EEN

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ONDERDRUKT!)
~~~~~~~~voLK
OF

E.EN WORSTELSTRIJD OM VRIJHEID
DER

BOEREN-REPUBLIEKE
DOOB

EEN AFRIKA ER.

HOLLANDSCH-MBIKAANSCHE

uITGEVEBS-MllTSCIUl'PU,

vfh. JACQUES DUSSEAU
AMSTERDAM.

& CO.,

.

EEN ONDERDR"CKT VOLK.

EEN ~ § ~ ~ § § § §
~ ONDERDRUKT

§
§

~§§§§§§§VOLK
OF

EEN WORSTELSTRIJD OM VRIJHEID
DER

BOEREN-REPUBLIEICEN
DOOR

EEN AFRIKANER.

HoLT,ANnscn- AFRIKAANsenE UITGEVERS- MAATSCHAPPIJ,

vfh. J.ACQUE

DU SEAU & 0°.,

.Al\I TERDA.l\L

0 E CR I 8 I 8 .

Ztti<l-Afrika staat vóór, of liever gezend in een
crisis; er moet een nationaal wnag tuk opgelost
worden, eu daar het menschelijk verstan1l, zooals
door de diplomatiek vertegenwoonlin·<l, niet in. taat
schijnt, of onwillig is, dat vraagstuk behoorlijk op
te lossen, bestnat er dreigend gevaar dat de Oorlogsgofl het voor <lcn mensch zal oplo sen. Het treurige
van dit gevaar, het onzedelijke, het menschverlagcnde, het zuiver wilde beestachtige van zulk een
oplossing door geweld van wapenen is iets dat ieder
denkend mensch moet trefTen; de be chouwing of
ontleding van die kwestie is echter niet het doel
van dit opstel.
Voor den geschiedkunuige niet alleen, maar ook
voor den ge wonen, met rede be()'a<lfden men h, en
vooral voor hen die thans, homvel met vrees in het
hartf', nn()' trarhtf'n mrt r<'n gruweliiken oorlog
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voorkom<'n is h t V;1n hdang te OlHlerzoeken
"ut de werkolijk • oon.al •11 \tut de tlHw :-; b •::.tnn ndc
Tbis z.iju.

Voor <lcn opp •r lnlddneu bt.::-- ·IJtm\\t'l'

G
is het de tàllander-kwcstie, die de aanleülcnde oorzaak is; voor anderen, die wat vcrder gaan, is zij
het gevolg van de politiek van den heer Rhode.
en diens medekapitalisten; anderen zoeken de oorzaal in de gebeurteni:ssen van 1881, en de herstelling der Tran:svaalsche Republiek.
't Valt niet te ontkennen, dat al de bovengenoemde
oorzaken het hare er toe hebben bijgedragen om
de bestaande ontwikkeling van zaken te versnellen,
om hare dadelijke oplossing noodig ie maken, <'n
om te doen inzien dat de toestand van zaken in
Zuid-Afrika zoodanig is gewonlen, dat zij niet langer
kan blijven zooab ze is. "Iets moet wijken; ergens
moet een rad van de politieke machineri in ZuidAfrika breken; het raderwerk haakt ergens, en het
horten en stooten der machine is van dien aard
geworden, dat de maatschappij dit niet langer lom
toelaten, tenzij zij zei ve niet stilstaan wil. En als
er geen ander middel te vinden is, dan maar de
machine aan stukken ge. lagen, om te zien of men
van de overblijfselen geen nieuwe, beter werkende
machine kan maken." Zoo redeneereu er velen.
Dat echter het geheele uurwerk van den
politicken toestand, en vc1.n de maatschappij in
Zuid-Afrika, nit ongelijke, niet passende, en niet
bij elkander behoorende dcelen bestaat, dat schijnt
weinigen te treffen, en <lat te bewijzen i~ het doel
van dit opstt'l. Met b0t . chrijvcn er Yan bchhen
de denkbeelden van rehcllic, anti-anglicisme en
dergelijke politieke nonsen.s niets te make11. ZLdke
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in dr werkelijkheid niets beduitlentle woorden, die
slechts zooveel partijkreten zijn, om de gcmo 'Üeren
en hartstochten van het volk, en vooral van het
pl('us op te hitsen, en die nergens an<lers voor
deugen da11 om van den mensch een onwensch te
maken, bchben geen invlord op den ge;-;clliedkundige
of op den denker. Die nanr waarheid zoekt stoort
zich aan dat geschreeuw niet; voor de schrecu,,·ers
kan bij slechts verachting hebben. Het volk rjtta
volk, het opgehibte pleb:.;, i· een willoos werktuip:
in de han<L van staatslierten en dagbladschr\jvm'.·,
dat éénmaal in den stroom medegesleept niet denkt,
en sledl1 ' naar de bevrediging zijner opgewekte
lwrtstochten streeft, hartstochten, die al geeft men
ze zulke mooie namen als vculerlandsliefd(' loyaliteit
en dergelijke meer, toch hartstochten blijYen. en
even al alle hartstochten den mensch als zedelijk
wezen verlagen, en het dierlijke in hem op den
voorgrond brengen. Als men de groote vraag. tukken van de mcnscbheiü of zelfs van een klein deel
der menschhcid wil be. tudeeren, dan moet men
zich onttrekken aan dergf'lijke üwloeden <lie niets
an<lers doen Jan bli11rl maken, en dir. (loor het te
voorschijn roepen van vooroordeelcn, een jui t
oordeel onmogelijk maken. Maar ter zake.
De zooevengenoemde aanmerking dient om te
kennen t geven, dat al men de woorden rebel of
disloyaal, den . rhrijver naar het hoofd werpt, dit
hem gdH'el kond z<ll lcltcn, en Z<', per;-;oon lijk alth,m:-;
zonder invloed op lwm Z!lllen zijn. chel<lwoord<·n
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hebben niet eens het effekt, dat de homeopathie
verondersteld wordt te hebben sirnilia ::;imilibus
non curantur.
