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VOOR\VOORD. 

Ik kan niet nalaten bij deze Hollandscha uitgave van mijn 
pamflet de aandacht van mijne landgEmooten speciaal op een pa.R.r 
ernstige feiten te vestigen. Broeders, de oorlog is niet alleen 
gevoerd, maar is volvoerd. In de wettige, beschaafde en tevens 
Christelijke opvatting des woords, is de beslissing Gods reeds lang 
gevallen. De Afrikaners, boewel de verliezende partij tegen de 
groote overrnaebt die zij moesten bekampen, hebben echter in den 
loop der worsteling getoond dat zij tegen eenige natie, man voor 
man, kunnen optreden.· Niet rr.et schande, maar met eer kunnen 
zij dus uit het strijdperk treden en hunne wapens neerleggen, 
zooals de meerderheid hunner reeds gedaan heeft. Maar, vrienden, 
wat ik u nu in allen ernst in bedenking wensoh te geven, is, of de 
nog strijdenden niet de rechtmatige krijgsroem en eer, welke zij zich 
verworven. hebben in geregelde veldslagen, toen zij nog groote 
commando's badden en toen hunne hoofdsteden en sp::>orwegen nog 
in hunne banden waren, meer en meer verbeuren door het zoo 
roekeloos voortzetten van kwaadaardige guerilla operaties? Immers 
bet zijn toch hunne eigene landgenooten in Zuid Afrika, die met 
hunne vrouwen en kinderen, in de eerste plaats onder die operaties 
lijden, ja tot in den grond geruïneerd worden. De krijgsbeslis
sing is reeds lang naar den wil van den Alwijze gevallen, wiens 
beschikkingen voor den mensoh ondoorgrondelijk zijn, en nu vraag 
ik u of het niet een roekeioaze verwerping van Gods oordeel is om 
ons land en onze menschon zoo aan ruinatie te onderwerpen, tor
wijl er toch in een militairen zin niets bij gewonnen wordt? Mijne 
vrienden, durft men eene bandelwijze als deze patriotisme noemen? 
Is het niet veeleer blinde menschelijke trots en wraakzucht, welke 
hier in het spel is? Waar moet dit alles ons heen leiden? De 
toestand in onze eigene Kolonie wordt van dag tot dag erger. Van 
af den tweeden inval, toen de woeste guerilla operaties overal 
begbonen werden, dateert in vollen ernst het lijden van onze 
boeren. De uitmuntende stoeterijen van het distrikt Colesberg en 
andere noordelijke distrikten en naderhand al de paarden en ezel8 
over de gansche Kolonie, werden deels van de plaatsen weggella
men door de invallers en rebellen en deels onder de Krijgswet 
gecommandeerd of onder bescherming weggenomen door de mili
tairen. En nu vreest men dat ala zaken zoo voortgaan ook de 
beesten en schapen onzer boeren aan de beurt zullen komen. Bij 
dit alles komt dat de rebellen getoond hebben zich bijzonder toe te 
leggen op de ruinatie van loyaalgezinde mannen door hunne huizen 
te verbranden en alles op hunne plaatsen te vernielen. En zoo is 
het, helaas, dat door trotschheid, wra11.kzucht en haat, het 
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.Afrikaner element in Zuid Afrika door hunne eigene landgenooten 
verzwakt, uitgeput, ja, ten gronde gebracht wordt. 0, mijne 
vrienden, is het niet meer dau tijd om ons te bedenken en al het 1 
mogelijke te beproeven om het vernielingswerk te doen ophouden 
door op allerlei wijze den vrede te bevorderen ? Durven wij langer 
stilzitten en de V<;rwoesting zien voortgaan gelijk een Nero toen 
Rome in brand stond ? Met deze weinige woorden vooraf, verwijs 
ik den lezer naar de bladzijden van mijn pamfleL, waarin ik de 
gansche kwestie van den oorlog breedvoerig bespreek. 

DE ScmnJVER 



INLEIDING, 

GEAOHTE LANDGENOOTEN, BROEDERS AFRIKANERS,-Ik heb in 
dit kleine pamflet een taak beproefd, welke ik eenigon tijd in mijne 
gedachten heb gehad, namelijk om te helpen den vernielenden 
oorlog ten einde te brengen, welke dagelijks bijvoegt tot de ruinatie, 
die overal in ons guliefd land zichtbaar is. Gij zult natuurlijk 
vragen, wie of ik ben en wat mij bewogen heeft deze taak op mij 
te nemen. 

Ik ben, gelijk het groote gros dergenen tot wie ik mij specia'l.l 
richt, een Afrikaner boer, Z')On van een Afrik:mer boer. Ik ben 
geboren en opgegroeid in het distrikt Oudtshoorn, maar in de 
laatste jaren heb ik geboerd in het distrikt Colesberg, en aangezien 
dat distrikb een der dealen van de Kaapkolonie was het meest 
geteisterd door invalleril en rebellen, zoo kan men licht begrijpen 
dat ik veel gezien heb van de bittere vruchten des oorlogs, verraad 
en opstand, en ben ik zelf een groote lijder geweest. Het is omdat 
ik deze dingen met eigene oogen heb aanschouwd en in persoon
lijke aanraking ben gekomen met de Republikeinen, de rebellen en 
onze eigene troepen, beide geregelde en ongeregelde, Imperiale en 
Koloniale, dat ik het waag u mijne gevoelens voor te leggen. Ik 
hEb niet het voorrechteener zeer liberale opvoeding gehad en h:1d 
ik dit pamflet op mijnt:J eigene manier moeten samenstellen, zou ik 
gevaar van mislukking geleopen hebben. Derhalve stelde ik mijne 
aanmerkingen in nota'e, en verkreeg ik de hulp van een Afrikaner 
heer, meer ervaren in literarisch werk, om ze voor mij in orde 
samen te stellen. Ik alleen ben ecM3r verantwoordelijk voor w~~ot 
hier neergeschreven staaf, en het is mijn doel dit pamflet dadelijk 
in Engelach zoowel als Hollandsch te doen uitgeven, in zoodanigen 
st ij I dat elk Afrik<l.ner het lezen en verstaan kan. Ik zal mogelijk 
vijanden voor mijzeiven maken door te doen wat ik 
mijn hand aan gezet heb, en ik mag ook wel het aantal mijner 
vrienden iu de gelederen der loyale Kolonisten va.n alle rassen 
vermeerderen ; doch geen dezer twee overwegingen intloeneeed 
mij: mijn doel is eenvoudig te doen wat ik een heilige plicht acht
om te belpen in het tot stand brengen van Vrede. Laat mij toe 
hier ook te belijden dat er bij mij tevens een gevoel bestaat, dat ik 
eenige boetedoening verschuldigd bsn ornaat ik vroeger een lid W.l.S, 

en mede geholpen had in het opb)uwen, van den Afrika.ner Bond, 
welk lichaam zulk een m~~oc!ltige feJ.C tor was in het teweeg brengen 
van oorlog. Met Jan Hendrik Hof neyr a.!l.n het hoofd, volgde ik 
hem met weinig achterdocht, fel'tn venrouwende in zijn wijsheid 
als staatsman, zijn patriotisme als Afábuer, en zijn loyaliteit als 
Britsaha onderdaan. Ik geloof dit alles van hem nog. Ik denk 
dat het eenige doel van den heer Hofmeyr Wd.B om de opvoedkun-
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àige en politieke status zijner landslui te verhoogen. Dat zijne 
pogingen, door middel van den Bond, bedoeld waren om der boeren 
bevolking te toonen de macht van het stemrecht en om die macht 
te bezigen tot verbetering van der boeren toestand. In dit alles 
volgde ik den heer Hofmeyr cm zou ik hem nog volgen ; doch het 
was toen ik bespeurde dat de macht uit zijne handen glipte in die 
van minder wijze, minder patriotische en minder loyale mannen, 
dat ik mijne oogen begon te openen en rotsen en zeebrekers voor 
mij zag. De raadgevingen van den Bond begornen verduisterd te * 

worden door mannen van minder licht zooals Thomas Tberon, N. 
A. J. van Rensburg, Van Z1jl en D. P. van den Reever (Oom 
Da.antje), en op kromme wegen geleid te worden door t:Jannen van 
zulk kwestieuze patrialisme en loyaliteit als Dr. Hoffwan, Dr. Te 
Water, N. F. de Waal, Dr. Beek en F. S. Malan. Deze wannPn 
werden de bandlangers en agenten, Eommige blindelings, andere 
met hunne oogen wijd open, van Reitz, Borckenbagen, Kruger, 
Steyn en Leyds. Ik weet-ik zeg niet ik denk, maar terecht dat 1k 
weet uit zijne lippen-dat de beer Hofmeyr niet langer gerekend 
mag worden onder de aanhangers van den Bond. Het is een wel
bekend feit dat hij kort voor het uilbreken van den oorlog naar 
Pretoria ging en alle pogingen aanwendde om Paul KrugAr te beHe 
gen toe te geven aan de Britscha eiscben, doch zonder succes; zijue 
vroegere volgelingen Reitz, Te Water & Co. hadden zijn macht 
ondermijnd en zijne stem was als die van een kind scb1 eeuwende 
in den nacht. Jan Hofmeyr vertrok van de Transvaahche hoofd
stad hartzeer en in hem wann de woorden later door Generaal 
Jouhert op zijn sterfbed ~euit: "0 mijn land, mijn volk I" Hlt 
was de bittere, wanhopende weeklacht van een waren patriot, niet 
een valscha echo zooals den lippen van Kruger en zijn satellieten 
ontviel. Hofmeyr, toen hij Zuid Afrika verliet, schudde zich los 
van eenige verbinding met eene organhatie, welke niet langer zijn 
raad volgde. Ik ho:1p en geloof dat de Bond opgehouden heeft te 
bestaan, of de heer Theron nu een lijkrede er over houdt of niet, 
en ik hoop en vertrouw tevens dat de tegen-organiEa.tie, de Sou tb 
African L eague, weg~;tervên ul aan gebrek aan levenslust, wanneer 
de hoofdoorzaak van zijn wording verwijderd zal zijn. Er zijn vele 
andere breede lijnen van verdeeling, niet gebaEeerd op eenig 
gevaarlijk en verhittend rassengevoel, wdk'3 konden dienen al::J 
pattij-verdeelingen, want wij moeten toch verdeelingen hebbe•1 
om een gpzond politiek leven staR.nd te houden. En als er onder 
onze boeren een verlangen naar di<cussie besta.at en onderlinge 
wisseling van gedachten, laten zij da.n Boeren Vereenigingen 
oprichten waarbij het politieke element streng behoort buiten 
gesloten te worden. Ik denk dat bij dien tijd, de meesten uwer, mijne 
landgenooten, ontdekt hebben dat pompoenen beter betalen dau de 
politiek. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van de twee 
vroegere Republieken onder een republikeinscha vlag, zou ik alleu 
ten sterkste aanbevelen, die nog zoodanige gedachte moch~en 
koesteren, om dezelve absoluut bmten hunne hoofden te stellen e11 
Lord Salisburys en Lord MiJners " never a.ga.in" (nooit weer) aJ.n 



