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YOORBERI IIT V ~~ DEX VERT.~LEIL 

Een m[jne1· beke11rlen ut"loefde de::e1· dageo in Lourll'/1 e11 zonrl 
m[j z[jne eourant toe, o.a. behelzl'!lde ver ·lag vun e 111'

1 
hoofd

zakelUk aan dr. bespreking dr.r Trrw. V{((tlsrhe znl.·m ffl!ll'[jrlr', zif
ting r111~ het Hui.~ der Gemeenten. 

Vooral hadden Item daarin (/p, 1·erlevoeringen getrotfeo, gehoude,, 
doo1· den vroegeren J[j,zi.çter Sit· \\riLLI.\)I II.\RCO'GR'I' 1!1/ den Hec1· 
L.\nouCTIÈnE, die duidelijk bewijzm, dat er torh ook in f-'ogelanrl 
nog mannen gevonden lf'orden, eerlijk en onpartijdig genoeg, om 
de handelingen van een' CE<:rr, RnonF." en zij1~' handlanger .LurE."OX 

ten sterkste te veroo1·deele11 . 
Daar bij het doorlezen ool• op m[j die rerlrvoai,lg!.ll ren ::/é,· 

trelrladigen inrln1k mankten en l11·f mij,le overtuiging i , dat bij 
de grootP. belangsll·l/i,zg, die alle Xerln·laiHlers voo1· hunne stam
genooien in Transvaal en de verhouding van d Z.-A. R. tot 
Engeland koesteren, de reàrvoeri11g van dic11 ourl-Jfinister doo1· 
velen met genoegen zal u·orrlen gelezen, !trb ik, in overleg mrt 
den Uitgever, ir W rLLI,w IhncounT's Rede in 't .Nederland. eh 
overgezet, opdat ze dannloo1· zoo algemeen mogelUk bekent/ worde. 

"lfoge mijne poging door hM Jl"bli k .'JP.I('an,·cle, nl en rle it
gi'VeJ· t•oor z[jne IIIOP.ilr. u1 l•o f,n r11im choot li loo/1(1 /ffll'd!!n. 

•• 
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n, naar ik veronder tel, die van de hartereJ
ompany gehoord te hebben. l\Iet deze zijne verklaring (van den 

, taatssecretaris) vóór on , kunnen wij, dunkt mij, niet beweren 
dat eene of andere partij of fractie in dit Huis der Gemeenten 
(Lager-Huis) in dez eenigerlei onbehoorlijke pre sic heeft uitge
oefend op Harer ajesleits regeering. (Luistert, luistert). Het 
komt mij voor dat wij met betrekking tot deze zaak allen ecne 

_ ~elijke, voorzichtige en vaderlandslievende behoedzaamheid 
heboen · in acht genomen. (Toe}l'irhiu~. Tevens hond ik het er 
voor, dat ook Harer )Iaje.teit. H.egeering er niet afkeerig van zal 
zijn den stand van zaken in Zuid-Afrika bloot te leggen zoover 
dit in hare macht taat. (Lui.·lfrt, lui t11·f). Er is heel wat voor
ge-vallen, en de Regeerinrr en ' va•lerland hebben nu vrijwat meer 
.. egeven verkregen dan 't "eva! wa · in .Februari 1.1., en 't i: 
mijn gevoelen dat het zaak is zoowel voor de Regeering als pu
bliek belang en recht, van Haar ecne otticiëele en afdoende uit
eenzetting -van den staat van zaken in Zuid-Afrika te ontvangen. 
Door de opmerkingen die ik in 't midden ga brengen, wensch ik 
uwe aandacht te vestigen op de tegenwoordige positie der Char
tere,l-Company in Zuid-Afrika. Het onderzoek daarnaar komt mij 
hoog t noodig voor, omdat het in het nauwste verband staat met 
rle betrekkingen van de Britsche Uegeering en het Bestuur der 
Trans-vaal; - in 't nauwste met de diepingrijpende 
betrekkingen tussehen de .~:T ederlandsche he vol-
kin" in de Kaap-Kolonie, met onze positie in 
)Iatabeleland en .M:ashonaland en aan het beheer der 
Chartered-Company toevortrouwde 

Het i volkomen waar dat, ten gevol,.e >an de daad van 
Dr .. TA.~rESo~, het Gon>ernement aan haar onttrokken heeft 't geza•• 
over wat men hare militaire macht en de politie zon kunnen 
noemen, maar laat ons niet vergeten dat tot op dit oogenblik toe 
de Chartered-Company toch nog het geheele burgerlijk bestuur 
van hare terreinen in handen heeft. Mijnheer de 8taats~;e1~retaris 
voor de Koloniën heeft erkend dat er onderzoek behoort gedaan te 
worden naar de al- of niet- medeplichtigheid van de C'hartered-Com
pany aan den gewelddadigen inval van Dr. JAliE o~. Z.H.Ed.gestr. 
beweerde, ongetwijfeld op u:oede gronden, dat de Chartercd-Com-
pany hare bestuurder niet verantwoordelijk waren voor dien 
inval; t bet samentrekken van de militaire macht der Com
pagnie aan de grenzen van de Tra!lsvaal van een onsehnlt!ig 
karakter was, en het ook als zoo1lamg was voorge teld aan Hir 
HBRCIJLES RoBI~ o. · en den heer ,'ecretaris van Koloniën. )fen 
beweerde in dien tijd, rlat de afgelegde verklarin" hierop neer 
kwam dat, wat de Compagnie betrof, zij onkundig was van •• 
eenigerlei bedoeling van Dr. JAMESO~ ten trijde te trekken tegen 
de Transvaal, ten einde daar eene omwenteling te bewerken en 
dat alle "Cschied was Luiten weten en tegen 1len wensrh 'van 
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den heer RHODE • Onder die omstandil!heden beru:tten wij er 
rereedelijk in, den uitsla" van het onderzoek at te waehten dat 
volgens H.Edclgestr. op handen wa: .• ·u echter zijn de om tan
digheO.en geheel ander , en door het openbaar maken van de 
(•ijfertelegrammen is het rrebleken dat Z.H. el cstr. d zaak in 
een geheel verkeerd licht hall be ('houwd. (Lui·tu·t lui81 riJ. Het 
openbaar maken van die telegrammen dringt het gedr, g .-an 
Dr. JA IE ON en zijne helpers geheel op den achtergrond. rTrP· 
juirhiny). Datgene waarmede wij nu te maken hebben, i de haa
rlelwijze der bewinO.voerclerR in deze, en de instructil-n vol·~en 
welke zij gehandeld hebben. rTo1j11irhingJ. - .·u blijkt h ·t 
daghelder uit die telerrrammen, en ik vertrouw dit te zull n be
wijzen, dat die geheele zaak in .Johanni. burg en in de Kaapstad 
i gedirigeerd geworden door de voornaam. te en verantwoordelijke 
be tuurdors van rlt~ hartered- ompany; dat zij de ware en oenig 
bewerker" en leiders van deze bewe,.inor zijnn-eweest; dat Dr J A.)lE· 

