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gehad, maar hulle liberalisme was nie van 'n baie gevaarlike 
aard nie. Buitendien moet onthou word dat die Pruisiese 
koning, as die werklike bevelvoerder '001' sy groot leer, baie 
groot mag had. 

M'et die troonbestyging van Willem I in 1861 het 'n nuwe 
tydperk van politieke bedrywigheid vir Pruise aangebr,eek. Hy 
was reeds 'n man van gevorderde leeftyd, en sy indrukwek
kende figuur ,en edel karakter het agting afgedwing, terwyl 
sy meer as gewone militere bekwaamheid en sy geestelike fris
heid en gesonde verst and hom verdeI' daartoe in staat gestel 
het om in 'n veelbewoe tyd sy hoe en verantwoordelike amp 
met waardigheid te vul. Dat hy hom daarby in belangrike sake 
meer ,en meer op die advies van een uitstaande persoon ver
laat het, is weI waar, maar dis ook 'n verdienste vir 'n VOl'S, 

as hy die waarde van 'n man soos Bismarck kan appresieer 
en hom uitkies om groot werk, waartoe hy self nie in staat is 
nie, te doen. 

Otto von Bismarck is op 1 April 1815 uit 'n goeie ou 
adellike famielie op die landgoed Schonhausen gebore. Hy was 
'n wilde en vro,bke seun, en staaltjies van hoe hy b.v. sy stu
dentelewe geniet het, hesta"an in oorvlo,ed. Na volbragte uni
wersiteitstudie was hy 'n tydlank beampte in die departement 
van justiesie, maar die plaaslew,e het hom altyd aangetrek, en 
in 1839 het hy daarheen teruggegaan. ,As "Junker," d.w.s. 
adellike grootgrondbesitter, was hy in die eerste tyd nog altyd 
beroemd veral vir sy jolig,e lewenslustigheid, maar tekens van 
sy buitengewone wilskrag, helderheid van deursig en diepte van 
gees en gemoed het nie ontbre.ek nie, en na sy huwelik met 
Johanna von Puttkamer in 1847 het hy onder haar invloed 'n 
innig godsdienstige man met ernstige lewensopva ttings geword. 
Hy was 'n pragtige y,eI'teenwoormger van sy stand, en as sulks 
het hy aan die verenigde landdag, d.w.s. parlement, van 1847 
deelgeneem. Deur sy sterk persoonlikheid, politieke a,anleg en 
ultra-kons.erwatrewe gesindheid het hy die aandag van die re
gering getrek, en 'n betrekking in die Pruisiese diplomatieke 
diens is hom aangebied. Hy het ba"ie vinnig geklim, en na 
1850 vind ons hom agtereenvolg,ens in die belangrike betrekkings 
van Pruisiese verteenwoordiger by die ou Duitse Bond in Frank
fort en van Pruisiese gesant in·S,int-Pietersburg en Parys. 

Willem I het onmiddellik na sy aanvaarding van die kroon 
groot moeilikhede ondervind. Van 1814, toe algemene diensplig 
in Pruise ingevoer is, tot 1860 het die bevolking van Pruise va"n 
12 tot 18 miljoen siele gestyg, en die jaarlikse ligting van 
jong manne om vir twee jaar in die leer te dien, mnes van 
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40,'000 op 631,000 opgegaan het, maar die regering het n~e ge
noeg geld gehad om almal onder die vaandels te bring nie, en 
die Pruisiese leer wa,s dus veel kleiner as wat dit volgens die 
diensplig-wet moes wees. Die koning wou sy leer vergro·ot en 
vlerbeter, deur d~e volle wetlike getal rekrute jaarliks onder / 
diensplig in te trek en hulle vir drie pleks; van twee jaar in 
die leer te hou, maar dit sou natuurlik 'n aansienlik verm,eer
derde uitgaaf vir die staat beteken, en die vraag was, of die 
landdag wat d~e geld moes stem, met die regeringsvoorstelle 
akkoord sou ga,an. Die Heirehuis was dadelik gereed om dit 
te doen, maar in die huis van afgevaardigdes het die lib'erale 
'n meerderheid gehad!, en hulLe wou die koning nie sy sin gee 
nie. Die onvermydelike botsing tussen 'n onverantwoordelike 
uitvoerende gesag en 'n parlement, wat aIleen wette en begro
tingsvoorstelle kan goed- 'of afkeur, was in Pruise in aantog. 
Die koning het g 'n raad meer geweet nie en wou bedank, maar 
to.e vind hy by Bismarck redding. Die gewese gesant word 
in 1862 eerste minister en onderneem om selfs teen dJe wil 
van die parlement die koninklike hervormingsplanne in die 
leer deur te voer. 

Bismarck het aan die absolute noodsaaklikheid van hierdie 
planne geglo. Hy was ook ten gunste van 'n verenigde Duits
land onder die koning van Pruise, maar dit het by hom vas
gestaan dat hierdie ideaal aIleen deur die versterking van 
Pruise kon bereik word. "Nie deur toesprake en meerderhe~ds
besluite," het hy in 1862 gese, "sal die groot vraagstukke van 
ons tya opgelos word nie - dit was die groot fout van 1848 
en 1849 - maar deur bloed en yster." Hy steur hom dus nie 
aan die verset van die liberale nie en beweeg die koning om 
sonder parleIIl\ente.re goedkeuring te regeer en sy militere pro
gram uit te voer. Vir meer as vier jaar was Bismarck nou 
die mees gehate man in Duitsland, en die liberale koerante het 
die Pruisiese regering heftig aangeval. Bismarck tref teen
maatr.eels; hy voer b.v. 'n streng perssensuur in; en daarna·as 
verhoog hy die doeltreffendheid van leer en administrasie. Dit 
juis was die groot onderskeid tU8S,en die outokrasie van die 
Pruisiese regering in hierdie tyd en b.v. die van die Stuarts in 
Engeland, 01 van die Franse Bourbons. Niemand kon uitein
delik in billikheid beweer dat die planne van Willem I en sy 
ministers nie in die landsbelang was nie, en dit moes ook erken 
word dat hulle beamptes hul werk op 'n baie bekwame en kon
sien~ieuse manier gedoen het. Op aIle administratiewe gebiede 
was dit die geval, maar by uitstek wat die militere adminis
trasie betref. Hierby het Bismarck die geluk gehad om twee 
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van die grootste krygsmanne van die eeu as helpers te kry. 
Dit was Von Roon, dfe oorlogsminister, en Von l\10ltke, die 
hoof van die generale staf. Dat Bismarck in sta·at was om die 
woede van die liberale te trotseer, moet eindelik ook nog aan 
hulle geleidelike ver.swakking toegeskryf word. Die volk het 
sy vertroue in die wysheid van hulle politieke teorie begin 
verlooI'; hulle was te duideli:k manne van die teorie en nie van 
die praktyk nie; en veral na die op~oms van die sosialisme 
in Duitsland onder Lasalle, wat juis in hierdie tyd plaasgevind 
het, word die burgerlike klasse meer en meer skrikkerig vir 
staatkundige droombee1de, en neig hulle daartoe om liewer in 
die ou aanhanklikheid aan die kroon en 'n goeie en sterk rege
r.ing veiligheid te soek. Dit alles verander egter niks aan die 
feit dat Bismarck tot 1866 'n baie swaar stryd teen die libera
lisme moes voer nie,en des te moeiliker was hierdie stryd vir 
hom, omdat hy in die onmiddellike omgewing van die troon 
invloedryke vyande had, wat siomtyds selis vir die koning laat 
'wankel het. Die koningin het geen vertroue in Bismarck se 
beleid gehad nie, en die kroonpr,,ins, Frederik Willem, was be
kend vir sy konstitusionele vrysinnigheid. Sy huw.elik met 'n 
dogter van koningin Victoria van Engeland het hom in noue 
yoeling met die liberale Engelse regeringskringe gebring, en 
hy was ten gunste ,daarvan om die Britse konstitusionele stelsel 
in Pruise in te voer. Hy het sy 'opilenies nie verswyg nie en 
by een geleentheid die outokrasie van Bismarck se regering so· 
heftig aangeval, dat sy vader hom belet het om weier sy mond 
in die publiek oor politieke aangeleenthede oop te maak. 

Oostenryk het probeer munt slaan uit die onpopulariteit 
van die Pruis~ese regering, en die vreemde skouspel doen hom 
YO or dat Frans Josef, wat in sy eie ryk die vryheidsdrang van 
onderdrukte volke met geweld beteuel het, in 1863 op sy deur
reis na Frankfort, om 'n vergadering van Duitse vorste by 
to woon, ook deur die libera1e in Duitsland IIl;et gejuig ontvang 
is.: Hy het met 'n voorstel verskyn 'Om qie Duitse Bond tc 
hel'vorm, en dit het hierop neergekom dat die keiser van Oos
tenryk, nieteenstaande die feit dat die grootste gedeelte van 
sy heersersgebied buitekant .enige vorm van Duitse federasie 
moes val, 'n bevoorregte posiesie.in 'n nuwe algemene Duitse 
ryksraad sou inneem. Die plan het mooi g,elyk, omdat aan die 
ryksraad 'Ook 'n verteenwoordigende ryksparlement vasgeknoop 
was, maar hoe mooi dan ook teoreties, kon die Oostenrykse voor
stel allcen daarop uitloop om die Duitse verdeeldheid te be
stendig. In 'n deeglik gcorganiseerde nasionale Duitse ryk, 
met 'n sterk sentrale regering, was daar geen plek vir Oosten-
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van Hongarye was en oor miljoene van nie-Duitse onderdane 
ryk nie, eenv()udig omdat die keiser van Oostenryk ook koning 
geregeer het. Al die mooipraat en saampraat in Frankfort kon 
hieraan n,iks verander nie; dit kon allee'll Oostenryk help om 
die saak van die Duitse eenheid nog langer te vertraag. Bis
ma,rck wou dus nie he dat Willem I na die vorstevergadering 
sou gaan ni,e. Al sy oorredingskrag waS! nodig om die koning 
te oortuig dat hy moes wegbly, maar eindelik het dit hom tog 
gel uk; en Pruise so weiering om deel te neem het Oostenryk 
se hervormingsplan in duie laat val. Die tyd van bloed-en
yster-maatreels sou nou aanbreek, en ontwikkelings langs die 
noordgrens van Duitsland het sy aankoms verhaas. 

Koning Frederik VII van Denemarke was ook die rege
rende vors oor twee Duitse hertogdomme, Sleeswyk en Holstein. 
In Sleeswyk, wat direk aan Denemarke grens, was heelwat 
Dene woonagtig, maar Holstein was deur-en-deur Duits en het 
binne die grense van die Duit;se Bond geval. Dat die twee her
togdomme nooit van mekaar sou geskeur word nie was egter 
konstitusi·oneel gewaarborg, en is deur die bevolking as een van 
hulle geerfde grondr.egte beskou, en hoe meer die Deense rege
ring daartoe oorgegaan het om die Deense taal in skole en kerke 
in die noordelike hert'ogdom in te voer en verplig te maak, des 
te sterker het die Duitse bevolking daar die band met Holstein 
as 'n wapen teen denasionalisas.i.e· hooggeskat. In November 
1863 sterf F1rederik VII, en die suksessievraagstuk lewer groot 
moeilikhede op. Koning Christiaan IX was die wettige opvolger 
in Denemarke, en hy en die Deense regering en parlement het 
dit vanselfsprekend beskou dat hy oor Sleeswyk en Holstein 
sou regeer; maar 'n ander erfreg was in die hertogdomme gel
dig, en die a,anspraak van 'n Duitse prins, Frederik van Augus
tenburg, is daar algemeen erken. Om sake nog verder te ver
troebeI, het die Deense parlement kort voor die dood van Fre
derik VII 'n wet gemaak wat Sleeswyk van Holstein geskei en 
by Denemarke ingelyf het. 'n Groot geroep om hulp teen 
Deense oorheers.ing en regsverkragting het in die hertogdomme 
opgegaan en in Duit.sland sterk weerklank g,evind. Die nasio
nale liberalc was vuur-en-vlam ten gunste van inmenging in 
helang van Frederik van Augustenburg. Bismarck het hulle 
weer geskok. Hy was nie gereed om uit sentimentele oorwe
gings Sleeswyk-Hoistein aan die Augustenburger te help besorg 
nie, maar met die oog op die strategiese belangrikheid van die 
betwiste gebied (die Kielkanaal is later daa,rdeur gegrawe) wou 
hy die kans om dit te annekseer nie laat verbygaan nie. Hy 
moes egter voorlopig nog met Oostenryk en die Duitse Bond 
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rekening hou, en hy het dus alleen op die b~setting van Slees
wyk-Holstein sonder enige erkenning van dIe Augustenburger 
se aanspraak a!angedring. Die Bond het op 8y plan ingegaan en 
aan Pruise en Oostenryk opdrag gegee om gesamentlik die be
setting deur te Yoer. Vroeg in 1864 het toe 'n gekombineerde 
leer onder Pruisiese opperbevel die betwiste gebied ingetrek. 
Die Deense regering, wat halsstarrig gebly het, kon die aanval 
nie stuit nie, en by die vrede van Wene is Sleeswyk-Holstein 
aan Pruise en Oostenryk oorgedra. Die Mspraak was dat hulle 
die twee lande gesamentlik sou beheer, maar dit was vooruit te 
sien dat so 'n dubbele regeringstelsel tot wrywing sou lei en nie 
van duursame aarde kon wees nie. Daar was 'n nuwe twisappel 
in die Pruisies-Oost,enrykse konflik. Ook in Sleeswyk-Holstein 
was da,ar geen plek vir Oostenryk nie. 

§ 3. Die Uitskake.ling van Oostenryk. 

Oostenryk het aaarna gestree£ om die twee hertogidomme 
onder Frederik van A ugustenburg tot 'n selfstandige Bond
staat te maak; dit was soos ons weet altyd die Oostenrykse 
politiekgewees om die kl.eine Duitse state tot vriende te maak 
Bismarck daarenteen wou Sleeswyk-H,olstein militer en ekono
mies aan Pruise vaskoppel, maar hy was nog nie klaar vir 'n 
oorlog teen Oostenryk niel, en hy het dus sy goedkeuring aan 
die verdrag van Gastein van Augustus 1865 geheg. Daarvolgens 
sou Sleeswyk meer direk onder Pruise en Holstein onder 008-
tenryk re880rteer, albei lande in die Tolverbond tree, en Pruise 
Kiel as vlootbasis behou, asook die reg om die Kielkanaal aan 
te Ie. Die verdrag van Gastein was 'n diplomatieke oorwinning 
vir Pl'uise, maar Bismarck het ingesien dat dit sleg8 as 'n 
wapenstilstand kon beskou word, en hy het in die tussentyd 
stappe gedaan om te vool'kom dat Oostenl'yk in die oorIog wat 
omvermydelik aan die kom was, Europese bondgenote kry. 

Lodewyk Napoleon was die groat gevaar, en teen die end 
v,an 1865 het Bismarck hom by Biarritz, waal' hy op vakansie 
was, gaan opsoek. Wat wel'klik tussen hulle plaasgevind het, is 
nie duidelik nie, maar Bismarck het die v,ersekering gekry dat 
Frankryk in die naderende oorlog neutraal sou bly, terwyl 
Napoleon onder 'n vae indl'uk gelaat is dat Frankryk uiteindelik 
in een of andel' rigting 'n uitbreiding van gr,ense kon verwag. 
Weer het Bismarck 'as diplomaat geseevier, en in April 1866 
het hy die kl'oon op sy diplomatieke voorbereidings gesit, deur 
'n verdrag met !talie te bewerkstellig. !talie het onderneem am 
gelyktydig met Pruise die oorlog teen Oostenryk te verklaar, 
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mits die vyandelikhede binne drie maande begin. Venesie was 
natuurlik hi'el' die lokaas. 

Nou was Bismarck klaal', en hy kom met 'n born wat bere
ken was om die gemoedere in beweging te bring. Namens Pruise 
is by die Duitse Bond 'n voorstel ingedien tot die byeenroeping 
van 'n Duitse parlement om 'n grondwet te ontwerp, die lede 
waarvan op die basis van die algemene en geheime stemreg 
gekies moes word. Die hele wereld was verstom dat die kon
serwatiewe Pruisiese eerste ministel' skielik so radikaal-liberaal 
kon geword het, maar Bismarck het geweet wat hy doen. Nes 
Disraeli in Engeland en Lodewyk Napoleon in Frankryk het hy 
gesien dat die liberalisme sy kragtigste steun by die besittendc 
middelklasse vind, en dat die arbeiders dikwels die beste vriende 
van 'n konserwati,ewe outokratiese regering is. Hy kon dit dus 
waag omhierdie voorstel te maak, en daar was skynbaar 
ook onmiddellik groot voordele daaruit te verwag: dit sou b.v. 
die opkomende sosialisme teenwerk en die groot nasionale bewe
ging 'n Pruisiese rigting gee. VerdeI', in 'n staat op suiwer 
Duits-nasionale grondslag ge~tig, was daar geen p1ek vir Oos
tenryk nie. 

Bismarck se verwagtings is nie gou verwesenlik nie. Die 
regerings van die Duitse state het sy voorstel afg,ekeur, en 
onder die volksmassas het dit geen geesdrif verwek nie. HuUe 
het die nuwe kampv,egter vir die regte van die proletariaat nie 
vertrou nie. Dit het gelyk asof die drie maande verby sou gaan 
sondeI' oorlog; en toe maak Oostenryk, erg geprikkel, 'n fout. 
Op 1 Junie 1866 verklaar die Oostenrykse regering dat die 
Duitse Bond die Sleeswyk-Holstein-vraagstuk moet beslis. Dit 
kon as 'n brenk van die vel' drag van Gastein opgevat word, en 
was in elk geval bedoel om Pruise uit t,e tart. Will em I was 
nie langs,aam om die handskoen op te neem nie, en op 14 Junie 
was die oorlog daar. 

By die begin het die kanse vir Oostenryk goed gelyk. Die 
hele Suid-Duitsland, asook Sakse, Hanover en ander Middel
en Noord-Duitse state het aan sy kant getree, sodat Pruise teen-
001' 'n groot oormag te staan gekom het; maar 80 uitstekend was 
die Pruisiese leerorganisasie, en so voortreflik die l,eiding van 
Von Moltke en sy ondergeskikte, dat die Oostenrykers eenvou
dig oorrompel is. Die beslissende slag was by Koniggr::itz of 
Sadowa in Boheme op 3 Julie. Daarna was die pad na Wene 
vir die Pruise oop, en keiser Frans Josef het hom gehaas om 
vrede te sluit. In die tussentyd het dit met die Oostenrykse 
bondgenote in Duitsland ook maar beroerd gegaan. Die Prui
siese slagvaardigheid en militere oppermag was so verbluffend, 

455 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



G-ESKIEDENIS VIR SUID-AFRIKA. 

dat ernstige verset byna nie moontlik was nie. Alleen op een 
front het die Oostenrykse sukses behaal. Die Italianers is by 
Custozza verslaan. Hulle kon Venesie dus nie verower nie; 
maar by die vrede is dit aan hulle gegee. 