*

*

Men zegt dikwijls woorden, die, schoon niet als
zoodanig bedoeld, een zekeren toestand, als met
ééne zinsnede, zuiver afschetsen. Dit is ook onlangs
door den heer Chambel'lain gedaan, toen hij zeide
dat de Transvaalsche kwestie een zaak van British
Supremacy *) was. Ontdoet de grootc vraag die
Zuid-Afrika thans bezig houdt van alle er bij de
haren bijgesleepte zijkwesties (side-issues) dan is
de geheelc vraag uittourukken als volgt: 11 'Nie ~:al
voortaan in Zuid-Afrika baas wezen: de Uollandschc
Afrikaner of de Brit?" Het is een volkskwestie;
't is een kwestie van nationaliteit; of beter gezegd
't is een strijd tusschen de begrippen Yan twee
nationaliteiten.
Wat in de 17de eeuw op de Noordzee werd uitgevochten, wordt in Zuid-Afrika weêr opnieuw
betwist. Een Willem III loste de kwestie op, of
liever hij steldr haar op den achtergrond door als
strijdrr voor het Protestantisme tegen het Katholicisme IloHand en Engeland te docu samenwerken
voor een doel, dat hunne eigene minder belangrijke Yerschill n deed uitdovl'n~ of althans smeulencl
*) Britsche overhcersching.
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hield. Tu~schen den Brit en den Hollander bestond
weinig sympathie; hunne denkbeelclen verschilden op
een aantal punten, de volksgeest der twee natiën
stond. antipathetisch tegenover elkander, en dit doet
zij heden nog in groote mate. Er is wel geen
nationale haat meer, omdat de omstandigheden der
twee natiën zulk een haat nutteloos maken, maar
sympathie hestaat er volstrekt niet: de Hollander
spreekt met een zeker gevoel van min~lchting over
den volgens zijn idée hekrompcn, kleingeestigen
eilandbewoner aun de overzijde drr i\'oordzcc': de
Engclschman drukt zijne gevorlens kernachtiger
uit en spreekt van Damned Dutclwwn, wat een
populaire allitteratie is.
Nu. is het Afrikaanderisme wel geheel verschillend
van het Ilollanderisme, ip zoover üls het, ::;choon
Ilollandsch van kern, zich zoodanig met Fransch,
Duitsch en andere nationale bestanddcelen heeft
vermengd, dat het zijn eigen nationalit it al· het
ware verdonkeremaand heeft, en op nieuwen bodem,
met nieuwe bcstanddeelcn, en onder nieuwe omst;mdighrden, een geheel nieuwe ontwikkeling heeft
gphad. Maar deels tengevolge van godsdienstige
hegrippen, en ook door het gebruik der oud taal
lwrft hl't vePl van den ouden Ilollandschen nationalrn zin behouden, en het anti-Anglicisme der
voorouders van de 17de eeuw i er nog ingebleven.
Dr. Thrèll beW('Crt in zijne gC'schird 'nis van ZuidAfrilm, dat er alle mogelijke kans Wt1S, toen de
Kaapkolonie in 180ü door de Engelsehen voor de

u.s.
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tweede maal veroverd was, dat de oudr Kolonisten
en de nieuwe veroveraar::; zouden . amensmclt<•n,
want, zegt hij, zij waren beiden van denzclfd<•n
Tentonischen stam, enz. Op hrt rrr t<' gPzicht rn
philosophisch hrschonwd, bPhoorden er misschiPn
p:rrn redrnen voor hrt teo·rndPd te• be taan, en het
zou ook grenszins anirillijk gc•\west zijn om dit te
verwachten. De samPnsmelting der nieuwe Engelsche bevolking en d ·r oude Ilollandsch • of liever
gezeo·d Afrikaander Kolonisten van gemengd nationaal ras, was grenszin Pen onmogrlijkheid, en zij
zou misschien in den loop van Pen paar mensrhengeslachtrn 'verkclijk plaats gt•vonden ltebb<'n, hwl

Engelanrl niet dadelijk een vijandige houdi11g aangenomen tegenover die Afl'ikanef Kolonisten.
De vijandige houding bestond reeds in 17\l;), c•n
werd veroorzaakt- waardoor? Door de vcn.tchting,
die de Engel- ·hen 011\'erholen uitspraken over d(•
oudr kolonistPIL ~Ien h •hoc•ft sl<'chts hrt werk van
Barrow te lrzrn om dat te hcnwrken. Lui,
wreed, dom. onbes~haaf<l, dat zijn, volo·ens hc•m,
de karnktertr kken van de Zuid-Afrikaansch<•
Bocr<·n; rn zijn drllkheeld over hen vattr hü t(•
zamcn in de woonlcn "dat het een volk is, dat
men met ijzeren han<l moet rcge<'ren". Het Engc•ls~hC' publick sloeg aan zijne woorden geloof, <'ll de·
En(J'clsche regeering handrldc r naar.
De positie, die de rPge<•ring van Engeland tq.?;c·n
<.lc Otulc kolonisten, hunnr nieuwe ondcl'dart('ll a<Ulnam, is e<•n zeer IJijzomlen•, zelf~ \'oor het Engc·l-

1t

scbr Yolk. GewoonlUk i~ hd 't. tl't'\t'll <ler Engel~d11•
n•gt•t•ring gewl'c~t om nau\wr h<'kt•tHl ft> raken met
het k<tl"tktc•!'