r 

5 

te nemen als de finale uitspraak van het Britscha Rijk. Ware er 
-eenige kans tot terugkeer naar republikanisme, zou ik wanhopende 
gedachten hebben omtrent de toekomst van Zuid Afrika, want ik 
ben er overtuigd van dat geen tien jaren verlocpen zouden zijn, of 
blanke mannen in dit land zouden elkander weêr naar de keel 
vliegen. Onder het sou\'erein gezag van Groot Brittannie hebben 
wij een groote en glorieuze bestemming, ons wachtende, ale de 
Federale Staten van Zuid Afrika. 
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PAUL KRUGER. 
Sedert de Onafhankelijkheids Oorlog der Transvaal in 1880-8It 

~ûjn de namen van twee mannen in Zuid Afrika. meer dan die van 
eenige anderen op de lippen der menschen geweest-;-zij zijn CeciJ 
Rhodes en Paul Krnger. Van den heer Rhodes is bet niet mijn 
taak of mijn doel hier te spreken, behalve om te zeggAn dat ik et:. 
overtuigd van ben dat de Jameson Inval, welke voor zijne deur 
gelegd werd, niet bet begin was maar slechts een incident iu den 
strijd voor suprematie in ons land. De ware strijd begon in 1880, 
toen de Transvaal gewapend opstond om wat zij beschouwde als de 
tirannie van het Britscha Gouvernement, zooals geadministreerd 
door Sir Owen Lanyon, af te schudden. Ik wil erkennen dat de 
Republiek toen mijn sympathie had gemeenschappelijk m!:!t die van 
zeer velen mijner mede-Afrikanera, want wij dachten dat m':ln 
slechts trachtte terug te krijgen wat men verloren bad door 
misrepresentatie. Doch toen, door de grootmoedigheid vu.n den 
beer Gladstone, de Republiek bare geliefkoosde onafhankelijkheid 
terugkreeg, slechts met een woordelijke waarborg omgeven, 
bedoeld als een teeken dat Groot .Brittannie de oppermachtige 
mogendheid in Zuid Afrika was, toen begon de knoeierij welke 
mijne oogen opende en de oogen van anderen. Toen werd het door 
Paul Kruger en zijne Hollander adviseurs Jorissen, Bok, Buyskes 
en anderen gezegd aan de eenvoudige burgers, die vroegen waarom 
zij een suizerein moesten hebben, en waarom hunne otHie " Zuid 
Afrik&.ansche Republiek " toen de Transvaal Republiek moest 
genoemd worden,-toen zeg ik werd aGLn hen gezegd: "Wacht 
een beetje, blijft stil en vertrouwt op ons om de beste gelegenheid 
te nemen en dan zult gij zien dat wij de suzereiniteit in de ze~t 
zullen schoppen en een groote Zuid Afrikaanscha Republiek 
zullen stichten, welke al het grondgebied van den witten m::m ia 
Zuid Afrika zal insluiten van zee tot zee." Mijne broeders, deze 
is geen ijdele verklaring, het is eene verklaring gegrond op 
feitelijkheid, welke bewezen kan worden uit de mondt:m van een 
zwerm getuigen, uit de nummers van de Vollösstem van di~ dagen 
en uit de officiëele minuten thans in handen van de Britsche 
authoriteiLen. Doch genoeg van dit onderwerp hier, ik heb het 
alleen genoemd om aan te toonen dat de J 11.meson Inval slechts. 
een incident was in bet plan van den veldtocht. Rhodes is dtl 
groote Draak genoemd die zocht onze Afrikaner nationalüeit te 
verslinden. Ik wil u vragen of Paul Kruger niet eerder dat 
verslindende monster was? In alles dat Rhodes heeft gedaan, is 
hij een opbouwor geweest; in alles dat Kruger heeft gedaan is. 
hij een afb~eker geweest. Laten wij rechtvaardig en zonder 
hartstochtelijkheid het werk van den ex-President nagaan sedert 
hij de bewindstengels in handen nam. Heeft bij zich " de mau 
Gods " betoond, die met rechtvaardigheid en oordeel zou handelen 
bij het leiden van zijn volk? Gij allen weot het, da.t hij zich 
eeuwig aanmatigde dat bij de uitverkorene des Reeren wa.s. Gii 



7 

volhoudt zijn wanhopende en hopeloo2:e la.udgenooten te vertellen 
da.t " de Heer a.an hun kant is " ; gij zijt, ik weet gij zijt, even ut 
als ik van zijn schijnheiligheid en godsla.stering. Maa.r er ilJ een 
ding, dat velen uwer misschien niet weten zoo goed als ik het weet, 
en dat uw godsdienstige gevoelens diep zal schokken, en het is dit : 
-Die Hollanders, die Krugers boezemvrienden en adviseurs zijn 
en wa.ren-Jorissen, Bok, Leyds en andaren-zijo niet strenge en 
rechtzinnige geloovigen. En Paul Krugtlr weet dit, en toch 
neemt hij hen tot zijn boezem I Kunt gij derhalve verwonderd 
wezen dat bedorvene raadgevingen het lot v11.n het volk bestuurden? 
Ik vraag u, mijne mede-geloofsgenooten, of gij het voor een oogen
blik zult gedoogen dat de leeraar van uwe gemeente verkeert met 
en advies neemt van mannen die God niet kennen, en dat hij de 
materiëele welvaart van zijn gemeente vestigt op schemas van 
dobbelaars en oplichters, bevorderaars van dronkenschap en onze
delijkheid? Ik weet wat uw antwoord is, en ik vraag u wat of uw 
gevoelen dan moet zijn qmtrent een man ver b:lVen uwen leeraar 
geplaatst, een President die in zijne handen de toekomst en wel
vaart van vele leeraars en vele gemeenten houdt? Deze man 
Kruger, die de menschen wil doen gelooven dat hij zoo god
vreezend is, kiest als zijn raadgevers, als zijn tusscheopersonen in 
het vuige werk om de geestelijke, zedelijke en materiib le welvaart 
van een volk van eenvoudig geloof en nederig leven te onder
mijnen, godloochenende Hollanders en beg!nsellooze Joden. Paul 
Kruger zelf begon zijn loopbaan op eene nederige wijze en ik 
geloof wel dat hij het in zich had goed en eerbaar ~e leven tot het 
einde, doch zijn buitenmatige zelfzucht, verwaandheid en geld
zucht zijn zijne booze geesten geweest. Zijn naam, wa.re hij eer
lijk gebleven, kon aan de nageslachten van zijn landgenooten 
overgeleverd geworden zijn als die van 0en goeden eu godvruchtigen 
patriot, doch thans zal het heel anders zijn. De Griekscha wijs
geer, aan de voeten van den grooten Crmsus sta·1nde, riep uit : 
"Niemand, o koning I mag gelukkig heetan vóór zijn dood. Alle 
menschelijk geluk is zoo onzeker en veranderlijk, dat hij die thans 
gelukkig mag heeten, niet weet of hij dien titel een uur later zal 
dragen. Derha.lve behaoren wij niemand gelukkig te noemen, wie 
h1j ook mag wezen, totdat hij zijn loopbaan gelukkig heeft afge
legd." Denkt gij dat die oude man, met zijn gestolen geldzakken 
in Holland zittende en nadenkende over het feit dat hij, sedert hij 
zich in dezen onhailigen oorlog begaf, voor zichzalven zijn 
woonplaats, zijne vrouw, ztjn lievelingszoon en zijn eer verloren 
heeft, voor het volk aan zijn zorg toevertrouwd, hunne onafhanke
lijkheid, en voor Afrikaners in 't algemeen, hoe trouw zij ook mogen 
wezen, den naam bezorgd heeft onder degenen die hen niet goed ken
nen, van verraders en rebellen-denkt gij dat die oude man gelukkig 
is? Dit heeft Paul Kruger over zichzei ven, over zijn land en over zijn 
volk gebracht, en ik vraag u of zijn no.denken er over gelukkig za.l. 
zijn? Fouteert de Heer, of heeh blind lotgeval dit over den ouden 
man gebracht? Wat zegt uw eigen hart u, mijn landgenoot? Is 
hebt gehoord en gelezen tot het walgelijk geworden is, hoe hij 
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het niet eerder een rechtvaardige straf van den Rechtvaardigen 
Rechter voor het verzuim van gelegenheden om goed ~e doen, voor 
zelfzucht, gierigheid en pochende eerzucht, voor de bezoedeling van 
slechte gezelschap, van euvele aanrakingen, en boven alles, van 
godslastering en geveinsdheid voor God ? Paul Kruger deed kwaad 
in het aangezicht des Reeren door bet leggen và.n zware belas
tingen op de Uitlauder bevolking zonder hun een evenredig aandeel 
in het bestuur des lands te geven, dat door hun vernuft en arbeid 
Jijk gemaakt werd. En de rijkdom, welke hij aldus onrechtvaardig 
verkreeg, gebruikte hij niet voor het algemeen voordeel en de wel
va'l.rt van de bevolking, maar, eerstens, ,tot verrijking van den kring 
zijner eigene familiebetrekkingen, vrienden en flikvlooiers; en 
tweedens, om de burgers van zijn en den naburigen Staat en de 
rebel-gezinden in deze Kolonie en in Natal te wapenen voor een 
strijd, welke hem moest verheffen t')t Koning van Zuid Afrika. 
Reeds voor den oorlog hadden wij een schets van de lengten waar
toe zijn krankzinnige eerzucht hem zou voeren, want de menschon 
van Rustenburg, zijne eigene uitverkozen en huishoudelijke kiesaf
deeling, richten in allen ernst eene memorie aan den Volksraad 
verzoekende dat de Koninklijke Ti tel aan Stephanus Johannes 
Paulus Kruger geschonken mocht worden I Ja., mijne vrienden, de 
Uitlauder moest als een hond behandeld worden, als een schildpad 
O:ie den kop afgekapt zou worden als hij het durfde wagen zijn aan
gezicht te veel te vertoonen. Zijn nering was het om geld te maken 
voor den heiligen man om te spandeeren-niet voor de instandhou
ding van kerken en scholen, niet voor de bevordering van landbouw 
en veeboerderij, niet voor het openen van handel en industriën, 
niet \-oor het aankweeken van die kunsten en wetenschappen, welke 
een volk waarlijk groot maken, maar voor zichzalven en zijne hand
langers-het schuim van Holland, Duitschland, Amerika en 
Ierland. Ik meen dat het Jorissens advies was, dat Paul Kruger 
eerst den gemakkel'ijken weg aanwees om geld te maken door het 
verleenon van concessies en toen eens die deur geopend werd, 
drong de menigte beginsellooze concessie-jachters binnen, en 
toen begon er een systeem van omkooperij, corruptie en open
lijke oneerlijkheid, zooals nooit tevoren den naam en faam 
va.n eenige Christelijke Regeering onder de zon bezoedeld heeft. 
Het is bitterlijk vernederend de geschiedenis te le:-.en van den Selati 
Spoorweg, de Mielies, ne Muilen, de Dynamiet en twintigtallen van 
andere bedriegerijen, en om te denken dat mannen van iemands 
eigene nationaliteit daarin betrokken waren, is zwaar en het is nog 
zwaarder voor iemands gevoel om het enorme bedrog te aanschou
wen van de Nederlandsche Zuid-Afrikaanscha Spoorweg Maat
schappij, het levensbloed uit het land zuigende ter bevoordeeling 
van enkele mijnhoeren in Amsterdam en Rotterdam. Maar gij zuh 
mij misschien vragen· of er dan geen Gerechtshoven in het land wa-

