KOLONI IN NATAL. 

Di Engelse neem Besit van di Bacd van Natal en laat dit UJeer staan.-Di 
Boere sctine met Panda verdryf Dingaan.-Panela nou Koning o'er di 80e
las.-·Pretol'ius pToklameel' eli Republ-iik. 

Tot nag toe het ons mar beskrywe hoe di Boere by klompiis uit di !Coloni 
~etrek het am vryheid te soek; ons het hu1le gevolg op hulle swerftogte deur 
wat ons nou noem Vrystaat, Transvaal en Natal. Mar tot nog- toe kon hulle 
gen koloni stig ni. Di land was oral vol van sterke vyande. Eel's het 
hu1le met Salkats en toen weer met Dingaan moet VPg. En tog kan am; 
Hi nalaat am tot hulle verskoning teen al di valse beskuldigings van di EngeJ
H~ op te merk dat hulle nooit di eerste di Kaffers angevaJ het am hulle land af 
t3 neem ni (soos di Engelse naderhand met hu11e gemaak het); hulle het rna)' 
altycl ver hulle venledig as di Kaffers vel' hulle anval. 

Nou gmm hulle verdi eerste maal 'n koloni stig. En hu lle het duhbell'eg 
~ehad op di grand. Want vereers het J)jngaan di ~rond wettig an hulle afge
staan; en hoewel hy gemeen het dat hy met di moord eli dokument \"erydel het, 
so het ons liwe Here gesorg dat di Boere dit tog uaderhand in hande gekry het, 

odat hulle anspraak daarop kon maak. 
Mar dan het di Boere nag, \"ollens reg van vrede en oOl'log by aHe beskmlfde 

nasiis, leg op di land gehad. 'Want Dingaan het hu11e on~kuldig angeval, en 
wou hulle uitroei; en hulle het hom toen verdrywe uit di land. 

Mar lat ons nou verder vertel, hoe di Boere di koloni van Natal gestig hot. , 
Nadat huHe eli o'erblyfsels van hulle ongelukkige landgenote op 'n fatsoenlike 
maniir begrawe het, siin hulle dat kruit en lood te min was am Dingaan vell
del' agterna te ja,. Hulle trek toen terug met omtrent 5,000 beeste wat hulle 
toen eerlik onder makaar ve1'deel het. 

Toen 11ulle terug kom was hulle regte yerlYonderd dat di Gouwerneur Yall 

di Kaap, Sir George Napier, 'n party Skotte, onder bevel van Majoor Chaners, 
gestuur het om di Baai van Natal in besit te neem. Di Majoo1' het orders 
gekry am al eli kruid en load af te neem van di Bom·e. Mar ongelukkig het 
hy gou weer weggegaan na di ICaap, en ICaptein Jarvis ill syn pIck agter 
gelaat. Di was Yerstandio' genoeg am te siin dat by van di Boere moes lewe 
en ni in staat was om met geweld iits "all bulle af te neem ni, sonder dooc1ge
skiit te worde met syn handji vol Skotte. En dit is di rede dat daar toen II i 
al oOl'log O'ekom het tussen eli Engelse en di Boere ni. 

In di tyd bet di Boere Pieter-Maritz-bllrg en D'Urball angele. Picter_ 
Maritz-burg heet na Pieter Retief en Gert l\Iaritz. 

Dingaan stuur toen nag gedurig boodslmpt)e an di Boere, Hy stUHr oek 
Qm di Boere gems te maak, 316 percle terug wat hy van hulle gesteel het, en 
laat vel' hulle weet da.t hy graag weer goeie vrinde met hulle wi! wees. Hulle 
·antwoord was, dat hulle met hom gen vrede wil maak voor en aleer hy al 
hu11e skad{), wat hy hulle aangedoen h0t, terug betaal het. 

Dit geef toen anleiding dat hy ider maal weer hoodskappe stuur. ]\far oit 
was llet am te spioeneer of di Boere nag in 1<1,'e1's staan, en, of hulle al vcr-



101 

spreid was op hulle plase. Een van di spioene het hulle gevang, en hy het 
be-ken dat hy mar llet gestuur is om vel' Dingaan te kom vertel hoe dit met 
di Boere gesteld is. Hulle kon toen duidelik siin dat di Kaffers mal' net op 
'n kans wag om vel' hulle weer an te ,aI. En deur di onsekerheid was hulle 
ni in staat om di land te bebou en beplant ni. 