Lodewyk Napoleon was die vredestigter. Hy het hom van 
die begin af hierdie rol toegeding, maar tog veel anders as wat 
dit in werklikheid geword het. Hy het gemeen dat die vegtende 
partye na 'n lang worsteling, wat vir Duitsland weer op die 
rand van tot ale uitputting sou gebring het, hom sou smeek of 
in elk geval toelaat om die vrede, d.w.s. sy vrede, aan hulle te 
gee, en dan sou ook die tyd g,ewees het om nader oor die uit
brei ding van Frankryk se grense te praat. Sadowa het sy ver
wagtings wreed teleurgestel. Die berig daarv,an was vir hom en 
sy yolk 'n geweldige en pynlike skok, en 'n geroep om wraak 
op die Pruise het begin opgaan; maar dit was te laat. Deur 
Bismarck in Biarritz diplomaties uitoorH~ en deur sy eie onder
skatting van Pruise se mag op 'n dwaalspoor gebring, het Lode
wyk Napoleon die kans waarna hy gesoek het om in 'n verdeelde 
en verswakte Duitsland 'n beslissende rol te speel, ongebruik 
laat verbygaan. By die begin, en nie aan die end van die oorlog 
nie, het sy kans gele, maar hoe kon hy ook ooit vermoed het dat 
alles in sewe weke 001' sou wees. 

Onmiddellik na Sadowa het Frans Josef vir Napoleon ver
sock om as br,middelaar op te tree, en Bisma,J'ek het alles in sy 
v,ermoe gedaan om die vrede te verhaas. vVillem I, 'n goeie 801-

daat maar 'n slegte diplomaat, wou grondgebied van Oostenryk 
eis, maar Bismarck, met sy oog op die vredestigter en wat nog 
met hom in die toekoms vir Pruise voorle, wou alles vermy wat 
vir Oostenryk vyandig gesind kon hou. En hy het sy wil deur
gesit. Lodewyk Napoleon was in naam die bemiddelaar, maar 
die vrede van Praag was soos Bismarck dit wou he. Die hoof· 
inhoud daarvan was as volg: Oostenryk betaal 'n geringe 
skadevergoeding aan Pruise en staan Venesie aan I talile ai, 
maar behou vir die res sy gebied onaangetas. Al offer wat 
Pruise van Oostenryk eis, is dat Frans Josef hom voortaan by 
die probleme van sy eic uitgestrekte ryk bepaal en hom nie 
langeI' met Duitse aangeleenthede inlaat nie. In Duitsland 
daarenteen sal Pruise nou die hoofrol speel; Sleeswyk-Holstein, 
Hannover, Nassou en nog 'n paar klein staatjies word Pruisiese 
gebied, en die state noord van die Main word in 'n Noord-Duitse 
Bond onder leiding van Pruise ver,enig. Die Suid-Duitse state 
mag ook 'n Bond vorm, maar in watter verhouding hierdie 
Bond tot die Noord-Duitse sal staan, word nie neergele nie. 

Die Suid-Duitse Statebond was eintlik Lodewyk Napoleon 
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se idee. Hy het tevergeefs geprobeer om 'n stuk Rynland vir 
:B'rankryk te kry, en daarin teleurgestel, hom beywer om die 
Pruisiese konfederasie tot Noord-Duitsland te beperk en 'n 
suidelike groep, wat, dit was sy hoop, by Frankryk aansluiting 
sou soek, as teengewig tot stand te bring. Bismarck het in hier
die beperking wat op Pruise gele is, berns. "Bloed en yster" 
het voorIopig genoeg uitgerig. Die tyd daarvoor sou weer kom, 
maar intussen was daar groot en dringende konstruktiewe werk 
om te doen. Die nuwe Pruisiese provinsies moes onder 'n be
hoorlike administrasie gebring en op militere gebied in die 
Pruisiese stelsel opgeneem word, en aan die Noord-Duitse Bond, 
die werklike begin van die Duitse nasionale eenheidstaat, moes 
'n vaste vorm en deeglike konstitusie gegee word. Hierdie kon
stitusie, wat later mutatis mtdandis ook die van die Duitse ryk 
geword het, was as volg: Die aparte state behou hulle vorste 
en aparte regeringstelsels, asook die reg om hulle binnelandse 
sake self te beheer, maar sake v,an gemeenskaplike belang, soos 
buitelandse politiek, militere aangeleenthede, in- en uitvoerregt,e, 
handel en industrie, geld-, pos- ,en verkeerswes,e, ens., word on
der die gesag van die Bondsregering gesteL Aan die hoof van 
hierdie regering staan die koning van Pruise as Bondspresident; 
en opperbevelvoerder van leer en vloot. Die Bondspresident 
oefen met 'n Bondsraad, waarop die reg,erings van die state 
volgens hulle grootte en bevolking verteenwoordigers benoem, 
die uitvoerende mag uit, maar die eintlike verantwoordelikheid 
in hierdie rigting rus op die Bondskanselier, wat deur die Bonds
president benoem word en voorsitter van die Bondsraad is. By 
beklee enigsins die posiesie van eerste minister, en nes in die 
geval van die Pruisiese eerste minister is hy aan die Bondspre
sident verantwoordelik vir sy doen en late ,en nie aan die volks
v,erteenwoordigers nie. Hulle vorm die ryksdag, wat vol gens 
die reeds verkondigde beginsel van Bismarck op die basis van 
die algemene stemreg saamgestel is. Alle wets-, begrotings- en 
belastingsvoorstelle en belangrike besluite van die regering b.v. 
aanga;ande oorIog en vrede, moet deur die ryksdag bekragtig 
word, en die bree volksmassas besit dus in Noord-Duitsland in 
1866 reeds 'n groot mate van politieke seggenskap. 

'n Konstitusie volgens Engelse model, soos die kroonprins 
en sy liberale .vriende dit wou gehad het, was hierdie grondwet 
nie, maar dat dit met inagneming van bestaande staats- en 
heersersregte op 'n demokratiese grondslag aan Noord-Duitsland 
'n sterk sentrale regering gegee het, kon nie betwyfel word nie, 
en algemeen het die oortuiging posgevat dat Bismarck deur sy 
diplomasie en staatkunde in stryd met onpraktiese slawe vall 
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kragtelose teorioo die enigste weg tot nasionale eenheid, groot
heid en geluk gevind het. Hy het 'n volksheld geword. Ook 
koning Willem en Von Moltke en Von Roon was voortaan popu
lere figure. Pruise het dus nie aneen ontsaglik versterk uit die 
ooriog getre.e nie, maar het ook die geesdriftige steun van 'n 
nuwe groat nasionale beweging vir sy koning en regering ver
weI'£. Die vereniging van die hele Duitsland onder Pruisiesc 
leiding tot 'n magtige ryk was nie meer 'n droombeeld nie. Dit 
is deur Bismarck tot 'n bereikbare ideaal gemaak, en wie die 
verwesenliking daarvan wou teengaan, sou 'n baie swaar taak 
op hom neem. 

§ 4. Die Val van Lodewyk Napoleon en die S'tigting van die 
Duitse Ryk. 

Sadowa is in Frankryk as 'n Franse neerlaag gevoel, en 
geweldig in sy prestige verswak, het Lodewyk Napoleon van 
die vredesonderhandelinge in Praag teruggekeer. Hy het 
vroeer na roem gestreef om 1 uister aan sy troon te gee. N ou 
was die nood homopgele om deur een of ander sukses, liers 
ten koste van Pruise, sy ioute te herstel en sy wankel en de 
posiesie te beveilig. Van een groot iout, wat vaal' 1866 begaan 
is, maar die bitter vrugte waarvan Lodewyk Napoleon eel'S 
daarna moes pluk, wil ons hier in die verbygaan melding maak. 
In 1861 het Juarez, die president van Meksiko, die belange 
van buitelandse onderdane in sy land aangetas, en Spanje, 
Eng,eland en Frankryk het 'n gekombineerde vloot gestuur om 
Juarez tot ander insigte te bring. Vir die Spaanse en Engelse 
regerings was die hele saak gou aigeloop, omdat hulle met die 
kompensasie, deur die Meksikaanse president aangebied, tevrede 
was; maar die Franse keiser wou dit nie daarby laat nie. Hier 
was 'n mooi kans om in 'n ander land se sake besUssend in 
te gryp, en hy stuur dus 'n leer na Meksiko. Die Ver,enigde 
State, op die rand van die burgeroorlog, kon hom nie verhin
del' nie, en hy vervolg sy plan om Juarez te verslaan en '11 

regering van sy eie keuse aan Meksiko te gee. Dit het hom 
eel'S voor die wind gegaan. Die :B"'ranse onder generaal Bazaine, 
gesteun deur die teenstanders van Juarez, het die pr,esident 
op die vlug geja, en in 1863 bied Lodewyk Napoleon vir Maxi
miliaan, 'n broer van keiser Frans J osei, die posiesie van keiser 
van Meksiko aan. Maximiliaan het die aanbod aangeneem, 
maar die keiserskroon het vir hom 'n kroon van dorings geword. 
Die Amerikaanse burgeroorlog kom tot 'n end, ,en die Verenigde 
State eis onder die Monroe-leer, dat die Franse Meksiko moet 
verlaat. Lodewyk Napoleon moes terugkrabbel, en juis in die 
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tyd tDe Pruise besig was Dm vir ODstenryk te verpletter, is 
die teleurgestelde Pranse keiser verplig gewDrd Dm sy Meksi
kaanse ranggenDDt in die steek to laat en die Pranse trGepe uit 
MeksikD te verwyder. Maximiliaan kon hDm nie in sy pDsiesie 
handhaaf nie. Deur Juarez verslaan, is hy gevang en in J unip. 
1867 dDDdgeskiet. Dit was die treurige slDt van LDdewyk NapD
leDn so rDempDlitiek in Amerika, en die verwyt van verraad is 
teen hDm geslinger. Des te meer dringend was dit dus vir hDm 
na 1866 Dm iets skitterends tGt vGDrdeel van Prankryk tot stand 
tB bring. 

Die eerste gedagte van die Pranse keiser was Dm met 
Pruisiese tDestemming een Gf ander gebied te annekseer. Dit 
SDU dan as kDmpensasie vir SadDwa deur@aan, die gekwetste 
Pr~nse eergevDel streel, en aan Prankryk 'n uitbreiding van 
grense gee, vergelykbaar met die wat Pruise Dndergaan het. 
Bismarck het die Pranse sinspelinge in die rigting van "kDm
pensasia" nia aangemGedig nie, maar OGk nie beslis afgekeur 
nie. Hy het hulle "dilatDries hehandel." tDit was sy pDlitiek 
Dm vir LDdewyk NapDleDn aan 'n lyntjie te hDU en Gm hom 
vDDrstelle te laat m3iak wat teen hDm g,ehruik kDn wDrd. Sy 
diplDmasie was weer 'n sukses. LDdewyk NapGleDn, wat as 
die besDndere vriend van die Suid-Duitse state WDU deurgaan, 
het laat verstaan dat hy Dak met 'n stuk van hulle grDndgebied 
tevrede kDn gestel wGrd, en Bismarck het GDk hierdie vODrstel 
"dilatDries behandel" en in sy hart bewaar. Dit was 'n diplD
matieke skaakspel tussen 'n meester en iemand wat nGDit meer 
as 'n leerling kGn wees nie; en tDe gebeur iets wat die leerling 
die idee g,egee het dat hy· met een set die meester skaakmaat 
kDn sit. 

In 1868 breek 'n opstand in Spanje uit, en as gevDIg gaar
van het die trOGn vakant gewDrd. Die Spaanse regering sDek 
nDU na 'n k,andidaat en bied die krDGn vir 'n famielielid van 
kDning Willem I, prins LeDpold VDn HDhenzDllern, aan. Die 
mGDntlikheid, dat daar 'n Duitse VDrs, nGU verwant met die 
kDning van Pruise, op die Spaanse trDDn kGn kDm, het 'n groDt 
Dpskudding in Prankryk verwek. Onder die vDlk het die geroep 
Dm wraak vir SadDwa sterker as DDit tevDre weer Dpgegaan, 
en die GDr IDgsparty, wa t reeds geruime tyd in die hoe regerings
kringe aan die DpkDm was, het baie aanhangers gekry. Deur 
die minister van DDrlDg is hulle verseker dat die Pranse leer 
uitstekend tDegerus en slagvaardig was, en hulle wou hierdie 
kans Dm Pruise te verpletter en die dalende prestige van Prank
ryk in die hDDgie te bring, nie Gngebruik laat verbygaan nie. 
LDdewyk NapDleDn het Dnder die Gmstandighede gemeen dat 
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hy hierdie onverwagte internasionale episode minstens op 'n 
diplomatiese neerlaag vir Pruise moes laat uitloop, en in die 
eerste instansie met hierdie doel voor oe het die Franse regering 
met Pruise oor die saak onderhandelings gevoer. 

Dit was in die somer van 1870 en vakansietyd. Bismarck 
wat ook graag oorlog wou he en dus vir prins Leopold aange
moedig het om die Spaanse aanbod aan te neem, het in goeie 
verwagting na sy landgoed gegaan vir ontspanning. Koning 
Willem was in Ems, die bekende Duitse badplek. Hy was nie 
krygslustig nie, en ofskoon hy, as hoof van die Hohenzollerns, 
prins Leopold permissie gegee het om, a.."l hy wil, die aangebode 
kroon te aan vaar, het hy die saak nie baie ernstig opgeva t nie. 
By hom verskyn op 8 Julie die Franse gesant, Benedetti, en 
versoek hom om Leopold te verbied om die Spaanse aanbod aan 
to neem. Die koning antwoord vriendelik dat hy eintlik niks 
met die saak te doen het nie, want dit staan Leopold vry om 
te besluit wat hy wil, maar hy sal met die prins se vader praat. 
Die twee au here het daarop verder oorleg gepleeg, en die uitslag 
was dat Leopold op 12 Julie vrywillig vir die kroon bedank het. 

'n Mens sou se dat die oorlogsgevaar nou yerby was. Dit 
was die indruk wat Bismarck gekry het, toe hy van die be
danking van Leopold berig ontvang, en hy en sy vriende, Von 
Roon en Von Moltke, was bitter teleurgestel; maar die Franse 
regering het hulle weer stof tot dankbaarheid gege·e.Lodewyk 
Napoleon, aangespoor deur die oorlogsparty, wou van die reed"l 
behaalde klein diplomatiese oorwinninkie 'n groot diplomatiese 
neerlaag vir Pruise maak, en op 13 Julie nader Benedetti vir 
koning Willem met 'n merkwaardige versoek: hy moet sy spyt 
uitdruk dat hy vir prins Leopold v,erlof gegee het om die Spaahse 
kroon aan te neem, en hy moet belowe om so iets nooit weer 
te doen nie. Selfs die goedhartige ou koning het dadelik gevod 
dat hy nie sover kon gaan nie, en beleefd het hy Benedetti ~je 
v,ersoek van die hand gewys. Die Franse gesant probeer nog 
'n keer dies'elfde dag om die saak met die koning te bespreek, 
maar Willem laat hom weet dat hy 'n verdere onderhoud on
nodig ag, want hy meen dat na Leopold so bedanking die kwes·· 
sie as afgehandel kan beskou word. Heeltemal vriendelik e~ 
beleefd het alles toegegaan, en onder di,e indruk dat alles nOli 
reg is, stuur die koning 'n lang telegram aan Bismarck in 
Berlyn om hom oor wat voorgeval het, in te lig. In die slots~n 
gee die koning aan die hand dat die inhoud daarvan moet bekend 

gemaak word. 
Hierdie beroemde telegram in sy geheel gelees, het die 
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gebeurt'enisse in Ems geskilder soos hulle werklik plaasgevind 
het, nl. as beleefde onderhandelingsJ sondeI' belediging gevoer, 
en toe Bismarck dit aan Von Roon en Von Moltke voorlees, 
was die twee baie bedruk, omdat die kans op oorlog skynbaar 
hoe langeI' hoe kleiner geword het; maar Bismarck het 'n plan 
gemaak. Hy neem die telegram, krap 'n paar sinne uit, en 
maak dit verdeI' op sy eie mani,er vir die pel'S klaar. Sy 
redaksie was as volg: "N ada t die berig van die bedanking van 
die prins van Hohenz.ollern aan die Franse regering meegedeel 
was, het die Franse gesant in Ems aan Sy Majesteit die koning 
nog die eis gestel, dat hy hom out oris eel' om na Parys t,e te10· 
grafeel', dat Sy Majesteit hom vir altyd verbind om nooit weer 
sy toestemming te gee nie, as die HohenzoUerns op hulle kan
didatuul' mag terugkom. Sy Maj,esteit het daarop geweier om 
die Franse gesant weer te ontmoet, en het hom deur sy adju
dant laat weet, dat Sy Majesteit die gesant niks verdeI' mee te 
deel het nie." 

Die tweo oorlogsmanne het verras en bly opgekyk. J a, S0 

was dit goed. Die vredestyding het 'n uitdagende oorlogsfan
fare geword, en die Franse wou mos veg! Dit was werklik 'n 
geval van weersydse tegemoetkoming, want di'e gepubliseerde 
telegram was ook olie op die vuur van die blakende Franse 
krygstemming, en op 19 Julie is die oorlog verklaar. 

'n Geweldige storm van nasionale geesdrif, verdeI' aange
wakker deur Bismarck se bekendmaking van Lodewyk Napo
leon se anneksasieplanne, het 001' die helo Duitsland losgebars; 
en ook die suidelike stat'e het hul aandi,e kant van Pruise 
geskaal'. l\1aar nie met geesdrif aIleen het die Duitsers in die 
oorl"og gegaan nie. Uitstekend georganiseer en volgens haarfyn
uitgewerkte planne het hulle leers Frankryk ingetrek; en toe 
moes blyk dat dit in Lodewyk Napoleon se k'eiserryk, nieteen
staando die versekering van sy oorlogsminister, op militere ge· 
bied alles behalwe gunstig gesteld was. Die nodige voorbe· 
reidings was nie getr,ef nie, en in 'n reeks van bloedige gevegte 
is die Frans,e verpletterend teruggeslaan. Op 2 8eptember 
kapituleer I~odewyk Napoleon met 80,000 man by Sedan, en 
twee maande lat'er val die laaste groot grensvesting, Metz. Hier 
moes generaal Bazaine hom met 173,000 man oorgee. .N ou volg 
die beleg van Parys, waar die republiek in die tussentyd uit· 
geroep was, en op 28 J anuari,o 1871 het ook die hoofstad geka
pituleer. Die oorlog was verby! 