. ren om deze bedriegerijen en bedorvenbeid van de Regeering en 
hunne aanhangers bloot te leggen? Mijn antwoord is: Ja, er was 
zoodanig Hof, waarover de ach5enswa.ardige Rechter J. G. Kotzé 
presideerde; doch die rechtvaardige man, wiens motto was : "Op-
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waa.rts en voorwaarts en getrouw aan de wet," werd lastig 'bevonden 
in een nest van baatzuchtige oomkoopgeld nemers, die om den pre
sidentiëelen stoel geschaard waren, en middelen werden spoedig 
gevonden voor zijn ontslag en de verbocging van Gregorowski 
tot het Hoofdrechterschap. Geloof mij, er was vreugde in 
het huis van Kruger, en kreten van genoegen in Hollp,nder 
kringen te Pretoria., toen Rechter Kotzé, de Kaapscha Afrikaner, 
uitgeschopt werd. · Dit brengt mij er toe voor een oogenblik 
te overwegen welke voorrechten .Kaapschen Afrikaners aan
geboden werden onder de regeering van Paul Kruger. Kunt 
gij, mijne vrienden, mij eenige gevallen opgeven waar uwe zoons 
of familiebetrekkingen, na die milde educatie ontvangen te 
hebben welke ons Britach Gouvernement u in staat stelt hun te 
geven, benoemd zijn geworden tot hooge en vertrouwelijke ambten? 
Gij moogt mij een Munnik noemen, die in den civielen dienst aldaar 
opgenomen werd op de inleidende aanbeveling dat hij uit den 
civielen dienst hier geschopt werd ; maar overigens vrees ik dat gij 
"overgeplaatsten " uit den dienst van den Oranje Vrijstaat zult 
bemerken. Doch zelfs in die gevallen werd de kniehalter aan het 
been van den ambtenaar aldus overgeplaatst gehouden, opdat hij 
niet in staat kon z1jn gelijk-op te wedijveren met zijn mede- ,~ 
ambtenaar, die den toover-na.am vari Hollander voerde. ..,b 

.or 
c 
c 

HOLLANDERS EN JODEN. oj 

Bij het verwiJzen naar den verderfelijken invloed, welke de 
Hollanders en Joden uitoefenden over Paul Kruger, wenach ik 
gaarne te zeggen dat er uitzonderingen zijn op eiken regel. Terwijl 
het mijn ondervinding is geweest dat het groote gros van Hollan
ders en Joden, d1e hunne aanwezigheid op Zuid Afrika. gelegd 
hebben, " ongewenschten " zijn, om een woord te bezigen dat 
eene algeroeene uitdrukking geworden is sints de oorlog ont
stond, wil ik e1 kennen dat ik mannen van beide rassen ontmoet heb 
voor wie ik de grootste bewondering en het grootste respekt 
koester, doch hun getal is gering. Onder hen zijn bepaald niet 
inbegrepen Leyds, Sammy Marks, Nelmapius, Lippert, Vorstman, 
Albrecht, Nathan, Ockerse, Van Kretschmar, enz, enz. Ik heb 
reeds gerefereerd naar den ouden Hollander J orissen,-" Old 
Necessity" (Oude Noodzakelijkheid) noemde men hem in de 
TransvaaL Laat mij u melden wat deze zelfde man in Maart, 
1881, vele jaren voor het incident van den Jameson Inval plaats 
vond, schreef: ·• En nu, Zuid Afrikaanscha broeders, vecht voor 
ons. Wij beroepen ons vrij..noedig op u om voor ons te vechten 
als .één man, schouder aan schouder met ons. Onze strijd is voor
taan een strijd voor recht en waarheid tegen een gemeenschappelij
ken vijand, die ons heden vertrapt, maar u morgen zal vertrappen 
onder zijn voet. liet is voor u om te zeggen wie regeeren zal in Zuid 
Afrika-de Afrikaner, of de paar tirannen van Downing Straat. Of 
zult gij, met gevouwen armen, zitten aan te kijken hoe wij vermoord 
worden? Ons geloof is he~ uwe; hij die zijn leven wil inschieten 

u . ..,. 
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\"OOr vrijheid, val het redden, doch hij die het wil redden, zal he' 
verloren." Jorissen vertelt ons in zijn boek dat toen hij deze procla
matie las op verzoek van Paul Kruger, er geen enkel persoon a.an
wrzig was, die niet ten volle verstond dat zij bera.adslaa.gden niet 
alleen over de toekomst van de Transvaal, maar van geheel Zuid 
Afrika. Na het lezen, verhief President Brand zijn hoofd en zuchtte: 
"Neen, dat verh0ede God I" "Eenieder," vertelt Jorissen ons, 
" was overtuigd dat wij de Transvaal behoorden terug te ontvangen # 