Mal' 0 11S liwe Here neem di saak van eli anne Boere toen in syn hande, en 
ge 'n uitkoms wat hulle nooit verwag het ni. In eli tyd was daar nog mar 
twe broers van Chalca en Dingaan in lewe, di een syn naam was Pctnda en di 
ander "yn Clu Cltt. (In 18J3 het Panda vel' CIu-CIu vermoor). Dingaan 
,'las so wreed en oorlogsugtig, dat hij mar gedurig in oolog was, ni aileen 
met di Boere ni, mal' oek met di an del' Kafferstamme. 'n Grote party van ~ 
syn volk begin oek al di oOl'log moeg te worde, en maak toen plan om vel' 
Panda leoning te maak. Van eli tyd af wou Oingaan ver Panda vermoor. Mar 
Panda het Iont gernik, en trek met'n grote klomp Soelas o'er eli Tugela, 
en hy stuur 'n boodskap an di Boere om te vra om vel' hom te b skerm. In 
di be2in was di Boere 'n bitji wantrouwig, mar naderhand kom hulle daar 
agter hoe di sake staan, en toen neem hulle hom onder beskerming as bond
genoot. 

In .Tannewari 1840 trek dl Boere op teen Dingaau met 400 man te perd, en 
4,000 van Panda syn volk met hulle same. Dis opmerkelik dat juis di le'e1 
van Panela di eerste met Dingaan in geveg gekom is, sonner dat di Boere 
daarby was. Onder oi geveg loop to en twe vau di vernaamste afdelings van 
Dingaan syn leger na Panda o'er. Dit was di oorsaak dat Dingaan heeltemal 
verloor het en moes vlug. 

Panda laat dit dadelik an di Boere weet en hulle jaag Dinglan toen agterna. 
Hy vlug toen tor; an di bronne van Pongola, en daar verlaat al syn volk hom, 
op omtrent 100 na. Dam'mc vlng hy to en verder na 'n ander kleinestam dig
teby Delagoabaai, en soos party mense se, is hy daar vermoor. 

Toen di oOl'log nou yerby was het Pretorius vel' Panda tot enige en el'ken
de koning van di Soela-nasi uitgeroep. Ver syn moeite en syn hulp het Pan
da hom 36,000 beeste gege, wat di Buere toen onder makaar verdeel het. Dis 
aJles omstandig beskrywe in di" D.A.GVERHAAL " van di" Krygs-Sekretaris " 
Zietsma, en angehaal in" Stuart, Hollandsche Afrikanen, " bI. 137. Daar lees 
ons dat op 10 Fewerwari 1840 Pretorius vel' Panda en at syn kapteins in di 
la'er by hom laat kom en to en gese het:- " Volgens al het!!een ik van de 
Heidensche volkeren kan vernemen, bIykt het my zeer duidelyk, dat gy tot 
het koningryk del' Zoola's geregtigd zyt. Dingaan is by andere 'VoIken 
gevIugt, en, zoo hy immer in onze handen mogt komen, zullen wy hem, voor 
zijne snoode misdaden aan ons gepleegd, met den dood straffen. Ik heb nu 
verdeI' goedgedacht, u, in naam van den Volksraad onzer Zuid-Afrikaansche 
Maatschappy, als koning of als opperhoofd del' Zoela~ aan te stellen, zoo 
weI over het yolk thans onder uw gebied, als over aIle vlugtende of overbly
vende Soelas die van Dillgaan onder uwe protectie vlugten zullen en mede 
die wy in staat zulJen zyn, onder uwe regering te stellen. Ik ben ook gelast, 
u als onzen grooten bondgenoot aan te nemen, en uwe vyanden als onze 
vyanden te behalldelen. Gy zult niemand, zonder onze voorleellllis, in oorlog 
mogen aallvallen, en wy zuIlen u, by aIle gelegenheden, uwe vyanden helpen 
nederveIlell .. , , .. 
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" Panda, diev,m zyn hoofd tot zyne voeten met glorieryke blydskap ver
vuld was, kon zich geen oogenblik langer bedwingen, de opregte gevoelens 
van zyn hart aldus te ontboezemen:-