~o~ sierhts een onderge hikt uitvoerder was, en dat wij bijge
volg met de direeteuren van de hartered- ompany te maken 
hebben. Wat die cijtertelegrammen betreft, hunnee htheiO. i· Loven 
allen twijfel verheven: iedereen erkent dit: al wie dez buitenge
wone correspondentie, die dezen morgen is openbaar )!emaakt, heeft 
gezien, heeft nog lang niet zijn laab-te woord rresproken, zal ver
klaren dat de Compagnie ze niet loochent, maar ze rkent al 
gronilsla.- van verdere behaad lin . Er zijn een groot aantal per
sonen in Pretoria, Kaapstad en Londen, die hadden kunnen opko
men tegen. de er.htheid dier telegrammen. De heer BEir i in 
Londen, en heeft de vergadering der hartered- ompany deze weck 
bijgewoond. .Tiemand heeft ook maar even beweerd dat die tele
~rammen niet authentiek waren, en daarom hebben wij r recht 
op, ja i 't onze plicht, ze al· authentiek te b handelen. \Y at i. 
de hartered-Company, en hoedanig zijn hare betrekkin~en tût 
het Uitvoerend B wind en de Engel he natie? Zij i een liehaam 
die een eza uitoefent haar gedel geerd door de Brit ·che 1' ro n. 
Ik lMt voor heden daar of deze wijze van marht en )!eza"' te ver
leenen, •oed is of niet. Daaromtrent zi)U h el wat in "t midden 
t brengen zijn . Iaar zij oef<•nt rr zag uit van we".e d Engd. he 
Kroon en behoort (lus de e •r der Engelsdw natie t hnndh ven: 
zondanig- i. har po:itie. \ ij, natie en H !!eerin,..,, zijn verant
woordelijk voor har • handelin en; wij hebben haar met !:!: za 
bek! e<l en kunnen 't ha r ook w ·êr ontnemen. r 'J'u1 j 11Ïfhirtg • 11 
rit li11!.· rz(jrlc). De I eg"eering kan na. r wcl~cvallcn bevelen geY n 
,,nn de harter d-('ompany, en zij i ehl)ml n die op t v I n. 
Zij i: d v •rnntwunnlclijk vert genwoorli . tor van de Urit be 
natie, en jegens on~ m•en terr nover de g h •cl w reld, v rant
wnordelijk voor on redra~r. Zijn hnre han•lelinor n ·I bt, d n 
wor.len wij onteerd, en "Mn wij vrijwillig m do 111 t zulk h n-
1 lijkhe<lcn, rlan valt de !'bande up Qn. hoofd tentrr, En nu m t 
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ik - het is eene smartelijke taak, inzonderheid voor mij -, verlof 
vragen om uwe aandacht te bepalen bij de ware geschiedenis dier 
handelingen. Ieder weet, dat er te Johannisburg een lichaam he
stond dat den naam droeg van Reform Committee (Hervormings
Cornité). Z.W.Edelgestr. heeft 1:3 Febr. daarover gesproken; hij 
zeide toen dat het ten hoogste onwaarschijnlijk was dat iemand 
wie ook op 't vermoeden van den inval van Dr. JA)IEsO:\ zou 
zijn gekomen, omdat niets op de gedachte had kunnen doen bren
gen dat het bestaan of de handelingen van het Hervormings
Comité zouden leiden tot een' gewapenden opstand. Ik behoef de 
redenen die Z.W.Edelgestr. aanvoerde, niet breedvoerig te herhalen. 
Het mythisch verhaal aangaande dat Reform Committee kwam daar
op neer, dat het cene rechtmatige vereeniging was tot het vcrkrijgen 
van wetticre opheffing van grie-ven . .Men dacht dat het be tonduit een 
aantal onafhankelijke Uitlander~ die niets anders bedoelden •lan 
langs vreedzamen weg hervormingen te verkrijgen; dat de ('har
tered-Company vreemd was aan wat het deed of gedaan had, 
ofschoon zij mogelijk sympathiseerde met zijne bedoelingen, en dat 
Dr. JAYEso~'s vijandelijke inval het toevallige resultaat was van 
eene edelaardige opwelling om van eene vreedzame bevolking he
leedigingen en geweldpleging af te wenden. Dat was het sprookje 
dat de vrienden der Chartered-Company en hare organen in de 
Per (toejuiching van de linkerzijde), het Britsche publiek hebben 
op de mouw willen spelden. Laat ons de ware toedracht van •ie 
zaak eens nagaan zooals zij in de door mij genoemde telegrammen 
te lezen taat. net zal u duidelijk worden dat deze loffelijke en 
zoo volkomen wettelijke beweging was bestuurd en door telegra
fi eh verkeer en finanticelen steun bevorderd geworden van uit 
de bureaux: der Chartered-Company in de Kaapstad, onder be
gun tiging van den Eersten .Minister der Kaapkolonie (luiste1·t, 
lui 'lert ) 1 en dat zij daarbij gesteund werden door al de hulp
bronnen die der De Beers-Company en der Gold Fields-Company 
in Pretoria ten dienste ataan : eene samenzwering die ten doel 
had door een' opstand gewapenderhand de Regeering van een' 
vreedzamen en bevrienden Staat omver te werpen . .Er is naar 
mijn gevoelen voor ieder' rechtschapen men eh iets onuit preke
Iijk afkeerwekkends in de ellendige, nietswaardige moraal en 
de gemeen huichelende taal dier berichten (Ltû.~tert, luistert). 
Het is een vuil en walgelijk tafereel van geldmakerijen, zuPht 
naar absolute heerschappij (lmperiali me); gij kunt er niet van 
zeggen, gelijk de Homeinsche Keizer: non o let 1): er gaat ecne 
allermi: elijkste lucht van beursspeculatie van uit. De geheele 
spreekmanier is die van den makelaar in aandoelen (compagnie.
agent); men zou bijna in den waan rreraken het pro pc('tlls van 