zooals zij ons ontnomen werd. Zoo niet, dan oorlog; maar oorlog 
zonder uitzoudering; een gezamenlijke oorlog van allen in Natal, 
Vrijstaat en Kaap Kolonie, die van hetzelfde bloed zijn. In één 
woord, een groote oorlog tegen Engeland, waaruit een vrije Zuid 
Afrika zal verrijzen, of waarin de Hollandscha Afrikaner veroverd 
zal zijn." Ziet gij niet, mijne vrienden, dat toen reeds Paul 
Kruger en zijne Hollander adviseurs een beroep op u deden om te 
rebelleeren tegeR uw wettig Gouvernement? Ik geloof niet dat 
Paul Kruger werkelijk io zijn halt de Hollanders lief had, doch ik 
zal u zeggen waarom ik denk dat hij hen uitkoos als zijn raadgevers 
en hen met vette betrekkingen in den publieken diemt beloonde. 
Hij was bevreesd voor Generaal J oubert, die de hoop was van de 
opgevoede Afrikaner partij in de TransvaaL Kruger vertrouwde 
niet de jonge mannen van de Kaapkolonie om zijn vuil onder
duimach en corrupt we1k voor hem te verrichten. Hij had in den 
Volksraad een jongen Natalschen Afrikaner, Bichard Kelsey 
Loveday, wiens rondborstige eerlijkheid hem steeds een doorn in 
het vleesch was en hij zou gaarne van ben: ontslagen hebben 
willen raken zooals in het geval van Kotzé. Maar wie moest 
dan het officiëale werk verrichten als de opgevoede Afrikaner uit 
hoofde van zijn rechtschapenheid niet verkiesbaar was? Wie 
anders dan het schuim van Holland, dat toegestroomd wa3 naar 
de Traansvaal gelijk een zwerm aasvogels neerdaalt op een aas-
een bende van armoedige, god-looze en absoluut begiusellooze 
ambtzoekers, met Leyds aan het hoofd. En gij moet niet 
vergeten da.t zij Leyds goed moesten witverven om do vuile lasters 
te bedekken, welke hij tegen de Boeren gescbreven had in nieuws
bladen in Holland vóór Kruger hem tot zijn boesem nam. Welnu, 
gij weet dat die slimme Hollanders zeer vaardig eu listig zijn met 
hun pen. Hun invloed strekte zich niet alleen uit tot de gelederen 
van den civielen dienst, maar ook tot de nieuwsbladen. De 
Volksstem te Pretoria, die vele jaren met groote bekwaamheid en 
eerlijkheid geredigeerd werd door den goeden en wareu Afrikaner 
Jan Celliers, werd gekocht door de Kruger R~geering en over
handigd aan een boel slimme Hollanders, aa.n wier hoofd Dr. 
Engelenburg stond en wier eenige geloofsbelijdenis was : " Maakt 
zooveel geld gij kunt uit dit rampzalig land en domme boeren-volk, 
en keert dan terug om uwe winsten te genieten in geliefde 
Holland." In Bloemfontein werd de Eq1ress geaubsidië3rd om de 
leer te verkondigen va.n het uitroeien der Engelschen, en hier in 
onze eigene Kolonie was er nauwelijks een Holla.ndsohe nieuws
blad, va.n Ons Land naar beneden, da.t niet zocht de mensaben op 
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te hitsen tot rebellie door seditieus geschrijf. Voor dit doel, werd 
.goud, het hard gewonnen goud van de Uitlander delvers, met 
kwistige hand uitgedeeld. Doch de Hollander, hoe vaardig ook 
.met de pen, is niet in den regel een meester van finantie. Zijn 
omgevingen zijn te gering geweest en zijn opvatting van de macht 
van geld te beperkt om groote sommen gelds te manipuleeren. 
Derhalve moest Paul Kruger uitzien naar andere helpers in dit 
opzicht, en hij keerde zich tot de lage klas van Joden in zijn nood. 
Let wel, hij wendde zich niet naar de groote J oodsche financiers 
gelijk Barnato, de J oels, Beit of Eckstein. Neen, hij was bevreesd 
voor hen, want hij wist dat zij rijk genoeg waren om eerlijk te 
.zijn. Zijn werktuigen waren van een lager gehalte : mannen 
als Mendelssohn en Bruce, van de Diggers' News ; Lippert, 
dia zoo gemakkelijk rijk werd uit den " Hoeksteen der 
{)nafhankelijkheid," de Dynamiet Concessie; en Nelma.pius, die 
voor Kruger een prachtige woonhuis bouwde en dien hij 
onwettig uit den tron~ losliet, waarheen Rechter Brand hem 
gezonden had wegens bedrog, omdat hij. bevreesd wM dat Nelmapins 
hunne gezamenlijke bedorvene knoeierijen zou verklappen. Het is 
jammer dat Sammy Marks niet . zijn plan kon uitvoeren om een 
groot standbeeld van Paul Kruger op het Kerkplein te Pretoria op 
te richten. Het zou daar gestaan hebben als een monument va.n 
een onheilig verbond tusschen het hoofd van een Christelijken 
Staat en een ongeloovige, uie Christus verwierp. Ik wil hebben 
dat gij, mijne vrienden en landgenooten, deze vraag eerlijk aan 
uzelve moet stellen: " Kon eenig heil voortvloeien uit de gezamen
lijke beraadslagingen van een President, wiens blinde eerzucht in 
gebreke bleef de zedelijke vernedering m te zien van den weg 
welken hij volgde; een boel behoeftige Hollander fortuinzoekers, 
die noch m God c.f den Bijbel geloofden ; en een menigte oneerlijke, 
onzedelijke Joodsche speculanten en dobbelaars? Laat uw ant
woord aan uw eigen geweten zijn. 

STEYN EN DE VRIJSTAAT. 
Ik heb het dikwijls hooren zeggen, en ik geloof dat het waar 

is, dat de Transvaal nooit hare macht zou gemeten hebben met 
het machtige Britscha Rijk, ware het niet voor de samenwerking 
van den Vrijstaat. Wij weten dat gedurend den strijd van 
1880-81, weerhield President Brand, de wijze en goede man, 
niet alleen zijne burgers van zich op te mengen in een twist, 
welke niet de hunne was, maar dat het geheel aan zijn toege
negene, weldadige bemiddeling te danken was dat de Transvaal 
~oegelaten werd hare onafhankelijkheid te behouden onder zekere 
veiligheide voorwaarden. Gedurend de regeering van President 
Brand en onder zijn wijs bestuur, h'l.d de Vrijstaat voor zich den 
benijdenswa.ardigen titel verworven van " de modol kleine 
Republiek." Met een staatsmans blik zag hij het nut, ja. de 
.noodzakelijkheid van in volmaakte vriendschap met Groot. 
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Brittannie te verkeeren. Zelfs in de zaak van de Diamond 
Velden, waar zijn Staat klaarblijkelijk recht had, trachtte hij niet 
te knorren en te dreigen en te roemen. Hij begaf zich kalm 
naar de Groote Mogendheid en bewees zijn zaak en verkreeg volle 
en ruime vergoeding. 0 dat anderen even wijs waren ! Doch toen 
J au Brand Stierf en Reitz zijn mantel nam, kwam er een ver· 
andering over dea loop van zaken. Reitz, gedurend zijn vorige 
loopbaan, stond bekend als een slechts matig begaafde advocaat 
van de Balie der Kaapkolonie, en ik moet zeggen als een recht
vahrdige en. onpartijdige rechter op de Rechtbank van den 
Vrijstaat. Van zijn jeugd af bezielde hem echter een vurig 
verlangen om behulpzaam te zijn in het vormen van een Zuid 
Afrikaanscha nationaliteit, waarin Engeland noch lot noch aan· 
deel zou hebben. Ik behoef over dit punt niet uit te weiden, 
wij Afrikaners, vooral degenen, die te eenigen tijd verbonden 
waren met den Afrikaner Bond, weten dit goed genoeg. Toen 
Reitz President werd, nam hij tot zijn boezem als raadgever, 
Carl Borckenhagen, den editeur van de Bloemfontein E rcpress, een 
bekwaam schrijver, maar een man wiens vijandigheid tegen 
Groot Brittannie neerkwam op redeloczen haat. Tezamen 
werden zij de te bereidwillige wergtuigen van Paul Kruger. In 
1888 vond te Potchefstroom de beroemde "Nauwere Vereeni· 
ging" Conferentie plaatR tusscben de twee Presidenten, en toen 
verkocht Reitz feitelijk den Oranje Vrijstaat lichaam en ziel aan 
-de TransvaaL Paul Kruger verklaarde bij zijn terugkeer te 
Pretoria, " dat ingeval Groot Brittannie, hetzij in verband met. 
Swazieland of Johannesburg, pressie mocht uitoefenen op de Trans
vaal, die Staat thans rekenen kon een bondgenoot . te hebben." Tot 
eeuwige eer van den beer J. G. Fraser, Voorzitter van den Volks
raad, zij bet gezegd, dat zelfs daarna hij en een kleine bende ware 
IJa.triotten in den kleinen Staat volbielden langs den weg hun tot 
leiddraad aangewezen door den vorigen wijzen President Brand, 
Toen Reitz anpluis in het hoofd geraakte en hij den presidentiëelen 
stoel moest verlaten, o waren de Vrijstaters toen maar zoo wijs om 
den heer Fraser als hun hoofci te kiezen, dan nog, in de woorden 
van Brand, "iou alles recht gekomen zijn." Doch neen, Trans
va.a.lscbe staatkunde vorderde een anderen weg. Teansvaal invloed, 
en Transvaal geld Yerhieven tot het ambt van President een bijna 
brieflooze jonge advokaat Marthinus Steyn, een beschermling, van 
zijn jeugd af aan, van Paul Kruger. Deze Steyn is vandaag, in 
mijne opinie, de grootste misdadiger van de gansche klomp leiders, 
die WRanzinnig ~n den ruineerenden en onheiligen oorlog volharden, 
Kruger is naar Europa gevlucht. Burger heeft een wenk gegeven 
dat er een gezamenlijk optreden moet wezen voor het neerleggen 
van wapens (en sedert wij van die opinie, door hem geuit, gehoord 
hebben, beeft hij zich geheel op den achtergrond gehouden) ; Louis 
Botha en De la Rey kijken naar elkaar om te zien wie eerste zijn 
hoogmoed in zijn zak zal etaken ; zelfs Reitz de man van verloren 
evenwicht, erkent in zijn dépêche aan Steyn, welke in de handen 
der Britten viel, dat hunne zaak verloren is; doch die vent ,Steyn 
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spoort nog aan tot volharding in misdaad, ja misdaad, de roode· 
misdaad van moord en verwoesting en rebellie, afschuwelijk zoowel 
voor God als mensch. Het is onmogelijk voor il3mand van het 
geringste verstand om Steyn te beschouwen als een wijze man, of 
een krijgsman of patriot. Al de wijsbeid die wij van hem hebben 
is de onwijsheid van zijn offensief en defensief verbond me~ de 
TransvaaL Zijn krijgsmans hoedanigheid, misschien niet iets om een 
staatsman bij te oordeelen, bleek bij zijn verbaasde vlucM uit het 
dorpje Reitzin zeer weinige kleederen gehuld, en zijn patriotism~ 
- ach I mijne vrienden en landgenooten, ik laat het aan u om er 
het verslag van te lezen op bladzijden gevormd van de verwoeste 
breede velden van den Oranje Rivier Kolonie, en als gij eenige 
prenten in het boek wilt hebben, dan vraag ik u een kijkje te nemen 
in de Concentratie Kampen, waar de vrouwen en kinderen gevoed 
en verpleegd worden door de groote en grootmoedige natie, achter 
wier hakschenen de brak Steyn nog kwaadaardig knort. Ik heb 
het mij opgelegd zoo kalm .mogelijk te schrijven, doch wanneer ik 
denk aan dezen man, wier opvoeding hem tot eon verstandiger 
weg moest bewogen hebben, dan worden mijne gevoelens te sterk 
voor mij. Wij Afrikaners waren allen zoo trotach op den "Model 
Kleinen Staat," welke Jan Brand opgebouwd had; het grieft ons 
bitterlijk haar tot in het stof vernederd te zien door de verstande
Jooze politiek van een lichthoofdig (feather-brained) kwakzalver. 
Denk er ook aan, met mij, dat deze db man is, die, de ruinatie teweeg 
gebracht hebbende van de menschen, over wie hij gezworen stond 
als een vader, u, mijne mede-Kolonisten, voorbedachtelijk gebracht. 
heeft in de strikken van moeilijkbeid door zijne commando's en 
door gedeelten van ireze Britscha Kolonie aan zijn grondgebied te 
hechten. Wanneer gij nadenkt over de direkte en bittere moeilijk
heid en verdriet welke daardoor over u en de uwen gebracht zijn, 
dan zult gij mijn warmte verschoenen wanneer ik spreek van Steyn, 
den ellendeling. 