Nog vaal' die val van Parys het die Duitsers die 'grootste 
vrug van hulle oorwinning gepluk. In 'n roes van nasionale 
geesdrif het die suidelike state besluit om op dieselfde ba-sis 
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soos die noordelike hulle konstitusioneel onder Pruise met die 
res van Duitsland te verenig. HuUe het b.v. dieselfde regte aan 
dio sentralo ryksregering afgegee, en het op dieselfde manier 
verteenwoordiging in dio ryksraad en ryksdag (vroeer bonds
ra)ad en bondsdag) gekry; en op 18 Januarie 1871, in die prag
tig·e spieelsaal van die koninklike palBis in VersaiUes, is Willem 
I tot Duitse keis'er uitgeroep. Sy rykskanselier (vroeer bonds
kanselier) was Bismarck. Op 10 Mei is die vrede gesluit, en 
Frankryk moes die twee Rynse grenslande, Elsas en Lotaringe, 
grotendeels ou Duitse. gebi,ed deur verowering onder Franse 
heerskappy gebring, aan die Duitse ryk afstaan en 'n oorlog
skatting van vyf miljard francs binne drie jaar betaal. 

Ook Italie het sy voordeel uit die Duitse oorwinning getrek. 
N a Sedan is die Franse garnisoen uit Rome weggeneem, en 
die pOliS was weerloos. Hy kon die koning van Italie nie 
verhinder om sy intog in die stad te maak en dit tot hoofstad 
van sy koninkryk to proklameer nie. Hy kon alleen protesteer 
en in sy groot paleis, di,e Vatikaan, sy heerskappy voortsit; en 
op slot van sake het hy veel meer gewen as verloor. Afgesien 
v,an sy eng-omgrensde Vatikaanterrein, waar geen ander ~esag 
as sy eie geld nie, het hy ~een wereldlike magte oor enige 
gebi-ed meer behou nie, maar grotendeels as gevolg hiervan het 
sy geestelike gesag suiwerder en groter geword. Dit was nie 'l! 

toevallige sameloop van omstandighede da t die leer van die 
pouslike onfeilbaarheid in Julie 1870, d.w.s. gelyktydig met die 
uitbreek van die Frans-Duitse oorlog, afgekondig is nie. Hoe 
meer die wereldlike gesag van die pous bedreig en verminder is, 
des te verdeI' het hy sy aanspraak op geestelike gebied uitgebrei, 
en met des te meer nadruk het hy van die miljoene, wat tot hom 
as hulle geestelike leier opsien, geeis dat hulle aan sy onfeilbaar
heid in geestelike aangeleenthede glo en sy wilsbesluite en bevele 
uitvoel' en gehoorsaam. Hierby moet dan nog gevoeg word dat 
die pouslike onfeilbaarheidsverklaring ook teen die toenemendc 
ongelowige materialisme van die tyd gerig was, en dit bring ons 
tot die opmerking dat die twee nuwe Sentraal-Europese moond
hede, Duitsland en Italie, wat gelyktydig op nasionale basis en 
uit nasionale drang tot konstitusionele eenhede saamgesmee is, 
in die heersende materialistiese atmosfeer van hulle geboortetyd 
as vanself met die sug na materiele vooruitgang en territoriale 
uitbreiding vervul is. Sodra hulle sterk en groot was, het hulle 
nasionalisme in imperialisme oorgegaan; maar hiervan salons 
later hoor. Ons moet eers ons aandag aan die ontwikkeling van 
'n ander nuwe groot moondheid gee. 
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§ 5. Die Groei van die Verenigde State van Noord-Amerika. 

Ons het nou gesi'en hoe die grootste federatiewe staat van 
die Ou Wereld, nl. die Duitse ryk, tot stand gekom het. Ken
merkend van sy samestelling is veral die skepping van 'n sterk 
sentrale regering, met absolute gesag 001' sa~e van algemene 
belang en 4ie handhawing van die reg van die state om, wat 
hulle binnelandse aangeleenthede betref, Helfregerend te bly. 
Die vorste met hulle verskillende soort van parlemente (land
dae) het dus voortbestaan, en daar was ook plek in die ryk 
vir twee stedelike republieke, Hamburg en Bremen. Doeltref
fende sentralisasie, met behoud van plaaslike outonomi€, was 
ook die grondslag van die grootste federatiewe staat van diG 
Nuwe Wereld, nl. die Verenigde Stat'e. 

Die derti,en Amerikaanse state (simbolies voorgestel deur 
die dertien strepe op di,e Amerikaanse v lag) het nog 'n ge
ruime tyd na afloop van hulle vryheidsoorlog rondgetas na 'n 
geskikte stelsel van gemeenskaplike regering. Tot 1789 was die 
konstitusionele band tussen hulle van 'n baie onvaste aard. 
Daar was 'n soort van sentrale gesag, maar die had nie eel'S 
die bevoegdheid om belastings te hef nie en was taamlik mag
teloos. Die vandag nog geldende grondwet, wat in die jaar van 
die Franse Omwenteling ingevoer is, het aan hierdie onbevredi
gende toestand 'n end gemaak. Dit het in die eerste plek 'n 
st,erk sentrale gesag in die lewe geroep. Hierdie gesag berus 
by 'n president en twee wetgewende kamel's, die senaat en 
die huis van afgevaardigdes. Die president word op 'n indirekte 
manier, waarop ons nia hoef in te gaan nie, deur die burgers 
van die hele Unie vir 'n ampstyd van vier jaar gekies. Hy kan 
die wetsvoorstelle van die wetgewende liggame (hulle word ge
samentlik die kongr,es genoem) vir 'n beperkte tyd veto, en die 
uitvoerende mag Ie in sy hand. In laasgenoemde rigting met 'n 
sterk persoonlikheid kan outokraties wees. Hy het geen minis
ters nie; weI so@enaamde staatsekretarisse, wat onder hom oor 
die verskillende regeringsdepartemente gestel is, maar hy word 
nie, soos b.v. 'n konstitusionele koning of die president van die 
Pranse republiek, van verantwoordelikheid vir die doen en late 
van sy staatsekretarisse vrygestel nie. Die enigste beperking 
van sy mag as administrateur bestaan hierin dat belangrike 
aanstellings en verdrae deur die senaa t moet goedgekeul' word. 
Die eienaardige posiesie wat die Amerikaanse president inneem, 
moet verklaal' word uit die feit, dat in 1789 die idee nog bestaan 
het dat konstitusionele vryheid deur die absolute skeiding van 
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die uitvoerende en wetgewende magte verseker word. Daaram 
ook berm: die laasgenoemde mag definitief by die kongres. Dit 
omhels aIle sake van algemene belang, asook die reg om belas
tings te hef. Van die twee wetgewende kamers is die senaat die 
belangrikste. Elke sta,at, hoe groot of klein hy ook mag wees, 
stuur twee verteenwoordigers daarheen. In die huis van afge
vaardigdes daarenteen kry die state volgenshulle bevolkingsyfer 
verteenwoordiging. Die state behou hulle outonomie ten opsigte 
Van hulle ,eie plaaslike a!angeleenthede, en hulle regeringstelsels 
is op dies'elfde basis as die sentrale ingerig. In elke staat word 
'n goewerneuI' deur die burgers vir 'n vaste tydperk gekies. 
Hy heskik oor die uitvoerende mag, wat betref sake wat nie aan 
die sentrale regering oorgedra is nie, en hy staan in dieselfde 
konstitusionele verhouding tot die gekose wetgewende lig
game van sy staat as die president tot die kongres. Dit alles 
en nog veel meer word duidelik in die grondwet neergel€, en 
veranderings in hierdie beskrewe konstitusie kan nie, soos onder 
die Britse sisteem, eenvoudig deur g'ebruik ,of selfs deur gewone 
wetgewing ingevoer word nie. 'n Spesiale prosedure is daar
VOOI' vasgestel, en 'n amendasie van die Amerikaanse grondwet 
is aIleen moontlik, as daar 'n baie groot mate van unallimitei.t 
daaromtrent bestaan. Die hoe geregshof speel 'n baie belang
rike konstitusionele rol in Amerika. Dit besit die toetsingsreg 
ten opsigte van die wette van die kongres en die staatsparle
mente en ontkragtig deur 8y uitspraakenige wet wat met die 
bepalings van die grondwet in stryd is. So word ,ook die grense 
van uniale en staatsbevoegdheid suiwer g-ehou. 

Hierdie grondwet is in baie opsigte 'n konstitusionele mees
terstuk, en sy invoering het vir V,er-enigde State die moont
likheid geskep om vry van onderlinge wrywing hulle groot 
neentiende-,eeuse taak op te neem, nl. die opening, kolonisasie 
en ontginning van hulle groot westelike hinterland tot by die 
Stille Oseaan. Hulle was in hierdie opsig baie gelukkig. Sonder 
imperialisme kon hulle grond annekseer en tot 'n groot moond
heid ontwikkel, omdat die wereld na die weste toe oop en leeg 
was. Uitbreiding deur verowering en oor,heersing, d.w.s. impe
rialisme, was in hulle geval nie nodig nie. 

Die belangrikste konstjtusionele grondslag van die weste
like uitbreiding is nog v66r die grondwet van 1789 en weI deur 
die sogenaamde Ohio-ordonnansie vasgel1e. Dit was 'n wet wat 
die vroeere konfederasie in 1787 ,gepasseer het. Die aan
lei ding daartoe was die onsekerheid omtrent wat met die 
nuut-geopende Ohiogebied moes gebeur. M,oes state soos Virgi
nia of Massachusetts toegelaat word om agter hulle trekkende 
burgers aan hulle grense na die weste toe uit t'e brei? Die 
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ordonnansie, wat ook na 1789 van krag gebly het, het dit nie 
toegelaat nie. Die hele Dnbesette hinterland is tot uniegebied 
verklaar, en die beskikking daaroor is aan die sentrale regering 
opgedra. Aan mense, wat die Ameri~aanse burgerskap het of 
daarom aansoek doen, is vrygestaan om hulle in die nuwe gebied 
te gaan vestig en nuwe state daar te stig. Hulle ressorteer dan 
onder die direkte gesag van die president en die kongres, maar 
sodra so 'n "territory" 'n bevolking van minstens 60,000 vry 
inwoners het, word dit 'n selfregerende staat met sy eie gekose 
goewerneur en wetgewende liggame nes die ander state van 
die unie, en kry dit op presies dieselfde grondslag as hulle sy 
aandecl aan die sentrale regeringsorg'anc. Die Ohio-ordonnansie 
was 'n eenvoudige en praktiese konstitusionele oplossing van 
die uitbreidingsvraagstuk, en vinnig het die een nuwe staat nil 
die ander tot stand gekom, elkeen aangedui deur 'n addisionele 
ster op die Amerikaanse vlag. In hierdie tyd is ook bepalin~ 
gemaak in verband met die opmeet en verdeling van nuwe 
grond, en dis belangrik om op te let dat reeds in 1785 neergele 
is, dat in elke nuwe "township" 'n aansienlike blok vir skool
doeleindes gereserveer moet word. Met die groot instroming 
van immigrante uit Europa teen die middel van die neentiende 
eeu, het dit geblyk dat dit by die aanwerf en verdeling van 
grond nog nie bevredigend toegaan nie. Spekulantehet misbruik 
gemaak van die maklike manier, waarop nuwe grond in besit 
kon geneem word, en immigrante wat grond van hulle gekoop 
het, is op 'n skandelike manier uitgebuit. In 1862 is toe die 
beroemde ;,Homestead" -wet deur die kongres gemaak. Dit 
het bepaal dat elke meerderjarige man, wat 'n burger van die 
Verenigde State is of dit wil word, hom Dp 'n stuk opgemete 
nuwe grond van 'n vasgestelde grootte mag vestig en dit na 
vyf jaar van behoorlike bewerking teen 'n geringe prys in. 
eiendom kon kry. Sowat 75,000,000 morge is onder hierdio wet 
uitgegee. In die tussentyd het verbeterde verkeerswee en -mid
dels ook tot die ontwikkeling van die binneland bygcdra. 
Stoombote op die Hudson en die Mississippi met sy takstrome 
het nuwe moontlikhede van afset vir die binnelandse boer ge
open; en spoorwegmaatskappye het groot grondskenkings van 
die unieregering gekry en hulle lyne na die weste toe uitge
stoot. Ook deur die bou van kanale is goedkoop vervoer bevor·· 
del'. BuitengeWDon belangrik was die opening van die Erie
kanaal in 1825. Dit het die natuurlike waterweg van die Hud
sonrivier tot in die gebied van die groot mere verleng, en Nu
York tot uitvoerhawe van die ontsaglike en ryk noordwestelike: 
binneland gemaak. 

465 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



GESKIEUENIS VIR SUID-AFRIKA. 

Die volgende opgawes van bevolkingsyfers gee ons 'n in
druk van die groei van die Verenigde State. In 1800 was die 
bevolking 5.3 miljoen; in 1830, 12 miljoen, in 1860, 31 miljoen; 
in 1880, 50 miljoen, en in 1900, 76 miljoen. Veral die ontwik
keling van die nuwe noordwestelike state, waarheen die stroom 
van Europese immigrasie besonder sterk geloop het, is merk
waardig. In 1800 was daar 50,000 inwoners; in 1830, 1,610,000; 
in 1860, 9 miljoen; in 1880, 17 miljoen, en in 1900, 26 miljoon. 
Dis om to watertand as ons sulke syfers sien. Waar bly Suid
Afrika, as ons vergelykings maak? Maar ons moet onthou dat 
die Verenigde State 'n besonder geseende en ryk land is, en 
nie 'n inheemse naturelle-probleem meer het nie. Die ver
spreide Indianestamme, wat as j,agters in die bosse en op die 
vlaktes rondgedwaal het, was te gering in getalsterkte om die 
opmars van die blanke beskawing gedurende die neentiende 
eeu merkbaar to belnvloed (laat staan teenhou), en het terug
geval en verdwyn. 

So sien ons dan, hoe die hinterland van die groot republiek 
met reusespronge gekoloniseer is. In die noorde trek die vry 
man die westelike wereld in. Hy kap die bosse v66r hom oop, 
en saag self die planke waarvan hy sy huis ma,ak. Hy kry sy 
grond en boer, en binnekort is daar in sy omgewing 'n skool, 
'n kerk, 'n dorp. Die bosse is uitgedun; waar vroeer oerwoud 
was, glinster koringare goudgeel in die son; en op heuwel en 
vlakte wei _perd en bees ,en skaap. In die suide het die uitbrei
ding ook vinnig geg·aan, nog vinniger as in die noorde; maar 
die trekker was hier die grootbger, die aristokratiese plantasie·· 
besitter, wat vir sy katoen altyd meer grond in beslag geneem 
het. Sy slawe het hy met hom geneem om die harde werk te 
doen, en agter hom aan sukkel-sukkel het die arm-blanke ge
kom, 'n produk van die slawerny, te swak om 'n aristokraat 
to wees, te trots om soos 'n slaaf te werk. Hemelsbreed was nog 
die verskil tussen suide en noorde, en uit hi-erdie verskil in di8 
tyd van uitbreiding is die groot botsing, die Amerikaanse bur
geroorlog, gebore. 

In die noordelike state was slawerny verbode, en die vraag 
het opgekom of dit in nuwe state toegelaat moet word. Die 
suidelike aristokrate het geantwoord: "J a!" want sonder slaw8 
sou hulle of hul seu:ns nie hulle winsgewende katoenboerdery 
in die nuwe lande kon voortsit nie. Die noordelike Amerika
ners daarenteen het onder filantropiese belnvloeding die sla
werny meer en meer as 'n vloek en 'n nasionale skande beskou, 
wat tot 'n mienimum beperk moes word, en sterk propaganda 
vir algehele emansipasie het van sekero kringe onder hulle 
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uitgegaan. Daar is b.v. die emansiepasieblad, The Liberator, in 
1831 gestig, en die Anti-slavery ,Society, wat twee jaar later 
tot stand gekom het. Geweldig was ook die uitwerking van 
Harriet Beecher Stowe se Uncle Tom's Cabin. Voorlopig egter 
het die slawestate in 'n baie gunstige posiesie verkeer. Onder 
'n reeling van die kongres, die sogenaamde Missouri-kompro
mis, was in 1820 bepaal dat hierdie nuwe staat 'n slawestaat 
sou wees, en dat wes daarvan die 36V2 breedtegraad die skei
ding tussen slawerny en vryheid sou aandui. Dit het 'n groot 
nuwe wereld vir die slawe-eienaars oopgemaak, en hulle het die 
tyd sien nader, wanneer hulle met hul slawe die Stille Oseaan 
sou bereik. Toe word in 1848 goud in Kalifornie ontdek, en 
omdat die bevolking wat daarheen gestroom het, geen planta
siebesitters was nie en die slawerny nie daar wou duld nie, het 
KaliforIllie as 'n "vry" staat onder die Unie gekom. Dit het 
die slawe-eienaars baie onrustig gemaak, want elke nuwe "vry" 
staat het twee meer stemme teen hulle in die senaat gebring; 
maar in 1857 skep hulle weer moed. In die jaar lewer die 
hoe geregshof in die beroemde Dret Scott-saak Tn uitspraak wat 
hierop neergekom het: Aangesien die "territories" die gemeen
skaplike besit van die Verenigde State is, en aangesien niemand 
'n noordelike burger mag hinder om met sy eiendom daarheen 
te trek nie, en aangesien sla we tot die eiendom van die suide
like burgers behoort, derhalwe mag ook hulle hul met slawe-en-al 
in die "territories" v-estig. Die gevolg van hierdie u'itspraak 
was dat die wrywing tussen Noord en Suid nog bitterder en 
ernstiger geword het. 

Die stryd tussen die "vry" en slawe-stat~ was grotendeels 
identies met die tussen die twee groot politieke partye, die 
republikeinse OIl die demokratiese. Eersgenoemde het die be
lange van die industriele en kommersiele elemente, ,asook van 
die meer intensiewe landbou, verteenwoordig, en wou, om vinnige 
ontwikkeling to bevorder, die mag van die sentrale regering 
teenoor die state liewer vermeerder as inkort. Die demokratl~ 
daarenteen het grotendeels uit suidenaars bestaan, wat onbe
lemmerd hulle eie ekonomiese gang wou gaan en die staatlike 
seliregering tot 'n maksimum wou uitbrei. Die vinniger ont
wikkeling van die noordelike state sou in elk geval die uit
eindelike oorwinning van die republikeine verseker het, maar 
'n splitsing onder hulle opponente het dit nog verhaas, en in 
1860 is Abraham Lincoln, die republikeinse kandidaat, tot 
president gekies. Die katoenstate het gemeen dat daar nOll 
net een redding vir hulle was: hulle moes uit die Unie tree t 
In Desember 1860 pleeg Suid-Karolina "sesessie"; en kort 
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daarop volg nog tien suidelike en middelstate (daaronder ook 
Virginia) sy voorbeeld. Hulle sluit hul tot 'n aparte "konfe
derasie" saam, en kies hulle eie president, Jefferson Davis. Dit 
het gelyk asof die werk van 1789 ongedaan gemaak was; maar 
die wapens moes nog besluit of 'n staat onder die grondwet 
die reg had om uit die Unie te tree. Lincoln en sy kongres 
het dit ontken. 

