


AAN DE GETROUWE AFRIKANERS! 

Strijd <len ~oeden strijd, 
Gij, Burger· wie gij zijt. 

Houdt vol, houdt goeden moed, 
De zaak der Boeren staat heel goed. 



Aan ZHEd. 

DEN ~TAAT~ PRE~IDENT YAN DEN 0. V. ~. 
Jr]a:rt}Linus -~'Aeunis .Steyn, 

AAN DEN COMMANDANT GENERAAL DER Z.A. R. 
!;ouis ]3oé'Aa, 

EN AAN GENERAAL 

G'hristiaan RudoZp'h de Wet, 

ALSMEDE AAN AL ONZE 

~uf1-t ~~niZ raaf~, ~o•n 1nan?a.nt~n, 

~'"-faco::.n~tt~•-.., a.n3~u ~(t-ij~~- tJffici~ t~ n, 
0Ect?tende l&urgers, '?00mEde aan alle ~Efr0uvJen van 

HET AFRIKAANSCHE VOLK! 
.~ +.."-- •. !if:,·.~ :~__L_ 
~~ ~·., ·~ ,~~f..,.----

~cclcrt ccuige ma.atH1cu wa:; het mijn Yoomemen 
mij tot P te richten in eeu :--eh rij ven aL; dit, iets wat 
door ied(•r Burp:cr, die met de Lrwdt;t:tal hekend i~, 
w1ar ik meen: nwt gretigheid :.~al gelezen word< 11. Bu 
gij, wuanle Bm·get·s, clie uict lLJCt d1~ Land:-taal hekend 
:~.ijt, ook ~ij naar ik hoop, zult gcnoPgcn vinden rte in
bowl hiPrvnn aan n te Int 11 Yl'rtc•llen. Gt'lijk ik Zl'g, 

i~ heL rcetls ecnige maanden daL ik geducht heb m ·<·r· 
on7.c~n Lancl:to Rtancl te schrij,·cn, m::wr ik zit, g-1·lijk 
helaas! zoo Yelen ,rwt. c•c'n P<i ran Tentl'alitPit in tnij •J 



maag, die zoo moeiel~k te verteren i:-;, dat ik IH1 lang 
aarzelen eindelijk er toe gekomen ben. \Y at betreft 
de eed van Neutraliteit, die hadt Groot BritanjP geen 
recht van eenig Burger te ei~eheu, en dat zoo ziJ ncle 
is die eed van geen 1vaarde en voor mij nlthans Yall 
geen beteekenis. Buitendien is de eed op slinksche 
wijze door het groote, machtige Engeland Yn n ons 
afgeperst, want, een ieder die, na de occapatic van 
eenige ~tttd of Dorp door de Engelseben weigeJ•tlelt 
zootlaniger Eed af te leggen, kon zich maar geree(l 
maken om als Krijgsgevangene gedeporteerd te wm·
den, en zoodoende van huis en haard, van onzen ge
liefden l:nid Afriktlan:-;chen bodem gescheidcm te wor
den. Dt Eed was <lus èen geelwougene en derhalve 
in rechten ni0ts beteekcnend. 

Dit echter nog alles daargelaten ; de Eed bc
teekcnt niets, althan:-> Yoor wuver dit werk betreft. 
Uier laat ik de Eerl volgen, zooal:-> door mij afgcleg<l 
en in Brit:->che dwaasheid aan mij overhawligd; dns 
kan Engeland mij niet bewij?;cn ooit een E<•cl afgelegd 
te hehten, want clie is in mijn bezit:-

"Ik, omler;Letcekcnde ................................ . 
',·an ......................................... . 
''In het d istriet ................................ . 

"Zweer en ,·erklaar hiermede Jllcchti(r dnt ik ÎIJO'C-
"" 1""' 

"leYercl c11 overhancliwl heb alle wapen:-; en .\mmuniti\~ 
"van mij opgeëi:-cht door de Britsche Hegt~t'ri ng, na
,; meiijk alle Geweren en Ge~rccr-Ammunitic van welk 
"f'oort lweookgenaamc1. En ik zweer H1)lemn0el cht 
''ik geen Geweer of Geweer-Ammunitie. nog achter
" blij-rr>tHle heb, en dat het mij niet lwkend is dat cenip: 
'' zoodani~ Geweer of Ammunitie door e\'lti!! ande1· 
'· Jler,;omtL hoeooko·enaamd verbm·o·ctt of aehtet'!!<'hon-b n ~ 

"clen worclt. En ik zweer verder dat ik 11iet d<• wa-
,, pen~ za I opnemen tegen het Britschc Gon H'l'IH'Ill<'ll t 
'· (rcdm·l'nclc deu tt•(Tenwoordio·en oorlorr, 11och wl ik "ren eenigl'n tijde aan eenig lid der R;Jmhlikein,;elw 



., 
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" Krijgsmacht ven;chaffim eenige as:-;istentie van eeni
': gen aard, noch eenige informatie met betrekking tot 
"de get:'tlen, bewegingen of andera bijzonderheden d9r 
"Dritsche troepen dat tot mijn kenni~ mRg komen. 
"Ik beloof en zweer Yerder dat ik ~till tehuis zal 
"blijYen totdat de oorlog n>orbij is. 

" Ik ben bew·u~t dat inclien ik in deze op eenige 
"wijze een valtiche verklaring heb gemaakt, of indien 
"ik mijn Eecl of heloftP. zonals hierboven uiteen\!ezet 
" zou l>rekcn, ik mijzei re bloot zal ;:;tellen aan summiere 
" en RtraiT'e behandelin~ door het l~rit:-<che gezag. 

"Ik leg de bO\·euvernwlde verklaring af, dezeh·e 
" plcch tigl ijk, "V<lor de waarhei(l bc:-chou wende. 

" Zoo waarlijk helpe mij Gorl. " ,. . . oor llllJ . . .. . ..... . ............ .. ... . .. . ...... . 

Deze, ntijnc mcc1C'- Bnrg·crs is de Eecl ; hij de he
omdceling waarran get>n E1tgeh-chnmn mij be~chnl
(li!!CIJ k:u1, <lc.~cii'E' do ll' lwt schriin•n <lt>Ze:". \'PthmkPn 
tP hchl>en . :\laar zvlf:-;. wil ee11 Ellp;el>-cllllmn mij ook 
1)1'·Willll'li!!ell mijn Eed dour dit \\'<'l'k t' vcrhr,•kt>IJ, 
da11 nog ~toor ik mij dnnrann 11iet. \rant in wrlk op-
7-ir-ht IH•bhl'll dP En!.tel,...chen lnu!IIC !>el ALen jegen:-; ult.:> 