" Myn grote Heel', ik dank u regt hartelyk, voor deze uwe openhartige uit
drukkingen van opregtheid jegens my en myn volk. lk dank u, dat ik thans 
van de geduchte til'annie, waaronder ik eene reeks van jareD, als een vel'stoote
ling heb geleefd, door u ben vel'lost, lk kan u en de geheele regering van de 
witte menschen, by alles dat er bestaat, myne voortdurende trouw plegtiglyk 
toezweren. Wanneer eenige lJatie of volk ooit iets ten nadeele van ulieden 
wil do en, benoeft gy my sleehts daal'mede bekend te maken, en gy kunt reke
nen dat ik dadelyk myne geheele magt tel' uwer hulp zal do en snellen, en mijn 
laatsten man voor u in den kryg opofferen; want ik was dood, en gy hebt 
my wedel' levend gemaakt; ik was verworpen, en gylieden hebt my wedel' 
o]:-geraapt; zoo heb ik myn geluk en myne welvaart aan ulieden te danbn." 

Daarop proklameer Pretorius Katal as eiendom van di Boere. (Stuart, bl. 
141) ;-

" Ten gevolge van de generale (algemeene) overwinning die wy over de 
Zoelas hebben behaald; en daar wy eene extra-vordering tegen den voorma
ligen Zoela-koning Dingaan en zyne natir hebben v,-or paarden-en wagenhuur, 
benevens alldere onkosten tot den kryg, van 120,600 Ryksdaalders; en vennits 
wy van Dingaan, noch iets van hem kunnen vernemen, noch iemand, tot wien 
wy ons om de betaling van die enorme onkosten kunnen refereren (vervoe
gen),-zoo liet de kommandant dezen morgen (14 February 1840) onze natio
nale vlag hyschen, en de ondervolgende Proclamatie, door den Krygs-Secreta
ris, aan bet byeenvergaderde leger voorlezen:-

" , PROOLAJlJATIE. 

" lk, Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, Hoofdkommanuant ell K0111-

malldeur-Generaal del' geheele Burgerij van den Hoogachtbaren Volksraad 
del' Zuid-Afl'ikaansche Maatschappij van Port Natal, en Opperbevelhebber 
van hot Krijgsleger, door gem. Volksraad aan mij toevertrouwd, enz., eDZ., 
enz. 

"Dooruien de Volksraad del' Zuid-Afl'ikaansche Maatschappij vOl'pligt was, 
wegens den ongetergden oorlog, dien de Zoela-koning Dingaan of do Zoela
natio tegen de Zuid-Afrikaansche l\1aatschappij heoft begonnen, zonder dien 
voora[ aan gem. maatschappij te declareren (verklaar), tot eene onkoste yall 
120,600 Rijksc1aalders, voor paarden en wagenhuur, benevens andere onkos
ten tot den krijg voor deze en de twee vorige kommandos over te gaan; en 
daar ue Zoela-koning, volgens aUe blijken en berigten, de Pongola·rivier (zijne 
limietscheiding) is overgetrokken, en zijn overgebleven yolk zich in vele klom
pen verschuilt, zoodat er niemand is, tot wien ik mij voor de betaling van 
deze en vorige onkosten kan referel'en (vervoeg); zoo zij het bij dezen kenne
lijk c1at ik, tot vergoeding van deze gezegc1e 120,600 Rijksdaalc1ers, bij d"ze 
proclameer en vasts tel dat ik, in naam van gemelden V olksraad del' Z uid -
Afrikaansche Maatschappij, al het land van Toegala tot aan de Omfiloos-Om
jama of de Zwartrivier inneem; dat onze limietscheiding voortaan zal zijn van 
de zee langs de Zwal'trivier, waar deze door de Dubbele-bergen loopt, nabij 
haren oorsprong en dan vervolgens langs den Randberg, in eene gelijke rig
ting naar den Drakenberg, de St. Lucias-baai ingerekend, benevens aUe zee-
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kusten en havens, die reeds uitgevonden en nog hierna uitgevonden zullen 
worden, tusschen de Omsimvobo en Zwartriyier·monden. Deze landen en zee
kusten zullen echter als een afzonderlijk eigendom van de Maatsehappij wor
den beschouwd, van die, welke nu wijlen de WelEd. heel' Retief voor onze 
lVIaatschappij van de Zoela-natie heeft verkregen. 