Dis geen wonder dat die Suide die oorlog verloor het nie; 
die wonder is dat die Noorde so lank vir die oorwinning moes 
veg, van April 1861 tot April 1865. Elf suidelike state met 
'n bevolking van nege miljo-en, waarvan vyf en 'n half miljoen 
blankes was, het teenoor drie-en-twintig noordelike state met 
twee-en-twintig miljoen inwoners te staan gekom. Vir die 
langdurige verset van die suidenaars kan verskillende rede~ 
aangegee word: H ulle was besiel met 'n geesdriftige ge] 00 [ 

dat die reg aan bulle kant was; hulle het gevoel dat hulle 'n 
mooi ou patriargaalse samelewing, waarin die neger as slaaf 
betel' daaraan toe is dan as hy vrygestel word, teen ondergang 
verdedig. Buitendien het die arm-blanke as soldaat onder aris
tokratiese leiding uitstekende vegmateriaal gelewer; en om alles 
te kroon, het die Snide in Robert Lee van Virginia 'n militere 
leiel' van uitstaande bekwaamheid gehad. Selfs sy gevaarliksh~ 
opponent, generaal Grant, sou in 'n gelyke stryd dit moeilik 
teen hom volgehou het; maar die stryd was nie gelyk nie. Nie 
alleen in getalsterkte nie, maar ook in rykdom en dus in toe
rusting, het die noordelike state hulle teenst-anders yer oortref. 
Hulle kon b.v. ook dio suidelike kuste blokkeer, en deur die 
uitvoer van katoen to belet, die bronaar van die suidelike wel
vaart toeknyp. Baie taai was die verset van die suidelike state. 
Op land het dit 'n lang reeks v-an besonder bloedige gevegte 
gekos om hulle krag te breek; ook op see het hulle baie la~ 
gegee; hulle gepantserde skip, die Me'1'rimac, het b.Y. veel skade 
aangerig, voordat dit in April 1862 deur die Jfonitor in 'n 
geveg, wat 'n nuwe tydperk in die oorlog op see geopen het, 
stukkend geskiet is; en die Alabama, in Engeland gebou en 
dus 'n bron v-an groot internasionale wrywing, waarvan ons 
reeds verneem het, het in sy omswerwings gevoelige verliese vir 
die noordelike skeepvaart veroorsaak (van sy besoek in Tafel
baai getuig nog die Kaapse liedjie: "Daar kom die Aliebama; 
die Aliebama vel' 001' die see") ; maar die enduitslag was on
vermydelik. Na vier jare van heldhaftige worsteling moes die 
suidelike state hulle onderwerp. 

Die U nie was gered; - en aan die Amerikaanse sla werny 
het 'n end gekom. Op 18 Desember 1865 is die dertiend,~ 
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amendement:, wat die voortbestaan daarvan in die he1e Unie 
verbied, in die gl'ondwet opgeneem. Lincoln, wat onwrikbaar 
sy besluit, om die nasion ale erfenis ongeskend vir die nageslag 
te bewaar, geharidhaaf het, kO!Il die vreugde 'smaak Dm die v'ol
voering van sy taak te aanskou; maar wat aan Washington 
beskore was, n1. om na jare VJ8n stryd sy volk ook in dae van 
vr,ede te lei, is nie aan hom gegee nie. Op 9 April 1865 het 
Lee vaal' Grant se geweldige oormag gekapituleer, en vyf dae 
later is Lincoln deur 'n half wa,ansinnige sluipmoordenaar 
doodgeskiet. Hy was 'n baie groot man, groot in alle opsigte; 
Lank en skraal, 'n ti,epiese "Uncle Sam "-figuur, maar groot 
veral van verstand, gees en ha.rt. 

Na die burgeroorlog het die Verenigde State nog vinniger 
as tevore vooruitgegaan. Die spoorwegverbinding van San 
Francisco met die ooskus is voltooi. Die immigrasiestroom het 
nog sterkel' gevloei, en die kolonisasie van die binneland" veral 
van die wyd-uitgestrekte', goed-bewaterde en vrugbare gebied 
van die MIssissippi en sy takstrome, het die landbouproduksie 
enorm verhoog. In 1860 was daar 2 miljoen plase in die Ver
enigde State, met 'n landboubevolk,ing van 6 miljoen; in 1880 
wa,s die syft'I's respeK"tieflik 4 en 8 miljoen; en in 1900, 53;4 
en 10Y2 miljoen. In 1860 was die v,eebesit as volg: 25Y2 miljoen 
beeste, 61/t miljoen perde, 22Y2 miljoen skape en 33 miljoen 
varke; in 1880 vind ons respektieflik 331;4 miljoen, 111/4 mil
joen~ 403;4 milj'Oen en 34 miljo,en; in 1900, 44 miljoen, 13Y2 
miljoen!, 42 miljoen en 37 miljoen. In 1860 is geprDduseer 173 
miljo('n bOt-sels kOl'ing, 840 miljoen boesels mielies, en 6014 mil
joen ])('ond (gcwig) wol; vir 1880 was die betreffende syfers 
500 miljDen, 1,700 miljoen en 232Y2 miljoen; en vir 1900 5221;4 
miljoen, 2,100 miljoen en 290 m,iljDen. In landbou-onderwys, 
boere-koopeI'lasies" bemarkings-''l'ganisasie, die uitvinding en ge
bruik van betel' landbou-gereedskap (dors- en maaimasjiens, 
roomafskeiers, stoom- en motorploee ens.), het Amerika die 
wereld gelei; en hierdie faktDr,e het ook baie tot sy ontwikkeling 
bygedra. Gelyktydig word kool, yster en ander minerale op 
enorme skaal ontgin en gebruik, en die Amerikaanse industri,e, 
deur hoe invoerregte teen buitelandse kompetiesie beskerm, het 
verbasend toegeneem en die nasionale weI vaa,rt nog verdeI' ge
weIdig laat styg. 

Tekenend hiervan was ook die opkoms van 'n hele reeks 
van kolossale stede~ sommig,e waarvan reeds vaar die end van 
die eeu hulle plek naas die grootste stede van die Ou We;r:e1d 
kon inneem. Alles het op ongekende groot skaal g.egaan. In 
spoorwoo, wat privaat ondernemings gebly het, in die indus-
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trie, die handel en in "Wall Street," die setel van die Ameri
kaanse geldmag in Nu-York, is reusagtige fortuine gemaak; 
maar nie alleen die miljoeners was ryk nie; lOok, (die yolk 001' 

die algemeen was welvarend, en daar was geld om stede met 
pragtige geboue te versier,. om universiteite en biblioteke op te 
rig en uit te brei en om die onderwyis in alle r:igtings op 'n 
hoe peil te bring. 'n Geseende land dus, maar natuurlik nie 
sonder sy skadusye nie! Die "Trusts" het b.v. gedreig om 
7n nasionale gevaar te word, en nerens in die we'reld het die 
materialisme dieper in die volksgees ing,edring as in Amerika 
nie. Die aanbidding van "the almighty dollar" het bedrywig
heid en '0ndernemingslus baie sterk bevorder, maar het ook 
korrupsie in die politiek in die hand gewerk. Die ,,:bustle" van 
die "Yankee" het ISy voordele, en Suid-Afrika kon met vrug 
'n bietjie meer daarvan invoer, maar dit lei ongetwyfeld ook 
tot oppervlakkigheid. 

'Dat die groot Amerikaanse republiek nieteenstaande sy ge
weldige groei en sy materialisme nie imperialisties geword het 
nie, is maklik verklaarbaar. ; Die land~s so groot. en ryk, dat 
di.e Amerikaner vir 'n lang tyd al sy energie binne die greruse 
daarvan in beoefening kon bring en geen rede had om na kanse 
vir kapitaalbelegging daarbuite te soek nie. Hierin het egter 
langsamerhand verandering gekom. Teen die end van die eeu 
het die oliekonings van Nu-York in l\lIeksiko en Suid-Amerika 
groot belangstelling begin ontwikkel, en Amerikaanse handels
verbindings met die treurig verwaarloosde oorblyfsels van die 
Spaanse koloniale ryk in die W es-Indiesc eilande het in 1898 
tot 'n oorlog tussen die Verenigde State en Span;je gevoer. 
Die oI.!mag van laasgenoemde land het onmiddellik aan die lig 
getree. V66r die end va,n di.e jaar was die oorlog v,erby, en 
die Verenigde State het Cuba;; Q::;Jok die laa:ste oostelike besit
ting van Spanje, nl. die Filippynse .eilande, onder die besker
ming van die sterrevlag gebring. Met 'n nuwe belangstelling 
in buitelandse aangeleenthede gaan die V.S. so die twintigste 
,ceu binne, en dit lei hulle ook daartoe om in 1903 in die 
kroniese troebele van die Middel-Amerikaanse republiekies in 
te gryp en so 'n gebiod vir die aanle van die Panamakanaal 
te verwerf. 'n Groot oogmerk daarby was om die s1agvaardig
heid van dje .Amel'ikaanse vloot to verhoog. 

Hierdie wonderwerk van die Amerikaanse tegniek die 
b 

U I , 

aan ou waarvan o.a. ook alleen moontlik was, omdat di,e mediose 
wetenskap in die tussentyd ontdek het hoe om dodelike koors
streke ges'Ond te maak, nl. deur die uitroei van die kiemdraende 
muskiet, het in 1913 sy voorlopige voltooiing bereik, maar ver-
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beterings om die deurvaart van die graotste skepe mooutlik· h: 
maak, het later nag gevolg. President Roosevelt het hom sterk 
hiervoor beywer. In hom het die Verenigde State v,an 1901 tot 
1909 'n man \Tan verbasende energie en dryfkrag aan die hoof 
gehad. Sy str,€we was om na binne toe die "Trusts" onsilladelik 
te maak en teenoor die buitewereld die krag en grootheid van 
sy land te beklemtoon. Hy het dus die aanleg' gehad om 'n groot 
imperialis te w~es. En tog, selfs in sy tyd was die Verenigde 
Sta.te op slot van sake nie imperialisties nie, altans nie op die 
manier, waarop die Europese imperialisme hom veral in Afriika 
geopenbaar het nie. Die grondgedagte van die Amerikaans.e 
bu:itelandse politiek was nog altyd soos Monroe dit in sy be
roemde boodskap uitgespreek hetl, en wat as volg kan gelnter
preteer word: Die Verenigde State laat hulle nie met die aan
geleenthede van die Ou Wereld in nie, maar gedoog ook nie 
dat Europa die vryheid van enige Amerikaanse republiek 
aantas nie. In die Nuwe W,ereld het di,e le-q.se "Hande w:eg!" 
gegeld. In Afhka, soos ons nou sal sien, was di.e Europese 
wagwoorcl: "Anneksasie!" 
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DIE NUWE ANNEKSASIETYD IN SUID-AFRIKA BEGIN. 

~ 1. Die Anneksasie van die Diamantvelde. 

Die sieniese opmerking word somtyds gehoor, dat die Wit
man. as hy sy heerskappy 001' die SWlartman wjJ uitbrei, die 
sendeling vooruit stuur om die pad vir die handelaar en die 
solda3Jt te baan. Ons sa} op die kwessie of so 'n bewering billik 
en juis is, nie ingaan nie, maar in die verbygaan wil ons se dat, 
selfs as die waarh'eid daarvan t'oegegee word, dit nie noodsaak
lik blaam werp op die Europese besetting van barbaarse lande 
nie. Veral in Afrika,. wat vir meer eeue as ons bek,ende his
toriese verlede omspan, 'n toneel van bloedige oorloe en ander 
wreedhede was, 1.et die koms van die Europeaan vir die inboor
ling veel meer goeJ as kwaad gebring. Wiaar ons weldr3J sal 
oorgaan om die verdeling van Afrika onder die Europese state 
te beskryf, is dit go.ed om daaraan te dink dat imperialisme ook 
groot weldade :um die wereld bewy,s het. Ons kom later hierop 
terug. Die punt in die bo-.aangehaalde opmerking wat ons nou 
interesseer, is die groot 1'01 wat die sendeling ongetwyfeld in 
die opening van onbekende streke gespeel het. 

In ons noordwestelike binneland was dre sendeling, en nie 
die boer nie, die pionier; en een van die uitstaande figure in 
hierdie verband was Robert Moffat. Omstre.eks 1820 het hy sy 
werk onder die Betsj'oeana.s en Matabeles begin, en eel'S na 'n 
vyftigjarige werksaamheid, wat o.a. die v,ertaling van die Bybel 
in Setsjoeana ingesluit het, het hy Koeroeman, sy eintlike staan
plek, finaal verlaat. Een van sy opvolgers da3Jr was John 
1\laekenzie, van wie ons nog meer Sial v,crneem, maar hy was 
maar een van baie wat op Moffat se spoor die pad na die noorde 
ingeslaan het. Lank vaal' 1870 het die een sendelinggeselskap 
na die ander dieselfde koers gevat, en vaal' en agter hulle het 
ook die handelaars getrek, totdat d3Jar eindelik 'n gebaande 
weg was, die beroemde "missionaries' road." Hierdie sende
lingpad het 'n baie belangrike 1'01 in ons geskiedenis gespeel. 
Vir Rhodes 1.et dit tot sy politiek van noordelike uitbreiding 
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gevoer~ en waar hierdie politiek, soos ons nog sal sien, met die 
ant ginning van ons min,erale rykdom so nou saamha1ng, en son
der die geldmag wat daaruit ontstaan het, moontlik nooit deur
gevoer sou geword 1,et nie, is dit interessant om op te let, dat 
die eintlike geboorte van hi~rdie geldmag in die onmiddellike 
nabyheid van die semlelingspad plaasgevind het. 

In die teenwooordige Hopetown-distrik, naby die plek waar 
die sendelingwaens vir 'n halwe eeu deur die Oranjerivier ge
g!aan het, is in 1867 die eerste diamante gekry! 

Die vondste in hierdie omgewing het egter nie voortgeduur 
niel, en dit het geblyk dat die grond langs die Vaalrivier op 
veel l'yker a,an diamante was. In 1869 was die streek tussen die 
Vaal- en die Hartriv/ier die toneel van die grootste bedrywig
heid van diE- toestromende delwers; en toe kom die groot ont
dekking. Tot dusvel' was die diamante aUeen in spoelgrond 
g,evind, maar in 11870/71 is vel' van die riviere af, in die groot 
driehoek tussen die Vaal, die Orange en die westelike grens 
van die gewese Griekwareserwe van Philippolis, sulke v,erba
sende vondste gedaan,dat die aUuwilale rivierdelwerye vir 'n 
tyd byna leegg,(~loop h('t. Die groot "rush" na wat vandag 
Kimberley is, het begin. Uit aUe hoeke van Suid-Afrika en van 
oorsee het duisende daarheen getrek om huUe fortuin te so,ek. 
Hoe ryk die nuwe droe delwerye werklik sou blyk te wees, ho,e 
onuitputba<ar bynaf omdat huUe slegs die boonste laag van ont
saglike diep, diamanthoudende, vulkamiese pype was, kon nie
mand nog weet nie; maar waarom sou die delwers hulle met 
geologiese bespieelings besig hou? Die diamante was in groot 
hoeveelhede daar vir hulle am uit te haal, en hulle het dit ge
daa·n en in tente gewoon, en so die stad Kimberley begin. Oak 
oar politieke en regeringsvraagstukke het hulle hul nie baie 
moeg gemaak nie. Na die delwerye .tussen die Vaal- en die 
Hartrivier het die Transvaalse regering 'n kommissaris gestuur 
om 001' die afpen van "claims" 'n wakende oog te nou en die 
orde te handhaaf; en in die gebied suid van die Vaalrivier het 
die Vrystaatse regering soortgelyke maatr,eels getref. Vir die 
delwers was hicJ'die reelings nie onaangenaam nie. Hulle het 
komitees gevo:rm om die beamptes te help, en vir d,ie res het 
hulle gegrawe en die kamplewe" so goed of so sleg hulle kon, 
geniet. Drank 11et natuurlik nie ontbreek nie, en vegpartye was 
nie onbekeno nie, maar dit het in elk geval nie wilder en selfs 
minder wild toegeg3Jan as in Kalifornie en Australie twintig 
jaar tevore. 

Die taak am in die delwerskampe wet en orde te handhaaf, 
het die Vrystaatse en Transvaalse regerings op 'n hehoorlike 
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manier uitgevoer, maar die Kaapse goewerneur het gemeen dat 
hulle da,arvan onthef mOtes word, en die anneksasie van die 
Diamantvelde het gevolg. Die geskiedenis hiervan is enigsins 
ingewikkeld, en ons moet, om 'n jUlste begrip daarvan te kry, 
'n bietjie terugblaai. 

Die eintlike diamantgebied, die reeds aangeduide driehoek, 
he.t gelel tussen die vroeere verblyfplek van Adam Kok se 
Griekwas, n1. die Philippolis-streek, en dite land van hulle weste
like st8Jmgenote, wat by twee dorpies, Griekwastad en Campbell, 
gekonsentreer, wes van die Vaalrivier gtewoon het. Teen die 
begin van die Groot Trek was Andries Waterboer die hoof in 
Griekwastad; verdeI' nO'ord en heeltemal onafhanklik van 
Waterboer het Cornelis Kok 001' sy afdeling van die Griekwas 
in Campbell gesag gevoer ;en in Philippolis was 'n gelyknamige 
voorganger van die bekende oostelike Griekwakaptein aan die 
hewind. Die land wes van die Philippolls-strteek tot aan die 
Vaalrivier is nooit deur Griekwas bewoon nie, en hulle het geen 
ander aanspraak daarop gehad nie, as dat hulle somtyds daar 
gaan jag het. Die Vterdragstelsel van die j;are '30 en '40 het 
egter daartoe gelei, dat die Kaapse regering by implikasie aan 
Andries Wa:terboer die reg toegese het om oos van die Vaal
rivier, d.w.s. buitekant sy eie gebied, 'n soort van gesag uit te 
oefen, want volgens die verdrag wat ,in 1834 tussen hom en 
sir Benjamin D 'Urban gesluit is, het die kaptein van Griekwa
stad vir 'n vasgestelde jaarlikse vergoeding onderne.em om die 
noordelike grens van die Kolonie van Kheis tot by Ramah te 
help beskeI'm. Albei hierdie pltekkies Ie op die Oranjerivier, 
die eersgenoemde direk wes vlan Griekwastad en Ramah 'n 
entjie oos van die teenswoordig.e Hopetown. Nou vind ons dat 
Andries Waterboer van tyd tot tyd aanspraak op heerskappy 
oos van die Vatalrivier maak, en dat hy O'ok na die noorde toe 
sygesag probeer uitbrei. Omstreeks 1838 het hy in bondgenoot
skap met die Adam Kok v,an Philip polis van hierdie tyd, wat 
toe net k~ptein geword het, teen Cornelis Kok van Campbell 'n 
oorlog gev'Oer, wat op 'n neerlaag vir die laasgenoemde uitge
loop net. In hierdie tyd het die oorwinnaars die sogenaamde 
GriekwagebiC'd under hulle verdeel, maar die bewyskrag van 
die v.erdTIag wat hulle destyds onderling gesluit het, is nie baie 
groot nie. In die eerste pleK word die skeiding tussen hulle 
deur 'n punt, nl. Ramah, aangedui en nie deur 'n lyn nie, en 
verdeI' moet heklemtoon word, dat Andries Waterboer se heer
skappy 001' Campbell nooit in werklikheid bestaan het nie. Die 
feit is dat die kaptein van Griekwastad nooit buitekant sy eie 
onbetwiste gebied g,esag gehad het nie. Oos van die Vaalrivier 
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het sy mense nie gewoon nie, en sy vae aansprake hier is dus 
nie deur effektiewe besitname bekragtig nie" en Cornelis Kok 
het ook na 1838 as 'n onafhanklike hoof in Campbell bly regeer. 