Yolk gehouden ? ~og \'('/n· de Eugel~che troepen de 
\'aalri,·ier zijn clomi!<·trokkell, cleel<le Ch:unberlain 
(<lP <'llcudeling) aan Prc!::>ident Kl'llger mecle, dat hij 
\'('!'wachtte dat de onze11 pri ra te ei<retHlommeu ongc
:-;chondt>n zonrl<•n latt'n en l>ij e,·eutueelc vcrwoe~tin!! 
van zofldanig<' ei!!<'IHiommcn hij (Chamberlain) Pre
~iclcnt Krnger of <l<' per:-;oon, door wie de venYoe:-;ti11g 
we rel a a ll.~cri<·h t, 1 H'l'~oonl ijk voo1· dt~ nan~erich t<• 
:-;ehad<' \'Pl'Hiltwo n·rlclijloi: zon honcl!'ll. Hebben <k 
EltQ·r·l~clv•ll, dit hl'!!Îil~ I door hun zt•l l'en llPPt'~cle~.!.'<l, 
g<•i'<'rhi<·clig-,l? XEE~, en <lui:.-:e1.dmaal • TEl~~}(! ~ 
Beh:tlrP d<'Zl' mc·clt>dc<'liug kan Clwmberlain, \\':tt hc
ht>l:t dt• ('('I'StP jll'OCifllllati<' gedatP<'l'd ;) l Jlei 1 (}00 \';lll 
dPn Etl!.!;l'l~chen OppcrhP\' ·I hebher ltol>l'l'h? "Pll 

'' :t:tllQ'P:.-:i~>n YaJ,...cht• <'11 maliC'Î<'llZP (\lat h<>t<'t'k<•nt 



'·kwaadwillige) rumoeren worden vcr:-;preid aangaande 
"de behandeling door de inwoners van de twepen te 
"worden verwacht." 

Nu, mijne mede-Burgers, daardoor heeft :S.oherts 
ons zoo goed n.ls Yerzekert en diens woord van eer ge
geven in diens proclamatie, dat wij, alle inwoners, 
en dat beteekent ALLEN, mannen, zoowel als vrou
wen en kinderen, dat ·wij niets ander;:; dan een Chl'is
telijke, vriendelijke behandeling 11ouden genieten ! 
Is zulk. geschiedt? ? Die ;vraag laat ik aan mijne 
lezer over te beantwoorden. Enkel deze aanmerking : 
" De hierboven aangehaalde woorden van Robert:;, 
" de Engelschman, bewijzen ons hoe weinig, jn, laat 
"mij toe te zeggen, wij NIETS op het woord van een 
",Engelscnman kunnen rekenen." 

In het eer:-;te artikel van gemelde proclamatie van 
Robertï:, de Engelschman, wordt persoonlijke veilig:
heid en vrijdom gewaarborgd aan ALLE NIET 
VECHTENDE INWONERS. Nu vraag ik, wat 
beteekent een waarborg van dezen Engeh>chman, om
treilt veiligheid en vrijrl.om, met betrekking tot de 
honderden van verwoeste plaatsen, behoorende aan 
gesneuvelden, krijgsgevangenen en niet vechtende 
.Burger!', (deze laatsten, die wegens ziekte, lichaams
gebrek. of andere oorzaken aan den oorlog niet konden 
deelnemen). Dus ook al een bewij:-; dat een wanrborg 
van een Engcl:-;chman niet het papier waard is, waarop 
die ge. chreven staat. Nu omtrent de aewaarhorgde 
PEH::iOONLIJKE Yl!.ILIGIIEID. Noemt Hoherts 
het pen;oonl ijke veiligheid om de \ Veeluwen onzer ge
:nenvelde Burgers met hunne kinderen, alsmerle de 
Yrouw en hare kinderen van den Krijg~'gev:mgen 
Hnrgcr van hunne plaatFen te nemen en in \~luchte
lings-knrnpen te plaatsen, wanr beiden kleinen en 
grootcn op de mee::<t barbaarsche wijze mishandeld, jn, 
vel'lnoord zijn geworden? Om deze zware be;,;chul
digiug te hewijzen, leze men :-;]echts de Rapporten 
Yan de gmweshcercn :\fcK.enzie en ,J ohnï:ton, in l~uropn. 



en elders gepubliceert. Dr. Johnston verklaarde 
m duidelijke, maar tevens krachtige wnorden dat 
bet meel eu de suiker ongeschikt waren voor 
men:;chelijk gebruik. Dr. MeKeuzie drong er op 
aan dat de gedeporteerden minstens twee tot drie 
keer per week vleesch en groenten 1\fOJ~:)TEN 
krijgen. Op wiens geweten anders rust de clood mn 
zoovelen onzer kleinen en grooten, dan op Roberts in 
de eer:;te plaat:;, omdat hij zijn waaroorg van per,;oon
lijke veilighe,cl niet heeft llu.gekomen, en in cle tweede 
plaats op Chamber lain, )lilner en andere jingoes? 
En op hoevele anclere wij~,en is bet niet bewezen dat 
Engelsche proclar..taties en Engelsche beloften en En
gel~cbe waarborgen, slecht::; Engelsch kooksel is en 
niets waard ? Derhalve, met het oog op dit alles, 
de kwetsingen, mulcelen en belecdigiugen die immer 
:~,ondeJ' de geringste aanl ci<ling aan ons \ ' ol k zijn ge
pleegeL rechtva:u·cligd ieder Bul'ger om zich aan geen 
l~ecl te Rtoreu. Ter oorzake van al cle lmrb~ar:-;che 
gt'll\\'eltjkheden en ellcllde, on,; Yolk door geci,·ili
"cer<.lc Eugelsche harbaren aaugeclaan, ;ran een Eecl 
aan die minachtende wttie afgcle.~cl: uit>t.· beteekenen. 
Ec•n Eecl nm 1 • entmliteit heeft voor Enge hu Hl, wan
ll<·cr het l':i,inc 1Jeh ngen betreft, geen waarde. Heb
hen niet alle Bribche ondercbncn, die \'lUl onze He
geering vedof bekomen hebhen om tijcleus den oorlog 
in de nepnbliek te hlij\'Cll een Eed v:Ul Neutraliteit 
aan om; nfcrelcrrd? Bchhen cliezelfde 11ersonen ook " .., 
niet nan de En.!!c•l-.:chcn, :!clijk it·der ander pcr,;oon: na 
de occnp:ttie de Eecl van 1\c•utmlitcit afgelegd? En 
toch zijn cliczplf(Je personen door het wogenmtmde 
l1eschaafcle, chri:-;telijke En!!PI:tnd n·rplic·hL die Eden 
met woord en claacl te breken en zic·h hij de "Hancl 
Hiflc,;," "Mine nnanl." ",Johalme:-lnrr!! ::\Ionntecl 
Hifics," enz. enz. arm 'te f-lnit2n eu in "Khaki" ge
kleed de wapenen op te llcllH'l\. 