God beware den Volksraad! 

" Gegeven onder mijne handteekening, in mijn Kamp, aan de Omfiloos
Omjama, of de Zwartriviel', op heden den 14den Februari, in het jaar omes 
Heeren een duizend aeht honderd en veer tig. 

"(Get.) A. W .. J. PRETORIUS, Hoofd-Komdt., 

H. J. LOMBAARD, } 
J AC. POTGIETER. IT d ' 
AND. SPIES, ~omman anten. 

MARTlI. SCHEPERS, 

" flierop werd er een saluut van 21 kanonschoten voor den Volksraad afge
vuurd, en door het gansche leger een generale (algemeene) uitroep van een 
luid hOJrah uitgeschreeuwd, terwijl al de manschappen eenpariglijk uitriepen, 
als met eene stem; "Gedankt zij den grooten God! die ons door zijne genaele 
tot dezen staat van over winning heeft gebragt." So vel' Stuart. 

Kort vaal' di Boere met Panda same uitgetrek het teen Dingaan is kaptein 
.Jarvis met zijn 72ste resiment Skotte uit Natal vertrek; want di Koningin 
van Engeland het lli Ius gehad om di lanel vel' haar te lleem ni. Kaptein 
.Jarvis laat nog 'n briif agter om di Boere geluk te wens, elat hulle, na so veul 
gesukkel, tog nou eindelik di lanel vel' hulle kan hou ! 

Na dit alles is dit duidelik vel' elkeen wat sonder voorooreleel is, elat di Roe
re, vol1ens reg en wet, di wettige eienaars van eli land van Natal is. Ider
een kon nou gerus sit onder syn wynstok en vyeboom 

I n di tyd kom Jac. Boshof daar an. fly was 'n knappe en geleerde man; 
daarom het hulle hom dadelik Landros gemaak o'er Pieter-Maritzlmrg en 
byna o'er di hele distrik. fly het hulle toen nog gehelp om 'n grondwet op 
te stel verdi nuwe Staat wat hulle gevorm het. 'n Volksraad van 24 lede, 
van di knapste manne, kom alle 3 rnaande in Pieter-1\'Iaritzburg by makaar, 
om di belange van di land te behartig. Alles was to en stil en rustig. 



DI EXGELSE KOM Dr LAND AFNEEM. 

Di Engelse GOU1oerneur weier om di Boere onrtfhankeli!c te verlclaar.-Korreg
pondensi daaro'er.-GoulOerneur st7mr Soldate.-Bo(fre !c70p hulle.-lIfem· 
En.qplse soldate.-Hulle steele di KaifeTs op om di Boere te vermoor en hullp 
v(. ;'e steel.-Boere moedeloos.-G(i di land o'er en tre7c weg. 

Mar eli rus het ni lank geduur ni. Toen eli Boere rus gehad het van di 
Kaffers kom (1i Engelse hulle weer kwel. So lank as dit gelyk het of di Kaf
fers-al di Boere sou uitroei, toen hou di Engelse Regering yer hulle doodlui
ters ; toen weet hune ni dat di Boere Bl'itse onderdane is en dat hulle moes 
beskerm worde ni : mar to en di Boere di Kaffers o'erwen en 'n ko10ni gestig 
het, toen weet hune dat di Boere Britse onderdane is, net mar om hulle land 
wat hunt.: met hulle bloed betaal het goedsmoeds af te neem. 

Di saal;: bet yan di begin af so gekom. Toen di Boere di koloni van 
Natal gestig het knoop di Volksraad 'n korrespondensi an met di Gouwerneur 
van di Kaap om yer onafhankelik erken te worde dem di Koningin, terwyl 
di Engelse tog eli land ni wil he ni. Daarop antwoord di Gouwerneur, op 3 
September, 1841 (Stuart, bladz. 149): 