<lt' bat•womltt•n , en t•iuenaanlio·hedt•n
<
'
0
l:"l
dl•r Yolk<'ren, die zij aan haar lH•sttutr onderwt•rpt,
en houdt tlaarmt•<k l'('k<'ning in het nemen h<trcr
maatrCO'<'Il'tl. Zij doet dit hY. nog tl>n ~tcrk~te iu
Jndii', waar zij uÏ<'t alk<'n ~tt>ed~ zorgt gt•eu inhn•uk
tt• maken op de vooroordt•cl<>n tler ver~c!Jillendt•
volk~stamm<·n, die <lat huHl hl'Wotwn, maar zdfs han•
ttmhktHm·u de t<tal van het land do<'t l<'<'fCll, eH
zoort•t•l mogt•lijk de Indiër: door middt>l hnntwr
<'Ïgen rt'f):<'tlt<•n t'<'g<•ert. In anad<t dat ewnttl~ ZnidAI'rika, <'<'ll tWl•l'talig land i~. en d<tt ook woeger
t'<'ll Fran clw Koloni<' wa., lwef't Encrt>htnd. tcntnin~t<• sind~ J8;~1~;, gl'iml'ht om zooYet•l mogelijk
Cl'tlt' bot ·ing ml'i de ondt• koloni~t<-11 k voorkotll<'ll
<'11 g<t<tt z<'ll's zoO\'t'L' om t
zorgt•n, dat <lc proYin<'L<', di<· t•r lwt llle<·~t Fr;lnsch i~. Qut'·hrc, ..;ket!.
door een Lttitl'nant-Gonverneur nit <'<'tl Fran~ ·hCanadct·~t·he Ltmilie ht·~tllunl wordt
tt>rwijl <l<'
Fr;ltl~clte hwl <'ll zet•r wle tl!>r Oll<l-kolonialt• instellingen in ~tand worden gl'lwudl'n en he:-: hermtl. En
diezclfdP get•st heht•t•r cht h;t;_tr in het hl' 'turen van
twt•e kolonii;n, <lil' \Toecrcr ook Ilollantl:-:ch war<'ll.
n.l. I3ritsl'h Gn.Yana en cylon. 'lt•l'llt:-: in Znid.\frilm heeft zij 'en ander hegin. el gcvolg<l. D~tar
h(•<•ft z\j ~t •belmatig <tlll' g<•,lann, wat d • oud<•
kolonistt•n tegen haar in het harna::-; kon jarrrn, en
wat trekken kon tot het onuer<lrukken, 'll indien
mogelijk tot het doen verdwijnen van den ouden
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kolonialen gcest. Rrcds \TOeg, in 1R28, poog<l<' zij.
om door een schrrpen maatn•gel do I LPllandsche
t<wl te ond<'rdrnkken; vóór dien t\jd, iu 1820,
W!'rd V all reo·eerin r<l'S\\'(' r0 'L' eCJ l on-root !'lll iro-ratÏ<'-ll]an
otHlersteuLHl, dat geen and<'r doPl had, schoon hPt
ni!'t openlijk W!'l'<l uitgesprokCJl, dan om een tegen\\' Î!' ht tt· vornH'll
d<' kolonist<'n
bevolkiu C',
<r en
.
. teaen
h
•
<lat dan ook d<tt <loel groott•tulreb bereikt IH'eft.
Jaren lan~, wenl<'n üe hoo~ste
ambtenaren i11 Zuid<
Afrika nit En~Pbrul
daarheen 'w•zowl<'ll rn schoon
<
nwn hit'r <'ll !laar in r<'greringskringPn een Afrikaanschcu naam Yindt, hadd<•n lkzlllken \\'<•i uig
invloed; de m<'<'"Ü' rPchtbnnk<•n wt•rden cloor
Eugebcht• recht<'rs bezet, tlie van hPt RomPinsdtIIollandsc.:h recht wrinig afwist<'n; ru uit nwcr
d,m e<'ll aanmerking van die rechtc'r: blePk lid,
dat z~j d<·n wensch korsterdc·n om lH't Eug<•lsch
recht hi<·r in de phmt:s te stellen voor het heerschend recht. Een ma<ttregel van <lien n<trd had <•cht<·r
grootc bezwar<·u. maar al w<·nl de vc·nmd<·t·ing:
nid gemaakt, zoo valt niet t<· ontkC'lll\C'll, <lat op
l'<'ll aantal pmltPu Yan bela11g hrt Eng<> lsch recht
het van het Ou<l-Hollawl. eh rC'cht in OllZP gel'P!'htf'ho,·en g<'wonll<'ll heeft, trrwijl de• lorak wetg(•,·ing
ztti,·er Enba<'ls!'h<' hc~insclen vohrt. Het t'l(re<lra(l't""'' van
Engela1Hl inzake de slawn-emancipati<•, Pil hd
lJl'tlrog door Engrlan<l geplecgcl tpo·enovcr
de otHlt:koloni ten, <lic <le slaven-(•igenaars waren, is tC' w<•l
bekend, dan dat wij nog hicnner zowlen uitwijdc•n.
Op een der allerbclaugrijkste kwesties voor Zuid~

~
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Afrika, n.l. rle 1•erhouding /'(IJl hel !Jluuke leg •nOt•et· het gekle11rde ra.-;, vola<lc Engeland een pulitiPk, die g<•hcPl en al in ~trijd wa met het geYoel
en d<• begrippen d<•r Ilollancl che Koloni ten, en
dit niettegcn:ta<tnde hl't f!'it dat die Koloni t n
ve<•l beter op d hooo·t<• W<m'n Yan het karakt<•r
van dt> klcurling-m~s<•n, dan d<• Eng<·l ellen. Zoowel
in biuucnhmd. clll' zaken, wat b.v. de po~iti<• d •r
Hottentotten bl'treft, al in buitPnland~chc zaken,
n.l. in de Knif<•roorlogeu. li<•t d<• Engclsc]H· l'<'a<•criuo·
zich leid<•n door beainsel<·n, die gegron<l W<U'<'n op
d<' theoriP Yan d<' gelijkheid dl'!' HWrv~chl'/1. t•n dat
ni<'ttcg<·n~tcwmlc zij ge<'ll mcn~c!JengPshtcht nm•ger
cc•n jarcnhtng<'n :-;trijd nu·t Frankrijk ac,·oenl had,
dat in d<• groot<' R<'Yoluti<' diPzl'lfd<' bPgin Plcn
wa~ ÜH'ged<Hlll. "J1en wrnt'<'lllt uit dt• monden Yan
Kaap:-;che Gouvcmeur~ als ir eorg<' ïona<' :cherpL'.