Onze eigen Bmgcr:-;, die' c'H)r de Brit~che troepen 
on ze land pn I en zijn hinncJJgctr(lkken nog met hun 
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::\Iauser in de hand, hun plicht doelen, zijn op allerlei 
wijzen door Engeland om de vingers gedraaid en ver 
lokt om voor geld en mooie praatje:-; betrekk i ngtjes 
aan te nemen en verder oYeral i1, het land p<'rs(llien 
aan te stellen om de Eed van Getrou n·heid af t<~ ne
men van alle Burgers, die wen:-chen lkit;-;el!e onder
danen te "-onlen. Is dat recht van Eng<:'land, een 
laucl, wiens hatHllan(J'er,; steeds tc!!Cll de gebrekkige 
adminiRtratie van -on:::; Land en Corruptie. die et' 

heerschte, :-<chreeuwd<'n ? Altijd be,verewle, dat wan 
neer Engeland in ï.ui<l Afi·ilm eenmaal de hws is, 
alle inwoners eerlijke, fatsoenlijke en nette mc:n:-chen 
zullen wonlen. ,.an de Corruptie en kwade prak 
tijken 'die in Engeland doo1· Chamlwrlain en rliens 
kliek gepleegd worden, wordt niets gezegd. Om de 
Predikauten in den 0. Y. Staat, met het <ng op de 
jaarlijk:-cbe Gonvernemeuts tuelage in de verzoeking 
te plaatsen om Britsche onderdanen te wor<len en 
daardoor die toelage te Lcbouden, i~ g-3en Ccll'rnptic, 
geen omkooping ! Om ome Bm·gcr:-; in di<>n:-<t cler 
Civiele Admiui~tratie, zoowel in <lie der .:\lilitnire te 
nemen is niets, zoolang Engeland znlks <loet, maar 
0, wee ! indien dergelijke praktijken door onze He
geering waren ingevoerd, dan zou de grieYcnl ij:-t (lcr 
jingoes met één Yermecrderd zijn gewec:-;t e11 d<> jiu
goe-:-; zouden ge:--cbreeu wd heblJOll Z()ndcr opholl<l<·Il. 

En zoo zijn er ontelbare g<>vallcn om :taii t<:' tClo 
nen dat dP Ee<l Yan Getrouwheid, doOl' onz<· Bnrgers 
aan on,; Y ui k nfgdegd, voor Engt•lan<l alt lwn"' gecnc 
·waarde heeft, hoeYcel te minder ccn Eed v:111 T<·ut m
liteit ? 

H ir>rme<lc~ Bnrg<•r,.; ! nwen ik en k<•l te hehh<'ll 
aangetoOilfl. dat de zoogenaamde E<•d van Nentraliu·it 
door mij wel degelijk j,.; \'Cl'tecnl en ik nwt CCll rein 
gewPten op ePn wijz<> al::; deze kan sC'hrijn'n. 

Nu. \\'at hetreft clcze ,·oor ons Yoll· lmrtYrr
:clwurewle oor!()!!:, die Illl r.oowat 20 la1I~.!'<' ma:md<•n 
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duurt en ouze Iluofd..,teden en n.nderc belangl'ijke 
plaut~en in bezit van Jeu Yijanél zijn ; Clat tlc vijand 
de Spoorweg en Telegraaf ;;-oor het groot~te gedeelte 
in zijn bezit heeft; dat <le onzen van de geheele 
l1uiten-wereld jzijn a(~e,;Jwden ; dat ?onze Gomman 
does wellicht gebrek aau \VapelJt•n, A.n1.munitie, Klee
<liug, Yueélsrl en behoorlijke rn"t Lebben ; dat onze 
nog \·echtenJe Burger,; zeer y._el a~m weer en win(1, 
regen en konrle zijn blootgestel<1, zal door nienuwd 
ontkent wonlen. }laar onder Je vele en gruute 
moeiclijkheden, waarmede gij te kampen hebt, be
wond~rt .lJ de gcheele bc:-;chaafdc Yerelrl, met uitzon
dering alleen V:lll de jingoes en o ... TT~tOUWEN 
OllZCl:l Volks. Door uw volbar(len is Engehmcl's eer 
verloren. En hoe onb\'schrijfha:tr vet•! uwn mocie
lijkhe<1en ook zjjn. llOCl>T \.OL DE T STHI.J D, 
YOLIIARDT. GEACHTE BCnGEHS tot het 
BITTEltE EINDE, want reed:-; 11u moet een groot 
owle('lte van het En<reL che ]Ju bliek e11 dat oToeit hiJ. r <" , ~ • 

dt•Jl dag, erkennen dat <lP 1\o<'l'<'il dP hcwon<h•ring \"all 

het !!<'llcele llH'll:-chdunl "•t·(lieJlell; dat Ell!..!:eland 
g<·hc~·l ïni<l Afril·a ga 11 YCrlieZ<•Il. Laat. r door 
nit>lll:llHl den :\lül< .. D Ulllllemen, .. \LLES KO:\lT 
HEGT. De G(J(l ouzer \·aderen zal niet dulden dat 
de Afi·ikaanders Yertrapt \Yorden. 

U ij \Ynanl<' mec1<•- Btll""'<'r,.. hebt Yecl apletlcu en 
li].dt 1wo· veel ·wiJ. ab <>en~"-\"olk hebben vd~l o·eledeh 

. ~ ' • ' b 
('1\ lij<len nog bitter, maat· hoe grooter de moeielijk-
he<lcn, hoe hitterd<·r het lijden en hoe donkerder de toe
kom:-;t, in den naam Yatl het ge:-torte bloed on~.eJ' ge
f-lllClt velden . in <lt'll naam van onze <>Yerleden :\ltwdt•r:-; 
Pil kin<leren, in <lelt naam \'an allen die no!!,· cla~elijh 
lijdPn, in d<>n naam Yan ,,,illiocncn en milliocllCJl <li,, 
on,; bewonderPil en in in d<'ll nnnm van on~ \ ·olks
he:-;twuJ vra-1g ik fr, flOeifl' nOEDEtT ~lOEI), 
Z<~t <1<-n goed('Jl :-;trij<l met JllfH.:ht Cll kracht door, 
want Eng;clnn<l':->· toe~tan<l \\ onlt dag..' lijk:-; h:tchelijker 
Pil lmrht• l ijker. P re~i<lent 1· rtl~<'r en al on ze \'er· 



tegenwoordi~Yers in Europa, met zom·elen van het 
Engelsche publiek in Engeland, aarzelen niet om in 
duidelijke woorden te verklaren dat dezaak van het 
Afrikaansche \,. olk er dagelijks beter begint uit te 
zien. Om U, Geachte Burgers. die nog uw goe(l en 
bloed tegen het machtige Engeland opoff~rt, arm te 
toonen dat onze zaak verre van verloren i~ ; (lat En
geland ;~ich niet enkel tegenover ons barhaar;-;ch heeft 
getoond ; dat Engeland'~ politiek een lage, snH'rige 
is ; dat oorlog voeren in den regel treurige aewlgen 
meebrengt ; dat een oorlog jaren knn duren cn7.., 
enz., zal ik in dit werkje ware en getrouwe mededec
Jingen doen uit een boek, ge:-:chreveu door een En
gelsch officier over · de Amerikaansche Yrijbei(ls
Oorlog ; een boek, verkrijgbaar in ren der ler~ka
mer::'!, wanr Engel~che Aclmini~tmtie op dit oc,!!CJJ hl ik 
wordt nitgeoelend, De AmerikaanRche Yrijheids
Oorlog dnurdr rnim 7 jam· en het Amerikaauscbe 
Yolk, onder hnn Getron wen en Godclienentlcn Aan
voerder, (}cor~t' \Vashington, vcrklaal'(le op 4 .J nly 
1776 op plechtige, doch vasthemden wijZ(' OnnJhan
kelijk te willen zijn en niet gehukt te \Yillcn gatm 
onder het Brit~che juk. Ik kies de Amerikaan~ehc 
geRchiedenis, want in alle opzichten komt diP met cle 
on'e overeen ; immers de "\merikaawlers, %ijn gelijl
wij, HEPUBLIKEINEN ; 1lc Amerikaan1let·s voC'h
ten, gelijk ~wij, tegen de Engelseben ; de Ameri
kaanders hadden gelijk wij, met grootc lllO<'ÎC'lijk
heclen, ik maa zectueu met Yeel crrooter moPieliJ'khc-o (10 r--, 