1) Het tinkt niet. 
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een troe11je "bookmakers"') te lezen. (Gelach en toejttirhing t:all 

rle linkerzijde). l\1en lee t van eene "flotation"; dat woord betee
kent hier een gewapenden op tand; eene "fiotation" van "de nieuwe 
compagnie" ; "de bijeenkomst der aandeelhouders"; van "de zwakke 
deelgenootcn", d. w. z. de per ·on en die niet gereed zijn om deel 
te nemen aan de onwettige onderneming, of er ten minste kwa
lijk aan durven. Dan zijn daar "de vreemde aandeelhouders". 
·wie zijn dat? Dat zijn de directeuren der Chartered-Company, 
de helden waarvan er meer aanbod dan er vraag naar is. Voorts 
wordt de De Beers-Company ten tooneele gebracht. Ik geloof dat 
er heel wat onverdiende hoon en smaad is uit"'e tortover de hoof-

' den van die lafhartige en verraderlijke itlander , die de roof
ridders in den steek lieten. ( Lui8fel"f, lui'tert). De be chuldiging 
tegen hen ingebracht, is in den grond deze, dat zij zich niet kon
den noch wilden laten drijven door omkooperij en allerlei andere 
middelen, om meê te doen aan een' opRtand tegen de Regeering, 
die de grootc meerderheid wen ·eh te te doen vallen. Waar lijk, zij 
zijn behandeld als CA~NIXG's arme me en ·lijper, als nietswaardige 
tobberds die door geenerlei grieven tot wraakneming konden worden 
gedreven, en daarop werden zij in de Engelsche Pers en elders 
aan de kaak gesteld als lafhartige verworpelingen, omdat zij zich 
niet wilden laten vinden tot hetgene de Directeuren van de har
tered-Company van hen verwachtten. Laat ons die telègrammen 
eens goed bekijken, en zien valt wie ze afkomstig zijn. Het eer te 
telegram waarop ik uwe aandacht wil vestigen, is dat van" TEVE.·s, 
Cape Towp, 13 Dec., aan Kolonel HnouE ... " rEVE~ · i , naar ik 
zeker meen te weten, een der f'ecretaris en van de Chartered-Com
I>any in de Kaapstad, en hij ze"'t (telegrapheert): "Dr. J A.lli:SOX 

dringt er per telegram terk op aan dat de bijeenkomst der aan
deelhouders niet zal worden uitgesteld; laat J. H. HAIDio.·" -
deze is een der invloedrijkste leden van het Hervorminga-Comité
"zwakke deelgenooten doen weten dat alle uitstel hoogst schade
lijk en bedenkelijk i . Dr. \YoLH' zal de redenen ten volle bloot: 
leggen in eene vergadering van Direeteuren." Dit telegram is van 
13 Dec, eene veertien da ren voor den inval, .... een inval die 
een uitvloei ·el was van eene opwellin"' ten gunste van in gevaar 
verkeerende vrouwen n kinderen. (Gelach). De "bijeenkom t van 
aandeelhouders" was de bijeenkom t die er te Johannisburg moet 
gehouden worden, en het is heel opmerkelijk dat Dr. 'Wotr.F de 
man wa die door de Chartered-Company afgezonden wa of werd 
om hare bedoeJin ren aan de .,zwakke deelgenooten" te Johanni ·. 
burg bloot te leggen. ~yu vol~tt bet tweede tele"'ram, van den 
Hlkn, 's namiddags, van "BEII, Cape Town, aan Lxo.·ELL PnrLLir:s, 
J ohannisburg," (de heer Uur i~ een van de werkzaamste Diroc· 
teuren der hartered·Company): "lhmro~m telegrafeert dat de 

1) Lieden die bij wedrennen. e.d. ~;eld ~laan uit dolle weddt>n~chappen enz. 



beoordeeling van de belangen der Compagnie moet wachten tot 
mijne komst. Kan nu niet komen wegens gezondheidstoestand. Tele
grafeer waar de knoop zit 1). Het zaakje ging niet zoo vlot als 
BEIT en de Chartered-Company wens hten. Dan komt er een zin 
die tamelijk onverstaanbaar is; ik zal maar niet beproeven hem 
eenigszins begrijpelijk te maken. BEIT was de man die den opstand 
met geld steunde en bevorderde. Dan krijgen we: "HA~DfO~D, 
Johanni burg, aan C. J. RnooEs," - dat is de heer CECIL RnonEs, 
Eerste l\Iinister van de Kaapkolonie, Hoofd-Directeur van de Char
tered-Company - "kan zonder BEIT de respectieve belangen niet 
behandelen ; de bevordering van de zaken moet worden uitgesteM 
tot zijne komst." Er was naar CECJL RaooEsgetelegrapheerd over 
de te nemen finantiëele maatregelen. X u volgt er een zeer belang
rijk telegram van "WoLFF, Johannislmrg, aan BoBBY WurTE, 
Pitsani." - Dr. WoLFF is de officiëele agent van de Charterell
Company. - Hij telegrafeert aan den ambtenaar te Pitsani: "Wil 
u doen weten dat ge terstond :Jiajoor RALEIGIT GREY last geeft 
zoodra mogelijk tweemaal honderdduizend (stuks van) zijne over
tollige ammunitie aan GARD:-<ER F. \VrLLIA~rs te zenden." Ik heb 
vernomen dat deze heer in dienst staat bij de DE BEERS mijnen 
in Kim berley, en dat deze hem de ammunitie zon doen toekomen. 
"Er zal wel geen uitstel plaats hebben." Men verwachtte nu den 
18den Dec. dat de opstand, waarvoor die wapenen moesten gezonden 
worden, onmiddellijk zou plaats hebben, en zij moesten van de 
DE BEERS mijnen komen. Allereerst moest wat Dr. JA \IE ON kon 
verschaffen, naar die mijnen, en van daar naar Johanni burg woruen 
gezonden. Dan volgt er een telegram als volgt van HARRr , Cape 
To"\\-n (dit is de heer HARRIS wiens aangevraagd ontslag als Hoofd
Secretaris van de Chartered-Company heden is bekend gemaakt) : 
"HA.Rms, Cape Town, aan J AME ox, Pitsani. RnooE::~ zegt: zend 
me terstond een geregistreerd af: chrift van dien brief van UA.R· 