NOG VECHTENDE AANVOERDERS. 
Het is nutteloos om een beroep op Kruger Le doen, die een· 

vluchteling in een vreemd land is, of op Steyn die een gejaagd 
en vervolgd man is in zijn eigen land, of op Reitz die nauwelijks. 
meer verantwoordelijk voor zijne daden gehouden kan worden. 
Maar wij mogen een beroep doen op Schalk Burger, Louis Botha, 
De la Rey en De We:t om te toonen, zelfs ter elfder ure, dat zij 
nog eenige vonken van mensch€lijkbeid in zich overgt laten hebben. 
Ik ben geneigd te denken dat Burger geheel ten gunste van vrede
is, maar da.t zijne daden belemmerd worden door den Kommandant. 
Generaal. Met betrekking tot Botba en De la Rey is het de 
meening van een groot aantal Afrikaners, die er beter over kunnen 
oordealen dan ik, dat het slechts eene zaak van persoonlijke trots. 
is die hen nog in het veld houdt. Geen va.n ben wil van den 
ander gezegd hebben: "Jij hebt eerst ingegeven." Nu is mijn 
beroep op Louis Botha, en om deze reden : hij is de Komma.nda.ni. 
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-Generaal, het officiëele hoofd van de Tt·ansvaalsche machten nog 
te velde, en bovendien is hij een man van hooger ontwikkeling en 
grooterinvloed dan de De la Rey. Het is blijkbaar zijn plicht om 
bet voortouw te nemen in het aanbieden van onderwerping aan het 
Britscha Gouvernement. Bij kan toch zekerlijk niet zoo blind 
we.1en om niet de hopeloosheid eener voortzetting van de worste
ling in te zien, noch zoo schijnbeilig om niet te erkennen dat iedere 
dag bijdraagt tot de vernedering en ondergang van zijn volk. Zijn 
zijne ooren gesloten als die van .de adder dat hij niet verneemt • 
bet medelijden verwekkend geklaag van de weduwen en weezen in 
de Concentratie Kampen of de beroepèn van z:jne verbannen 
1andgenooten op St. Helena, Bermuda, Ceylon en Indië ? Hoofd 
en hart en geweten m0~ten hem zeggen dat bet niet alleen 
nutteloos, maar ten eenen male boosaardig is om het mensche
lijk bloedbad en de verwoesting aan te houden van het land wat 
bij voorgeeft zoo lief te hebben. Zoowel hij als De la Rey hebben 
dapper en goed gevochten, en dat zijn hunne tegenstanders gereed 
om te erkennen, maar indien op grond van perrioonlijke trots of 
inderdaad voor eenige reden hoegenaamd, zij de worsteling voort
.zetten na zelf overtuigd te zijn van de nutteloosheid daarvan, o, 
wee dan over ben, want het bloed der gevallenen z!l.l t:lt den Heer 
uitroepen om wraak tegen hen. Louis Botha, landgenoot, geloofs
genoot, houdt op in uwe krankzinninge loopbaan en raadpleeg uw 
geweten en vraag nederig voorlichting van dien God, in wien wij 
Zuid Afrikaners zeggen te vertrouwen! Luister naar de kraten vau 
ellende die ten hemel stijgen van het bloed gedrenkte veld, van de 
verwom;te plaatsen, van de eiland gevangenissen van u we 
verbannen kameraden, en van de C::mcentra.tie Kampen wa!l.r uwe 
vrouwen en kinderen het brood van liefdadigheid eten wat hun door 
uw grootmoedigen vijand verschaft wordt! Wat deed een grooter 
Generaal dan gij, misschien de grootste Generaal die ooit leefde, de 
wereld beroemde Napoleon Bonapute, toen hij ug dat hij 
verslagen wa~, en dat in Frankrijk te blijven en de worsteling voort 
te zetten slechts verdere ellende voor zijn land zou meeoen? Te 
Roehefort gaf bij zich vrijwillig over aan Kapitein Maitlanu van het 
Britscha schip Eellemphon, en bij schreef dezen brief aan den Prins 
Regent van :Mngeland : 

"Uwe Koninklijke Hoogheid,-Na ten prooi gestaan te hebben, 
zoowel van de partijen die mijn land verdeelen, en van de vijande
lijkheid van de grcote mogendheden van Europa, heb ik mijne 
politieke leepbaan gE:ëiodigd, en kom mij nu gelijk Themistocles 
neerzitten bij de baard van het Engelscha volk. Ik plaats mij 
onder beschermiug van hunne wetten, welke ik inroep va u U we 
1\oninklijke Hoogheid als do machtigste, den standvastigste en den 
edelmoedigste \'an mijne vijanden." Louis Botha, het Engeland 
va.n vandaag is een zulfs nog grootmoediger vij!l.nd voor u en voor 
de uwen dan zij was voor den grooten Pro-Consul van Frankrijk, 
werp u zelf onvoorwaardelijk op hare genade en de nakomeling
schap zal u eeren en uw naam zegenen, maar ga voort op dezen 
weg van boosaardige oppositie en de vloek va.n uwe landgenooten 
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zal u volgen in uwe don)!ere d!!.gen van eeuwige bll.llingsch!l.p, welke 
zekerlijk uw lot zal wezen, tenzij gij het geluk beöt op een of ander 
slagveld te vallen. Ik weerhoud mijne hand van eenig beroep te 
doen op Christiaan de Wet om twee redenen: in de eerste plaats 
geloof ik niet dn.t hij vecht uit eenigen geest van vaderlandsliefde, 
maar om eene persoonlijke wraakzucht te bevredigen, en het zou 
nutteloos wezen om met zulk een man te redeneeren ; en, in de 
tweede plaats ben ik overtuigd dat hij het vertrouwen verbeurd 
heeft van de weinige burgers nog te velde blijvende in de Oranje 
Rivier Kolonie en zijn invloed ten goede of kwade is ma'lr gering. 
De Wet wil niet luisteren naar eenig beroep om de eenvoudige 
reden dat hij weet dat bij vecht met een touw om zijn nek-he~ 
bloed van den vermoorden Morgenda!l.l roept om wraak. 

DE AFRIKANER BOND. 
Van den Bond sprekende weet ik wel dal; het mij in bet aangezicht 

gegooid zal worden dat ik zelf een aktief lid van die organisa~ie 
geweest ben. Ik erken zulks, maar mijn antwoord is, dat toen ik 
duidelijk inzag, lang vóór de oorlog begon, in welke richting de 
Bond afdwaalde, brak ik mijne verbinding daarmede af. Daarom 
vraag ik u om te luisleren naar de woorden van iemand die zijne 
dwaling gezien en erkend beeft en geprobeerd heeft om op zijne 
stappen terug te komen. De oude "Boeren Bescherminga Ver
eeniging" was opgericht op earlijke grondslagen, haar oorspronke
lijk doel zijnde de bescherming van den boer als boer tegen de vele 
natuurlijke vijanden, die hij haci te bestrijden in den loop van zijn 
beroep, terwijl de publieke factor slechts in ZJO verre ingehaald 
werd als iu verband s.ond met de bereiking van praktische wet
geving ter bevordering van boeren belangen. De Vareaniging 
beging ee!le noodlottige fout toen zij zich zelve aansloot bij den 
Afrikaner Bond. Ik wenach het wel te doen verstaan dat ik nog 
geloof dat de heer J. H. Hofmeyr ("Onze Jan") geen disloyaal doel 
had met zich bij den Bond aan te sluiten. Hij W\\S niet stichter van 
den Bond, gelijk beweerd is, maar hij was zeer zekerlijk zijn leiden
·de geest tot op zeker punt, en geen andere leider kon de Boeren 
Bescbermings Vereeniging overgehaald hebben om zich aan te 
-sluiten bij een organisatie, die zoo zuiver politiek w~~os, want wiJ 
Afrikaners hebben, gelijk gij weet, vele uiteenloopende verachillen 
onder onszelve over politieke vraagstukken en de Bond is door ZÏJn 
.constitutie absoluut tiranniek en de minderheid van zijne leden 
hebben zelfs niet het recht om te protesteeren, Ik denk nog dat de 
heer Hofmeyrs oorspronkelijk plan alleen was om den Bond te 
.gebruiken als ~en middel om de boeren bevolking van de Kolonie op 
te voeden om de waarde van hunne stemkra.cbt goed te verstaan. 
Hij deed dat zekerlijk, maar of hij wijs was om de organisatie uit te 
strekken over staten, die niet wareu onder de Britscha Vlag, en of 
een behoorlijk gebruik werd gemaakt van de kracht der landelijke 
i3tem, welke de werking van den Bond ontdekte, is eene zaak die moet 
.rusten op zijn geweten en op de gewetens van di~ mannen va.n lioh~ 
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en leiding die zich met hem vet bonden. Mijne meening is dat 
de heer Hofmeyr en zijne kallegas een monster aankweekten da.~ 
buiten hunne macht van toezicht geraakte, en hoeveel bewond6ring 
ik neg koester voor hem als eec van de bekwaamste mannen, die 
ons ras hefft voortgebracht, houd ik bet hoogst berispelijk 
aan zijn kant om niet hier te blijven en te probeeren, naar 
het beste van zijn vermogen, om vrede t·~ herstellen in dit; 
uiteen gescheurde land en om den tegenwoordigen treurigen 
toestand van zijne landgenooten te verbeteren. De heer Hofmeyr 
geniet op het oogenblik, zoover wij weten, verlen~de witte broeds 
weken in Europa, terwijl zijn volk in Zuid Europa vernield eo 
gernineerd wordt. Hij neemt waterkuren in Duitscha badplaatsen, 
terwijl Zuid Afrikaanscha plaatsen hunne bt·andstapels ten hemel 
zenden en het Zuid Afrikaanscha veld gedrenkt wordt in bloed. Ik 
kan niet Rnders zrggen dan dat, naar mijne meening, dit verschrik
kelijk goddeloos i}!. Hij heeft zijn m!l.ntel laten vallen op de 
schouders van mannen van geringer waarde, van geringer invloed, 
van enger blik en van zwakker loyaliteit. Ik zie dat Le Graatf
Reinet eene petitie gateekend wordt a.an Thomas Theron, den 
tegenwoordigen President van den Bond, hem vragende om de orga
nisatie te ontbinden. Wel, de heer Tberon, de heer N. F. de 
Waal, Dr. Hoffman en de beer Van Zyl mogen wel of niet met dit. 
verzoek instemmen. Ik denk zij zullen zulks alleen doen indien 
zij hun eigen politieken status op een of !l.ndere manier kunnen 
verzekeren. Daarom, ofschoon ik niet wenach om den heer Jurie 
Smith en zijne vrienden in het land te ontmoedigen op den weg, 
dien zij ingeslagen hebben, doe ik een beroep op ieder Bandsman 
afzonderlijk om zijne bedanking in te zenden en openlijk eenige 
verdere verbinding met dat lichaam op te zeggen, wat ik verant
woordelijk houd voer zooveel van de ellende die wij doorstaan. 
Dit feit is zoo zichtbaar en behoort zulk een sterk beroep te doen 
op de meeste Bandsmannen als om hen te bewegen geen oogenblik 
teJ verwaarloozen om den misleiden Bond geheel en al alleen te laten. 