flen te kmnp<:n dan wij. Om :tl die redeucn ncht 
ik het niet noodig- melding te maken van ren tachtig
jarig<·n of c1erti§!jnrigen oorlog. 

lt<•( (ls in het begin vatl den AmeriknansclH'll 
oorlog met Engeland, schrijft U<'t.c Engebch e 
( lffici(•t', toon<l<'n de A merikannders dat gtH•rri ll:t 
oorlog in ktaat was clc degelijk onderrichte tt·oppen 
ran Eilp:<'land te rer:,;lngen en dat niet tegenstnande 
!JCt wnanl tus~chc'n Amerika en Engehnd gctrok-



ken was ; df"tt het !Jood van beide vechtende partijen 
menig slachtoffer hadt geëi~cht, en er velen waren, 
die nog hoopten op een of ander modus rirenrli 
tn:-;schen heide tegenstander::;, hield \Va:,;hington vol 
en velen met hem dat er niets anderl'l over was dan 
ecu langdurigen oorlog. 

Sedert m~uuHl<>n voeren onze Burgers guerrilla 
oorlog en de ge!teele wereld bewondert r. Is die 
l1ewonrlering dan geen bewij,; dat uwe wijze vm1 oor
lew voeren de g·oedktnrino· ntn de rrel1eele ·wereld 
~ ~ u ~ 

wegdt'aagt? HeLben onze Burgers uiet in hijna elk 
geval getoond dat zij voor<leel tr~kken door het voe
ren Ynn guerrill:t oorlorr? Dus Burger. ! laat n door 
f(Cen .Jolm George Fraser, Paul Botha. Pieter Daniel 
de Wet en die Roort metvchen wijs maken dat de 
strij<l hoopt'locs is. Het i::; een :-;clmnde ebt wij Bur
ger:-; ab een Fraser, Buthrt en een Piet de \r et onder 
011s lH hb<'ll gehad . maar tr()ust l met de verzekering 
dnt \ra:-;hington ook met die :-;oort Ynn ll1eJJs('hen te 
kam pen haclt, \r ee:-;t rerzekert dat <le A frikanndt>r.' 
d<J<H' dezen uurlog gt·Zltin,rd zullen worden nu1 all~s 
en een ieder <lie den 11aam AFRit .\.\. TD~H niPt 
waarcl is. \\r e•r mP-t <le .Tolw Ge(Jr•re Fral'ers. de 

~ ~ 

P;~u[ Bothas, de Piet de \\ret:->, tle Lomv Geldau-
lmyf'cn en allen die zich op ePnige ~·ij;;e YEH lL\.
DE~l:-; hebben getoo])(l, .-net inbegrip vuu ieder Bur
p;er,die in dien~t der Engell'chen i:-; gcg:Lau en zij, die 
e<>n zoogeua:unde 1" Profe:-;sic-Eed" hebben afgelegd. 
\V eg met die knraktr rlooZE' :-;chepselen I De ji11goes 
nutken groot htwaai mwlat een of ander Burger, die 
11ict in zijn spoor trapt, onder de :-;j:1mbok moet 
doorloopcn . Geachte Bnrger-;, de AuJPrikaawlen; 
warcu gccne gewoue soldaten, maar allen Boeren, 
Ambtenaren \rinkclicrs. Klerken enz., private men
t-('hen 11et r.oonls \\-ij. ln het hcgiu Y:Ul dl'll oorlog, 
was er in het Amcrika:ln:-clw LegeralleB te krijgen, 
alleK r.ichth,1m\ nwt, nitzn1t<lering Yal. het allcn·oor
nnam;:;te-T UCilT. Tncht \Yns cr nif't en ('\'en min .. ,\ .,,i/. 

~ o_.. 
a; ':. 
~ llll 
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bij ons. De Amerikaauuer:s gingen naar hui::; mw
neer zij verkozen ; zij lui:-\teruen naar hunne officieren 
·wanneer zij verkozen ; zij gingen op brandwacht 
wanneer- zij verkozen. En velen onzer deden, helaa:-; ! 
hetzelf<1e. Hierin was het \Vashington duidelijk 
moest er verandering komen en verandering kwam er. 
Gen·geld iederen dag liet \Vaf'hington zijne hereJon 
aan zijne onderhoorigen voorlezen ; iedereen wercl 
duidelijk gemaakt wat zijn plicht "·as en om zijn 
plicht te doen en iedere owrtreéler werd va. tgch n
delt en ontYing- r-;lagen, lla ltij verdiend had. J)us 
~eachtc Burger.·, op het toepa~sen van straf, waal' 
zulk:- verdiend wordt, valt rtieb te zeggen. ..\rij ver
hengen ous dat het ttwrlienen ran straf op onze 
CoJtllll:lJH1oe:-\ zeer zelrlztiam is. \rel een he wij.- d<t t 
de on;~,en hrt gewicht lnutJtCJ' plirhten goP<l b•:-;<•ll>n. 
Zoo moet het zijn, want znlks ;~,nl zeer veel tot oJtte 
Yerlos:-ing hijdrag-1 11. 