LE LEONA.RD." Dit punt is van zeer veel gewicht: de leden van het 
Lager-Huis zullen zich misschien herinneren, dat er, toen JA)tE· 
o:s-'s inval plaats had, een brief ver cheen, chijnbaar, of naar 

men beweerde, ge teekend door zekere personen in Johannisburg 
die Dr. JAliE o:-< om hulp smeekten wea-ens het gevaar waarin zij 
verkeerden. Laat ons de geschiedenis van dien brief een nagaan. 
HARRIS telegrafeert om een afschrift daarvan, en daarop komt er 
21 December een telegram van kolonel F1u.·K RrrouE. aan "Charter" 
(d. i. blijkbaar de Chartered-Company te ape Town): "Wees zoo 
goed aan C. J. RrrooEs te berichten dat de pre ident niet gaat 
alvorens per brief eene speciale uitnoodiging te hebben ontvangen.'' 
Z.H Edelge tr. zette ons gisteren uiteen, - wat, naar ik geloof, 

1) "Where is the hitch". Dit "hitch" is blijkbaar opzettelijk "ekozen al 
dubbelzinnige term, daar 't o.a. ook kan beteekenen een punt waar men 
heentrekt. Beleekent ook: hinderni . V. 
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de meesten reed. ontdekt hadden, - dat "voorzitter" Dr . .J tr.-
o.· moe-t beteekenen. Let nu een op deze woor!len: "wij allen 

hebben bepaalde toezeggin~ gedaan dat OJl den dag der on!ler
neming 1) gij en hij op weg zullen gaan,., (gij beteekent: r. Ecu, 
ltHODE , en hij: Dr. JA IE ·o.·); d.w.z. dat de Eer te )lini ter van 
de Kaapkolonie, de pre~ident van de ChartereJ-Company mo . 
deelnemen aan die zaak en op het tooncel ver. cbijnen al :l!' istent 
en bevorderaar van dien op tand. (Ver rh idmP- lede 11: ,.ga 
t·oort" ). "Wij allen hebben he1malde toezeg<;in • gedaan dat op 
den dag der onderneming "'ij en hij op we"' zullen gaan. Daar 
moeten wij volstrekt niet van afwijken, daar velen die !!e
teeken!l hebben, zich op di verzekering verbonden hebben 
aandeelen te nemen." Dit i. de manier waarmeê de ompa
gnie op dreef werd geholpen (Tuejuh·hing J • • ,Indien b:·ief nooru 
kon die no" gezonden worden, maar er wa over engekomen dat 
het documtJnt door J. A. , TJ:VE.· g-ezonden, voldoende wa~, en 
dat gij verantwoordelijk zijt voor het 'ertrek van den pre:,ident.'' 
Deze woorden zijn gericht tot den heer RHODE zelv' door zijn' 
broeder, kolonel Frank-Rhod . , en hij deelt hem mee dat de nieuw· 
vennootReltap i tot ·tand gekomen, en de aandeelen >an dit van 
op tand uitgaand en tot op. tand leidend lieha m •tJplaat t waren 
op de verzekering dat CE IL H.aom; met Dr. J.~ IE o.- aan de 
expeditie zouden d elnem n, en dat een brief O'Ç'erbodig wa", om
dat het vertrek van JA n o.- van Ct:.crL RnooE · zelv' afhin!!. 
"Gij zijt verantwoordelijk voor h t v rtrek van den pre ·ide~t. 
Het i van_ groot belang dit _oed te doen uitkomen." - Dan 
21 December: "HA.RRI~, Cap Town' - dat i. w r recht treek' 
van ue hartered-Company: ,BEIT he •ft aan LIO.'ELL PmuTP 
gi terenavond getelerrrafeeru om aan te dringen op het tot tand 
brengen van de nieuwe ompa!!nie. Gij moet dat lezen opdat ik 
Dr .. lA tE o · van raad kunne dienen." Daarop: .,HARRI, l pc 
Town, 21 December, aan JA m:o. ·, l'it ·ani. - A. llEIT he ft aan 
Lw EL PHILI.ll':' getelegrafeerd om de nieuwe compap;nie met den 
mee t moerelijken spoed tot -t nd te brengen. Ik heb in denzelf
den g e ... t aan Kolonel F. A. Rumm; g t •l grafeerd." - \\'~' aarom? 
\Vaarom werd er zulk een spoed g maakt'? mdat .,Pr ... ident 
CaüGUt i· op zijn terugweg." Dat wil ze.,.gen, dat er met h t tot 
tand bren~ n van tle vennoo rhap nel mo t wnrden Jnorg gaan, 

d wijl men vernomen had dat Pr :illent nuG R weldra t l'U"' z u 
zijn en m ·n dn. geen tijd te vcrliezen had om den op~tand te 
tloen ui tbr •ken. Den 23•11 tel ~ra~·ert HAnRt vnn de Kaap tad 
aan Kolonel !{nonE t•· Joh, nni burg: .A. BElT hC'e t aan Lto. EL 
PmLT.TP per telerrr, af yerzek rd dat tle Pr ·iden op 

1) nFlolalion": \\'eer een op1. •tlelijk brutkl duhhelwmi woord to 
fioalC' - ook n Ir a cotnp:tn~ i : ne ·pnuoot hap vorrnr.n tol ud 
hreni:'Pll. \'. 
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zoodra de Compagnie is tot sta nu gekomen ; geen uitllOodiging 
noodig." :Natuurlijk was die brief, die in Engeland de grondslag 
(het uitgangspunt) van JAl1Eso:s's inval werd genoemd, aldaar en 
toen bedriogelijk bijeengeflanst door hen die den opstand hadden 
voorbereid, en het voorwendsel dat de gewelddadige aanval op 
grond van die uitnoodiging heeft plaats gehad, wordt gelogenstraft 
door de zooeven medegedeelde telegrammen zelven. Nu komt het 
belangrijkste van alles, het telegram van Maandag den 23en, de 
eerste dag der week waarin de aanval op Johannisburg plaats 
had. Het luidt: "Van HARRlS, Cape Town, aan JA~1Eso:s, Pitsani." 
(Dit zijn de rechtstreekscha bevelen door den hoofdagent der Com
pagnie aan Dr. J.urEso:s gegeven, om op Johannisburg los te gaan). 
"De vennootschap (Compagnie) zal a.s. Zaterdagavond te 12 uur 
tot stand gebracht zijn. l\Ien is er zeer op gesteld dat gij niet op 
weg gaat vóór 9 uur. Zorg dat de telegraaf niet meldt." Dat 
was het bevel regelrecht uitgegaan van den Eersten minister van 
de Kaapkolonie aan Dr. JA 1Eso:s om Zaterdag te middernacht te 
beginnen en de telegraaf af te snijden. En waarom? Antwoord: 
"We vermoeden dat de Transvaler achterdocht beginnen te krij
gen." Ziehier de orders: "HARars, Cape Town, 24 December, aan 
J.n1Esox, Pitsani: "We vertrouwen ten volle ("freely" zal hier wel 
moeten beteekenen "fully") dat dit Zaterdag zal geschieden. \Vant 
Dr. W OLFF heeft de onderteakenaars in veel verbeterde stemming 
verlaten." Hun zendeling, Dr. WoLFF, had dus, naar 't schijnt, 
in Johannisburg eene veel gunstiger stemming weten te brengen, 
en het liet zich aanzien dat het oogenblik om den slag te slaan, 
gekomen was. Den 26en telegrafeert HAil.RI aan Kolonel RrroDE : 
"Gi"ter zijn er vanwege 1) de De Beers Con olidated Mine vijf 
diamanten gezonden." Elkeen weet hoedanig de allesbeheerschende 
invloed en macht in J.e De Beers Consolidates :Mine zijn. Verder: 
"Kolonel RrronE , Johannisburg, 26 December, aan CUAltTER." Dit 
is ook een merkwaardige datum. De Commissie 2) zal opgemerkt 
hebben dat er :llaandag, Dinsdag en '\V oen dag door CECIL RIIODE~, 
>ertegenwoordiger van de Chartered-Company, onophoudelijk orders 
werden gegeven om den aanval te bewerkstelligen en de telegraaf 
af te snijden, en dat hem zelfs 't uur van beginnen was opge
geven. Maar Donderdag 26 December ontvangt hij een telegram: 
"Het is onvermijdelijk de vorming van de nieuwe vennootschap 
uit te stellen." Het komt van Johannisburg;- en mede 2G Decem
ber: "HARRIS, van Cape Town, aan JAMESO:-<, Pitsani, het volgende 
van Kolonel RuooES :" - hij herhaalt het telegram, en zegt: "Ge 
moet u stil houden tot ge nader van ons hoort. Al te gewaagd. 
Heel jammer.'' Zoodanig is de boodschap aan Dr. JA\1ESON van 
uit het hoofdkwartier der Chartered-Company. Gelieft in 't oog 
te houden dat de bevelen niet herroepen worden : men gelast hem 