DE KERK. 
Ik kan niet zonder diep geroerde gevoelens bet onderwerp 

naderen van de houding onzer predikanten van de Ned. Ger. Kerk 
in verband met dezen oorlog. Na mijne ouders was de man op 
aarde, voor wien ik de grootste achting, eerbitd en liefde koes
terde, mijn gew"zen Herder en vriend, de Eerw. George William 
Stegmann. Met hem reiade ik door deze Kolonie, Bechuanaland, 
Mashonaland en de Transvaal en ik bleef met hem tot bij den 
laatsten A.dem uitblies te Jobannesburg. V&.n hem leerde ik~ 
bebalve het godsdienst onderricht wat bij altijd mededeelde door 
zijn dagelijkach leven, zoowel als door zijne woorden, een zeer 
groot deel van de ware innerlijke beteekenis van de politieke 
situatie in Zuid Afrika, want gij zult u herinneren dat hij intiem 
verbonden was met Sir Bartie Frere gedurende dien staatsmans. 
ambts termijn in Zuid Afrika. Met den heer Stegmann zag ik ook 
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de c0rruptie die heerschte in de gouvernements dienst van de 
Transvaalscha Republiek, en hoe onze kerk doordrongen werd van 
verdeeldheid en ongeloof door de knoeierijen van den Dopper Paul 
Kruger en den atheïst Dr. Leyds. Dit, denk ik, griefde mijn eer
waardigen vriend het meest van alles en dikwijl.~ heb ik hem hooren 
zuchten en•met de grootste bezorgdheid hooren spreken over de 
toekomst van eE:n volk onderworpen aan zulke gevaarlijke en 
arglistige vijanden. Waar ik zedelijk oveduigd van ben is dit: 
dat ware George William Stegmann van daag in leven geweest dan 
z :m hij niet bevonden zijn kalm wachtende op een teeken van den 
Heere om de groote macht van zijn herderlijk ambt aan te wenden 
voor de tot stand brenging van vrede. Neen, hij zou niet gewacht 
hebben, toü twee staten verwoeldt en duizenden Boeren in deze 
Kolonie en Na tal tot ondergang gebracht waren ; tot de tronken 
vol met rebellen waren, de eilanden van de zee veranderd in gavan
genis plekken voor duizend<>n ballingen, de concentratie kampen 
propvol met afgematte v.rouwen en j!l.mmerende kinderen, en het 
breede veld bedekt met de gebeenten van de gevallenen. Hij zou 
niet zijn oogen geslagen hebben op de hoop van " buitenlandsche 
interventie " terwijl de rook van de geruïneerde bo~renhuiz9n ten 
hemel steeg, maar hij zou rondborstig opgestaan zijn en aan zijn 
volk de nutteloosheid, de dwaasheid, de boosheid om de worste
ling voort te zetten, aangetoond hebben. Hij zou gewezen hebben 
op dien hemel waarheen de rook opsteeg, en hun gezegd hebben 
dat wat over hen kwam een OoRDEEL was, oordeel over hun trots, 
bun aanmatiging, huichelarij, bedrog en leugen. In de allereerste 
stadiën van den strijd, j=t vóór het begin z:>u hij als een trouwe 
Wachter op Ztons Muren luide hebben uitgeroepen: "Wie gaat 
ten oorlog op eenigen tijd en beeft niet de kosten van denzeiven 
berekend?" Bij zou niet, wanneer hët vuur van rebellie zich naar 
deze Kolonie uitstrekte en aangewakkerd werd door den Bond, 
gezeten hebben met gevouwen handen en stil "gewacht hebben 
voor een teeken van den Heere." Het teeken was reeds daa.r in 
zijn hart en hij zou luide uitgeroepen hebben van de toppen der 
daken en van den kansel "Vreest God en eert den Koning." Hij 
zou zijn volk geleerd hebben dat rebellie was als de zonde van 
toovarij en dat zij die het zwaard opnemen door het z.,yaard zullen 
vallen. Dat is de weg dien-ik ben er in mijn h~rt zeker van
mijn vereerde Herder en Vriend zou hebben gevolgd. Zekerlijk 
hij zou zijn licht niet onder een koornmaat verb:>rgen hebben of 
zich door eenige enkel wereldsche overwegingen van het pad der 
deugd hebben laten afdwalen. Sommigen uwer mogen misschien 
probeeren om u te schuilen achter het excuus dat gij slechts Evan
gelie Bedienaars zijt en. het in 't geheel uw plicht niet acht o:n 
aktief in politieke zaken tusschen beide te komen. Er is echter 
nauwelijks één geesl!elijke in dit land, die eerlijk zulk een argument 
kan bezigen. Er zijn zeer weinigen, indien eenige, die hun hand 
op heli hart zouden kunnen leggen en zeggen : " Ik probeerde 
nooit om invloed op eene electie uit te oefenen, ik woonde 
nooit vergaderingen bij of sprak tot lidmaten mijner gemeente, 
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hetzij privaat, hetzij van den kansel, l!.andringende dat dit; 
gedaan zou worden of dat ongedaan zou blijven in de 
wetten des lands." Immeril heeren, uwe eigene beraadslagingen in 
de kerkeradan en Synoden zijn meest opgemaakt van politieke 
besprekingen. Zou uwe Synode, indien uw Moderator haar 
morgen samenriep, Vrede of de onafhankelijkheid vaQ wijlen de 
Hepublieken bespreken ? Indien zij op beide onderwerpen het. 
zwijgen bewaarde dan zou zulks alleen uit vrees wezen. Het is. 
niet voor ons, mijn broederen van de Ned. Ger. Kerk, om ons zelve 
aan te matigen dat wij alleen Gods uitverkorenen zijn, dat onze
gebeden alleen door den Almachtige verhoord worden. Het Angel
Saksische volk is de machtigste natie op aarde en zij zijn een 
C::hristen volk. Paul Kruger bedt geprobeerd om u in te 
prenten dat "de Heere is aan zijne zijde"; met godslasterlijke
vrijpostigbeid heeft hij aansprak gemaakt op de uitsluitende zegen 
dos Hemels op zijne wapenen in deze worsteling. Aannemende 
dat de overwinning niet is voor den sterke maar voor den recht
vaardige, boe is bet dan, vraag ik u, dat de Transvaal en baar 
dwaze bondgenoot, de Oranje Vrijstaat, ten gronde geworpen zijn? 
Boe is bet dat de rebt>llen tegen wettig gezag in Natal en deze 
Kolonie zoo bitterlijk voor hunne misdaden boeten? Indien duizen
den Christenen in Zuid Afrika baden voor bet succes van de Repub
likeimcbe wapenen, Wilren er niet millioenen v ... n even ernstige 
Christenen m bet Vereenigde Koninkrijk van Groot Brittannie en 
Ierland en in de Koloniën wijd en zijd over de wereld die hunne
~ebeden tot God Almachtig opzonden, dat de wapens van de 
MogendhE:id, wier naam aller eerst stond in beschaving en polüieke 
en godsditnat vrijheid, de overband mochten behouden? Luistert> 
voor een oogeu blik wat de verEcbillende Britscha Christelijke 
Kerken zeggtn : De Baptisten Kerk zegt :-" Wij geleoven dat 
Zijner Majesteits troepen strijden voor da belangen van goede 
regeering en om rechtvaardigbeid en vrijheid voor alle rassen in dit 
land te verzekeren." lJe Congregationale Unie van Natal gelooft 
dat " in Britscha administratie de eenige hoop ligt van de ver
schillmde staten in Zuid Afrika te vareenigen en den permanenten 
vrede en voorspoed van het geheele land." De Aartsbisschop van 
Kaapstad, sprekende uit naam van de geheele Engelscha Episcopale 
Ke1 k in Zuid Afrika, zegt: "Ik geloof dat de zaak van vrijheid, 
reefitvaardigheid en vootUitgang, zoowel als van rechtvaardigbeid 
egens de naturellen rassen, tLfbaogt van de vestiging van Britach 
gezag over gehPel Zuid Afrika." De Evangelische Kerkeraad van 
Port Elizabeth "deelt ten volle de overtuiging en gelooft dat de 
ferme en ontwijfelbare vestiging van Zijner Majesteits gezag over 
het gebied thans geoccupeerd door de twee· Republieken, de eeniga. 
methode is, waardoor corruptie en knoeierij onderdrukt kunnen 
worden, en de zegeningen van vrede, voorspoed en welwillendheid 
voor goed ve1·zekerd kunnen worden aan alle klassen · der samen
leving." De Evangelieche Leeraren van Kimberley gelooven "da' 
vrede en vooruitgang alleen verzekerd kunnen worden door een 
nieuw Gouvernement in de Transvaa.l te sch~ppen, een Gouverne· 
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ment gebaseerd 'op den braeden grondslag van des volks wil,' een
volk beslist en vrij." De Kaapstad Kerkeraad van de Presbyteri
aansche Kerk doet een beroep " op de Presbyteriaansche Kerk over
het geheele Rijk om het Imperiale Gouv~Drnement te ondersteunen· 
met hare gebeden en sympathie en te helpen in het streven naar
die beginselen van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid voor 
welke onze Kerk gedurende hare geheele geschiedenis geleden 
en gestreden heeft," en de King William's Town Kerkeraad· 
van dezelfde Kerk "overweegt dat geene schikking be~redigend• 
zal wezen welke niet de handhaving van Bl'itsche suprematie· 
over geheel Zuid Afrika verzekert." Het Kaflrarian Presbyteria 
van de Vrije Kerk van Schotland is dankbaar " dat die vorm 
van Regeering in de Zuid Afrikaansche Republiek en Oranje 
Vrijstaat, welke Europeanen en naturellen gelijkelijk onder
drukt heeft, zal ophouden te bestaan." Ik zou de stemmen van• 
vele andere kerken kunnen aanhalen, maar zal de lijst sluiten· 
door de woorden te geveri van de Kaap de Goede Hoop Synode· 