Dnt de taak van \Yashi11gton rrrd:-; van dt>rl l>P
~inne een uiter::;t mocielijkc waf', l>lijkt uit dL' Ynl
geJl(le brief, door dezen vaf-'tbenulcn, duch Gud,-<lien
. tigen man aan Reed geschreven :-

"Zulk een HchaarHchhcirl ann pul,lit>k<' gec;;t, 
" zulk een gebrek aan deugd, znlk een windh:ul(lel 
"drijven, en gebrek aan vrnchthanrheid in alle lage 
'; 111 1.nieren om vo rdeelen v:tn <len een of awlN soot·t 
"te verkrij~cn in de grootc vcrnnflPring van militaire 
" schiki-ineren heb ik nooit tt• vot·en belcef<l. <'ll ik 

"., 

·'bid om G-o<l's genade om die nooit weer t<' aan-
" '-'Chonwcn. Vnt het eincle van al deze kun.-tgrepen 
"zal 'H'Z<'Il, gn:1t mijn Yerf'tand te horen. Ik si<ldct· 
'' Ynor· d<· toPl,-:1)111'-'L Tot JIU toe (28 Non~mhet· 177.)) 
"hebl ('11 \\ i.i slf'cht:-; omtrent ~.100 Dlllll"<'lrappt•n Îll

" g·e ... <•hre\"l'tl. Kon ik voomit gezien hebhen m\t ik 
"re. d ouden otHlen heb en waarschijn I ijl~ nog onder·
,, vinden ltlOl'l, "'<'('11 rreld OI) a:tr<lc zou mÎJ. bewo<r<'ll n n t • ~ 

"lt<·bbt•n clit BP' t•l op mij te nemen." 
Dns tnct een handje vol menschen, nwt :-;]C'c-ltts 
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3500 man moest wa~hîngton het hoofd bietlen tegf'n 
het groote Engelawl, met ZOdWat :300,000 m n in 
het veld. Onze Burger:-> '"aren no·r nooit zoo weini!.", 
dus wel een bewijs ~lat wij met G~d';" hulp nog goecl 
staan, veel beter dan clo Amerikaander.-;. 

Verder in zijn boek, ~chl'ijft deze Engeh.;che 
officier, lieten de ~lecht-gekleede ~\..meriknander-.; in 
December 177G gednreiHle hnnne oprukking nwt 
blocel bevlekte voet:-tapprn achtc•r mn dpg·enen die 
bijwt op blof1Ü' \'Oeten liepE'n ; en in de ::.terke wiwl 
en drijY~nde :-\neemntorm (kapok :-torm) werd menig 
man doocl gen-on~n (dool <rt.!rijp). Der,.!clijke wan
lwpigc, doch _i'itontc pogi 11g om 1 le ~ troonteil Yan on
geluk tcgl'll te werken vet'llienden een g<~erlen uit:-;lag 
en werd gewonnen. 

In lïS:-) WCJ'{l de vrede met .\..meribt cct·.-t gc,do
tPn en niette.~ell:'taandc ree'l:-\ in tle 'Yinter van 177G, 
<lic• zoo koncl en gnnr was, er gvbn•k aan k]c•t•lling en 
~c·hot·nc·n bij \ra,!Jinp:ton c n de zijtwn llt: ·toncl ; <le 
.Amt'rik:tattdl·r~ hij11:t alle11 te \"(let Jll0L'>'t<•n luopt>n, 
\\ ant elP nwt hlm•d h ·rlel-te Yoet=-t<l]>Jll'll lil•tetl zi.i 
il<'hte1·, wal'cn zij \'a,;tberaden den ~trijd YOor RECHT 
Er \-lt(.JHE(D, Yon· lmttne ~elieflle onafh:wke
lijkheicl voort te zetten. En, g<:;tehte Bmgcrs, hij.<lc 
p;edachte aau de toe~taua dc·r A.Jncrikannder:-\ 1 llU bijna 
125 jaar geleden, moet g·ij bekennen dat uw toe:-\tand 
nog lang niet de toel'it:wrl clt>r Amerikaanders is. Bij 
de gedachte aan de toc-.t•tnd der Amerikaa!lder:-\ in 
1776; dat ~\.meriht Yri.i en Onafhankelijk is; clnt 
Engelnncl ecnige m•t:uulen 2:eleden oYer het ge:-\chil 
met Amerika cnntrcn t lwt j Tienrn2:t1.t kanaaI de mi 11:-\te 
moe:-\t wezen ('ll alll's aan .\me~·ika mo~:,.,t t<>e!!e\'cn ; 
dit :dies moet U geuoeg \H'Z<'n om vol te howlcu, 
te volhanlen en de 0\ Elt \YLT~IJ.. TG. zal de onze 
wezen. 

Ifr.<'wcl Oll~i \rolk gPPll lwatr1r·ageml, hloe<l-dm
stencl \'olk i~, moet uwn niet uit. lwt < og verlit•Z<~ll ebt 
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een der grooL te Euro pee. che Y el cl- :Jfaarscbalkcn 
altijd heeft ge~egd dat "hoe wreede1· een 00rlog ge
voerd wordt, hoe minder wreed hij is." Hierme<le 
wil ik te kennen geven, dat ieder persoon, die de dood 
heeft verdieJHl, de dood ook moet ondergaan. b de 
begane mi:;da.'td Yan zoo een emstigen mrd, dat een 
kog2l voor den Yeroordeclde te goed i~, hang· h ·m op, 
of oegeaaf hem levend ! Nog i:; het niet t~' laat hier
mede te beginnen. Outdekt gij een r e>rrader, en 
komt die in uwe handen! en laat mij toe U te lH·I·in
neren dat velen on~er Bm·o·er:; in '• I'b·tki" tc••en t)llS ..., <""' 

Yechten, bebandelcl dezulken al~ \" Crrader:; l'll laat 
dezulken den \' crrade,·s-<lood :-;tenen. De Engel
schen betoonen. 1ms geen genade, dat he"ft de do()cl 
van d011 onschuldigen Corrlna ons he1Yezcn, zoqi!Jf'dc 
het ophangen Ynll mec?r dan c·<>n Y rijstatr·t·. ;"c ,, llll'll 

des land.· ; vleef'ch van on;.; vlees ·b en bloed ran ons 
bloed. Kunt gij een Spioen in hanclen krijgen. \':tllg' 

hem als een Spioen, laat hem terecht. taan als c•cn 
Spioen en laat lwm "'terven nh <'en . 'pioen. T()en de 
Amerika.ander:; de Eugclsche Kapitein E<lmund Pal
mor alti een Spioen gevaugeH hadden en Gt•flcmal 
Cliuton, een Engelsc~nnan, de nitleveriug van Kapi
tein Palmor onder de witte vlag ei»chte, schreef Gcne
rnal Putnnm op (l<'ll 7deu Augn tn;-; 1777 als vul!!;t: 

" ~dn.mwl Palmer, ee11 officier in En!!cl:-ol'he 
" dienst, i;-; gevangen al:;" et> u S pio('Jl, locrende hi 11 t .en 
"onze lijiHm, !Jij h eft tereeht gcstaan al:' e<•n ~pioen 
'' en ~al de dood sten· en ah- een Spioen ; en d<• r lag 
"wordt gelnst 11ch oHmid<lellijk te> verwijd<·reu. 

"_. T. B. J)p do'1d. traf i,· gevulo·eli]'k nitgC'\'ot•rd." 
n ' 

Tot>11 ernige11 tijtl claama ceu Amcrikaan:-che 
Kapitei11 door clt! Engeh-eben g •rangen W('rclt als <'<'11 
, 'pioen. W<'r<l l1ij zouclpr ecni? \'erhoor Pil tl'reeht
:-1t>lling YeroordePl(l om opg<·lwugen te \\'ordc•n <'11 

z1jn -verzoek aan <le Engelseben om he111 liC\'et· <lD<Hl 
tl' l'whiet<'''· wrnlt g<•w<•igerd . 