Toe die Boere tydens die Groot Trek hulle in die suidelike 
Transoranje begin vestig, het die kwessie van skeidingslyne om 
begryplike redes baie dringend geword. Adam en Cornelis Kok 
wou nl. graag grond a8ln die Boere verkoop, en hulle wou dus 
'0p so veel gebied as moontlik beslag Ie. In hierdie tyd hoor 
ons dan van 'n duidelike wesgrens van Adam Kok se gebied; 
dit het gestrek van Ramah oor Davidsgraf, by die sameloop van 
d,ie Riet- en die Modderriviere, na Platberg op die Va8llrivier, 
noordwes van die teenswoordige Boshof; en ons vind dat die 
Boere oos van hierdie lyn van Adam Kok se Griekwas. en wes 
daarvan tot suid van die Modderrivier van Cornelis Kok plase 
koop. Andries Waterboer hou hom v'oorlopig stil, maa!r die 
inkom van die Boere het hom seker nie aangestaan nie, want 
hy was sterk onder sendelinginvlo,ed. Hy was 'n kwekeling 
van 'n sendingskool, en Griekwastad was 'n belangrike sende
lingsentrum. Vaar 1848 het hy egter nie meer gedaan as om 
op 'n rondskrywe, wat die m8lgistraat van GoLesberg in 
1845 ook aan hom gerig het, te antwoord dat sy gebied 
in 'n oostelike rigting tot by Ramah loop. \Tan sy sogenaamde 
heerskappy oor Campbell se hy geen woord nie! In die verdrag, 
wat Maitland in 1845/46 met Adam Kok gesluit hot, word die 
oost,elike grens van Philip polis dan verder duidelik beskryf. 
Sy aanspraak op grond noord van die Modderrivier is nie erken 
nie, en die lyn ;Ramah-Davidsgnaf vorm sy wesgrens. 

By die anneksasie van die latere Vrystaat in 1848 het sir 
Harry Smith, wat hom nie aan kleurling-slimpraatjies gesteur 
het nie en nogal deurtastena was, die sogenalamde aansprake 
van Andries Waterboer en Cornelis Kok op gebied oos van die 
Vaalrivier as ongeldig verklaar. Hy proklameer eenvoudig 
dat die land tussen die Oranje- en Vaalriviere en di.e Drakens
berge onaer Britse soewereiniteit gebring is, en terwyl hy die 
name v8ln Mosj,es, Adam Kok en ander hoofde, wat binne hier
die gTense erkende gesag voer, noem, word van Andries Water
boer en Cornelis Kok hoegenaamd geen melding gem3Jak nie. 

·T'oe nulle hierteen protesteer, het Warden, die Britse resident 
in Bloemfontein, die saak ondersoek, en sy bevinding was: dat 
Cornelis Kok se aanspraak op gebied suid van die Vaalrivier 
aIleen gemaak is om hom in sna8lt te stel om grond daar aan 
Boere te verkoop; dat hy en Andries Wat,erboer albei hoorde 
is, "residing with their peopLe beyond the Vaal River;" en dat 
huIle daar meer grond besit as wat hulle kan gebruik. Sir 
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Harry Smith het hierop voortgegaan met sy nie-erkenning van 
Andries Wa,terboer en Cornelis Kok se aansprake, en laasge
noemde sou nie meer t'Degelaat word om plase aan Boere in die 
Soewereiniteitsgebi,ed te verkoop nie. Die Soewereiniteitsrege
ring het konsekwent hierdie standpunt gehandhaaf en self 
plas.e in die betwiste gebied uitgege,e en laat registreer. Sir 
George Cathcart het dicselfde politiek gevolg en die posiesie 
nog duideliker gemaak. In Desember 1852 sterf Andries Water
boer, en toe sy seun en opvolger, Nik,olaas W 3!terboer, met die 
versoek kom dat die verdrag, wat in 1834 tussen sy vader en die 
Kaapse goewerneur gesluit was, met hom vernuut moet word, 
weier Cathcart om dit te doen. Na 1852 waS: daar dus geen 
geldige offisliele dokument meer, wat kon aangehaal word as 'n 
erkenning van Britse kant, dat die kapt,ein van Griekwastad se 
gesag t'Dt by Ramah strek nie. 

Toe die onafhanklikheid van die Vrystaat in 1854 erken is, 
het die Britse regering dit a,s 'n uitgemaakte saak heskou, dat 
die Vaalrivier die noord- en wesgrens van die republiek vorm. 
Hierdie duidelike posiesi,e het die Vrystaatse regering toe enig
sins gaan vertroebel. H ulle het weer op die ou aanspraak van 
Griekwastaden Campbell op Oos-Vaalse grondregte ingegaan, 
en ofsko'On die politieke geS3!g van die Vrystaat op die hele 
gebied tot aan die mond van die V 3Jalrivier nie prysgegee is 
nie, is van Vry!'taatse kant erken dat die Wes-Vaalse Griekwas 
sekere grondr,cgte binne die Vrystaat besit, en is 'n Iyn getrek 
om in hierdie opsig die skeiding tussen Nikolaas Waterboer en 
Cornelis Kok se terreine a3!n te duL Die w:as die Vetberglyn 
van 1855, wat van 'n punt op di,e Ramah-Davidsgraf-lyn, om
trent halfpad tussen die twee plekke, in 'n noordwestelike rig
ting na die Modderrivier gel'Oop het. Hierdie toegee:fiikheid van 
die Vrystaatse regering was waarskynlik 'n fout, want Nikolaa,s 
Waterboer is nie daardeur tevrede gestel nie, en dit het hom 
'n nuwe afspringplek gegee om die ou wye aansprake van sy 
vader op heersersregte oos van dre Vaalrivier te herha,al. Kort 
hierna gebeur dan nog iets wat hom die geleentheid verskaf 
om sy vader te oortref en 'Ook die Campbell-gronde in sy aan
spraak in te sluit. 

In 1858 sterf Cornelis Kok, ,en sy neef, Adam Kok van' 
Philippolis, word vol gens sy wens en die van die Campbell-raad 
(want elke Griekwakaptein het met 'n raad geregeer) kapltein 
van Campbell. Hierteen het Nikolaas Waterboer geen beswaar 
gemaak nie, maa,r 'n paar jaar later was hy nie meer so beskeie 
nie. In 1861,: toe Adam Kok besig was met reelings om met sy 
mense na Griekwaland-Oos te tr.ek, gee hy v·olmag aan 'n Vry-
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staatse agent, Henry Harvey, om aan die Vrystaatse regering 
te verkoop "all the open ground which shall be found to belong 
to the (Philippolis) Griqua government as w,eU as the right 
and title to the Griqua land formerly possessed by Adam Kok 
and his people, likewise that of the late Cornelius Kok.~' Die 
koop het deurgeg3Jan vir 'n som van £4,000; en in 11862 was die 
posi.esie dus as volg: Kragtens die proklamasie van sir Harry 
Smith van 1848 was die Vrystaat in hesit van al die grond wes 
van die grens van Philippolis tot aan die Vaalrivier, en krag
tens die pa,s-gcYloemde kooptransaksie het ook Campbell-gronde, 
wes van die Vaaldvier, di,e eiendom van die Vry~taat gew'ord. 

Nou begin egter die teenbedrywigheid. Adam Kok, op sy 
pad deur die Kaapkolonie, ontken dat hy ook die Campbell
streek verkoop het, ,en Nikolaas Waterboer beroep hom op soge
naamae ou regte en ,ge, nie aIleen Campbell nie, ma'ar ook 
al die grond oos van sy eintlik land tot aan die ou Ramah
DawidsgTlaf-Platberg lyn val onder Griekwastad. Hy is hierin 
aangespoor ,en gehelp deur 'n blank raadgewer, David Arnot, 
wat ook die sendelingpad bereis het en nie ongenee was om in 
grond te spekuleer nie. Die Vrystaatse regering en volksraad 
het geweier om verder aan Waterboer se eise toe te gee as wat 
in 1855 gedaan i,s" en dit kan as 'n sekerheid beskouword, d3Jt 
van Griekwa-aansprake op Oos-Vaalse gebied na die vertrek 
van Adam Kok uit Philippolis nikssou geword het nie, as daar 
nie toevallig dia,mante ontdek "is n1,e. 

Omstreeks 1870 het Waterooer en Arnot baie bedrywig 
geword, en die Kaapse regering was spoedig verwittig dat, die 
bo,ere op Griekwa-gebied inbreuk maak en dat Waterboer onder 
die Britse vlag beskerming soek. In September 1870 waarsku 
Hay, die waarnemende goewerneur, vir president Brand dat 
die Vrystaat se aanspraak op die Campbell-str,eek en die dia
mantgronde tllssen die Vaal en die Oranje aan groot twyfel 
onderhewig is, en deel hy hom mee dat van Britse kant spesiale 
stapp,e sal geda,an word om wet en orde onder die delwers te 
handhaaf. Kort daarna skryf Hay aan lord Kimberley, Glad
stone se minister van kolonies: "The Governments of the two 
neighbouring republican states have since the discovery of 
diamonds assumed ,an attitude towards the Griqua people and 
other aboriginal inhabitants which plainly indicates an intention 
of seizing upon and appropriating between them, without suf
ficient and justifia,ble cause, nearly the whole of the Griqua 
and adjacent other native territory and 'Of ejecting therefrom 
the native populations, by whom it is now, and for a long 
series of years has been, occupied." 
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Teen die end van 1870 het president Brand na Kaapstad 
gegaan. Hay staan toe net op die punt om die regering aan 
die nuwe goewerneur, sir Henry Barkly, te oorhandig. H v 
wou toe nie met Brand onderhandel nie, en Barkly na sy 
aankoms was ook nie daartoe bereid ni,e. Die Vrystaatse presi
dent moes dus onverrigtersake terugkeer. 

Barkly het hom eers met die aanspraak van die Transvaal 
op die gebied tussen die Vaal- en Hartriviere besiggehou. Hy 
het persoonlik daarheen gereis, en in Februarie 1871 het hy 
vir president Pretorius by Klipdrif, vandag Barkly-Wes, ont
moet. D3Jar is toe ooreeng,ekom dat die kwessie aan' 'n arbi
trasiehof onderwerp sou word, en in Ap:cil het hierdie hof, 
met Keate, die Natalse goewerneur, as voorsitter en heslisser 
in Bloemhof gesit. Pretorius het sy saak baie swak verdedig, 
terwyl Dawid Arnot en ander kleurlingvri,ende met 'n massa 
skriftelike verklarings, verdrae en ander dokumente die reg van 
die Transvaal en die Vrystaat betwis het. In lVlaart \vas Barkly 
in Bl'oemfonte·in, en hy' wou he dat Brand die voorbeeld van 
Pretorius sou volg en die Vrystaatse aanspraak aan Keate se 
arbitrasie onderwerp. Biertoe was Brand en sy regering nie 
bereid nie. Die reg van die Vrystaat op die eintlike diamant
driehoek, suid en oos van die Vaalrivier, was vir hulle so onaall
vegbaar, dat hulle geen arbltrasie, van watter aa.rd ook, daarool' 
kon t'OeLaat nie. Dan kon hulle aanspraak op Bloemfontein 
of Harrismith ook in twyf,c1 getrek word. Die Campbell
gronde, wat nie by die diamantkwessie direk van enige bete
kenis was nie, en wat die Vrystaat eers kort tevo1'e aangekoop 
het, wou hulle w,el aan die beslissing van 'n skeidsregter ondcr
werp, maar dan moes hy 'n onpartydig(,; buitestaander wees, 
soos die president van die Verenigde State van Noord-Amerika 
of die koning van Holland. Barkly het hier'die voorstel heslis 
van die hand gewys, en toe hy na sy vertrek verne em da t die 
Vrystaters met kommando's hulle besit wou verdedig, het hy 
aan Brand g',cskryf, dit is sy vaste besluit "to repel force by 
force, " en het hy troepe na Hopetmvn gestuur. 

Tn Oktobrl' li)71 doen Keale uitspraak en gee Nikolaas 
Waterboer die hele streek w,es van die lyn Ramah-Davidsgraf
Platberg, asook die diamantarea tussen die Vaal- en die Hart
riviere. Dit was die ~mort van arbitrasie waarvoor die Vrystaat 
tereg bang was. SondeI' 'n enkele goeie kaart in sy hand het 
Arnot die hr10 pot gewen. Hy en sy vriende het lekker in 
hulle vuis gelag, en as die saak nie so 'n ernstige kant had nie, 
kon die Keate-uitspraak as 'n kolossale grap opgevat geword 
het; maar die Vrysta.at kon nie verwag word om die humor 
daarvan te sien nie. 
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Vir die Transvaal was die saak toe uitgemaak, maar Pre
torius moes bedank. Sy mense WlliS bitter in hom teleurgestel, 
en hulle wou nie weer n 'n dom boer," wat deur geleerde mense 
uitoorl-e kon word, as president he nie. Hulle keuse het der
halwe geval op ds. Burgers, predikant van Hanover in die 
Kaapkolonie, een van die moderne teolde, wat in HoHand 
"liberaal" geword het. Hulle het sy gebrek aan ortodoksie 
verlief geneem, omdat hy ,,'n slim en geleerde man" was. Die 
Vrystaters daarenteen was baie tevrede met die verstandige 
manier waarop hulle president hulle regte gehandhaaf het; 
maar ook sy pogings het op 'n mislukking uitgeloop. 

Deur argumen te van die soort, wa t Hay aangov;oer het, 
is Kimberley in die tussentyd oortuig dat dit die plig van die 
Britse regering was om aan die noodgeskrei van die arme ver
ongelykte Nikolaas 'Vaterboer gehoor te gee. Op 17 November 
1870 skryf hy: "Her M,ajesty's government would see with 
great dissatisf.action ·any encroachment on the Griqua territory 
by these republics (die Vrystaat en die Transvaal), which would 
open to the Boers an extended field for their slavedealing 
operations and probably lead to much oppression of the natives 
and'disturbance of the peace;" en op 18 l\1ei 1871 laat hy aan 
Barkly weet, dat die Britse regering sal "not without great reluc
tance " die voorgestelde uitbreiding van Britsegebied toelaat, 
aangelsien daar -so baie Britse onderdane op die delwerye is 
·en hulle en Waterboer dit versoek, maar dan moet die Kaapse 
parlement die verantwoordelikheid om die gebied te adminis
treer oorneem, en geen Britse troepe mag in verband met die 
anneksasie gebruik word nie. Kimberley se hole optree was 
du's tiepies van sy party: Beskerm, as dit dan moet wees, die 
inboorling, maar nie ten koste v,an die Britse beiastingbetaler 
nie; laat die Kolonie die ryk diamantvelde annekseer om vir 
Britse onderdane die voordele daarvan te verseker, maar moenie 
die imperiale regering geld of troepe kom vra nie. Disraeli 
sou op 'n ander manier geannekseer het. Sonder versigtige 
karigheid en met sensasiewekkende woorde oor die nuwe Eldo
rado, wat binne die grense van die Britse ryk gebring word, sou 
hy met of sonder die instemming van die Kaapse parlement die 
Britso vlag oor die diamantvelde laat optrek het. 

Barkly was enigsins in "n moeilike posiesie gebring deur 
die voorwaarde van Kimberley, dat die Kaapse pariement die 
verantwoordelikheid van die nuwe noordelike uitbreiding moes 
oorneem. Gelukkig vir hom was daar egter in 1871 nog geen 
ver,antwoordelike bestuur aan die Kaap nie, en sy koioniale 
sekretaris, Southey, het die saak so geplooi, dat die parlement 
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'n mosio ten gunste van anneksasie aangeneem het, onder di0 
voorwaarde egter dat die kwessie van die betwiste gebied eers 
behoorlik ondersoek en uitgem'aak moet word. Met hierdie 
besluit en die Keate-uitspraak gewapen,het Barkly dit veilig 
geag om op 27 Oktober 1871 die sogenaamde gebied van \Vater
boer by proklamasie onder die Britse vlag te bring. 001' di,~ 
hoof van Griekwastad het hy hom toe nie meer bekommer nie; 
en hangende die aanhegting van die geannekseerde gebied aan 
die Kolonie, is beamptes benoem om onder direkte instruksi'3 
van die hoe kommissaris vir die administrasie te sorgo Hierdi'2 
aanhegting kon nie dadelik deurgevoer word nie, omdat diy 
Kaapse parlement ook met die Keate-uitspraak gespot het, en 
nie op grond daarvan die anneksasie wou goedkeur nie. Eel'S 
in 1877, toe Carnarvon, die konserwatiewe opvolger van Kim
berley, erken het dat die Vrystaat onbillik behandel was en 
'n som van £90,000 as skadevergoeding aan die republiek uit
betaal het, en die dispuut deur die Vrystaatse aanname van 
hierdie geld offisieel beeindig was, het die Kaapse parlement 
hom bereid verklaar om die kroon-kolonie, Griekwaland-vVes, 
by die Kolonie in te lyf. In die tussen tyd egter het die 
diamant-provinsie 'n soort van lokale bestuur gekry, en, di;~ 
plaaslike wetgewende raad was nogal parmantig en wou eers 
nie he dat die inlywing geskied nie, maar in 1880 was hulle 
eindelik gewillig, en is dit deurgevoer. In 1881 neem lede uit 
die geannekseerde gebied sitting in die Kaapsc parlement. 
Onder hulle was Cecil John Rhodes, lid vir Barkly-Wcs. 

§ 2. Die Konfederasieplann:e van lord Carnarvon. 