van de Wesleyaanscbe Methodisten Kerk van Zuid Afrika : 
" Deze Synode wensebt hare volkomen goedkeuring te notuleeren 
van de politiek thans gevolgd door de Imperiale Regeering in 
Zuid Afr1ka, en het is de ernstige bede van de leden der Synode. 
dat de operaties die thans ondernomen worden, spoedig mogen 
leiden tot het succes van de Britscha wapenen, en dat vrede en 
rechtvaardigbeid verzekerd mogen worden voor dit land, hetgeen. 
geloofd wordt bereikt te zullen worden door de ontwijfelbare 
suprematie van Groot Brittannie in Zuid Afrika." En wat, vraag 
ik nu, is de stem geweest van onze eigene Ned. Ger. Kerk? Er 
zijn een paar edele uitzonderingen geweest; de Eerw. S. 
N audé van Queenstown heeft de aan zijne zorg toevertrouwde 
kudde loyaal aan hun wettigen Souverein gehouden. De Eerw. 
H. C. du Plessis, de medewerker van de beeren Botha, De Wet en 
Van Niekerk in de Vredes Commissie, welke zoo droevelijk 
faalde om indruk te maken op de voormannen, hetzij van onze 
Kerk of van den Afrikaner Bond, verdient zijn naam in goud 
gegraveerd te krijgen in de gedenkboeken van bet land. De 
EerwfHV de Charles l\Iurray van Graafi-Reinet en de Eerwaarde 
heer Botha van Biebmond hebben voor zich zelve een graf 
van weezen tranen bereid, maar deze en een paar meer zijn 
slechts merkwaardig door hun klein getal als waardige uitzonderin
gen. Wat hebben de groote meederbeid van predikanten der 
Ned. Ger. Kerk gedaan m de belangen van vrede, gezegenden 
vrede? Niets, niets, ja erger dan niets. Hebben niet sommigen 
hunner inderdaad seditie gepreekt en het volk opgehitst tot 
weerstand tegen de over hen gestelde machten, die machten 
welke de Bijbel ons leert als "geordineerd van God?" Zijn 
niet verscheidenen hunner schuldig bevonden aan verraad en 
rebellie, en zijn H niet verscheidene anderen die in gevaar 
van de wet staan? En wat de overigen aangaat, hebben zij 
niei, door zich te weerhouden van te reehter tijd het rechte woord 
te spreken, hunne stilzwijgende goedkeuring en toestemming te-
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kennen geg~ven voor eene handelwijze van het volk, wat tot hen 
opzag voor leiding, hetgeen hen niet alleen in bittere moeilijkheid 
gebracht heeft, maar wat in lijnrechten strijd is met de Wet Gods 
als neergelegd in den Bijbel? 0, gij predikanten en zielen herders, 
veel is aan u gegeven en veel zal van u gevergd worden. Er zijn 
geene Godsdienst bedienaars, neen ik geloor zelfs niet de Roomsch 
Katholieke priesters, die zulk eene macht over hunne gemeenten 
hebben als gij, en hoe hebt gij die macht gebruikt? Hebt gij 
.allen, of de meerderheid van u gedaan wat gij moest en kondt 
gedaan hebben, om het opvoedkundige gehalte van hen die aan uw 
toezicht toevertrouwd waren te verboogen, vooral de armen in de 
steden en dorpen en de bijwoners en de arbeiàers op de plaatsen ? 
Deze zijn de klassen, die het meest de gelederen der rebellen ver
meerderd hebben, gelooft gij niet dat het grootendeels uw schuld, 
uw plichtverzuim was, die hen heeft doen zondigen uit onkunde ? 
Ik weet, dat dit niet de klasse is, naar welke gij uitziet voor uwe 
salarissen, of nu en dan voor bet vetgemeste lam of kalkoen, maar 
.toch zijn zij ~<~ielen toevertrouwd aan uwe zorg, en indien er blanke 
beidenen zijn die nog den vrede van Zuid Afrika verstoren, wie is 
verantwoordelijk dat zij heidenen zijn, zij en hunne kinderen? 
Eebt gij u losgemaakt van de woorden van ons Avonds Formulier 
betreffende " allen die tweedracht, seciarianisme en muiterij 
wenschen te kweeken in Kerken of aardscha Regeeringen, allen die 
ongehoorzaam zijn jegens hunne ouders of regeerders, alle moorde
naars, twif:tzoekers, en hen diû leven in haat en boosheid jegens 
hunne naburen?" 0, wee over u, indien, deze dingen vergetende, 
gij, instede van de gedachtenis des Heeren te vieren, aan de Avond
liDaal-gangers aan uwe tafels een vervloekt beker van vergif toege
reikt hebt! De Eerwaarde Vader Andrew Murray, de man van 
vele boeken en vele reizen, de welsprekende Vader, tot wien de 
geheele Kerk opzag voor licht en leiding, is '' wachtende op een 
teeken"; de Eerw. Hofmeyr, Moderator van onze Synode, is gelijk 
Zacharias met stomheid geslagen, en de onwetende mensahen 
roepen, "0, Baäl, verhoor ons." Ik zie dat de predikanten die 
werken in de Concentratie Kampen en onder de verbanoenen op St. 
Helen a en in Oost en West In die, klagen dat. de jongelingen hen en 
hun kerk en school werk vermijden. Zal ik u zeggen waarom dit 
.zoo is? Maar ten minste de jongere mannen in den Heiligen 
Dienst weten toch zeker de reden goed genoeg. Het is omdat deze 
jonge burgers geleerd hebben u en uw onderricht te wantrouwen. · 
-Gij hebt gladde dingen voor hen gepredikt en nu zamelt gij de 
bittere vruchten in van de oogst, die gij gezaaid hebt. Indien gij 
binnen het gehoor waad van deze jongelingen die zich vermaken 
m~:t spelen en wereldscha genoegens, terwijl dicht bij de een of 
andervan uw stand probeert om gtestelijk onderricht aan een paar 
oude mannen en ijdele jongelingen toe te dieneu, dan zoudt gij 
zulke woorden als deze hooren: "0, ik ga niet naar hem luisteren, 
het is door mijn eigen Predikant dat ik in dit verdriet gebracht ban. 
Hij is een man van veel grooter kennis en opvoeding dan ik, en Ïll 
naar Europa geweest en heeft dingen voor hem zelf gezien. 
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Waarom vertelde hij ons niet dat wij erger waren dan dwazen om 
onze kracht met Engeland te meten? Waarom vertelde hij ons, 
dat onze zaak de rechtvaardige was en dat de arm des Reeren met 
ons zou wezen en ons de zegepraal zou geven? Mijn vader werd 
vroeg in den oorlog gedood, mtjne oude moeder is krankzinnig 
geworden. 1\Iijn broeder ligt ziek in het hospitaal daar ginder. 
Mijn plaats is afgebrand en al mijn levende have verloren. G )d 
alleen weet waar mijne vrouw en mijne twee kleinen zijn. Indien 
de Predikant mij tegen dez·3 di ogen g~waarschu wd had, zou ik na l.l' 
hem geluisterd hebben, maarhij sprak toen anders, en vertelde m:j 
alleen vau de roem en eer en rijkdom die op de Afrikaner natie 
wachtten, wanneer wij de Engelsehen uit het land in de zee 
gedreven hadden. Neen, ik geloof den Predikant nieb langer en 
wil hem niet gaan hooren." Dd.t, Eerwaarde Heeren, is de vrucht 
van uw verzuim om loyaal uw plicht te doen, en z ~gt giJ nu nog 
dat gij op een teeken wacht? Een teeken ? Ziet het in gindsche 
vernielde boerenhuizen ·; in ' gindscl..te kleine grafhoopjes aarde en 
klippen over het veld; ziet het in de Wd.nhopige gelaatstrekken van 
vrouwen en kinderen in de Concentratie Kampen ; in de wilde naar 
buis verlangende oogen van de vaders, echtgenooten, broeders en 
zonen, gericht zuidwaarts over de zee van de ku<ilen van B ~rmuda, 
St. Helena, Ceylon en Indie. Hoort het in de kreten die opwa!l.rts 
gaan uit gevangenis cellen, E>n de la9.tste zucht die aan den veroor
deelden man on~snapt als de geweren hunne laatste oproeping u t
knallen, of als de grendel van de galg valt en hem tussscheu hemel 
en aarde laat hangen. Ziet en hoort gij deze teekenen n:et? 0, 
in 's Hemels naam, ontwaakt tot uwen plicht zelfd op dit late uur 
en strekt eerlijke handen uit om het overschot wat nog daar is t·3 
redden. Bier zijn sommige tE:k:~ten voor u om over te prediken : 
.B:zra. VII, 26; Spreuk~n XVII, ll; Spreuken XXI, 21; Predikw 
VIII, 2-4; Mattheus XXII, 21; Romeinen XIII, 1, 2, 3, 7; 
I Timotheus I, 1 2; I Petrus IJ, 13, 14, 15, 17. Verheft uwe 
stemmen en roept luide voor Vrede van uwe kansels; verkond•gt 
uwe loyaliteit van de daken der buizen; spreek~, niet zacbts 
dingen, maar woçrden van waarschuwing en waarheid in de stra~en 
en in de huizen ; spreekt met uwe ouderlingen en diakenen en wij~t 
hen op hun plicht om loyaliteit in te boezemen a1n het volk; waar
schuwt de boeren die grondtigenaars zijn, dat zij z 3delijk niet alleen 
Ytrantwoordelijk zijn voor bunne eigene gezinnen., ma9.r ook voor 
de b'jwoners binnen hunne erven, die uit hoofde van hunne 
onwetendheid zoo gemakkelijk misleid WJrden. D..~.t zijn sommige 
van de plichten die voor u hggen en er zijn nog meer. Ga \t 
moedig uit als dappere mannen, uw plicht onder oogen ziende zo:1-
als uw broeder·s Du Ples~is, Murray en Botha hebben gedaan, en 
spreekt tot de misleide mannen nog onder de wapens. Z')ekt hun 
op in hunne kampen en sch01lplekken en spreekt tot hen 
zonder vrees; zegt hun dat, hoe langer zij volbardèn in hun 
zelfmoordend gedrag, des te erger Zd.l hun lot wez 30 en d!!.t van 
het land wa.t zij voorgeven zoo lief te hebben . Dcingt bij hen a \U 