IIue Hiovic•lijk het ook mr,gc· gaap, om den <'rt'll-
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rnensch van zijn leven te berooven, vergeet niet dat 
wij veel heboen geleden en nog lijden en het beter is 
dat ieder Spioen den dood als een Spioen sterft en 
ieder Y errader den dood als een Y errader, dan dat 
wij van onze Burgers en ons Volk dom· de handel
wijze van Spioenen en , , en aders nog meer moeten 
verliezen. Door een ferm en beslist optreden tegen 
ie<ler Spioen en Yen·ader, waardoor onze Burgers van 
zoodanigen geen last meer zullen hebben, zal de oor
log spoediger op een einde worden gebracht. 

Vergeet niet dat de vijand ons door het bewijzen 
van genatle en het schenken van vergift~~mis hartelijk 
uitlacht. 

liet doet den qoeden lieden ku.·aad 
Die 't l.:u.:arle ~onder straj]en laat. 

Toen "'Washington ger1urende den Amerikaan
schen Oorlog met zijne manschappen door een der 
Amerikaansche Steden, Philadelphia. trok, eene wn.
pen::;chouwing hield, bevond hij dat de zijJ;en slechts 
middelmatig gewapend waren, doch veel slechter ge
kleed. Het Amertknanf'che Leger maakte een vreem
de vertooning in de veelkleurirre klceding: doch in 
vele gevallen bijna na:tkte to~stn. ncl ; de BESTE 
kleeding bestond nit jacht.kleeren van bruin linnen. 
Hunne taktieken waren even omegelmatig. De vol
gende winter zette zeer streng in en beloofde strenger 
te wonlen, clan ooit te voren. liet A.merikaant>che 
Leger was zonder tenten, zonder voldoende kleeding 
en bijna 7.on<ler f\Chocnen en kost. Om te bi ij \ 'Cll 

wn.ar het Leger zich bevond, wa::~ onmogelijk ; om 
terug te trekken naar de naaste steden van Lancn.stPt', 
York en Cnrli:-;le, zou \V a~hington niet enkel verhin
derd worden in nanwe a:tmuking met rlcn vij:wd te 
vcrkccren, m:tar zon tevens verpl i eh t wezen af:; tand 
te <loen van een groot en vmchthaar di:;trict, dat in 
d<~ behoeften Yan Yoccl~cl voor men~ch en beest voor7.:tg. 

· \Va::;hincrton was cc tter o·enoodzaakt terug: te trekken 0 . . 0 ~ 
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naar de bet·aen en boschach ti ge ::;treken van Y alley 
Forge en ÖJc:-;ter, ten we~tcn Yan de Schuilkill en 
omtrent 20 lilijlen nm Philadelphia. De trek yan 
\ra. hitJgtou en man~chappen door de kapok en mod
der \\'a:-~ letter) ijk op den weg met bloed gemerkt. 

In een van zijne brieven in 1777 schreef 
\ra:-:hi11gton :-

'· JJnor een Ye1d-opgave dezen dag gemaalt, 
" hebbeu wij niet minder dan 2898 man.~clw.ppen in 
"ons kamp die allen blootroets zijn en atHl<'rzint:o 
"geheel naakt. \Vegem; gebrek aa n . komhnar,;en, 
'·zijn mijn man ·chappen vcrplic\1t det~ ·na<'hts hij de 
·' nu·en te zitten, in plaats Yan gemakkelijke rust op 
" natuurlijke wijze te kunnen genieten ." 

Nog eens, geachte mede- Bnrget's, de11kt steed~ 
am \Vashington en zijne getrouwen, dat die vn::,tll· 
sl~>Ü'n Á\mcrikaanders in het ij:-:, de kapok en weer en 
WH1d :wnder k!eeditw. Yocrl:-;el Pil t;Choetlcn waren, en 
gij moet zoo maat' ~reer moed krijgen en n i troepen : 
'' Zoolang de Iloere mij bet leven Rpaart, dH) lang zal 
'• ik Engel"cben F:chi<,ten," Doet gij dit, wec.·t er ver
zekent nm Encreland zal on~ dierhaar Land niet kri].-

0 • 

gen en wij znl Jen als een nij \' olk kunnen leren en 
~ten· en. 

Heeft Engeland zich in dezen oorlog hal'hlarRch 
getoond, ;r,e zi,)n dat van alle eeuwen uf gcwee~t. De 
hu·baar.-;che grnweliiklteden cloot· Eu•rclnnd aan ons 

J "' 

\' olk gepleegd, heeft Engeland ook met Amerika be-
dreven. De Amerikaan:-:che Indianen, die tijcletu de 
oorlog tus::;chen Amerika en Eugclnnd zoo goed als 
wilde mcn:-:chen warett, 1\'crden door l!Jngelan<l g<~
Jmnrtl om tegc11 Amerika te vechten. Dit \\'erk, om 
Indianen te huren, was niet zoozeer het w<:rk Ynn de 
Engt'hwhe Geuernal, dau wel van de Brit:-:<'he ~{c!!ce
riug iu Eng<'lmul ; Lord North had er veel mede te 
doeu. De l!Jng-c•lsclle troepen lieten echter toe dnt 
outt>lbarc onhe:-;dn·ijfhure gn1~velijkhkden door clc 
I wlianen geplceg•l werden. Y romven en 1-inderen, 
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zoomede onweerbare mannen werden op de meest 
gruwelijkste wijze vermoord. 

\Vat is hier in onzen Zuid Oosthoek gebeurd ? ? 
1\foet ik u herinneren aan de moorden te Derdepoort ? 
Dat onze vrouwen en kinderen door Koloniale Afri
kaanders voor hnuue paanlente voet zijn aangejaagd ? 
Dat kaap;.;che jongens en knffers onze vrouwen en 
kinderen per 11agenR hebben venoerd ? Dat Enge
land tegen on;.; de oorlog voert met Yrijwilliger81 met 
Amerika deed zij dat ook. Toen het Engeland dui
delijk was dat de hulp der Indianen onvoldoende 
bleek, vroeg zij hulp en verkreeg die Ynn Prnif'i~cbe 
~elcbuchtigen, om haar tegen een handje-Yol Ameri
kaancler;:; te helpe11. Gelijk wij het Jw.rdst te kam
pen hebben gehad met Koloniale Yrijwilligers, kaap
sche jm1geus en kaftèr~, heeft Amerika clnur bloed be
taald door de Pruisische gewin-zoekers en Indische 
wilden. Indische venvoestingen en plunderingen, 
ondersteund en geschctf't door de Engel:-<chen vonden 
in Amerika, plnatl', vooral hwgs de 'Ir eRtelijkc grens. 
liet employeren Yan lw1ische wilden was alleen het 
werk der Engel~clJen ; de Amerikaanders wilJen er 
niets Yan weten. Niettegen~1<tand~ al cleze barbnnr ... ch
}Jedcn ; dat de nouwen en kinderen (ler Amerikaan
dcr8 moestoD verhongeren, blewn cle Amerikaanders 
vechten voor hunne Ouafhankelijkheid en vcrkregen 
dien. 