Dit was die Gladstone-ministerie van 1868 - 1874 wat 
"with great reluctance" die anneksasie van die diamantveld8 
toegelaat het. Van imperialistiese drywery kan Kimberley en 
8y kollegas nie beskuldig word nie. Dit was manne soos Hay, 
Barkly, Southey en Arnot, van wie die stootkrag in hierclie 
saak uitgegaan het, en hulle het die kuns verstaan om deur 
filantropiese argumente die Britse liberale ten gunste van 
anneksasie te stem. Gedurende die Disraeli-ministerie v·an 
1874 - 1880 het dit aan imperialistiese inisiatief in- Britse re
geringskringe nie ontbreek nie.' Veral Carnarvon, die nuwe 
minister van kolonies, het 'n groot voorraad daarvan besit. 
Onder hom is in 1867 die federasie van die Kanadese kolonies 
tot stand gebring, en sy groot doel met Suid-Afrika was om 
ook hier al die kolonies plus die twee republieke in een konsti
tusionele verb and onder die Britse vlag aaneen te sluit. Drin-
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gende redes biertoe kon moeilik aangevoer word. Die· algemene 
toestand in Suid-Afrika gedurende die eerste belit,e van die 
jare '70 was nogal taamlik bevredigend. Gevaarlike natureIle
onluste bet nie plaasgevind nie, en die ontdekking van diamante 
het nie aIleen die Kaapkolonie nie, maar ook die V rystaat op 
ekonomiese gebied geweldig vooruitgehelp. Daar was eindelik 
'n groot binnelandse mark vir die boer geskep, iets wat nog 
nooit tevore bestaan bet nie. Die depressie van die jare '60 
bet verdwyn, en die Kaapse regering 'bet kans gesien om '.!1 

groot program van spoorweg- en telegraafuitbreiding a,an te 
pak. Ook vir ander bouwerke en vir die onderwys was geld 
beskikhaar. Hoe gunstig die ekonomiese posiesie geword bet, 
kan enigsins uit die volgende syfers vir die Kaapkolonie afgelei 
word: In 1865 bet die Kolonie 'n blanke bevolking van 181,000 
gehad, en in 1875 was dit 237,000. In 1868 is tot 'n waarde 
van £2,216,000 uitgevoer (£1,806,000 aan wol), en in 1872 
£4,700,000 (£3,275,000 aan wol). In 1865 was die staatsinkoms
t£1 £519,000; in 1870, £661,000; in 1872, £1,040,000, en in 1880 
£3,010,000. 

'n Mens sou gemeen het dat die Britse regering in die 
jare '70 hegerig sou gewees bet om Suid-Afrika wat so mooi 
aan die opkom was, met rus te la'at, te meer ook omdat ver
antwoordelike bestuur pas aan die Kaapkolonie gegee was, en 
die nuwe stelsel 'n kans nioes kry om sonder inmenging van 
buite af sy invoering te regverdig. Maar Carnarvon bet anders 
gedink; en by was baastig. Reeds in Mei 1874 skryf by aan 
sir Henry Barkly dat by graag 'n konferensie in die Kaap
kolonie wil byeenroep, om te beraadslaag oor (1) 'n uniforme 
Suidafrikaanse naturellepolitiek en (2) oor die samesluiting 
van die Suidafrikaanse koloniesen state in 'n konfederasie. 
Die feit dat so 'n voorstel uitEngeland gekom bet, kon reeds 
aanleiding tot die verwerping daarvan gegee bet, maar Car
narvon het die saak nog verder van die staanspoor af verbrou, 
deur onverstandige inmenging in die kwessie van die personeel 
van die konferensie. SondeI' raadpleging met verantwoordelike 
volksleiers, soos b.v. die Kaapse ministers, benoem by die vol
gende: Tbeopbilus Shepstone, die boofbeampte 001' natureIle
sake in Natal, as verteenwoordiger van daardie kolonie; Ricbard 
Soutbey vir Griekwaland-Wes; J. C. Molteno, die Ka1apse eerste 
mini.ster, nie vir die Kaa pkolonie nie, maar vir die westelike 
provinsie aIleen; en J obn Paterson vir die oostelike provinsie. 
Carnarvon stel born dus aan die kant v'an die oostelike separa
tiste, wat van die westelike provinsie wou afskei, en ondermyn 
die gesag van die Kaapse verantwoordelike regering, wat tog 
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veronderstel was om oor die hele Kolonie te strek. Net in die 
geval van die twee republieke was· hy beleef genoeg om die 
benoeming van hulle verteenwoordigers aan hulself oor te laat. 
Sir Henry Barkly sou voorsitter wees. 

Die Kaapse parlement wou met Carnarvon se voorgesteld'3 
konferensie niks te doen he nie. In die wetgewende r,aad is 
nog 'n mosie van dank aan hom aangeneem, maar die wet
gewende vergadering het deur 'n formele besluit sy handelwyse 
as onkonstitusioneel bestempel. In die twee republieke het die 
gevoel oor die anneksasie van die diamantvelde so hoog gelooPr 
dat daar van hulle medewerking geen sprake kon wees nie. 
Die Transvaal wou hom op geen manier met die voorstel van 
Carnarvon inlaat nie; en ook president Brand, wat destyd.~ 
juis besig was om met die Britse regering oor die verkragtin~ 
van die Vrystaatse regte te onderhandel, het van sy volksraad 
opdrag gehad om hom by die westelike grenskwessie te bepaal 
en laan geen bespreking betreffende konfederasie deel te neem 
nie. lIn Natal het Carnarvon se voorste1le nogal ondersteunin!4' 
gekry, deels omdat sy imperialisme 'hier in ooreenstemming met 
bestaande natuurlike neigings was, deels omdat president Bur
gers se plan om Pretoria deur 'n spoorweg met Lourenco 
M'arques in verbinding te bring, die Natalse handelaars die 
skrik op die lyf gejahet. Hu1le wou die Transvaal onder die 
Britse vlag bring, om Burgers se spoorwegpolitiek te laat ver
ongeluk. Carnarvon, in die Kaapkolonie teleurgestel, stel non 
voor om die konferensie in Natal te hou, en gelyktydig stUUf 
hy vir Froude, die bekende letterkundige en historikus, na. 
Suid-Afrik-a om hier propaganda vir sy konfederasieplan te 
maak. Fronde het gekom en toesprake gehou, maar sy missie 
het die Suidafrikaanse verset teen die inmenging van Carnar
von cerder versterk as verminder. Die minister het 'egter daar
mee voortgegaan, en onder sy voorsitterskap is 'n 800rt van 
konferensie, waarop Natal deur Shepstone en Griekwaland-Wes 
deur Froude verteenwoordig was, in Londen gehou. Molteno 
en Brand was destyds ook in Engeland, maar hulle besprekings 
met die Britse regering het oor Griekwaland-Wes geloop, en 
'afgesien van die samewerking van enkele imperialiste, b.v. uit 
Natal, kon Carnarvon geen Suidafrikaanse steun vir sy kon
federasie-skema verkry nie. Dit het hom egter nie verhinder 
om 'n wet deur die Brltse parlement te laat aanneem nie, "to 
enable the Colonies and States of South Africa to enter into 
confederation." Dit was natuurlik 'n doodgebore maatreel. In 
Kanada was aaneensluiting moontlik gewees, omdat die drang 
daartoe uit die Noordamerikaanse kolonies self gekom het, en 
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Carnarvon se poging om konfederasie op Suid-Afrika af te 
dwing, het onvermydelik op 'n mislukking uitgeloop. 

§ 3. Die Politiek van die Ste,rk Hand. 

(a) Die Kaapkolonie geduremde die Nerende Kaffe,roorlog. 
Toe Carnarvon sien dat Froude ook nie veel in Suid-Afrika 
uitrig nie, het hy in Oktober 1876 aan hom geskrywe: ,,'n Sterk 
hand is nodig. Ek is van plan om my konfederasiepolitiek met 
al die middels, waaroor ek kan beskik, in Suid-Afrika deur te 
voer." Wat hierdie politiek van die sterk hand sou beteken, 
het in 1877 gou duidelik geword. 

In die eerste plek vindons dat sir Henry Barkly in 1877 
deur sir Bartle Frere opgevolg is. Hy moes Carnarvon se im
perialisties.e planne kom bevorder, en die Britse minister het, 
van sy standpunt beskou, geen slegte keuse gedaan nie. Frere 
was takvol en voorkomend in sy houding, maar sy idee van sy 
posiesie as goewerneur van 'n selfregerende kolonie was nie 
die van b.v. lord Elgin nie. Hy was in Indi'e tydens die op
stand, en hy wou in Suid-Afrika op militere gehied altans sy 
oppergesag oor sy ministers handhaaf. Hierdie opvatting het 
in 1877 van groot praktiese betekenis geword, omdat die rus 
onder die naturelle nie meer bestaan het nie. Die twede helfte 
van die jare '70 was 'n tydperk van groot naturelle-onluste, en 
hjerdie feit het veel daartoe bygedra om die Britse regering 
a,anleiding tot ingryp in Suidafrikaanse aangeleenthede te gee. 

Ons salons herinner dat die Keirivier in 1877 nog die oos
grens van die Kaapkolonie was. Van hier tot aan die grens 
van Natal, die Oemtamwoena- en Oemsimkoeloeriviere, het ver
skillende onafhanklike stamme onder Britse oppergesag gewoon. 
Daar was o.a. die oostelike Kosas of Galek,as onder Krelie tussen 
die Kei- .en die Basjeeriviere langs die kus, die Temboes verder 
oos en noord tot aan die Oemtatarivier, en die Pondo's in hulle 
ou woonplek aan die kus anderkant die Oemtatarivier. Onder 
die suidelike hange van die Drakensberge was dan nog die ver
huisde Griekwas gevestig in die groot oop gebied, wat sir George 
Grey graag met blank koloniste sou gevul het, en wat nou hoe 
langer hoe meer deur naturelle en. ander kleurlinge in beslag 
geneem is. 

Teen die end van 1876 was daar toenemende onrus onder 
die Kosas binne en buite die Kaapkolonie. Daar was seker 
alweer 'n hele aant'al jong Kaffers, wat in die oorlog geskool 
moes word en as inleiding daartoe die ou plan vervolg het, om 
deur veeroof onder die boere hulle manlikheid te beoefen en 
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beeste vir lobola-doeleindes bymekaar te kry. Hierby kom nog 
dat in die jare van vrede wat die witman op hulle afgedwing 
het, die getalle van die Kosas sterk toegeneem het; Kreli aIleen 
het twaalfduisend weerbare manne tot sy beskikking gehad; 
en die primitiewe, onvoordelige manier, wa·arop die Kaffer sy 
grond en weiveld gebruik, het die Galekas laat voel dat die 
wereld vir hulle te beknop word. Rulle het dus begerige oe 
op die aangrensende Fingogebied, ook oos van die Keirivier, 
gewerp, en dit was juis 'n vegtery tussen Fingo's en Kosas 
by 'n dans- en bierparty in Augustus 1877, wat die oorlogsvUUI' 
laat ontvlam het. Dit het 'n groot brand geword, hierdie· 
noonde Kafferoorlog,en die Britse regering het 'n aansienlike 
troepemag na Suid-Afrika gestuur om dit te help blus. Die 
Kosas van Brits-Kaffraria onder Sandiele het met hulle Trans
keise stamgenote onder Krelie gemene saak teen die witman ge
maak. Teen die end van 1878 was die vyandelikhede egter vry
weI oor, en die endresultaat vir die Kaffers was, dat hulle direk 
onder die regering van die Kaapkolonie gebring is. Stuksge
wyse is die een deel van die Tr,anskeigebied na die ander by 
die Kolonie ingelyf, onmiddellik na die oorlog die land van die 
Galekas en van die Fingo's asook Griekwaland-Oos, daarna 
tussen 1884 en 1886 Temboeland en eindelik in 1894 ook Pon
doland. 

Die Molteno-ministerie het in verband met die oostelike 
grensoorlog met sir Bartle Frere in botsing gekom. Die goe
werneur het die standpunt ingeneem, dat hy as militereopper
bevelvoerder die verantwoordelikheid en reg had om ten op
sigte van die krygsoperasies beslissend op te tree, en as hoe 
kommissaris was hy ongetwyfeld die enigste persoon in Suid
Afrika, wat 'n mate van eenheid van beheer in die wydver
spreide naturelle-troebele v,an 'hierdie tyd kon invoer. Die 
Kaapse eerste minister, sterk gesteun deur sy kollegas, daar
onder J. X. Merriman, het daarenteen die Kosa-oorlog as 'n 
saak beskou, wat heeltemal binne die bevoegdheid van die 
kabinet en parlement val, en hulle het ook die politiek van 
Frere, om by voorkeur Britse troepe pleks van burgers te ge
bruik en die imperiale bevelvoerder op die grens, generaal 
Cunynghame, wat nie onder die instruksies van die ministerie 
gestaan het nie, ook oor die burger-kommandante te stel, prin
sipieel bestry. Vir :Molteno was dit ongelukkig dat so 'n belang
rike beginselkwessie in 'n tyd van oorlog en woeling opgekom 
het, en sy konftik met die goewerneur het in 1878 tot die v,al van 
sy ministerie gelei. Frere het eenvoudig vir Molteno en Merri
man ontslaan, en hulle kollegas het toe natuurlik ook bedank. 
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Die leier van die opposiesie, John Gordon (later sir Gordon) 
Sprigg is daarop deur die goewerneur gevra om 'n kabinet te 
vorm, en ofskoon Molteno se party nog altyd 'n parlementere 
meerder heid had, het die ministers van Frere se keuse aan die 
bewind gebly. Die Britse minister van Eolonies, sir Michael 
Hicks Beach, (hy het in 1878 vir Carnarvon opgevolg) het 
die standpunt van die Kaapse goewerneur, nl. dat hy in tyd 
van oorlog feitlik sonder raadpleging met sy verantwoordelike 
ministers die milit/ere beheer kon uitoefen, ondersteun. Baie 
bel'angrik is die volgende paragraaf uit 'n depesje van Hicks 
Beach: "It should he borne in mind that, in consequence of 
the peculiar conditions of the colony and the adjacent terri
tories, responsible government, as established at the Cape, has 
necessarily been made subject to a limitation not elsewhere re
qui~red. " 

Tot hierdie inkorting van die bevoegdhede van verantwoor
delike ministers het die politiek van die sterk hand in die Kaap
kolonie gevoer. In die noorde het dit nog veel meer uitgerig. 
Dit het daar nie die reg van selfregering slegs ingekort nie, 
maar 'n republiek, wat heeltemal onafhanklik was, tot 'n Britse 
kroon-kolonie gemaak. 

(b) Die Eerste Alnneksasie ·van die Transvaal. Die nuwe 
"geleerde" Transvaalse president was nie 'n sukses nie. Sy 
pogings om 'n gemeenskap van streng Kalvinistiese veeboere en 
jagters te moderniseer, het 'n groot deel van die bevolking teen 
hom in verset gebring. Selfs vir sy spoorwegpl,an, waarvoor hy 
ka pitaal en materiaal in Holland gaan haal het, was die tyd 
waarskynlik nog nie ryp nie. Dis 'n ope kwessie of die noorde
like binneland in die jaar '70 die koste van 'n spoor na Dela
goabaai kon opgebring het. Die Suid-Afrikaanse Republiek wag 
destyds nie arm nie, en die bewering dat die regerin~ bankrot 
was, is 'n skewe voorstelling, maar dat die staat oor min geld 
beskik het, kan nie ontken word nie. Daar waseenvoudig baie 
min geld in omloop, omdat die samelewing en die staat van 
so 'n aard was, dat daar weinig behoefte aan bestaan het. Elke 
famielie het vir die grootste gedeelte in syeie lewensonderhoud 
voorsien. Nes die binnelandse koloniste in die tyd van Li<;hten·· 
stein, het hulle hul eie brood gewen, 'n groot voorraad vleis 
gehad, hulleeie huise gebou, plaasgereedskap en meubels ver
vaardig en klere van eie maaksel gedra; en die ingevoerde 
artiekels,soos yster, lood, kruit, gewere, koffie, suiker, breek
goed en weefstowwe, waarsonder hulle nie kon of wou klaarkom 
nie. kon hulle grotendeels in ruilverkeer, d.w.s. sonder geld, 
verkry. Dis dus onbillik om die welvaart van so 'n gemeenskap 
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met 'n geldmaatstaf en met syiers van regeringsinko:mstes te 
probeer meet, maar dit was ookonverstandig van president 
Burgers om sogena,amde verbeterings in die Transvaal te wil 
invoer, waarvoor dit nog nie ryp was nie. 

Veral twee oorsake het Burgers se presidentskap laat mis
luk: sy kerklike liberalismeen die feit dat hy geen gehore krygs
man was nie. Dit was sy onortodoksie wat hom beroof het van 
die steun v'an die man, wat hom kon gehelp het om sy swakheid 
op militere gebied goed te maak en hom werklik in voeling met 
sy burgers kon gebring het; maar Paul Kruger wou nie onder 
'n "ongelowige" leier in dieoorlog gaan nie! Paul Kruger! 
Eindelik het ons weer by hom uitgekom; en ons sal eers 'n 
bietjie by hom stilstaan. 

Ons herinner ons, hoe hy as 'n seun van tien jaar (hy is 
op 10 Oktober 1825 gebore) met sy ouers onder Potgieter se 
lei ding die Kolonie verbat en in die gevegte teen die Matabeles 
in die latere Vrystaat sy vuurdoop gekry het. As veertienjarige 
seun neem hy deel aan die strafekspediesie teen Selikaats in 
1839 en vestig hom met sy vader in die Transvaal. Twee jaar 
l'ater bereik hy die leeftyd, sestien jaar, wat hom die reg gee 
om twee plase uit te soek en 'n selfstandige burger van die 
republiek te word. In die tussentyd het hy reeds as vegsman 
en jagter begin uitblink. Sy waaghalserige dapperheid het hom 
dikwels in die grootste gevare gevoer, maar hy was so buiten
gewoon gesond, sterk en rats en geestelik so vinnig en tog rustig 
en sy uithou-vermoe was so merkwaardig, dat hy dinge kon 
onderneem, waartoe minder begunstigde sterflinge nie in staat 
was nie. Uit sy hele wese het krag gestraal, en sy donker oe het 
van lewenslus gefonkel. Sy jagawenture, waarvan ongelukkig 
te min neergeskryf is, sou, as hulle behoorlik te boek gestel was, 
die inhoud van 'n klassieke jagtersroman kon gevorm het. Op 
veertienjarige leeftyd skiet hy sy eerste leeu. Dit was toe hy 
deur 'n geselskap leeujagters saamgeneem is, maar onder voor
waarde dat hy uit die geveg sou bly en die perde sou oppas; 
en soos die geval dit wou he, het die koninklike roofdier juis 
vir hom stormgeloop. 

Gevaarliker was syondervinding met die wit renoster. Sy 
geweer het geweier, en die monster was op hom. By Ie eindelik 
onder die renoster, wat hom met sy neushoring probeer deur
boor, en skiet die dier deur die hart. Vir hierdie kordaatstuk 
het die jongeling 'n pak slae van sy swaer gekry. Paul wou 
mos altyd onnodig in die gevaar loop! Van die buffel wat met 
hom in die gat water geval en wat hy onskadelik gemaak het, 
deur hom by die horings te pak en sy kop in die modder v~ 
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druk, praat ons hier nie verder nie; Dok nie van die operasie 
wat Paul Dp homself gemaak het, toe hy sy duim, wat deur die 
bars van sy geweer verbrysel was, met sy knipmes afgesny het; 
maar om aan te toon hoe vinnig hy was, kan nog een van sy 
ondervindings op die olifantjag aangehaal word. Die dier het 
skielik uit 'n bos op hom afgekom. By was te voet, en daar 
was geen kans 'Om te skiet nie. Dit het 'n wedren op lewe en 
dood geword, en Paul Kruger het onder die olif,ant uitgehard
loop! In die oorlog het die toekomstige president ook die groot
ste onverskrokkenheid ten toon gestel. Besonder bekend is b.v. 
die geval, toe hy in die kampanjie teen die wrede Makapaan in 
1853 die lyk van generaal Piet Potgieter, wat in 'n geveg ge
sneuwel het, onder die vuur van die Kaffers gaan haal het. 
Hier vind ons hom in 'n ernstiger rol, en hy was ook van vroeg 
af veel meer as 'n lewenslustige, waaghalserige awenturier. Dit 
was juis' sy vasberadenheid en die merkwaardige deursig en 
verhewe erns, wat hy by die behandeling van staatsaangeleent
hede aan die dag gele het, wat hom meer en meer die vertroue 
van sy volk gegee het. Op betreklik jeugdige leeftyd is hy tot 
kommandant en volksraadslid gekies, en in al die politieke ont
wikkelings van die Transvaal onder die Pretorius-president
ska ppe het hy 'n leidende rol gespeel. By was 'n gebore leier; 
die uitstaande staatkundige talent in die republiek, toe Burgers 
president geword het; 'n vierkantige man, maar dus ook 'n man 
met hoeke en kante; die grootste verpersoonliking van die kragte 
en deugde - en van die konserwatisme van die Kalvinistiese 
vee boerpionier. 