om op de grootmoedigheid te vertrouwen, va.n de groote en edöl 
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moedige natie door wie zij veroverd zijn. Maakt het voor hen 
• duidelijk dat zij zijn en nog worden bedrogen door hunne leidsman

oen, dat hunne zaak hopeloos verloren is, dat er niet de kleinst 
mogelijke kans is op interventie ten hunnen behoeve uit eenige rich
ting, dat Engeland besloten heeft om beide de gewezen Republieken 
te hebben en te houden, maar dat, ofschoon zij "nooit meer" 
zal toelaten om haar vlag te laten neerhalen, zij bereid is om aan 
bet volk, zoodra zij zich het geheiligde vertrouwen waardig betoond ~ 
hebben, de volste mate van plaatselijk zelfbestier toe te kennen, 
bestaanbaar met de erkenning van bare Souvereine rechten. Gaat 
en doet deze dingen, Eerwaarde Heeren, ik ben zeker dat de Mili
taire Autoriteiten u met genoegen alle gelegenbeid zullen verleenen, 
indien gij applikatie bij hen maakt, en zelfs zoo laat op den dag 
moogt gij in zekere mate bet aanzien en de achting, die gij ver
loren hebt, herwinnen. Maar er is geen tijd te verliezen, geen 
verder wachten voor f-en teeken. Omgordt uwe Jondenen en neemt 
de staf op om gereed te zijn voor de PelgrimsReizenaar Vrede! 

SLOTWOORD. 
Aan het einde van mijne zelf opgelegde ta9.k wenschik mijn dank 

te betuigen aan den vriend die zoo vriendelijk geweest is om mijne 
opmerkingen in pamfletvorm te brengen. Htj wensebt zijn naam 
niet vermeld te zien, maar wij houden gemeenschappelijke inzich
ten op de meeste behandelde punten. Woonachtig t'3 Oudtshoorn, 
waar de Bond maar min invloed heeft, ziet hij misschien niet zoo 
zeer als ik hoe groot het kwaad is aangericht door die organisatie 
in de Middellanden en het Noorden, waar zij het geheole Dopper
dom met zich verbonden heeft. In àe afdeeling Oudtshoorn, mijne 
geboorte plek, heeft niet een enkele boer van eenig aanzien zich bij 
de rebellen aangesloten, ofschoon het te bt"trauren valt dat verschei
denen zich binnen bereik van de Militaire Hoven, voor gemis aan 
loyale gehoorzaamheid aan Krijgswet regulaties, gebracht hebben. 
Het geheele bandjevol aktieve rebellen wat Oudtehoorn te velde 
gebracht heefr, zijn jong('lingen meest van de bij won er klasse, die 
mogen omschreven worden als onkundige boeren arbeiders. In de 
afdeeling Cole~bera, waar ik eenige jaren gewoond heb, is de zaak 
verscbilltnd. Bij de laatste Parlements verkiezing wierp ik al mijn 
invloed aan den kant van den Pwgressieven kandidaat, maar om 
daar den Bond tegen te werken stond eenvoudig gelijk met het hoofd . 
tegen een dootlen muur te stootau. De afdeeling Colesberg,tezamen 
met al die Middellandsche distrikten, waar de Bond sterk wa~, 
leverde een groote aantal rebellen tot vermeerdlilriog van de gelede
ren der invallers, en deze werden ge trokken niet alleen uit de klasse 
van bijwoners, maar wij vinden dat vele mannen van rang en aan
zien veranderd werden in verraders en to~ ruinatie gebracht werden. 
Het was zetlr jammerlijk voor mij om te zien, hoe een jongelir g 
van mvlocd en opvoeding als Willom Hofmeyr Louw een verradets 
dood moest sterven, :r.onder dat een hand uitgestoken of een woord 
gesl'roken werd om hem te voren van bet slechte pad af te keeren. 
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Hij had een vader en drie broedere en verscheidene .andere nauwe 
verwanten in dienst der Kerk, wier plicht het had moeten zijn om 
hem te waarschuwen voor zijn gevaar pn zijne dwaling, maar neen, 
ik veronderstel zij waren " nog wachtende op een teaken," en 
Willem Louw is in ten uitvoer legging van de wet gestorven. 
Indien eenigeen van deze betrekkingen, het gevaar van den jonge
ling kennende, een beroep had gedaan op de Militaire autoriteiten 
voor een permit om uit te gaan naar het Kommando en hem te 
waarschuwen, dan ben ik zeker dat dit verzoek gareedelijk zou toe
gestemd zijn, waardoor een veel belovend leven behouden had kun
nen blijven. Vóór den oorlog werd de verbetering van den toe
stand der " arme blanken" meer en meer een ernstig vraagstuk, 
hoe zal het na den oorlog wezen, wanneer wij duizenden, meest 
van de boeren bevolking, tot de badelstaf en verhongering gebracht 
zullen zien? Velen, de meesten van die lieden, zijn te trotsch of te 
traag voor handen arbeid, zooals voor hen gevonden mocht worden 
in publieke werken of de mijnen, en zij zijn te onkundig voor des· 
kundig werk. Zij hebban aan den anderen kant hunne fijnere 
gevoelens verstompt en hunne gewetens verhard door deelname aan 
daden van roof en bloedvergieting, en ik vrees ten zeerste dat de 
meerderheid van hen lager zal zinken tot den rang van verharde 
misdadigers. Het Britscha Gouvernement vervuU de rol van à.en 
Barmhartigen Samaritaan, en de wereld heeft nog nooit zulk een 
volledig en merkwaardig voorbeeld gezien van gehoorzaamheid door 
eene geheele natie aan het goddelijk voorschrift : " Indien uw 
vijand hongert, zoo ·spijzigt hem; indien hem dorst, zoo laaft hem." 
Maar deze zakentoestand kan niet oneindig vobrtduren, en, behalve 
dat, is het leven in betrekkelijke ledigbeid demoraliseerend en verne
derend voor het volks karakter. Deze dan zijn bijkomstige redenen, 
waarom iedere poging onmiddellijk in het werk behoorde ge'!teld 
te worden door ons eigon volk om hunne afgedwaalde landgenooten, 
die nog vechten, te overroden hunne wapens neer te leggen en om 
vrede te vragen. Indien ik door mijn geschrift invloed mocht uit
geoefend hebben op eenig iemand om voorwaarts te komen en mede
werking te verleeoen voor dat gewenschte doel, dan zal ik gelukkig 
wezen. Het is niet voor u noch voor mij op het tegenwoordig 
oogenblik, mijne broeders, om te redeneeren of te oordealen over 
de werking der Krijgswet ; dat is een zakentoestand teweeg 
gebracht door Steyns invallende kommando's en door onze eigen 
rebellieuze mede-onderdanen. Waar wij naar uit moeten zien is 
de ·aanbreking van vrede te verhaasten, wanneer een Civiel 
Gouvernement haar normale functies weer op zal nemen, en wan
neer in den grooten stroom van vooruitgang en voorspoed, die dan 
zal moeten invloeien, de verdeelingen van het verleden geheeld 
zullen wezen en alle mannen weder samen zullen leven in broeder
liefde en eendracht, vereenigd in hunne pogingen om dit land rijk 
en gelukkig te maken. 
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