Het gaat hier zooals in Amerika het geval wa~ : 
Ameriknan~che patriotten werden in de gevangenis 
geplnntst ; hanle maatregelen weden genomen tegen 
vrouwen en kinderen en hunne \Tienden ; de Ter
henrelverklaring van alle goederen, behoorende aan 
zoogenaamde "rebellen," droeg niet bij om ae zaak 
der Engcl'schcn te verbeteren, alhoewel de Jationale 
gce~t der Amerikaanders voor een oogenhlik geschokt 
wenlt. Deze Rtrenge maatregelen wekte een sterk 
gt~voel van toom op, aangekweekt door krachtige 
Rympatie van cle vrouwen van Carolina (Amerika) 



met hunne landgenooten. Het was in Amerika een 
slechte politii'k van de Engelsehen om vijandelijk
heden der uouwen op te \Vekken, want het schoone 
ge:-;hcht i:-> moeielijk te drijven, gemakkelijk te leiden, 
t'll onmogelijk te straften. Een der A merikaa nf!che 
Generaal~, die een bittere wrok tegen oe Engelsehen 
droeg. orga.niseerde een bende van half gewa.pencle, 
doch gedetermineerde patriotten en vlucbtelinl!cn, die 
schade geleden hadden Yan wege de Britsche afper;,;in
gen, plunderingen en verwoestingen, hetgeen hijna 
overa.l zonder uitzondering zichtbaar was, wanr .En
gebche troepen langfl waren getrokken, en de(•d deze 
Generaal het Engclt-\c)le Leger veel kwaacl en schade 
aan. 

Toen Engeland 11ag dat zij met behulp der In
dische wilden, en Pmi::;iFche geldznchtigen, die ge
kocht waren tegen zooveel per kop, om tegen mannen 
van hnn eigen bloeü en geslacht te vechten, geheel en 
al faalde <b Amerikaanders te veroveren, werdt een 
anf1er middel gevonc1en, de gemeenste aller middelen 
VERHADELIJKE ONDEl~HANDELTNGEN en 
OJ-IKOOPEHJ,J om daardoor het einde te rcrba:u.;ten, 
hetwelk door de wapent> \V::tn Brit::-:ehe troepen, lndi
i'iCne wilden en Pruisische geldznchtigen 11iet bereikt 
kon worden, en waarin Engeland b ijna. t-\htrt~de in het 
jaar 17 80. In vcrband met deze Ycrrade I ijk(~ on<ler
hnudelingen en omkooperij zou ik zeer red kunnen 
zeg~en, clocn de tijd zoowel ab <le rnimte laten zulk:-; 
uiet toe. Enkel zal ik dit zeggen, dat W:d1ington 
hij tijd~ nitYoncl dat een zijner G<'neraal:-i, Aruold, 
geruimcn tücl in verr:Hll'lijke onderha1Hl<.'ling \1<1.:-l met 
de En~el:;chen en ecu groote som geld \:111 de En
gebchen outntng·en had . Arnold slangde ccht<·l' nid 
i ll zijn laag- voornemen, r.mn.r werd t bij tij<!: ontdekt 
<'11 wi;:;t zijn le\'elt te• rethlen door te vlnebtcn nnat· 
Je Engel;:;chcn, door wien hij met open armen unt
vatt"ell Wet'll eu Oj ).!.!.'l~Jtomcu in het Erweh,clw Lc!!('l' 

r • • C • • 
nl. Kolonel. naar ik meen. Deze har11lclwijze :l:tn 
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den kant ,der Engelsehen bewijst, dat er niets te ge
meen is voor die natie. De handelwijze der Engel
schen om een man als Arnold, die een láge, gemeene 
Y en·ader • van zijn land geworden was en daarvoor 
geld van de Engelsehen ontvangen had, met open 
armen te ontvangen en officier te maken, bewijst ook 
·al weer dat Engeland niets anders is dan een lage, 
allerellendigste natie en zonder eetlig beginsel, waar 
geen fatsoenlijke natie iets mede te doen behoort te 
hebben. Arnold was ontrouw aan zijn eigen Volk 
geweest, m~ar werdt door de Engelsehen vertrouwd. 
E en duidclijk-.bewijs dat hetgee1Yde Dichter hierom
trent zegt, volkomen waar is :-

Die met den braden veel verkeert 
Heb ik nooit voor goed geè'erd. 

Net bzi kuisch, en rno1·s bij vuil 
Valk bij valk, en uil bij 'ltil. 

Bij een kreupel leert men hinken ; 
Bij een ·ruilen leert men stinken. 

Die met den goede omgaat 
AC'ht ik nooit rn~jn lenen ku·aad. 

Burgers, allen ! u·ie ,qy zyt, 
Kwaad ,qezelschap dient gemyd. 
(EN DAT KWAAD GEZl~LSCIIAP IS ENGELAND.) 

Nn, Hooggeachte President, Commandant Gene
raal, Generaal ·, Command:wten, a!Hlere Officieren en 
mede- Burgers, terwijl de hoon, de !"-!11a::td, de te lee
digingen en schade ons Yolk door het Engelsche 
Leger gedure11dc dezen Oorlog aangedaan uiet te 
vergoeden, ncent, NOOIT, te herstellen zijn, naag 
ik U allen uit naam van al wat U heilig en dierbaar 
is, hoe kunt gij, jn., laat mij toe te zeggen, hoe durft 



gij nog met de barbaarsche Engelsehen te onderhan
delen ? \V at anders verdienen do schurken van En
gelschen dan om met miuachting op hen neer te zien ? 
Is het niet meer dan tijd geworden dat onze Generaals, 
Commanaanten en ieder Burger gelijk een WaRhing
ton met vastberadenheid nu begint te zeggen :-" Van 
" het Yorig bespottelijk, dwaas, valsch en yerdorven 
" systeem der llritsche politiek moet ik rondbt)rstig 
"Yerklaren dat ik besloten heb ALLES IN TWIJ
" FEL TE T:!lEKKEN van ALLESKWADE GE
" DACHTEN TE KOESTEREN. Wat ook de 
" werkelijke bedoelingen van den vijand mogen wezen, 
"ik ben van oordeel dat STRENGE OPLETTEND
" HElD en alle moeite moet gegeven worden, die 
"nooit te voren door om. zijn uitgeoefend, en in plaats 
'

1 van dezelve te verminderen, behoort zulks vermeer
" derd te worden. J aloerschheid en 11 oorzorg knnnen 
" ons tenmh~ste geen lcu•aad doen. Te veel v~rtrou · 
" wen en achteloo beid mogen uiterst ohadelijk yoor 
"ons blijken te zijn." 