" Uat ZExe. door Bare Majesteit gelast was, op zekere memorie, door onzen 
V olksraad aan haar gezonden, yerzoekencle voor een vrij yolk te worden vel'· 
klaard, te berigten, dat het yoor Hare l\fajesteit niet mogelijk was een gedeelte 
van hare eigene onderdanen, die zieh eenige honderde mijlen buiten de 
Kaap de Goede Hoop hadden begeyen, yoor onafhankelijk te yerklaren. 
Dat Hare Majesteit eehter aan hen, bij het ontvangen van eene militaire 
magt, al die yoorregten betrekkelijk den handel wilde waarborgen, gelijkstaan
de met aile andere Britsehe kolonien ; en dat alsdan het land, hetwelk de emi
granten nu oeeuperen, zoo\'erre regtYaardigheid en billijkheid toelaten, aan 
hen zon worden toegekend." Met andere woolde : Onafhankelik wil ons julle 
ni verkl:Utl' ni ; mar ons sal julle land gewapenJ kom afneem-ver julle onder
werp-en dan in handel julle geld skraap, soos ons oral maak-en dan is 
julle mar weer net so ver as jUlle in di koloni was. 

Di Volksraad was natuurlik verontwaardigd o'er so'n antwoord en :skryf 
toen d::utrop : 

"Piefer-lIfaritzburg, den llden October, 1841. 

"Sir 1 U \\'er Exeellentie's mededeeling van den 3den September laatstl. is 
ons gisteren ter hand gekomen en op heden on zen Volksraad, welke juist zijne 
zitting hield, voorgelegd geworden. Wij hebben de eel' dalrop te doen dienen: 
dat het ons spij t, dat Hare Majesteit ons niet voor eene onafhankelijke Repu
bliek wil erkennen, ons als nog besehouwende als een gedeelte van Harer 
Majesteit's onderdanen; en dat U we Exe. die mededeeling aan ons moest 
doen tel' informatie onzel' medekolonisten, met een verder aanbod, dat, indien 
wij eene militaire magt van de Kaapstad wilden ontvangen, wij, met betrek
king tot den handel, op een gelijken voet met eene Britsehe Bezitting zouden 
worden geplaatst. 
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"Wij vernemen dat beide Hare Majesteit en Uwe Exe. omtrent ons, onze 
aanspraak op bet regt van onafhankelijkheiel en het regt, .hetwelk wij tot het 
land, door ons geoccupeerel wordenele, hebben, verkeerel onderrigt zijt 

" Wij zijn van ~eboorte Hollandsche Afrikanen. Daelelijk naelat wij Hare 
J\Iajesteit's groudgebieel in Zuid Afrika haelelen verlaten, hebben wij onze 
onafhankelijkheiel gepubliceerd, en van dien tijd af tot op dit oogenblik, 
hehben wij al~ een onafhankelijk yolk gehandeld, ons zelven vol gens ouze 
eigene wetten geregeerd en gevolgelijk opgehouden Britsche onelerdanen te 

v.ijn. 
,. Het door ons bewoonel worelende land hebben wy wettig verkregen, en het 

is nimmer, tot op dit oogenblik, eene Britsehe Provincie of kolonie geweest. 
Dewijl het daarom Hare Majesteit behaagd heeft, onze zeer billijke voorstellen, 
zoo als wij die beschouwen te zijn, van de hand te wijzen, zijn wij genegen 
met betrekking tot Hare Majesteit's Gouvernement op denzelfden voet . te 
blijYen, als wij ons tot op dit oogenblik besehouwd hebben, van den tijd dat 
wij de kolonie de Kaap de Goede Hoop verlaten hebben; en niettegenstaande 
U \rer Exe.'s herhaalde mecledeelingen clat wij Britsehe onderdanen en kolo
nisten zijn, moeten wij beweren, dat wij, volgens aIle regten van besehaafde 
natien, beschouwd kunnen worden, noeh het een noeh het ander te zijn; even
min kunnen ,rij toestemmen in Hare Majesteit's voorstel, om eene militaire 
magt te ontvangen, terwijl wij elaarom niet hebben gevraagd, noeh deze thans 
tel' onzer beschenning behoeven: yooral nn, daar wij in vreele met aUe natien 

leven. 
"Uwcr Exc.'s voorstel om, onder invloed van een militaire magt, met ons 

een traktaat te slniten, en zonder dat wij met de termen del' overeenkomst 
bekend zijn, met uitzondEll'ing aUeen van een conditioneel bezit van vastgoed 
(plaatsen), waartoe wij vermeenen een onbetwistbaar regt te hebben-komt 
ons z66 onbegrijpelijken onbepaald Yoor, dat, tenzij wij eene verdere uitlegging 
yan het onderwerp bekomen, wij genoodzaakt zijn te erkennen, dat wij het 
doel daarvan niet kunnen bevatten. 