V<•roordPclcnd<• kritiek ovc•r <lie heain elen van <IL>
Fran chc rerolutie, OYcr het dwaze Y<Hl de aclij l·h<•i<l ran den men~ch. en dat w l omd<lt di
denkbPPldcn onder d potriotlell nm Gmaii Rc•inct
inaana h<tclden gc,·ondcn. Iet meer dan 20 jm·<·n
latrr ha~<'<'rt Engeland zijn politi<'k t<>g<'nOYer d •
Kail'<•r:-; en and •n• klrurliugra ~en Y<lll Zni<l-.\frika
op datz<•lfd<' hq2;in~<'l ran gelijkheid. En Wèl<H'Om?
Orn daardoor bij de gekleurd(' Tassfn l'!l'll steun te
t•inrleu leyt'IIUI'er rll' outle ]{olrmisten; om <len
Hottentot te1r u den Bo<·r optezdt<'ll. D<• W<l<lllZÎtmia<•
Ü<•ukh'<'ldt•n YHll <'<'11 Dr. Philip <'ll l'Cn John
Fairlmirn w •rd •n door Ll • rib ·hl' recreerina
in
t:>

pmctijk (.!('hracltt, <'ll wat was het P:'''olg? :\i<·t
alleen dat Engel<tlHL in den <·<•nrn oorlog n<t d<•n
andt'l'C'll met d<· Küffrrstamm<'n werd g<'Wikkt>ld,
Wë:tardoor etü•lij kc mill io<·nen werdeu '<'rspi ld, en
ontzaglijke schade geelaan \YI'r<l mm de fi:L'Cllsbewmwrs, meestal ond-kolonist<'n, <loch ook clec•Js
Engrl.-~hen; m<wr ook d<lt de• IIott('ntot, üfgaand<•
op <lc prediking Vèln een Dr. Philip <'n et•n RPad,
dit' hem verü•l<l<'n flat rl(' Kolonie h!'t ontstol('n
erfgoed der IIottentott<'ll Wèls, ten slotte t<• \Yap<'ll
Yloog en zich in ·18:-51 md drn Kall'<•r \'l'l'I'Cnigd<•
in <·en strijcl t<·gen d<'n Yl'<'<'tiHl<'n OYCrltec'l' dter.
lid WèlS znl k L'<'n politiek, di<' d<' YoOrY<tdcr,•n
,.<liL cle tep:rnwoordig<' Tr;tnsYnl<•rs <'ll Vrijstaters
dwong, zich een nienw land te gaau ZO('kC'n, <•n
toen zij dit g<·\·ond<•tt hadden. 1o('n z<•lf's li<·t <l<·
Eng<·lscltL• n•g<'<'ring hen nid Jttl't rtLst. 1 rata! m•rd
hun ontnomen, <'t1 daama d<' Or<.utj<•-Vrijstaat; totdat t<'tl slotte Engeland: zic·ll ttO(.! nid sterk gcno<·g
rek,•rteud<'. om c •n groot Ztti<l-.\l'rikaarrs~h Rijk tl'
lwsltLl'l'tl. IH•::doot om tijd<·lijk cl<' Emigr<:utt<•n lwnrw
Hijlwid te Yt'rl''<'ll<'tt.
't Zou tijd'<'rspillitLg zijn om hi<·r de gesclriedenis
d<·r la~tt.-tc 2::> ,Ï<ll'<'ll nat<•gaan; om t1• \'Crhal<·n vatt
dt• Utltll'xatic ,·an d" Tmusvanl, van d1•n Vrijlwidskrijl.!, <'11 d<' rest<turttti<· <Ier ReptLbli<'k. 't ls onnoudig
hier d<• nwril'tt'll Y<lll <'en poli tii'J..: nn1 <'gaan, die
Brit eh<' staatsli<'<len er toe b<·woog om van <[('
laao-st mogelijke midrlelen gebruik te mttkrn ten
>imle tr beletten dat de Ba:-;utos onclrr VrijstaatscliP

heer~dwppij

zoll<lPn vall tl. en op <'11 <'\"l'ntmn
C<•noll<• wijz<' bezit te nemen V<Ul de rij kL• Diamantwillen.
lk z<·g dit ttlh-s niPt nit <'<'11 gPwwl V<ttl !wat of
vijandirrl11•i<l t<·g<'llO\'Cr lid EngPI:I'It~• Yolk. 01'<'11.zin~. Zull~<· g<'\'OPI<·n~ zijn d<·n ~esclliL•d!';l.:ltrij\'<'l'
\T<'<'Illd. Ik con~tltt•cr all<'<'ll f'r•ifr'll. <'ll f<'itf'n diP
door dl' Engelsch<•n zelf erkend wor<letL D<· Brit 1'111•
n•g<'<'ring i stc•<•<l::; gen•cd h<ll'l' fout<·n te erk<'llll n
zoonl z\j b. v. tlt<lll~ <'t·kent dat d1• e<·llmanl door
llanr afgek~·urde lll<t<ttr<'g<•lt•tt va11 ~ir B<·nj<tmitl
D'lrh;ut in 1 ;{;) toch eig~·nlijk d<• ware politiek
teg<•uovcr dl' Knfl'<'L'.' uifllt<Wk!t•tl. En to1•n • ·,ttal.
<'<'11 l<lnd W<l<lr de oud - koloni~t •n Wl'ini~ in a<tntal
wan·n. <'l'll con:tituti<· kt'e~'i-!· W<'l'd<'ll d;tar d<' klenrlillgl'll \';UI !Jet !';Ü'Llll'<•Cht llÎii-!C"IOII'll. Olll•btt IIICll
llu11 l<'g<·nwi<·ht t<•g<'ll <l<· .\frik<l<lllll<•r...; uiet b<·lto •l'd<·.