1) from kan ook zijn: uit. 2) van onderzoek. V. 
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diligent t blijven tot zij hunne zaken in ,Joh nni. burg op d n 
gewen ·eh ten voet hebben •ebracht. Al verder: .JA IJ> o.·, .Tohan
nisburg, aan JA~IE o. , l'itsani, 26 De('ember: 'tI volstrekt nQl.>dig 
cle ilotntion (vorming der nieuwe maat l'happij) uit t6 -tellt>n w gen· 
onvoorziene, geheel onverwac·hte om tan<ligheden, en tot dat wij 
van . J. RuonE eenc plec·htigc verklarin" hebhen dat men het 
gezarr der Keizerlijke Regeering 1) buiten de zaak zal laten.'' Ik 
zal niet trachten hiervan ene nadere verklarin" te geven : het 
Hui zal in het Blue Book de m dedeelin~ tlienaangaande vinden 
door Rhode geelaan v•'u'•r de inval plaat had. ~'ir HERCOL · Ro
niN o. telt het in 't lirht: "Zonda" 29 De<·ember 1 95 kree ik 
een bezoek van ir Ga.mA 1 'BowEU, die mij mededeeld dat alle 
uitzicht op ·en' op tand te Johanni.-burg vervloaen wa,;. Het w •, 
~elijk de heer Ruom; opmerkte, als cene na htka r uitge!!a n" ·). 
De kapitali ten die de zaak finantiëel ~tennden, hadden het hijs hen 
van de Britsche vlag tot eene conditie i n e q_ u û n o n 11) f! -

maakt. ·wie waren die kapitali ten? r Lui.'t rt, lai:t rt) . . Dezen 
eisrh verwierp de J:.T ational nion, terwijl zij in een manife t zich 
voor 't ve. tigen van eene republiek verklaarde. De verdeeldheitl 
had de ond rnemiug geheel in duigen doen vallen, en men wa 
van oordeel dat de leider der ~ • ational nion nu vermoedelijk 
hun best zouden doen om er zoo goed mo,gelijk bij President 
Krüg r af te komen." Dit strookte niet b t met het lerrram 
van HA.RRI , 27 Deeember, aan JA rE o., J'it.-ani: "rij moet 
duldig afwachten en ik zal doen l wat ik kan maar ik begin 
bemerken dat onze aande lhonden; in tie )I tabel land-e,onc i 
heel andere lui waren dan die in de ~echeland-zaak.'' Er werd 
ni t. herroep n. :Men trachtte norr steecl. ijverig en volhardend 
tlen op tand te doen uitbreken. - Ik kom nu tot wa ik al het 
allerergste van de gan~che za: k he ·chouw. Er i.- en tele r m 
van HARRI , 2ï December, a n JA. Eso. ·, Pit~ani, in antwoord O!J 
een telegram van Dr. J.uu: o.·. Dit laat te telegram bezitten we 
wel niet, maar we kunnen to!'h den hoofdinhoud uit het antwoord 
opmaken. fen bemerkt duidelijk dat Dr. JA 1 o:, to n men h m 
zeide voor er t maar e ·ne afwat·htende houding aan te nemen 
gevraa •d he ft welk e n verklaring hij mo ~t geven omtrent het 
am ntrekken van •n krij". mat ht t ~lafeking, en ziehier wat 

dfl heer CECIL RilODE aan Dr. .r.~ o. in uen mond gaf m 
zijne aanwezi •b id , ld r te kunnen v rkl, r"n: "d he r Ruon 
ontk nt (keurt niet at); niet t l•eri. pen dat w liOO man te Pit
,;ani bijeengetrokken h bben. Wij houden c •nc r u over d 
Brit che g wapend Politie om z bij voorkom ndc Ir nh id 

1) Konin~in VICTORIA draagt \\al de Kolooien I lr [t j:u n 
.ten titel van Keizerin. 