" Wij heoben ele eel' te zijn, 

" Sir! 

" U weI' Exe.'s zeer gehoorzame, onderdanige Dienaren, 

J. PRINSLO, President, 
J. J. BURGER, Secl'etaris." 

Daarop kry di Boere eens gen antwoord weer ni. Mar op di 2de Desem
lIeI', 1841, proklameer di Gonwerneur :-

"Dat ele onafhankelijkheid van dat gewest (Natal) in geenen <leele zon 
\rorden erkend, dat het door eene militaire magt zou worden in bezit genomen 
en het land ten eigendom der Kroon verklaard, terwijl de bewoners waren 
onderdanen en kolonisten van Groot Britanje." 

Eers wou di Gouwerneur eli Boere om di bossi loop; mar ja weI, hune was 
so dom ni. En toen hy dit ni kon verkry ni, wou hy hu11e bang maak met 
syn " militaire magt ;" mar wi se? eli Boere laat hu11e ni met een blaas ertjiis 
op eli loop ja ni. Laat Stuart vereler vertel (bI. 151) : 
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" Welk eene ontroering, verbittering en verfoeijing dat Sjuk. zoodanige gru
weI, strijdig met alle redelijk of zedelijk beginsel, bij de emigranten, bij de 
wettige eigenaars en bezitters van Natal, wier koopprijs zij met goed en bloerl 
1.00 duur betaald hadden; bij de eenige volkomene overwinnaars van de kaf
fers; bij hunne toegevendheid, zachtmoedigheid, opregtheid en liefde voor 
hod en naasten; bij hun besef van regt en trouw, voortdurend aan den. dag 
~'elegd, te weeg bragt,-laat zieh niet uitdrukken. 

"Den geleerdste en bezadigste onder hen, den heel' Jacobus Nieolaa::; 
Boshof-toen griffier van het Geregtshof te Pietermaritzburg-een man die, 
zelfs onder de voortreffelijkste en Levens kundigste mannen van Nederlaml, 
eene waardige plaats zou vervullen-werd de moeijelijke taak opgedragen om 
een antwoord op die proclamatie voor den Volksraad zamen te stellen." In 'n 
Rijlage ge ons di gedenkwer~ige staatstuk. 

Di enigste rede wat di Engelse Gouwerneur eintlik kon opge waarom hy di 
Boere ni vel' onafhankelik wou verklaar ni was dat di Boere skuldig was an di 
uitoefening van slawerny. Mar hoe dit met mo'entlikheid slawerny kan 
genoem worde, begryp ons ni. Di saak was eintlik so gesteld. Daar was 'Il 

party Boesmans wat ve van di Boere gesteel het, en di Boere het 'n kommando 
uitgestuur om hulle te straf. Sewentiin klein Boesmantjiis wat in di Boere 
hulle hande geval het, het hulle saamgebreng om hulle teen honger en gebrek 
te bewaar, en dit word SLAWERNY genoem!... Mar wat ket d'i Engelse nog 
in 1873 in Natal gedoen? Ni 17, mar konderde van vrouens en kinders van di 
_ '(am van Langalibalele ket kulle onder di inwoners van Natal uitgedeel. Daar
hy kom nog dat di Boere hulle wettige geroofde ve gaan afneem het, terwyl di 
Engelse oOl'log gemaak het om gewere wat hulle self an di Kaffers verkoop 
het. Hoor wat Froude, een van di vernaamste geskidenis-skrywers van ons 
tyd, en self 'n Engelsman, daarvan gese het in Port Elizabeth (ons sal later 
lIog meer van hom anhaal):-