Paul Kruger het die kandidatuur van Burgers bestry, en 
die nuwe president het, soos reeds gese is, sy vertroue nie ver
werf nie.By was destyds kommandant-generaal, en hy het 
hom weI bereid verklaarom na sy vermoe met Burgers saam te 
werk, maar dit het gou geblyk dat samewerking nie moontlik 
was nie. Vir Kruger was sy godsdiens, die godsdiens van die 
streng-ortodokse "Dopper," 'n baie belangrike saak, en met 
Burgers se liberalisme kon hy hom nie versoen nie. By Ie dus 
sy betrekking as kommandant-generaal neer, en die president 
moes sonder sy steun die taak aanvaar om die lastigste en sterk
ste Kaf18rkap'tein binne die grense van die republiek vir sy 
misdade te kasty. Dit was Sekoekoenie, die Bapedie-opperhoof. 

Die president het self met die strafkommando uitgetrek, 
maar die burgers het sy leiding nie vertrou nie en het swak 
opgekom. Sake het verkeerd geloop, en in Augustus 1876 ly die 
boere 'n neerlaag onder Sekoekoen se berg. Dit was weI slegs 
'n tydelike agteruitsetting, want na die president se terugkeer 
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na Pr,etoria het die agtergelate militere mag die Kaffers goed 
onderhande geneem, en teen die begin van 1877 het Sekoe
koenieom vrede gesmeek. Hy het ook aan Shepstone geskrywe: 
"Baas, kom help my! Die Boere maak my dood!" en die oorlog 
teen Sekoekoenie en sy aanvanklike sukses het die Britse impe~a. 
lisme 'n kans gegee om teenoor die Transvaal aktief te word. 

In Julie 1876 skryf sir Henry Barkly aan Carnarvon: Die 
Transvaalse reg,ering het 'n oorlog teen Sekoekoenie begin, wat 
dreig om verontrustend te word, en die oomblik nader, wan
neer die Britse regering gedwing sal word om tussenbei te 
tree. In die tussentyd gaan Shepstone na Engeland, en Car
narvon vind in hom 'n geesdriftige ondersteuner van sy nuwe 
konfederasiepolitiek, nl. om met 'n sterk hand die vereniging 
van die republieke met die Britse kolonies deur te voer en om 
met die Tr.ansvaal te begin. In September 1876 skryf Carnarvon 
aan Barkly: die voortsetting van die Bapedie-oorlog kan nie 
toegelaat word nie, "in view of the peril which it causes to 
the lives and prosperity of- British subjects," en die beste uit
weg sal wees om die Transvaal te annekseer; hy stuur dus vil' 
Shepstone as 'n spesiale kommissaris na die republiek om, onder 
die voorbehoud dat die Transvalers ten gunste daarvan is, die 
anneksasie te bewerkstellig. 

Carnarvon is werklik onder die indruk gebring dat 'n 
g~oot meerderheid van die burgers van die republiek die kans 
sou verwelkom om weer onder die Britse vlag gebring te word; 
maar sy inligter en gesant, wat beter geweet het, was nie van 
plan om met hulle ware begeerte rekening te hou nie. Shepstone 
was op sy manier 'n groot man. V rees het hy nie geken nie~ 
en hy was 'n imponerende persoonlikheid. Onder die Natalse 
Kaffers het hy 'n geweldige invloed gehad. Somtseu (so het 
hulle hom genoem) was feitlik hulle groot opperhoof. Die vol
gende berymde geskiedenis, die werk van een van sy bewonde
raars en tydgenote, gee ons 'n indruk van hom: 

Hy gaan na die Soeloehoofstad om by die keuse van Kets
jewajo as opvolger van Panda teenwoordig te wees, en daal' 
kom stoornis ..... . 

"A rabble rout by frenzy fired 
Or by the chosen heir inspired 
Hound Shepstone closed, with fell intent, 
Their murderous eyes upon him bent, 
And assegays in air that gleamed-
No nearer death impending seemed 
When sooth it came in later years 
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Than then among the Z ul u spears. 
Yet calm, with arm extended, he 
Points eastward to the shining sea: 
And "Yes!" he cries, "Your spears may kill, 
But for each drop of blood they spill 
A host from out yon sea will come, 
From England sent, my native home, 
And ample vengeance shall they take 
On you and yours for Somtseu's sake." 
Clear rang his voice u pon th~ air; 
The lawless rabble crouch and stare; 
Down drop the spears and hark! a cry 
Inkos! Inkosi! rends tho sky." 

Onverskrokke waag Shepstone hom ,onder duisende van op
gewonde en bloeddorstige Soeloes, en hy domineer hulle. Met 
iets van dieselfde soort van moed ry hy in die begin van 1877 
met 'n poliesiemag van 25 man en ag siviele beamptes oor die 
grens van Natal die Transvaal in, - en hy ,annekseer die 
republiek! Agter hom was natuurlik die mag van Engeland, 
en die Transvalers het dit geweet; en tog is dit moeilik om t~ 
verstaan waarom hulle nie onmiddellik saamgestroom het om 
hulle duurgekogte onafhanklikheid te verdedig nie. Maar ons 
moet onthou dat hulle verdeeld was, en dat aan die hoof van 
die staat 'n man gestaan het, wat die staatkunde van die red
dende daadkrag nie verstaan het nie. 'n Inspirerende oproep 
tot die wapens het van Burgers nie uitgegaan nie. Hy het mer, 
Shepstone onderhandel en geprotesteer,en die volksraad het 
sy voorbeeld gevolg, maar Shepstone het gebly en onder die 
Union Jack het hy met sy ag beamptes die administrasie van 
Transvaal voortgesit. 

As Paul Krugeraan die hoof van die republiek gestaan 
het, sou sake nie so verbrou geword het nie; maar ook hy maan 
nou tot voorlopige onderwerping, want hy sien nog 'n moont
like uitweg. Carnarvon tog het gese. dat die Transvaal gean
nekseer mag word, mits die meerderheid van die burgers dit 
verlang, en die eerste stap moet wees om die Engelse regering 
deur beter inligting to oortuig, dat die Britse vlag teen die 
sin van die volk daar wapper. Van nou af aan word Kruger, 
wat hy reeds lank moes gewees het, die erkende leier van sy 
volk. In 1877 gaan hy met dr. J orisson na Engeland om die 
ware toestand aan Carnarvon bloot te Ie. Die deputasie het 
geen sukses gehad nie, omdat Carnarvon nie oortuig wou word 
nie en volgehou het dat Kruger en J orissen die mondstukke 
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van 'n klein minderheid was. 'n Besoek aan die vasteland 
van Europa om Holland, l~lrankryk en Duitsland tot intervensie 
te beweeg, was ook vrugteloos, ,ofskoon die deputasie, veral weens 
die merkwa'ardige persoonlikheid van die leier, baie die aandag 
getrek en veel vriendelikheid geniet het. Teen die end van 
die jaar in Transvaal teruggekeer, raai Kruger nog tot kalmte 
aan: laat die yolk eers nog 'n poging aanwend om l,angs 
vriendskaplike weg en weI deur 'n stemming die Britse regering 
te wys, dat die anneksasie op verkeerde voorstellings geskied 
het en dus herroep moet word. Shepstone wou nog keer, maar 
die stemming het plaasgevind, en die resultaat was 6,591 teen 
·en 587 ten gunste van anneksasie. Met hierdie feite gaan 
Kruger nou weer na Engeland in 1878, hierdie keer vergesel 
deur generaal Piet Joubert. Sir Michael Hicks Beach was 
nou minister van kolonies, en hy was nog meer onwrikbaar as 
sy voorganger. Die twede deputasie besoek ook verskillende 
Europese lande en was in Desember 1878 weer terug in Suid
Afrika. Sou Kruger nou tot aksie aanspoor? Nog nie. Die 
tyd was nog nie ryp nie. rreen Engeland veg, sou geen speule
tjie wee.s nie, en buitendien was toestande in Suid-Afrika van so 
'n aard, dat 'n oorlog tussen blankes nie ligtelik aanvaar kon 
word nie. Groot naturelle-moeilikhede het soos swaar.onweers
wolke oor die land gehang, en as hierdie gevaar opkom, dan 
voel die gevestigde Europese bevolking gewoonlik, dat dit nie 
verstandig is om onderling rusie te maak nie. 

Soos ons gesien het, was die Kosaoorlog teen die end. van 
1878 so te se afgeloop, maar onmiddellik daarna moes die Kaap
kolonie met die Korannas en ander kleurlinge langs die Oranje
rivier 'n lastige stryd begin, en terwyl dit nog aan die gang 
was in 1879, ontstaan daar ook moeilikhede hoer langs die rivier 
op. 'Morosie, die hoof van die Bapoetiestam, wat onder BaSOfl
toe-opperheerskappy gestaan het en dus ook onder die gesag 
van die Kaapse regering gebring was, raak in opstand, en dit 
het die Sprigg-ministerie heelwat inspanning gekos om die Ba
poetie baas te raak. Die oorlog het eers teen die end van 1879 
syend bereik. In die tussen tyd was daar nog veel groter gevaar 
aan die broei onder die Basoetoes. Die toenemende bewapening 
van die naturelle, wat op die diamantvelde gaan werk het om 
gewere te koop, het die Kaapse regering verontrus, en in 1878 
passeer die Kaapse parlement die sogenaamde ontwapeningswet, 
waarvolgens die naturelle verplig was om hulle vuurwapens af 
te gee. \Veens die Bapoetie-opstand is hierdie wet eers teen 
die end van 1879 op die Bas-oetoes toegepas. Hulle het in ver·· 
set daarteen gekorn en in die twede he1£te van 1880 tot '11 
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opstand oorgegaan, wat ook na Griekwaland-Oos en Temboe
land oorgeslaan het. 

Die ontwapeningswet was 'n fout, en die koloniale kom
mando's het dit gevoel. Rulle het dus baie ha1fhartig teen die 
Basoetoes opgetree, en die hande van die Kaapse regering is 
nog verder gebind deur die negrofilistiese inmenging van die 
Britse regering (Gladstone was weer aan die bewind!). Die 
gevolg was dat die vegtery, sonder 'n beslissing ten gunste van 
die Kolonie, in uitgerekte onderhandelings oorgeslaan het, en 
die Basoetoes het hulle gewere behou. Onder sulke vernede
rende omstandighede wou die Kaapse regering en parlement 
toe van die verantwoordelikheid om die Basoetoes te beheer los
kom, en na nog meer getalm is Basoetoeland eindelik in 1884 
direk onder die Britse regering gestel. 

Van 1877 tot in die begin van die jare '80 was daar dus 
wydverspreide naturelle-onluste langs die grense van die Kaap· 
kolonie. Afgesien van die Kosa'oorlog wat in 1878 gooindig 
het, kan hulle egter, wat werklike gevaar betref, nie met die 
ongeveer gelyktydige noordelike worsteling tussen Swart en 
Wit vergelyk word nie. 

Shepstone het verskillende redes vir die anneksasie van die 
Transvaal opgegee, b.v.: die burgers sal anneksasie verwelkom; 
die republiek is bankrot; dis te swak om die Bapedie te beheer; 
dit moet teen 'n dreigende Soeloe-inval beskerm word. Die 
politiek van die sterk hand was dnso.a. bedoel om in die 
noorde naturelle-onluste te voorkom. Dis dan verrassend om 
te verneem dat die grootste Kafferoorlog, wat die Transvaal 
ooit gevoer het, tydens die Britse besetting uitgebars het, en 
dat Natal byna gelyktydig deur 'n geweldige Soeloeaanv,al in 
di~ grootste gevaar gebring is. Rierdie feite is verdere bewyse 
van die mislukking van die Britse imperialisme in Suid-Afrik::t 
gedurende hierdie jare. 

Voor 1877 het Shepstone, in stryd met 'n duidelike ooreen
korns, waarvolgens die Ba pedie onder die oppergesag van die 
Transvaalse regering gestaan het, beweer en vir Carnarvon laat 
glo, dat Sekoekoenie 'n absoluut onafhanklike hoof was, en dat 
die Transvalers dus nie allcen te swak was nie, maar ook geen 
reg had om hom as 'n opstandeling te tugtig nie. In Pretoria 
neem Shepstone egter 'n teenoorgestelde houding in en ,eis van 
Sekoekoenie die tribuut van tweeduisend horingvee, wat hom 
deur president Burgers opgele was. Die Bapediehoof, aange
hits deur Ketsjewajo uit Soeloeland, weier om sy verpligting 
na te kom, en in Februarie 1878 begin hy 'n uitdagende oor
log teen die blankes. Die Transvaalse burgers wou vir Shep-
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stone nie help nie; "Gee ons eers ons onafhanklikheid terug," 
het hulle gese.; en ofskoon hulle geen aggressiewe misbruik van 
die netelige posiesie, waarin Shepstone verkeer het, gemaak het 
nie, het hulle passiewe houding hom veel ongeleentheid veroor
saak. Hy moes rondval om Brit8e troepe te kry, en in 1878 
was die mag tot sy beskikking nog heeltemal onvoldoende om 
die brutaliteit van die Bapedie te bedwing. Kolonel Rowlands, 
die Britse aanvoerder, het onder ewe vernederende omstandig. 
hede as Burgers uit Sekoekoen se land teruggeval. In die tus
sentyd breek die Soeloeoorlog uit, en die Bapedie het tot die 
end van 1879 vry spel geniet. 

Van Ketsjewajo se kroning en die imposante rol wat Somt
seu daarby gespeel het, het ons gehoor, maar dit wil skyn of 
die indruk deur Shepstone gemaak nie van blywende aard was 
nie. Dit het in elk g,eval vir Ketsjewajo nie verhinder om die 
weg van Tsjaka en Dingaan in te slaan en van die Soeloes 
weer 'n militer deeglik georganiseerde en oorlogsugtige yolk te 
maak nie. Weldra maak hy aanspraak op meer grond na die 
weste toe en neem besit daarvan. Sir Bartle Frere versoek 
die Britse regering dringend om meer troepe, maar hulle da,ag 
nie op nie. Voorlopig was die sterk hand in Suid-Afrika teen
oor die noordelike Bantoegevaar baie swak, maar hoe swak, 
het die hoe kommissaris en sy Natalse raadge~ers nie besef nie. 
'n Ultimatum is aan Ketsjewajo gerig, waarin o.a. die eis g-estel 
is, dat hy 'n Britse resident in sy land moet opneem, en toe 
hy hom halsstarrig hou, is in J anuarie 1879 'n leer van ongeveer 
2,400 man Soeloeland ingestuur om hom 'n goeie les te leer. 
Die Boere het mos destyds met 'n paar honderd man Dingaan 
se mag verpletter; waarom sou 'n veel groter Britse ekspediesie 
nie vir Ketsjewajo se 50,000 krygsmanne baasraak nie ~ Dit 
was so die berekening, maar daar was ernstige foute in. Die 
Soeloes was veel gevaarliker as in die tyd van Dingaan, omdat 
baie van hulle met gewere gewapen was; en die kuns om teen 
Kaffers oorlog te voer, wat vir die Boer natuurlik is, omdat 
hy deur geslagte heen daarin geoefen is, kan die Britse offisier 
en soldaat 81egs deur dure ondervinding aanleer. Paul Kruger 
het vir lord Chelmsford, die Britse bevelvoerder, gewaarsku 
om altyd laers te ma,ak, wanneer die troepe hulle ma..rs onder
breek, -en om gedurig verk,enners in aIle rigtings uit te. stuur, 
maar sy raad is met 'n glimlag aangehoor. Sou 'neenvoudige 
Boer dan meer van oorlog afweet as 'n Britse offisier van hoe 
rang ~ By Isandhlwana en Rorkesdrif het die Engelse leer die 
bitter vrugte gepluk van Chelmsford se verwaarlosing van 
Kruger se raad. Die grootste gedeelte van die inVlallende 
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troepemag, wat in verspreide kolomme getrek het, is deur die 
Soeloes uitgeroei. Dat Chelmsf,ord nie self omgekom het nie, 
was meer geluk as wysheid. By een geleentheid het hy 'n groot 
Soeloeafdeling vir 'n trop beeste aangesien! Die hele ekspe
diesie het op 'n treurige mislukking uitgeloop, en die enigste 
ligpunt daarin was die dapperheid waarmee die Britse troepe 
'Onder hopelose omstandighede onwrikbaar tot die dood toe 
standgehou het. 

Die profesie van Somtseu het egter nou in vervulling getree. 
Van oor die see het groat versterkings opgedaag. Teen die 
middel van 1879 was meer as 12,000 man met 36 kanonne in 
Natal beskikbaar, en sir Garnet vVolseley, 'n uitstaande per
:soon in die Britse militere wereld, kom die teuels van Chelms
ford oorneem. Hy is benoem tot opperbevelvoerder en goewer
neur in Natal, asook tot hoe kommissaris oor Transvaal. Hier 
tree sir Theophilus Shepstone ook nou van die toneel af en 
word as administrateur deur sir Owen Lanyon opgevolg. Voor 
W olseley se aankoms het Chelmsford gelukkig nog daarin ge
:slaag om sy eerste fatale foute te herste1. Die eerste verster-
,kings het hom die kans gegee om met sowat 4,600 man Soeloe
land in te trek en in die slag van Oeloendie, Ketsjewajo se 
hoofstad, op 4 Julie die Saeloehoofmag, op 20,000 geskat, ver
pletterend te verslaan. Sowat ses weke later is Ketsjewajo ge
yang, en al wat vir W olseley oorgebly het om te doen, was 
om die regte soort van vredesreeling te tref. Hierin was hy 
nie erg gelukkig nie. Sy doel was om die 80eloenasie deur 
verbrokkeling vir altyd onskadelik te maak. Om dit te bereik, 
het hy vir Ketsjewajo na Kaapstad verban, en Soeloeland in 
,dertien stukke onder eweveel hoofde opgesny. Voortdurende 
-onderlinge stryd het hieruit gevloei, en die Soeloes het in 
biskop Golenso van Natal -en 8y dogter invloedryke verdedigers 
gehad. 