Maat· <'<'n 1'1'.-.;fifulio in illlr>!fi'Um, Cl'll lwr:-;telling
tot l!d oud<·, \ iudt itl de politid~ tli<•t phwt~.
Dat <I<• lJoU<Iing \ <111 Eng<•land t<·g<'llOV<'l' d<• oud1•
Kolo~ti:tPn-b<'volkiug \'<lll Zt~id-Afrika niL•t b<•rck<'ll<l
was. om bij deze li<·fd<• of <'<'rhi<•d voor BriLch
rrezag !I' o11t wikk<•l<'ll. prt·Pkt \'<lllZI'I!'. ~l<l<lt' la11rr
::-;lllim<·rd<·n d<• Afrika;utdl'r.:. Ynn natur<· g<'IJ<•irrd
om gl'hoorznalll t<> zijn aa11 lwt wdtig g<•zarr, traarr
om zieh te V<·rzdt<·n. <'11 g<•dttldig i11 lu·t lijd<•n. l'll
daar<•nbovett . f<'<'ds kamp<'ll<le lll<'t de natuur om
<'en l!·wn bP tcwn t<• vind<'ll lil't d<• Afril·annd<'r
BoPr, vooral in <le 1\:<t<tpkoloni<•. d dinrr 11 hun gaurr
gaan. MI'! dPn Grooten Trt'k \\'<t h<•t . t<•rk:t<· anti-
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Engclsche clement uit de Kolonie geweken, en
scheen het dat het Afrikaanderisme in den zuidelijksten staat van Afrika er vrij wel ondrr was.
Een Britsch systeem v<tn onderwijs, dat stecd~ meer
en meer Britschc denkheelden deed ingang vinden,
deed het zijne daartoe, en was ren krachtig wapen
in (le handen drr Engclsclw regeering. En hrt is
waarschijnlijk dat men in Engeland zelf van opinie
werd dat in de Kol on ie althans, men van het opdagen of ontwaken Yan een Afrikaan:chcn geest
niet te vreezen had. Dat bewees hot feit dat Engelanel zoo gereedolijk in 1852 oeno Constitutie aan
de Kolonie verlrcncle. Maar om toch noa de mogelij kheül van een grYaar van die zijde te voorkomen
zorg<lr het, dat het stemrecht in de Kolonie zóó
Jaag get;tcld werd, dat dit vcrkrijgbaar was door
den klPurling, op wien, naar men meende, men stccdt;
kon rekenen als een bondgenoot tegen den Afrikanor. Do geschiedenis van het Kaapsche Parlcment
van 185~ tot 188'1 bewijst hoc zwak hot Afrikaanderisme in die dagen was, hoc weinig belangst<'lling do Boer in dr politiek van het land stolde, on
hoc slapend en soezend mrn geworden was. De
Tran. vaalsche kwestiP en de goede uitslag Yan den
Vrijheidskrijg met zekere punten Yan zuiver Koloniaal belang, zooals de accijns, brachten hirrin vrranclering, en van die verandcrino· werd door den
heer J. H. Hofmoyr (On.:e Jan) op meesterlijke wijze
gebruik gemaakt. Met ecne ongekende g 'estkracht
toog hij aan het werk, en begaafd met een onbo-
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twisthaar gPnie tot organi èltir, ma<lkte hij levend
wat rlood scheen.
De ge3cllicdenis van dit vernieuwd Afrikmmcleri. me
na te g<lan is niet 011s doel; de tij(l om dat te doen
is nog niet gekomen. Er is echter een phase in
die geschietlenis, tlie onze aandacht verdient. Dit is
<le tij<lelijke vcreeniging <lie plaats vond tusschen
de Engelscito en Afrika<mder-Kolonisten, onder bet
U pington Sprigg Ministerie. dat door meer dan een
staat man in Ztti<l-Afrika al~ een veetbrlovend teeken
wcrtl beschouwd. Die vcrerniging werd herhaald
OlHlPr het mini~terie (of licYer de ministeriën) van
den heer Rhodes, n1aar hoc valsch en hoe onmogelijk
<lie verceniging werkelijk wa~, bleek op 31 December
'1893. De .T<nneson-inYal schokte het gevoel der
Afrikaan<ler bevolking zood<mig, d<lt de klove tusschen de twee nationaliteiten die steeds bestaan hacl
maar slechts als met en sluier bedekt was, plot::;cling in al zijne breedte en di pte voor een ieder
zichtbaar werd.
Aftil;:aanderisme en Anglicisme stonden plotseling
tegenover elkander. Men verkiest dit niet te erkennen;
men tracht dit feit te Yerbergen door het een trijd
tegen het Kapitalisrne, tegen <len Rhodes Kliek te
noemen. De naakte waarheid wil men niet zi n.
omda.t men bevrcestl is voor <le geYolgen die die
WH<lrlu•id noodzakelijk in zich luiten. \Velk aancl cl Ce ·il John Rhod
in de outwil{keling der
toestandC'n 1wrsoonlijk ook moge g nomen helJbcn,
toch vergete men niet chlt één mensch qua per-
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snon gren invloed op de politirk lmn nitocfenrn. als
hij niet een zekere richting, of zekere beginselen
vertegenwoordigt. En dat doet de heer Rhodcs. Hij
vertegenwoordigt par excellence den Engelsehen
geest van de 19cle cruw; de fin de siecle Britsche
ideeën. \Vare dat niet het geval geweest, clan was
zijn loopbaan van het begin af verongelukt, on ha<l
hij niet dien steun van het Fngelsche volk, of althans
van het toongevencle gedeelte van dat volk, genoten,
dien hij heeft. De heer Rhodcs is <le ,·erpcrsoonlij k.ing der Britscha politi<'k in Zuid-.\frika, en
daanlan allPen heeft hij zijn invloed te danken.