" Ik heb niets veel mindel' edelmoedigs verno men dan de taal, die ik langen 
tijd hoorde omtrent de eonstitutie dezer Vrystaten (van die Uitgeweke Boere). 
In Engeland wordt ons geleerd te gelooven dat de inboorlingen aldaar slaven 
waren in alles behalve den r..aam; dat zij werd.3n afgeranseld (uitgeklop) of 
doodgesehot.en naar den lust van elken boer die roede of rifle op hen verkoos 
te gebruiken. Het is haast onmogelijk zieh een bespottelijker tegenstelling 
met de waarheid te denken. De Oranje Vrijstaat wordt even goed geregeerd 
als eenige Staat in Zuid-Afrika. In vele opzigten besehouw ik de Regering 
aldaar betel' dan uwe eigene (Engelsehe). Ik wil niet zeggen dat daar nim
Iller van eenige geweldpleging gehoord wordt. Gesehiedt er soms hier niets 
van dien aard? W ordt een Kaffer nimmer geklopt in de Kaapkolonie ? noeh 
in Natal? Hoe staat het met de Langalibalele-zaak? Gij moogt zeggen 
lrat gij verkiest omtrent de Boeren; doeh gij zult niets in hunne gesehiede_ 
nis vinden erger dan dat. Ik verzeker u dat, toen ik in die affaire een kijkje 
uam, ik verstomd stond. Gij moet u stellen in de positie del' blanken in 
~atal. Natuurlijk; maar evenzeer moet gij u vel'plaatsen onder de omstan
digheden del' bOOl'en, to en zij voorheen menige rnwe daad pleegden." 

En in England het hy op 'n publieke vergadering hom so uitgelaat: "Wat 
gebeurde in de Republiken? Men zeide dat de negers aldaar werden aange
zien als paarden of honden, of zelfs iets sleehLers. Hy had aall de Kaap 
uegers zien geeselen, doeh nooit in de Republieken" enz. So praat di ver-
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naamste Engelsman lYat glo nog ooit in di koloni gewees het en lYat alles self 
gesiin het. Mar al was di beskuldiging teen die Boere nou iJ.og so ongegrond, en al kon hulle vel' hulle nog so goed verdedig-, soos di spreekwoord se: ., As 
jy 'n hond wil slaan, dan kan jy altyd 'n stok kry "-di Engelse wou ~atal 
graag he, en wat sou di arme Boere doen ? .. 

Op 2 Desember, 1841, skryf di Gouwerneur an di Boere, dat hy soldate sal 
,tuur om Katal te kom afneem. En in April, 1842, trek Kaptein Smith met 
250 soldate en 'n klein klo'l1pi Kaapse jagers en 2 kanonne deur Amoponda
land na Natal. Op 3 Mei korn hulle onverwags an di baai an. Enige dage 
na hulle ankoms kom daar twe skepe met kanonne en soldate. 

Toen di Boere dit hoor roep hulle gOll-gou di Volksraad by makaar en 
stuur toen 300 man uit teen di Engelse, onder Andries Pretorius. Di twe 
la'ers Ie toen 'n paar dage o'er makaar. En in di nag van 23 Mei val kaptein 
~mith di Boere stil-stil an. Mar di nag het di Boere verdi Engelse gewys 
wat hulle kan doen. Van di 140 man wat di Boere angeval het, is mar 37 
terug gekom; 103 bet di Boc:re op di plek doodgeskiit. Di Boere het ni een 
man verloor ni. Di ander EOldate bet glad gen kans gekry om by te kom ni. 
Twe koper kanonne het di Boere oek afgeneem. 

Di Engelse verwyt di Boere altyd dat hulle so barbam's is; mar hoor nou 
ltiir wat 'n Engelsman self getnig: "Di gewonde werd deur di Boere met di 
grootste menselikheid behandeI. Rulle werd ni beskou as krygsgcvangene ni. 
mar so gou ae mo'entlik na hulle Hinde tcrug gestuur. Di lyke van di 
gesneuwelde is oek na di Engelse kamp gestuur, om by hulle mutcrs begrawc 
te worde." (Theal, South Africa, II, 122). 

Kaptein Smith stuur toen dadelik Kaap toe om hulp. Twe na~te daarna 
toen val di Boere weer op hulle beurt di Engelse an wat op di ,. Punt" wa , 
om op te pas dat daar ni skepe kOlll om di Bocre van krnid te voorsiin ni, ell 
di uitslag was dat hulle party doodskiit en di ander gevange neem en ll<L 
Pietermaritzbur;,( stuur. Di Boere neem toen nog 'n kanon en di provisi was 
nog op di skepe was. Di skepe wat daar geanker geIe het en di " Punt" neem 
di Boere toen in besit, en sny so al di gemeenskap vcr di o'erige soldate af. 