Als een Washington de Engelsche politiek een 
BESPOTTELIJKE, DW AZ"B., \ rAL 'CHE en 
VERDOR VENE noemde, hoeveel te meer redenen 
hebben wij niet ZULKS te doen. Als een \Vashing
ton ALLES van de Engelsche in twijfel moest trek
ken en van ALLES dat van de Engel:chen kwam, 
kwade gedachten moe t koesteren, dan met allen eer
bied en ernst gesroken, is het meer dan tijd dat de 
onzen dergelijke taal de taal ~an hun hart moeten 
maken. 

Niet te veel rertvonwen, 
He~ft er veel behouwen. 

AI een \Va:;hington strenger in dien oplettend
heid moest worden' dan vermeen ik i· dat ook YOor 
ons Volk van toepas ing. Als een WaRhington van 
oordeel was d;tt jaloen;chheid en voorzorg de Ameri
kaan. che zaak geen kwaad kon doen, clan <1e ouze ook 
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niet. Als Washington van oordeel was dat te veel 
vertrouwen en achteloosheirl uiterst schadelijk voor 
de zaak der Amerikaanders kon wezen, dan ook voor 
onze zaak. Ik herhaal 

Niet te veel rertrouwen 
Heeft er veel behouwen. 

Op alle mogelijke manieren hebben de Engel
schen getracht met de onzen te onderhandelen, en 
God zij gedankt, tot dusver is het goed gegaan, maar 
ik smeek U allen, terwijl de vijand niet te vertrou
wen is, weest op uwe hoede, want dat hij nog listige 
plannen, veel listiger dan ooit te voren, zal beramen 
om zijn smerig doel te bereiken, weest daarvan ver
zekerd ! 

Wellicht zal nu een der eerste beloften wezen 
dat onze Krijgsgevangenen Burgers van St. Helena 
en Ceylon terug zullen komen. Wellicht zal hun 
verder beloofd worden dat de aangerichte schade op 
de plaatsen hersteld zal 'vorden ; dat Engeland de 
Burgers van Vee enz. zal voorzien om hunne Boer
derijen voort te zetten. Maar in den naam van alle 
gesneuvelden, en wier bloed om wraak roept; in 
naam van alle vermoorde vronwen enJkinderen ; in den 
naam van ons Afrikaansch Volksbestaan laat Hiet toe 
dat Engeland verder met U onderhandeld ; laat niet 
toe dat Engeland verder eenige belofte aan on doet. 
Het is alles OMKOOPERIJ l ! OMKOOPERIJ ! l 
De geheele Zuid AfrikaanRche geschiedenis heeft ons 
geleerd dat het een besliste onmogelijkheid is voor 
Engeland om eenige belofte na te komen. Roep als 
oprechte Afrikaanders tegelijk uit, als uit éénen 
mond :-"Zoo iwaarachtig als de Heer leeft, en het 
"Zijn wil is, de Engelsehen Zuid Afrika nit l l Zuid 
" Afrika voor de Afrikaanders l l 

Zoodra gij allen, geachte Burger , deze eed ge
nomen hebt, stel de Engelsehen dadelijk er van in 



kennis en deel hun tevens mede dat van onderbande
len met hen GEEN sprake meer kan zijn. 

Ou:,; \" olk moet, mag eu kan zich niet meer door 
Engeland laten bedriegen. 

Gelijk Roberts en Kitchener verzoenende mede
decJingen aan onzen Commandant Generaal hebben 
gezonden, eer:>t bij wijze van proclamatie,' aan onze 
vechtende Burgers, om toch maar de wapens te komen 
neerleggen, met belofte om niet weg gestuurd te wor
den enz. werd zulks e,·enzoo in Amerika l!echum. 
Reeds in 17 7 8 zond Lord N orth verzoenende mede
deelingcn (Conciliatory Bills) nflar Amerika, cloch 
deze werden met algemeene afkeuring door de Ameri
kamlders OlÜYangeu. Godclauk, dat onze Burgers 
de proclamatie van Kitchener op dezelfde wijze als 
de Amerikaanders met dezelfcle minachting ontrangen 
l1ebben. Generaal Try on (een Engelscb man) ha cl 
zelf.-; de brutaliteit die mcnedeelil1gcn van Lord North 
mui \Va~hington te zenden, met verzoek clat die onder 
het Amerikaansche Leger e11 door het land verspreiel 
mochten wordeu. Washihgton en lle zij1.cn riepen 
als uit éénen mond :-"Niets minder dan onze Ge
" lieftie Üllafhaukclijkbeid kan ons bevredigen. Een 
"vrede op cenige andere voorwaarden, zou een 
'· Oorlogs- Yrede wezen. De kwetsingen en nacleelen 
"clie wij, het Amerikaanscbe Volk ondervonden heb
" beu, 'mren ZÓ<Î zo1Jdcr aanleiding, eu zijn zóó groot 
'·;en zóö menigvuldig geweest, dat wij die nooit knn
" 11en vergeten." 

\Y elke ~choonc beloften zijn niet eer;:;t door 
Hobert , door mid<lel van Buller, aan onze menschen 
gemnakt? Daar was het hegin van de zoogemuuncle 
Yerzoeniug".medetleelingen. \Vat heeft de Olltlcr
vitHling ons geleerd ? In den Orauje lrr,jstant en 
Zuid AfrikaaJl;o.;ehe H publiek zijn on:~.e Burger·" op 
de gm wclijbte lntrhaar:-c:~c "ij ze opgehangen en 
lluoclgc:-ehoten ! Noemt gij zulks verZ<•Cning ? fn 
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Daagt op, 0 Boeren, wijd en zijd ! 
Daagt op, wie Boeren heten ! 

Gods \Yeuk roept al wat leeft ten strijd, 
Hoe ver van een gezeten. 

Ten kruisebtacht op ! Sllelt aan, snelt a,m ! 
't Engelsch gebroedsel nederslaan 

En ons Land van 't wee bevrijden ; 
Ons Boeren redden, God ter eer, 

Ziet daar, 0 Boeren ! de eigen leer, 
Die wij voortaan belijden. 

Trekt op dan ! op, wat aamt en leeft, 
Gij Boeren ! v 1 i egt te wapen ! 

Trekt op, wie Y rouw en kinders hee-ft, 
Met grijzen en met knapen ! 

Hij blooz', wie van beraden ·weet ! 
liet geldt wat duurst en heilig heet : 

De zwaarden uit de schede ! 
Geen stand verschoont, geen ui tv I ucht bant! 

·wie niet de vuist aan 't wapen slaat, 
Gaat met het monster mede ! 

Spreekt uit den eed op 't heldenstaal, 
0, Zuid Afrikaansche V olkcn ! 

God hoor dien eed in elke taal 
Zich boren door de wolken ! 

Spreekt uit den eed, en zweert en zegt 
Dat niet uw vuist, aan 't zwaard gelegd, 

Te vroeg zich los zal maken ; 
Dat geen genot, geen rust U streel" 

V oor 't ondier uit de tijgerkeel 
De zwarte ziel zal braken. 

Op, mannen, Burgers I Op ! ontwaak ! 
't Geleden wee vergolden ! 

De tranen schreien nog om wraak, 
Die zoo ontelbaar rolden. 

Nog waren, bij de nachten lampen 
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