2 In t En11cl ·h taal r ei en lij ·: al n \OChh e \ OOizoek er. 
3 I:ene voorwnarde waan:m 1ij ll li t n fhan n. 
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vddtocht die ten doel had de te Johanni burg in gevaar verkee
renden te beschermen en te redden ! (Toejuiching). - 2 Dec. : 
nHARRIS aan Juu:so . LioN.sL PmLLIPS telegrafeert aan A. Br:rr 
het volgende: Het is onvermijdelijk de oprichting van de nieuwe 
Compagnie (nto delay the ftotation") uit te tellen. Dringen de 
vreemde onderteekenaars (subscribers) er toch bepaald op aan, dat 
die terstond plaats hebbe, voorkom dan eene geheele mislukking." 
Wie waren de vreemde onderteakenaars? Het syndicaat te Kaap
stad dat voortdurend trachtte de personen te Johannisburg voor 
de onderneming te winnen. Al verder: nDr. J.ülESON aan . A. 
JAllESO , Johannisburg: Dr. WoLFF zal wel denken aan de snij
ding op afstand." Ik vermeen dat dit zal hebben moeten beteeke
nen het afsnijden van de gemeenschap met de Kaap tad, ten einde, 
zoo mogelijk, het gezag van het Britsche Gouvernement machte
loos te maken om deze onwettige onderneming te keer te gaan." 
Eindelijk: nDe politie van Britach Bechuanaland is reeds op weg; 
wa.arborg reed gegeven." Dat i bet laatste van die telegrammen. 
Ik heb hier maar één ding bij te voegen, namelijk betrekkelijk 
de manier waarop de daad, nadat ze begaan was, door den Hoofd
Directeur der Chartered-Company werd behandeld. Ziet hier de 
brieven op blz. 117 van het Bluebook. Er is een brief onder van 
den taats-Keizerlijken Secretaris, ir GaAJU.ll Bow.u, aan ~en beer 
CECIL RuonES, gedateerd 30 Detl., den Maandag na het vertrek van 
de militaire macht: n Wat betreft" - zoo luidt bet - nde mon
delinge mededeeling die gij mij den vorigen avond te 11 uur hebt 
gedaan, dat -Dr J AllESO, van plan was dien avond de Tran vaal 
met eene krijgsmacht binnen te dringen om leven en eigendom 
te Johannisburg te beschermen, i mij opgedragen door Z.H.Edel
gestr. den taats-Commissari , u te doen weten dat de handeling 
van Dr. JAMESON door harer Maje teits Regeering als onwettig 
wordt veroordeeld; dat de schending van 't gebied van een' be
vrienden Staat den dader in de hoogste mate strafbaar maakt, en 
dat, daar zulk eene daad eene verbreking van het charter is, zij 
waarschijnlijk het intrekken daarvan zal tengevolge moeten heb
ben." (Toejuiching). Wilt nu vooral ook de volgende woorden op
merken: nik ben dezen morgen verscheidene malen aan uw kan
toor geweest om u Zijner Excellentie' in tructies trekkende tot 
het onmiddellijk terugroepen van Dr. JAllESO. te doen geworden 
maar, voor zoover men weet, i u op geen enkel burean van open
baren dien tof op een der kantoren van de Brit h-Zuid-Afrikaan he 
Compagnie geweest." Dien dag was du , nadat de heer CECIL RHo
DES vernomen had dat de e peditie onder weg was, deze heer, 
Eerste Mini ter van de Kaapkolonie, teven aan het hoofd staande 
van de Chartered-Company, ver te zoeken; hij was buiten bereik 
van den taats-Commissaris of eenig ander die Dr. JA:aaso. mocht 
willen tegenhouden of zijne onwettige onderneming trachten te 
k:eeren. Dienzelfden dag komt er nog eene mededeeling van den 



Staats-Secretaris der Kaapkolonie aan den heer CECIL RliODEs, lui
dende: "Daar gij heden niet in Cape Town geweest zijt, verzoekt 
de Staat -Commissaris mij, u den volledigen inhoud van een Kabel
telegram mede te deelen, heden morgen van den 'taats-;'ecretaris 
ontvangen, en gedateerd 29 Dec.''. 