Engolsche politieke ideeën hchb<'n don h<'er Rhod<'S
gemaakt wi<' hij is; bet omgekeerde is ceue onmog<'lij khrid. Go<'n politicus in de wereld kan <'<'11 volk
<'<'n politi<'k doen volgen die Jijnr<'cht in st rij(l is
met den gerst Y<lll dat volk; zijn in rlord staat in
direde wrhowling tot zijne OVl'f<'c'nstemming met
clicn volksgeest. De ccne staatsman mag dien \'Oiksgcest beter en (lir per kemwu <lau de and<'l'<'; maar
naarmate hij clien heter kent, in die mat<' zal hij
beter in zijn politiPk slagen. Palmerston on Beaeonsürld lH'hlJen den geest ,·au hot EHgclsche volk grkend; Gladstone hc•eft f<·itclijk zijn politiek te grondr
zien g<lall, omelat hij di<' politiek wilde schoeien op
de beginsolen van ecuwig recht en rochtvaarcligheid,
en niet inzag dat de geest van het Engelscha volk
niet genoegzaam wa ontwikkeld om die beginsolen
te begrijpen, Gladsione's schema van Iersche Homerule zal bestaan als een gedenkteeken van de vèr -
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ziende staatsmanswijsheül, van crn man di z~jn
mm chrngcslacht honderd jaren Yoornit wa ; van
rrn man di<' faalde omdat - hij <•ene te hooge
opinir van zijn Yolk bad.
Dit laabtP kan men noch e •n RIHHles noch crn
Chamllf'rhtin voor <le voet<·n \Wrp<'Jl. Di<' kc>nn<·n
h0t EnO'<'Isehe volkskamktt'r; zij \\'I'Ü'll Brib 'h<·n
hoogmo<'<l en Bri t~chc h<•crsc hznc ht te Yleien ; zij
V<•rshum het, hoc van Britsch •n lwndC'lsgcest <'11
Brit~ch' hebzucht partij te trekken; in één woonl:
z\j voeren het Engclschc volk hmg. dC' wegen <lie
h<'t ga<trJH' hcwandelt. v at a.m het einde Y<lll
di0n W<'g ligt, tlat vragen zü nirt. 011 mo ht zelf
een lll<lll als de iclrki<'s V<lll alislmr. · of Arthur
l3ctlfour zichzC'lvrn die vraag stcllC'n, zoo lwlJhcn
zij. voor hC't oogenhlik altban . <l<' macht verloren
om h<•t Engvl eh<' volk thans tot staan te hr ng n.
G<·<'n nwn eh op aanlr zou in staat gcw e t zijn
om h<'t Fransclte volk in zijn loop te stuit<'n in de
hloe<lip:P dagen Y<lll RolH•spi<'rrc, Danton rn 1\Iarat;
slf'<"hts door het te l<'i<lcn, zoml<'r dat ze het z<•lf
m<•rkt<•n, kon ~ ·apoleon de Fran~chen van de rrvolnti<• tot het Kf'izerrijk leiden.
1[ct Afrikaanderisme be toat. 1 Is geen bloot
afg<'trokken dcnkbcehl, dat in h t dui tere Yan den
tijd omloop zich tracht e n vasten voet t \Yinuen.
liPt is P<'n politiek feit gP\vorden; h('t i ren ma ·ht,
di<' zil'h do<'t g<•vol'lPn. en <liP in tic laatste verkiPzing voor lwt Kaapsche parlcment lu,dt wtooJHl
wat z\j hct<•<•k<•tJL
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Het Afrikaandcrisme, als vcrtegenwoordigend
den volkgeest Yan de oude Kolonisten der Kolonie,
dien geest die zoo lang sluimerde, heeft toen eenc
glorierijke overwinning behaald. De vraag is:
,,Wat zal die overwinning haar kosten?" vVant
voor Engeland is die overwinning eene vrij ruwe
ontwaking geweest; zelfs voor mannen als de
Heer Rhodes en Sir Gordon Sprigg was zij eene
onaangename verrassing. Maar schoon zU voor het
oogenblik den heer Rhodes en zijne partij derd
stuiten, was die overwinning juist iets, dat den
Heer Rhodes het krachtigste wüpen in handen gaf.
Hij werd er door in staat gesteld om een beroep
te doen op den Engelsehen volksgrest, en dien op
het grYaar te wijzen dat Engrland, naar ltU voorgaf,
in Zuid-Afrika bedreigde. Het \Ycrd wat het i::; een strijd om Btiische Suprematie.
*

Een noodlottiger strijdkreet kon geen Joseph
Chambcrlain aangehcYcn hebben. liet beslnit van
den Romeinsehen Senaat dat luidde: "Dat de
consuls toezien dat de republiek geen grvaar owrkomc," bracht drn Romrinsclwn burg<'l' op de b<'Cll,
gerrrd om Rome tot het uiterst<' te wrdrdigrn.
En Bl'ilsche Suprematie heeft denzelfJen bctoowrenden invloed op d n Brit. Het wekt den Eno·el'"'
schon Yolksgeest op; het Yolk wordt wt·b\ind door
zijne hart::>tochten; het strijdt op leYcn en dood.

Zoo noodig zal Engeland met uitoefening van al
zijn reuzenkracht zid1 gereed. maken om in zes
maanden door een bloceligen oorlog t bereiken.
wat het ~.M jaren lang te vergeefs langs politicken
en indirecten weg h eft trachten te doen.