In 1882 gaan Ketsjewajo na Engeland, waar Gladstone 
weer eerste minister was. Die "Swart Koning" is daar met 
groot geesdrif as gas van die regering ontvang, en sy merk
waardige aanpassingsvermoe, buitengewone begaafdheid en na
tuurlike waardigheid het hom in staat gestel om 'n baie guns
tige indruk selfs in die hoogste kringe te ma'ak. Hy het keil, 
manel en handskoene gedra, asaf hy van sy ge boorte af daar·
aan gewend was, en in sy omgang met die ou aristokratiese 
Engelse famielies' was hy ook die gebore aristokraat. Die 
koningin het hom vriendelik ontvang, en dit was vir haar aan
genaam om hom te kan meedeel dat sy (op advies van haar 
_ministers) besluit het om hom in Soeloeland te herste1. In 
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J'anuarie 1883 is hy aan sy valk teruggegee, maar nie am saos 
vraeer aar hulle te regeer nie. Hy moes belawe: am die Britse 
appergesag te erken; om geen militere stelsel onder die Saelaes 
weer ap te bau nie; am geen vuurwapens af ammuniesie in sy 
land tae te laat sander die toestemming van die Britse resident 
nie, ens. Onder sulke beperkings kan Ketsjewaja nie lank rus~ 
tig bly nie, en na 'n vergeefse poging tat apstand het hy in 
Februarie 1884 as 'n vlugteling aan hartkwaal beswyk. Die 
laaste graat Saelaekaning was daarheen! Sy opvalger was 
Dinisaelae, wat deur die hulp van 'n aantal Transvaalse, Vry
staatse, en Natalse Boere sy aanspraak op die kraan van Soelae
land gehandhaaf ,en aan hulle 'n stuk grand aan die noardwes
grens daarvan as belaning gegee het. So' het die repu bliek 
Vryheid in 1884 ontstaan. Dis later by die herstelde Suidafri
kaanse Republiek ingelyf. 

Na sy andoeltreffende vredesreeling in Saelaeland het sir 
Garnet W olseley na die Transvaal gegaan en sy aandag aan 
Sekoekaenie gewy. 'n Groat militere mag is teen ham gestuur, 
en in Navember 1879 is 8y berg verower en sy mag gebreek. 

Afgesien van die Basaetaemoeilikheid was die graat Ban
tae-onluste dus teen die end van 1879 afgelaap, en die Trans~ 
valers kan sander am teen die blanke beskawing verraad te 
pleeg, hulle eis am die herstel van hulle ,anafhanklikheid met 
taenemende klem na vare bring. 

§ 4. Die Transvaalse Vryheidstryd. 

Dat Kruger en die ander Transvaalse leiers na 1879 nag 
So' lank get aIm het om aan die begeerte van die volk, am met 
die wapens die verlore onafhanklikheid teherstel, tae te gee, 
maet aan 'n nuwe haap am dit deur anderhandeling te kry, wat 
teen die end van 1879 gebare is, taegeskryf ward. 'n Nuwe 
eleksie was in Engeland ap hande, en daar was aIle rede am 
te dink dat die liberale weer aan die bewind sau kam. Van 
hulle kan veel verwag ward, want Gl,adstane het in sy verkie
singskampanjie feitlik beloaf, dat hy die onafhanklikheid aan 
die Transvaal sau teruggee. tHy het die anneksasie as 'n ver
faeilike onreg bestempel en o.a. gese: "As hierdie nuwe 'aan
winste (Sieprus en Transvaal) net So' kosbaar was as wat hulle 
waardelaas is, dan sau ek hulle nag wegstaat(repudiate), am
dat hulle verkry is deur middels, wat die karakter van ons land 
ant-eel'. " 

Die liberale het 'n groat meerderheid by die eleksie gehad, 
en in April 1880 was Gladstane eerste minister, met Kimberley 

494 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



DIE NDWE ANNEKSASIETYD IN SUID-AFRIKA BEGIN. 

as minister van kolonies. Kruger en Joubert gaan nou na 
KaapHtad (on yel.'kry die steull vall baie parlementslede daar 
by hulle vertoe laan die Britse regering, maar op 21 Mei kom 
'n kabelgram van Kimberley, "dat die soewereiniteit van die 
koningin oor die Transvaal nie opgehef kan word nie,:" en in 
Junie skryf Gladstone in dieselfde trant en voeg daaraan toe: 
"Dis onmoontlik om die kwessie nou te oorweeg, asof dit vir 
die eerste keer voorgele word." Die feit was, dat Gladstone 
sy verkiesingsbelofte moes breek, omdat hy geen kans gesien 
het om 'n voldonge feit te veranaeI'l ni,e. Hy was bang vir 
die Britse publieke opienie. Sy ha·ndelwyse is begryplik, maar 
dis jammer dat hy weer die dekmantel van hoe sedelikheid 
daarby omgeslaan het. Hy het b.v. ontken dat hy ooit iets 
gese het, wat die indruk kon wek dat hy van plan w,as om 
die Transvaalse onafhanklikheid te herstel. Sy woorde sou 
dan aIleen 'n uitdrukking van verontwaardiging gewees en 
ge.en belofte van toekomstige aksie bevat het nie! 

,TIl' die Tr:l.Hsvaler:;; het die tyd vir onderhandeling nou 
sy end bereik, en hulle maak hul vir 'n gewapende vers,et klaar. 
In Dpsember l~F.;O is 'll groot vergadering by Perdekraal gehou, 
en da,ar is besluit om die leiding van sake aan 'n driemanskap, 
Paul Kruger, Piet Joubert en Marthinus Wessel Pretorius, toe 
te vertrou, en om die volksraad as hoogste gesagvoerende lig
gaam w,eer in die lewe te roep. Gelyktydig is Joubert tot kom
mandant-generaal benoem. Tussen vyf- en sesduisend burgers 
was teenwoordig, en hulle het plegtig onderneem om tot die 
dood toe sa am te staan vir die herstelling van die vrybeid van 
die republick. Elkeen het tot teken van sy aandeel aan die 
groot nasi'onale verbond, 'n klip neergesit op die plek, waar di.e 
Perdekraal-monument later opgerig is. Op Dingaansdag is die 
Vierkleur weer in Heidelberg gehys, maar in Pr,etoria en ander 
dorpe waar Britse besettingstroepe gestasionneer Wlas, het die 
Union Jack gewa,pper. Die wapens moesbeslis watter vlag 
sou bly. 

Lanyon het te min troepe gehad om besonder aggressief 
teen die burgers op te tree, maar sir George Colley, di.e opvol
ger van sir Garnet Wolseley, was op pad uit Natal met 8es 
lmnonne en DOl' 'n duisend man. By Laingsnek is- sy leertji.e 
{)p 28 Januarie 1881 deur sowat 350 burgers onder kommandant 
generaal Joubert met swaar verlies teruggeslaan, en by 
lngogo word die Engelse deur generaal Smit gestuit. In die 
tussentyd het die Britse besettingsmagte in die Transvaal ook 
sleg gevaar. By Bronkhorsspruit het kolonel Anstruther b.v. 
tOp sy mars va'I) Lydenburg, oor Middelburg, na Pretoria 'n 
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groot neerlaag g,ely. Colley besluit nou om op versterkings1 
wat vinnig aan die kom was,r te wag, en hy vestig hom op 
lVlajubaberg in 'n skynbaar onaantaslike posiesie. Teen dag
breek op Sondag 27 F1ebruarie sien die burgers die Britse sol
da,te tweeduisend voet bo hulle op die berg. Hulle besef dade
lik dat hulle eie posiesie onhoudbaar sal wees, as Colley toege
laat word om daar te bly. Vrywilligers meld hul dadelik aan 
om hom daarvandaan te verwyder, en in die vroee moreson 
ldim hul1e die hange uit onder leiding van generaal Smit. Die 
elntlike geveg was binne 'n halfuur oor. Aan die Engelse kant 
het 92 man gesneuwel, daaronder ook Golley, terwyl die burgers 
se totale verlies,e slegs ses was, nl. twee dood en vier gewond. 

Die wonderbaarljke oorwinning het 'n trilling deur die 
hele Afrikanerdom laat gaan, en die Transvalers was oortuig 
dat God hu11e vryheid aan hul teruggegee het. Dit het ook so 
gekom. Gladstone wou die oorlog nie v;oortsit nie, en op 6 
Maart 1881 is 'n wapenstilstand tussen sir Evelyn Wood, Colley 
se opvolger, en generaal Joubert gesluit. Daarna volg die 
vredesonderhandelings, van Transvaalse kant deur die dri.eman
skap gevoer en van Britse ka,nt deur 'n sogenaamde koninklike 
kommissie, bestaande uit sir Hercules Robinson, die opvolger 
van sir Bartle Frere, as voorsitter, met sir Evelyn Wood en 
sir Henry de Villiers, die Kaapse hoofregter. Die .endresultaat 
was die Konvensie van Pretoria van 3 Augustus IS8]. 

§ 5. Die Twee Konvensies. 

Volgens die Konvensie van Pretoria is slegs 'n beperkte 
mate v3ln selfstandigheid aan die Transvaal teruggegee. In die 
aanhef word duidelik gese dat die land weer selfbestuur besit, 
maar onderwerp aan die susereiniteit van die Britse kroon, en 
in die liggaam van die verdrag word v,erder uiteengesit, in wat
ter opsigte die onafuanklikheid van die Transva,al ingekort bly. 
Ons het reeds daarop gewys dat soewereine onafhanklikheid 
volmag na binne en na buite v,eronderstel. Die volmag na buite 
moes die Transvaal prysgee, want alle onderhandelings met 
buitelandse moondhede in verband met Transvaalse aange1eent
hede sou V00rtaan deur die Britse regering gevoer word. Ook 
die volmag na binne is nie onaangetas gela,at nie, want daar 
sou 'n Britse resident in Pretoria bly, wie se spesiale plig sou 
wees om 'Oor die belang'e van die Transvaalse natur,clle 'n 
wakende oog te hou, en geen wetgewing rakende hierdie belange 
sou sonder die goedkeuring van die Britse regoring van kra,g 
wees nie. Vir die res egter was die volksraad en d:ile president 
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vry om die binnelandse aangeleenthede van die republiek na. 
eie goedvinde te reel. Baie teensinnig het die volksraad hierdic
verdrag bekragtig, maar Kruger het. tot aanname en geduld 
aange.raai, ~m s~v yolk kon hom vertrou, want meer as iemand 
anders was hy duarvoor vera,ntwoordelik, dat; die 'rransvaal uit-· 
,eindelik tug w\~er 'n vry republiek geword het. 

Tot 1883 het die driemanskap regeer, maar toe is weer 'n 
presidensiele eleksie gehou, en die volkskeuse het op Paul 
Kruger geval. 'Sy teenkandidaat wa;s Piet Joubert, en tweemaal 
daarna sou di.e kommandant-generaal as leier van die soge
naamde pro~ressiewe party by latere verkiesings weer die stryd 
teen sy magtige opponent aanbind, maar altyd tevergeefs. Panl 
Kruger het president van die Transvaal gebly, totdat die Vier
kleur weer vir die Union Jack in Pretoria moes plek maak .. 
Onder die driemanskap was hy reeds die uitstaande figuur, en 
in die diplomatieke onderhandelings, wat na die Konvensie van 
Pretoria gevoer is, het hy die hoofrol gespeel. 

Drie sake moes nog in orde gebring word, v()tolldat die 
':fransvalers sou tevr,ede wees: Die Britse susereiniteit met al 
sy implikasies moes verdwyn; die wesgrens van die republiek" 
wat deur die koninklike konvensie op 'n baie onverstandige 
manier vasg,estel is, moes beter afgesteek word, en die Britse 
regering moes die groot vermeerdering in die Transvaalse staat
skuld, wat deur Shepstone en Lanyon se kosbare administrasie 
en die tWiede oorlog teen Sekoekoenie veroorsaak is, op sy eie 
rekening neem. Om hierdie sake reg te maak, het Paul Kruger 
teen die einde van 1883 met generaal Smit en ds. S. J. du Toit, 
van wie ons nog meer sal hoor" na Engeland gegaan. Lord 
Derby het in die tussentyd, 1882, minister van kolonies in Glad
stone se kabinet geword, en by hom het die Transvaalse depu
tasie na aJle kante toe so ongeveer hulle sin gekry. In Febru
arie 1884 is 'n nuwe konvensie in Londen geteken, ,en Kruger 
met sy twee kollegas kon hoogs voldaan na Suid-Afrika terug
keer. Voor hulle vertrek het hulle 'n r,eis op die vasteland 
gemaak, en geweldig geesdriftig was hulle ontvangs daar. In 
Holland, Duitsland, Frankryk en Spanje het yolk en regering 
hull,e op die ha,nde gedra en geeer, en veral Kruger het weer 
die hoofaandag getrek. .As. 'n gelyke het hy met vorste en 
wereldberoemde staatsmanne verkeer, want ook hy was 'n Ieier 
by die grasie van God; en hy was groot genoeg om onder al die 
nuwe invloede en eerbewyse, soos 'n massiewe to ring op 'n 
rots in moederaarde se skoot gegrondves, onwankelbaar te staan. 
Hy het inn,erlik onveranderd gebly, die Voortrekkerseun, wat 
800S koning Dawid in sy jeug'sy vader se skape opgepas het, 
met 'n eenvoudige, kragtige lewensbeskouing en mlCt 'n on--
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wrikbare geloof in die Byhel en die leer wat Kalvyn daarult 
opgebou het, maar daar het 'ook trots uit sy oe gefonkel, trots 
op sy herkoms en volk, en nooit het hy afgewyk van sy groot 
lewensideaal, nl. om in "n vry republiek die tradiesies, gods
diens en karakter van die V oortrekkers te handhaaf nie. 

Die Konvensie van Londen het belangrike dele van die 
Pretoria-konvensie gekanselleer. Die ou aanhef, waarin die 
woord susereiniteit voorkom, is totaal geskrap, en hi,e.rdie woord 
word nerens in die nuwe konvensie aangetref nie. Ook die be
perking van die soewereine volmag na binne wat in 1881 op die 
Transva,.al afgedwing was hct heeltemal verdwyn. Die Britse 
resident word 'n gewone konsul€re beampte, ,en die \republiek 
verkry weer die reg om ook sy binnelandse naturellepolitiek na 
oie goedvinde ('n sondeI' enige Brit'se medeseggenskap te reel. 
Alleen die volmag na buite het nog effens ingekort gebly. Die 
republiek kon weI voortaan self deur sy eie heamptes onder
handelings met ander state voer en verdrae met hulle sluit, 
maar verdrae met stat.e buitekant Suid-Afrika., asook met Kaf· 
ferhoofde oos of wes van die Transvaal, moes aan die Britse 
regering vir goedkeuring voorgele word. So absoluut onafhank
lik so os die Suid-Afrikaanse Republiek van 1852 tot 1877 ge
w,ees het, was dit na 1884 nie meer nie, maa,r van Transvaalse 
standpunt beskou was die nuwe reeling tog 'nenorme verbete
ring op die van 1881. Die susereiniteit was weg, en die inkor
ting van die soewer,eine v.olmag na buite W3;S duidelik om.skryf. 
Engeland had b.v. geen reg meer om onder 'n vae opperheer
skappy, wat deur susereiniteit aangedui was, sy w.erklike be
voegdhede soos hulle in die Konvensie van Londen duidelik 
uiteengesit is, te oorskrei ni,e. 

Die Londen-konvensie het vir die Transvaal nie 'n oomblik 
te vroeg gekom nie. Die Britse imperialislll,€ het juis destyds op 
die drernpel van 'n nuwe groot ontwaking gestaan. In Junie 
1885 korn die konserwatiewe onder Salisbury weer aan die be
wind. en afgesien van 'n kort tussentydperk van liberale rege
ring, van Augustus 1892 tot Junie 1895, het hulle tot die lend 
van 1905 die teuels behou. (Ilord Roseberry h8t in 1894 vir 
Gladstone as ki,'r van die liherale opgevolg en mnr. BaHouI' 
in 1902 vir lord Salisbury as lei,er van die konserwatiewe). 
Hierdie opvJamming van die Bribse imperialisme is o.a. veroor
l'\aak deur llUvve en baie '3b~rk imperialistiese bedrywigheid in 
ander Europese state, veral Frankryken Duitsland, en om die 
BY'itse pol itiek ten opsigte van Sujd-Afl'jka behool'lik te kan 
volg, moet .ons die vee! wyer imperialistiese stroom, wat uit 
Europa 001' die hele werefd en by name 001' Afrika, losgebars 
het, eel'S kortliks in oenskou neem. 
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HOOFSTUK V. 

DIE VERDELING V AN AFRIKA. 

§ 1. V'oorbereiding deur Sendelinge en Wetenskaplike 
Ontdekkingsr'eise. 

Aan die begin van die neentiende eeu was Afrika nog altyd 
die Donker Kontinent. Die geheim van sy binneland en die 
oorsprong van sy groot riviere was onopgelos, ell afgesien van 
sy suidpullt, waar die Europese lmlonisasie reeds 'n taamlike 
uitbreiding gekry het, was die gesag va,n Europ,ese state op 
Afrikaanse bodem tot 'n aantal puntc lang's die kus beperk. 
Die Portug(.;se mag langs die ooskus het nie veel verdeI' as 
plekke SOOS Lourengo Marques, 80fala, Mosambiek en lYlombasa 
gegaan nie~ en in ,(lie west.e was die Portugese kol'Onie Angola 
in werkhkheid nie veel groter as die omgewing van Sint-Panl 
de Loallda uie. Ann die ooskus verdeI' na die noorde tOB was 
'n aantal Oll Engelse en Franse handelsposte. Aan die mond 
van die Gambiarivier, by Sierra Leone, aan die goudkus en 
by die mond van di.~ Kongo het die Engelse hulle handelbe
trekkings met 'n paar fortjies verseker, en hier en daar tussenin 
het die Franse ook so gemaak. H u11e belaJIlgrikste stigting 
was Sint Louis aan die mond van die Senegalrivier. 

Kennismaking deur Europeane met die Afrikaanse binne
land van die 11oo1'de uit is natuurlik veral deur die Sahara
woestyn onmoontlik gemaak, maar die bestaan van 'n reeks 
van Mohammedaanse sta.te langs die suidkus van die l\1iddel
lands,e see het ook lank hu11e intog daar afgesny; en die groot 
moontlikhede wat die Nyl skynbaar vir ontdekkers kon aanbied, 
is nie aIleen deur die watervalle van sy middeIloop nie, maar 
ook deur die fanatisme van die Mohammedaans,e woestynbewo
ners bemoeilik. Die verowering van Algiers deur die Fransc 
in 1830 was van groat waarde vir die opening van Afrika. 
Dit het bet.eken dat daar eindelik 'n breuk gek'Om het in die 
wal, waarmee die Islam die noordelike intog afgesluit het, en 
onB vind dat die Franse belangste11ing in die suidwestelike 
grensg,ebiede van die Sahara ook baie wakkerder geword het ~ 
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