Dat was dan 't middel geweest waardoor de heer CECIL Rnoo.Es 
den Staats-Commissaris had belet tusschen beide te komen tot het 
voorkomen van de schending die er nu plaats had van de staats
wetten, van de rechten en 't gebied van een' bevrienden , taat, 
en van de eer der En"'elsche natie. Dit is de eenvoudige geschie
denis van dit bedrijf, en ik durf beweren dat het de plicht is van 
het Lager !ruis en van de Regeering, het uit te spreken wat ons 
onder deze omstandigheden te doen staat. De toestand is nu hemels
breed verschillend van dien waarin wij 13 Februari verkeerden 
met de gegevens die wij toen hadden. De staat van zaken is 
verschrikkelijk. Ik kan ten volle de moeielijkheden nagaan die hij 
meêbrengt. Ik kan Z.H.Edelge tr. verzekeren dat het geenszins 
mijne bedoeling is, noch, naar ik geloof, die van eenig lid nn 
dit Huis, zijne positie nog moeielijker te maken uan zij reeds is. 
(Toejuiching) . Wij hebben vertrouwen gesteld en dit getoond, in 
de wijze waarop hij deze geheele zaak behandeld heeft. (Toejui
ching). Hij heeft een' moed en eene vastberadenheid in deze be
toond, zijner positie waardig, (he,·nirutcde toej11iching), want het 
is volkomen waar en daartoe strekt het be taan van dit Verte
genwoordigend Lichaam, dat wij deze zaak, zoo diep ingrijpend in 
de belangen en de eer van ons Jand, ten aanschouwen van 't land 
behooren te behandelen. JAID:SO)I's inval en de daarop gevolgde 
opstand in }!atabeleland hebben de toekomst van 't land groote
lijks geschaad, zoo niet vernietigd (Luistert, luistert) j zij hebben 
velen on chuldigen 't leven gekost. De betrekkingen tnsschen 
Engeland en de Regeering der Transvaal en van den 0. V. T. zijn door 
't geen er heeft plaats gehad op de schandelijkste manier bena
deeld. Erger nog! er is daardoor een haat opgewekt in de Kaap
kolonie en in geheel Zuid-Afrika, die hoogst gevaarlijk is voor ons 
Koloniaal gezag. Dit zijn de gevolaoen van wat er gedaan is. Door 
geheel Zuid-Afrika heen is er een gevoel van wantrouwen opge
wekt ten aanzien van de goede trouw en recht chapcnheid Yan 
hen die tot hiertoe 't Britsch bestuur hebben in handen gehad. 
Engeland goede naam is ge chandvlekt vóór de geheele wereld 
door hen aan wie 't Britsch gezag wa toevertrouwd; - en nu 
i de vraag: wat behooren wij in dezen staat van zaken te doen? 
(Luistert, luistert). Z.W.Edelgestr. heeft van den becrinne af erkend 
dat er een volledig en grondig onderzoek moet plaats hebben naar 
den Status (toestand) en 't gedrag van de Chartered-Company, 
hare staatkundige inrichting en die van hare voortzetting. De 
geschiedenis van Chartered-Companies zonder controle overgelaten 
aan haar eigen goeddunken, maakt geen gun tigen indruk. :Men 
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heeft ze gekenmerkt als zeer geschikte werktuigen tot goedkoope 
uitbreiding van heersclmppij. }fen heeft beweerd dat zij een middel 
zijn tot het verkrijgen van macht zonder vernntwoQrdelijkheid en 
van rijkdom zonder 't maken van kosten ; maar we zouden wel 
eens kunnen bevinden dat wij daarvoor een' te hoogen prijs betalen. 
Geene macht of gezag ter wereld is er of ze bren!J'en verantwoor
delijkheid mecle. 't Is een feit, dat van den beginne af deze ge
lukzoekers op 't gebied van heerschappij en territoir een' sterken 
familietrek gemeen hebben met wat men in 't krijgvoeren van 
vroeger' tijd Kapers noemde. De Kaapvaart is door de mee te 
volken afgeschaft, omdat ze meestal ontaardde in zeeroof. ("]l",.ell, 
t1ee11. ") Wat ontkent gij? (De heer . BowLE : het eene en het 
andere). Het Edelachtb. lid voor King's Lynn is eene autoriteit 
wat zeeroof betreft. {Gelach). Intu schen, dit is eene gewichtige, 
veelomvattende kwestie voor later. Ik dring er niet op aan deze 
heden te behandelen. Het Parlement moge ze voor goed uitmaken: 
dit kunnen we afwachten. Ik werp ook voor heden de vraag niet 
op, of het octrooi van de Chartered-Company moet worden ge
handhaafd, al ware 't maar voor 't te,.,cn woordige; maar, ge teld 
zij moet blijven bestaan, zijn we dan verantwoord met haar be
stuur in de handen te laten van hen die hunne marht zoo chan
delijk hebben mi. bruikt? Hierom t rent wen eh ik de meening 
van de Regeering te vernemen. Wat zoudt gij zeggen èn wat 
zoudt gij doen, als een of ander Hoofd van Bestuur in 't Rijk, in 
zijn gebied dat zich over de gansche wereld uitstrekt, zich aan 
een dergelijk wangedrag had chuldig gemaakt? Gij weet zeer 
goed, dat gij den gouverneur van welke kolonie ook- en feitelijk 
heeft de Chartered-Company het "'Ouvernementschap, wettelijk onder 
charter toevcrtrou wd, van die uitge -trekte land treek, zoo groot, 
meen ik, als Frankrijk en En,.,eland te zamen, - zoudt ontslaan, 
of minstens oogenblikkelijk f<Chorsen. Gij zoudt hem niet langer 
't bewind van een groot deel van Harer :Majesteits gebied en de 
belangen der bewoners ervan toevertrouwen. Gij zoudt gevoelen, 
dat ge u zeiven zoudt onteeren al ge 't bleeft doen. Gij kunt 
eene besli~sing hieromtrent niet verdagen of uitstellen. Het lot 
der Chartered-Company kunt ge later besli~ ·en; dat kan een ge
schikt onderwerp zijn voor een Parlemerlts-Commissie, maar de 
vraag is hier: wie moet voor 't oogenblik het aan de Chartered
Company gedelegeerd gezag uitoefenen? Dat i eene kwe tie van 
onmiddellijke behandeling voor het 'Gitvoerend Bewind. Het heeft 
zijn gezag reed. g ·toond door aan de 'hartered-Company een !!root 
deel van har· macht te ontnemen, en het behoort tot zijn' werk
kring en zijne bevoegdheid, te handelen met en ten opzil'hte van 
de personen die nu namena de harterod- ompany optreden. Tnen 
de heer RuooEs Engeland verliet, liet hij zijne aanvra.re om ont
slag in de handen van de hartered-Compan~· hier achter. Waarom? 
(Luistert, lui.sfert.) Omdat hij van al de feiten afwist; omdat hij 
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begreep, dat ze wat vroeger of later bekend zouden worden, en 
hij al clan onmogelijk zijn' post zou kunnen behouden. De procu
reur 1) der Company heeft in een' brief geeon tateerd, dat de staat van 
zaken waarop men het had toegelegd, werkelijk wa ontstaan. Hij 
ze"t: "Gelijk ik Donderdag aan den Raad heb verklaard, herinnerde 
de heer RuooEs mij in .Februari voor dat hij uit Engeland naar Rho
de ia terugkeerde, aan de aanvrage om ont lag door hem bij den Raad 
ingediend, en machtigde mij om hem 't nemen van dat ontRla17 aan te 
kondigen al' er aanleiding toe kwam," en tevens ze •t genoemde pro
cureur der Company, na op ontvan".st van telegrammen geoor
deeld te hebben dat er nu aanleiding wa · : "Ik betreur het ten 
hoog te, àat mij zulk eene zware verantwoordelijkheid is opge
legd, maar ik gevoel dat het mijn plicht is, ·trookt met de be
langen der Compagnie, en overeenkomstig is met wat ongetwijfeld 
de wen eh van den heer RuooE zou zijn als hij hier wa~, nu 
officieel zijne aanvrage tot ontslag als hoofdbestuurder bij u in te 
dienen." Hij begreep dn dat hij dit doen moest, en deed bet. 
Maar ik kan mijne verbazing niet verzwijgen over 't gedrag van 
een zeker aantal heeren clie zich den Raad van Be tuurders der 
Chartered-Company te Londen noemen. (L11istert, luistn·t). Wat 
doen zij ? Zij gaan beraarlsla".en over de vraag, of de heer RuooEs 
na ontvang ·t van clie telegrammen hoofdbe tuurder der Company aan 
de Kaap zal kunnen blijven. Zij ze"' •en te aarzelen om het in
gediend ontslag van de heeren RHODE en BErr aan te nemen 
alvoren~ met eerstgenoemde gerorre:pondeerd te hebben, en be
sluiten dienaang'l.ande den heer RHoDE~ te telegrafeeren Dat was 
op 1 Mei. Zij blijven werkeloos aarzelen ; den J•·n l\Iei pas konden 
zij er toe be luiten RuooE eene booclsrhap te zenden. Een aardig 
tel beeren om het betuur van zulk een groot land toe te ver

trouwen! (TQ1:inirhi11g). Zoo gaat het deze ganche week door: 
de heeren vergaderen en kunnen maar niet tot een besluit komen. 
Ik kan niet zien dat er iets te overleggen viel. (GI'lach). Alwie 
deze correspontlentie lee t, zal tot deze ('Onclusic komen. De groote 
moeielijkheid is nu, uit te maken in wier handen gij dit bewind 
zult neerle,.".en, want er ·chijnen mij twee ~oorten van per ·onen 
te be ·taan, de eene oort bekwaam maar niet eerlijk, en eene 
tweede ~oort, namelijk: van eerlijke maar geheel onbekwame lui. 
(Toejllir/d,1!J: 't lirl Rir E. ..:\. um:.\.o·BUTLET'r roept uit: 11 Wie 
zijn er oneerlijk?' Wat doen zij, terwijl zij het in<>edien<le out
lag in handen hebben? 'Vat zon tle Hn.ad van iedere gewone ver-

eenlging doen al. 't hun bekend werd dat hun hootilbe tunrcler i) 
met rle uiter~te minac·htin~.: tegenover hen had gehandeld, hen 
buiten alle" latende wat hij van zins wa~ te doen, het vertrouwen 
in hem ge telcl had .. e ehonden, hunne f·m<l ·en voor onwettige 

I) .~olicitor. 