Geen mensch twijfelt er aan of Engeland kan,
door ontwikkeling zijner o·ehccle macht. dat doel
misschien bereiken. Maar voord n onbcvooroorcleelclcn br. chouwer, voor <.len mensch die zich weet
te vcrheffen boven kleingeestige kwrstie:-;, en boven
zulke hartstochten als nationale trot:-;, en die in
staat is de geheele zaak te bcs<.:houwcn, niet als
Engclschman of Afrikaander, maar als nwn..;ch,
voor hem heeft de gehecle toe. tand en hebhen de
moge! \j kb eden dac1rin opgc. loten iets ongeëvenaarüs
stuitend, iets akeligs, iets krankzinnigs, - i ts, om
hrt nu eens bij den rcdlten na:1m te noemen,
bceslachligs. Men gevoelt lust om zich boven op
een hoogcn b rg te begeven, en met een mengsel
van droefheid en afschuw neêr te zien op de
ongelukkige menschheid van Zuid-Afrika. Men stelt
zich vragen, die diep in het gcheclc wezen van
de menschheid ingrijpen. Is dit be ebaving? Is
dit hrt practische uitvloei cl van het Christ ndom?
Is h •t mens<.:hdom, dat th<tn om dcrgelijkr redenen g reed is leger tegen leger te ';verpen, en de
vcldrn van Zuid-Afrika met bloed te drenken, iets
beter, iets edeler, iets mPer beschaafd, dan ten
tijde toen d grotbewoner van duizend<>n jaren geleden met den grotbeer, en den grothyena om
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diens prooi strerd? Heeft <.lr mensch nog een andc'r
clement in zich clan het zuiYcr dierlijke? Beteekenen beginselen Yan recht en rechtvaarclighcid niets?
Zijn zij slechts bloote schaduwen van denkbedden?
Zal de Britschr Leeuw de Transvaalsche muis met
één slag van den poot vermorzelen? Zal misschien
geheel Zuid-Afrika in een Lloedigen broed 'L'- en
burgeroorlog worden gewikkel!l?
Wie gaat de mogelijkheden van den Yoor ue
drur :;taanden krtjg na? Zrker niet de Iloeren
Chamberlain Pn Rhodes! Zeker niet het Engl'lsche
Yolk, opgehitst door den kreet van .British 8upreuwcy.
Verondrrstel voor een oogenhlik dat de Bl'itsche
Suprematie niet bewaard wordt in Zuicl-Afril{a;
veronderstel rens dat het Afrikaanucrismc zich
vcrder ontwikkelt, rn dat Afrikaander denkbeelden
het veld in Zuid-Afrika winnen? Zou de menschhricl cla<trbij lijden? Zou er minder vrijheid in ZuidAfrika heerschon? Zon het Christenelom er door
br<lrcigd worden? Zon de grootc zaak der waarheid
benadeeld \vonlcn? Zou oenig priYaat persoon er
oncler lijden, of in zijn toekomst hedrogen wor<len,
als hij het zelf <'1' niet naar maakt. Zon rle mensehheiel beter het dorl door God haar gcstcl!l, ber<'Ï ken
al ~ het Afrikaaw l r Volk uitgeroeid wordt?
*

En wam.'voor strij!lt men?
\Vat bewcc'gt het Engelscha volk
heid om te waprn te snellen?

111

wrrk<'lijk-
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Oogenschij nl\j k het lwzit van gel ij kc rechten voor
de uitlanders, of zoo men wil het hezit van cl<>
Transvaalscbe Goudvelden. ~1aar in waarheid
strijdt het Engel chc volk om dr fouten zijn<'r
vroegere shtatsliedcn te hedckkt>n; om de gevolgen
van zijn eigen nationalen trots, die het belctt(' dPn
waren toestand in Znid-Afrilm in te ûrn te
ontkomen.
Engeland is zelf de oorzaak \'atl lwt he taan
van den tcgcnwoordigen trc'urigcn toestand.
Een weinig meer verstand, een weinig meer grmatigdheid, een weinig meer hekrndhei<l rn t den
gc<'st van de oude Kolonisten van Zuid-Afrika en Zuid-Afrika zou de choonste, cle schitterendste,
de kostbaarste parel in de Britsche kroon zijn
geweest. Koningin Victoria zou geen gehoorzamer
ouderelanen gehad hrbben, ware dat het geval geweest; grcn b tere, geen ueedzamer burgers zou
het Engelsche rijk hebben geteld.
Maar nu moet door Engeland de kroon \Vorden
gezet op een politiek, vol font n, vol misdaden
door het 1 egaan van de grootste mi daad, die cenig
volk kan brgaan - het uoeren van een onrecht-

vaardigen oorlog.
Ilrt is m n chYerlagend, het strijdt met üc begin elcn van het recht - h<'t strijüt m t de Godhrid zf'lvc.
En als Gods rc11 wirrP br()'in. ckn van Re ·ht en
\V<tarlwid, zooals <loor Zijn Zoon a<ln de llll'nschhcid IJ 'kcncl nemaakt ' bo·ccn invloed meer kunu 'll
\. '

t"')

hehbPn op het Eng:rlsclH' Volk, laat hrt zich !htn
dP vraag stellen, die de inüividneele Engclsclmwn
zich zoo dikwijls strlt, en waarop hij steeels nan,r
crn bcYestigend antwoord zoekt:
\VILL IT P.\. Y? (Zal hrt hetalen ?)
En htat het dan nid vergl'L<'ll, thlt EtlmuiJd Burk.in '1773 in het Engelschc Parlcmrnt, betrefl'rnde <'t'n
dc'rn·rlilke
zaak
b
,
) dczelf!le vraa()'
b aan het Enn·clschc
0
volk deed.
Hc>t antwoor!l rn de g<'volgrn v<1n dat <mtwoor<l
liggen in het Kapitool te W<tshington.
~

Nrdcrland kan den strijd (lic thans uitbreC'ld, !'H
<lcn uitslag er van niet nwt onverschilligh<'id beschouwen. Eén vnn bloed, één v<Lu taal en éé'n
Yan geloof is het mrt de' nauwste handen aèlll !l!'
Ilollandschc bewoners van Zttid-Afrikn Vl'rhoncl('lL
Reeds bij mrer d<m éc'Jl(' gclcgrnhcid hPl'ft dt>
Nrdcrlancler bewezen, dat hij zijne broeders onder
het Zuiderkruis niet gchcrl uit ll!'t oog hcPft wrlurl'n.