Di Boere sluit toen di kamp van di Engelse in, en begin fiuks ddarop to 
skiit met di kanonne wat hulle van di Engelse afgeneem het. Toen hulle 
ko'els op was, het hulle geskiit met di skakeh:l van di kettangs Vltn di skepe_ 
En toen hulle kruid begin op te raak sluit hulle di kamp so nou in dat di 
Engelse soldate moes uithonger. Kaptein Smith slag toen al di beeste <011 
perde wat in di kamp was en maak daar biltong van, ell di anne haaie wat 
daar o'er vliig skiit hulle dood om te eet. 

Toen di boere hulle 30 dage ingesluit het was hulle amper dood van di hon
gel', en toen vra Kaptein Smith om 'n wapenstilstand. Dit was mar net om 
tijd te win, dat syn hulp van di Kaap kon kom. Op di 24ste Juni kom toen 
ook werkelik di skepe an. p di Southampton, 'n skip met 50 kanonne, WUE 
di 25ste Resiment onder Kolonel J osias Oloete, om di soldate van Smith teo 
verlos. Rulle is toen dadelik geland. Mar di ander skip waar hulle provisi 
op was is deur 'n sterke wind se-in gedrywe, en so was Oloete sondeI' kos verI 
syn soldate. Oloete stuur toen 'n klomp Kaffers om vel' hulle te gaan ve soek 
om te eet. Di Kaffers gaan to en ve steel op di boerplase tussen di Umlaas en 
Sova ri vireo Daar ontmoet hulle toen twe fatsoenlike en vreedsame boere : 

; 
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van Rooyen en Oosthuizen, en vermoor hulle sommaI' goeelsmoeels en breng 
HUUE ve na Oloete as leos ver s~jn manslcaplJe. Dit verv111 to en natuurlik ill 
Boere met skhrik en afsku elat di Kaffers angehits word om hulle te vermoor. 

Deur al di mOQl'de en diefstalle van di Kaffers, opgehits deur di Engelse, en 
ueur elat party Boere hulle oek van di Engelse laat omkoop het, is eli o'erig-e 
Boere so ontmoedig elat hulle mar toegestem het om vl'ede te maak met ill 
Engelso, on om eli land an lmlle af te staan. nit is gebeur op 5 Juli 1842 
Toen eli vreele gesluit was, trek twederele van eli Boere weer weg uit Natal, en 
'n dcrde bly daar. 

In 1848 word Natal as 'n aparte Britse Koloni verklaar, en word Mnr. 
Martin West angostcl as Ll1itenant Gouwerneur. Di bevolking was toen 
amper almal Swartes, elaarom word van 1848 tot 1850 omtl'ent 3,700 emigrante 
uit Engeland gestuur om <1i land te bevolk 

In 1850 word Sir B. Pine angestel as Luiterant Gouwerneur. Hy het 
baing moeite gedoen om vel' Natal 'n eie regering te kry. 

In 1856 word Mm .• John Scott angestel om 'n nuwe konstitusi te VOITn 

ver di Koloni, wat bom oele geluk is. 
In 1873 word Sir B. Pine weer angestel as Gouwerneur. In syn regering 

kom daar 'n moeilikheid met Langali balele, opperhoof van di Amalubi. 
Rulle het geweers gekry van di Diamantvelde, en hy weier toen om~yer hulle 
te laat registreer, vollens di wet. 'n Ekspedisi word teen hom uitgestuur, 
waarop hy probeer mn na Basotuland te ontvlug o'er di Boesman's Nek. Hy 
word daar geyang en vorban 

In 18!))} word Sir Charles Mitchell opgoyolg dour Sir Hely-Hut
chinson. 

In diselfde jaar kl'Y Ratal Verantwoordelik Bestuur nos di Kaap 
Koloni. 

Di Koloni is nou ni in 'n alte bloeiende toestand ni. 
Ons het ni hiir al eli Gouwerneurs gege ni, in een na di Bylage kry 'n mens 

di lys. 
In 18!)5 is eli Spoortl'ein klaar gekoll1 van Natal na Johannesburg. 

-
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