Reeds in 181-2 trachtten mannen als de liC'er
Ohrig en ancleren hnlp aan de Emiuranten te ZPIJden; de ·d ag en het wapen van clr Rt'llllhliek, de
Oranje Vrijstaat, is ontworpen door den vadrr van
Nêerlands tegen\voonlio·e jonge Koningin. En wie
zidt de jaren 1880 en 188'1 l1erümert, zal niet licht
Yergeten welk een ~ympathie d NQderlanders
aan de Transvaler · bewer-en.
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Die sympathie vraagt de IIollandsch-Afrikancr
weer. Physickc hulp, dat weten wU, kan ~cuerland
niet geven, maar het kan zijne stem in der volkeren rij vcrheifen voor 1'ccht eu rechll•aardig lwirl.
Het vereenigd Nederlandschc volk kun zich als één
man doen hooren ten !.!unste Yan een vcrdrukt volk.
En wie weet hocver die stem weerklinken zal! \Yie
weet of ook niet andere ooren dan ~ederlumlsche
naar die stem zullen lui teren. Wie weet of cle
Christenheid en het bes ·haafd Europa niet naar die
stem zullen hooren en of uiet dat beschaafd Europa
tot het trot. che, overmoedige Groot-Brittanje zal
zeggen: "1.'ot hiertoe en niet vrr<ler."
En zelfs het fiere Albion zal moeien luisirren
naar die stem tler brschavinQ:
, rn den verscltrurenden klauw van het zieltogend Zui(l-Afrika
moeten afnemen. Dat zij zoo !

PAUL KRUGER
DE OPKOMST DER ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK
met het laatste portret van President KRUGËR
DOOR

J. F. V A N 0 0 R D T B. .A.
De schrijver heeft een studie gemaakt van het leven van
President KRUGER, en zich veel moeite geereven om het
leven te schetsen van den grooten Afrikaansehen taat man,
in verband met de geschiedenis van Zuid-Afrika en inzonderheid met de opkomst der Zuicl-.à.frikaansche Republiek.

Wij mogen dan ook geru t verklaren, dat dit werk
de groot s t e bijdrage is tot de Zuid-Afrikaan che
literatuur, die in Zuid-A frika het licht heeft gezien.
Hieronder geyen wij den inhoud der ver. chiliende
hoofdstukken.
ll'ILEIDING. De redenen van den Groeten Trek. - Verdere oorzaken
van den Groeten Trek. - De eerste Trekkers. - De derde en de vierde
Trek. - De eerste dagen in Natal. - De eerste grondslagen van de
TransvaaL - Potgieter en Pretorins tot 1848. - Vier jaren van stt·ijd
en gevaar. ·- De dood der groote aanvoerders. - Treurige tijden. - De
eerste President. - De stilte voor den storm. - Het begin van den
storm. - De verdere strijd. - De laatste onweer wolken. - De jaren
1 G4 en 18G5. - Do Zoutpansbergsche kwestie. - De Zoutpansbergsche
onlusten. - Allerlei grenskwestiën. - De val van Pretorius. - De verkiezing van Burgers. Do regeering vnn President Burgers. - De
l>ecoecoeni-oorlog. - De annexatie van de TransvaaL - De annexatie vnn

de TransvaaL (\erv ). - De eerste deputatie en hare gevolgen. - De
depositie van Paul Kruger en de Vergadering van Doomfontein. - De
tweede deputatie. - De toestand van de Transvaal tot aan de komst van
Sir BartJe Frère. - Kleinfontein en Hennopsrivier. - De laatste manoden van het jaar 1879. Van Wonderfontein naar PaardekraaL Paardekraal en het begin van den strijd. - De strijd en zijn einde. - De
vredesonderhandelingen. - De koninklijke commissie en de teruggave van
het land. - De eerste Presidents-verkiezing. - Het einde van 1 82 en de
l\Iapoch-oorlog. - Het eerste gedeelte der onlusten op do Zuid-Westelijke
grenzen. - De derde deputatie in Eugelnnd. - Paul Krogers zegetocht.De Volksraadzitting van 1884 en de Zululandkwestie. - De crisis op de
Zuid-Westelijke grenzen. - Wanneer de nood het hoogste is, is de redding
nabij . - De Witwatersrand-goudvelden en hunne bevolking. - De algemeene binnen- en buitenlandsche politiek van Paul Kruger tot aan 1890. De eerste teekenen van den storm. - Cecil John Rhodes en de ChnrterodCompany. - De stuurman en de bemanning. - De schildpad geeft teeke nen van leven. - De binnen- en buitenlandsche toestand vóór het outstaan
der moeielijkheden. - Het smeden van het complot. - Een complot
binnen een complot. - Johannesburg en Jameson. - Johannesburg in
opstand. - Doornkop. - Het lot van Jameson en Johannesburg. - De
plannetjes van den Heer Chamberlain. - Do terechtstelling der Reformers. - De gebeurtenissen der twee laatste jaren. - De toenadering der
twee Republieken en de laatste Presidents-verkiezing. - President Kruger
in zijn privaat leven. - Het verleden, het heden en de toekomst.
Aanhangsel. I. Het Zandrivier-tmctaat (17 Januari 1852). - II. De
London-Conventie. - lli. De inzwering van President Kruger op 12 l\Iei
1899. - IV. Het beroemde antwoord. - V. De gebeurtenissen in de Z.-A.
Republiek gedurende de laatste maanden.

Het werk beslaat ongeveer 900 bladzijden, kwarto formaat,
met fraai portret van Presielent KRUG EH. Prlis f 7. 75 ing. ;
geb. {9.25.
Met groote premieplaat : "De Slag bij Krugers<lorp",
in 17 fijne kleuren.
Verkrijgbaar bij den Boekhandel en hij de
Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-Maatschappij

v/h. JACQUES DUSSEAU & Co.

AMSTERDAM, 20 Doelen traat.