2) )hna in~ di1 ectcr (nit"oer ml hoof,Jdir' letu ). 
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doeleinden had misbruikt, de gehecle zaak hun toevenrou w•l, in 
gevaar had gebracht, en hij zijn on Mag indiende? Zouden zij 
eene week hebben laten voorbij<raan ah·oren 't aan te n men, en 
zouden zij aan dien hoofddirecteur "etelegrafeerd hebben: ,. ".at 
denkt ge ervan?" (Gelarh). [Letterlijk: welk een kijk hebt ~eer 
op?"] Maar de Directeuren van de Chartered-Compa!!nie dad.1ten 
niet, en ze vragen wat de heer 1 LIODE · denkt. [Letterlijk: hadden 
er geen kijk op en vragen, welk gezicht die heer er op hadJ. (Ut•lrJI'h). 
Zelfs toen zij zijne opinie hadden vernomen, namelijk: dat hij maar 
maar liever niet zag dat zijn ontslag werd aangenomen, zelf toen 
ba(lden zij nog volstrekt geen kijk op de zaak, en gingen den 
heer , eeretaris voor de Koloniale Zaken vrageu wat zijn inzicht 
wa . ( (lelarh). En dit is nu de Raad waaraan het be~tuur nn 
zulk een uitgestrekt gebiell in Zuid-Afrika is toevertrouwd, en die 
de in zulk een groot gevaar gebrachte ituatie moet helpen red
den. (Toe) u ie hing). Nu is de vraag : IY at moet de Regeering doen? 
Ik waag het Z.H.Edelgestr. in overweging te ereven of, indien de 
Chartered-Company moet blijven bestaan -ik weet welke moeie
lijkheden er zouden ontstaan wanneer men ze ter'tond op zijde 
schoof - wij ze onder 't beheer en bewind van bekwame en Yer
trouwbare personen moeten stellen, naar mijne meerring "'een._zin · 
de personen die nu die zaken be turen en beheeren. (Totjuichiny) . 
Da"helder is 't, dat tot hiert{)e de hartered- ompany eigenlijk 
niemand anders gewee~t i dan de HH. Rrron.E en BEIT. Zij heb
ben de figuranten in 't vaderland behandeld als nulliteiten met wie 
niet te rekenen viel. Op dit OO"enblik is de heer Raom: de Hoofd
Directeur 1) aer Compagnie in Zuid-A rika, met onbeperkt rr•zag 
bekleed, behalve wat de politie betreft, en zelf.' te dezen aanzien 
bemerk ik uit de in truetiën geereven aan ir RrciiARD MARTL·, 
dat de Rhodesische vrij willigers no"' meer of min onder 't ge za•• 
van de Compagnie staan, die nog stecd ·de officieren aan telt. Y roe
ger heb ik gezegd, en ik herbaal 't dat de beer Rrroor:- in zijne 
handelingen niet be tuurd is •eworden door per:;oonlijke win- of 
geldzuf'ht. (Toejuiching). Zeker, maar heer~chzucht kan iemand 
even ver van den goeden WC"' afbrengen ab rrouddor t, (1'orjuirhi11g), 
en, belaas! hier vinden we beiden in 't spel. (Toejuirhi11g). Ik zal 
niet beweren dat de per ·on n di hem omringden, vrij waren van 
deze invloeden: ik vree m. ar al te zeer het teo-endeel. Waarlijk, 
de g est die al de handelinnen in deze kamkteribeert, is die .au 
mammon, ")Iammon, den Jaaor ten," zegt )ln;ro:, "der rre'l'"allen en .. -
]en." Beschouwt gij nauwkeurirr wat er "edaan i., dan zult "Ü• :r -
loof ik, erkennen dat het naar wa rheid <>cteekend is. Ik heb met 
diep I edwezen waargenomen wat ik moet noemen de ontaanliug van 
den toon dor Pe1· in zodelijk opzic·ht. (Lui,fll'f, luist,.rt). Dit i~, 
naar mijne meening, d "e\·aarlijk. te en leelijkste trek van. l wat 

1) ~lana in" tlireclor. 



18 

er heeft plaats gehad. Ik heb zien vergoelijken, verdedigen, prij
zen zelfs, handelingen waartegen 't gemoed vsn ieder rechtschapen 
mensch in opstand komt; ik heb herhaaldelijk een beroep zien 
doen op de laagste en vuilste aandriften om 't publiek over te 
halen een' staat van zaken zonder protest te aanvaarden, waar
tegen ieder met afschuw moet opkomen. Weinige ~en geleden 
zag ik in ons voornaamste dagblad een' brief, onderteekend : "Festina 
lente", waarin werd aanbevolen den heer RaooES te laten aan
blijven als bestuurder en beheerder van dit Regeeringabelang'. En 
waarom? Omdat men dat de heer boDES alleen de 
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ring van de Transvaal en President KRüGElt? Hoe kunt gij na 
de behandeling door hem ondergaan van hen die de macht van 
den Staat uitoefenen die zich zijn suzerein noemt, er over kla.,.en 
dat hij naar hulp van elders uitziet'? ("0, o.'" ~:n focjuirhing). 
:Moet hij door zijn' suzerein worden aangevallen en de aanvallers 
in hun gezag gehandhaafd, hoc kunt ge verwachten tot eeue 
redelijke schikking te komen? (Lui.~trrt, luistert). Welk uitzicht 
hebt gij op 't herstellen van den vrede in de Kaapkolonie tu~>
·chen de beide rassen, wanneer gij de per~onen handhaaft die 
dezen haat tusschen hen hebben doen ontstaan? Ik zie in de 
dagbladen van heden vermeld, dat er kans be:~taat tot het vormen 
van eene RHODES-partij in de Kaa.pkolonie. Onderstel dat dit ge
beurde, wat zoudt gij doen, en wat zou 't u baten? Zult gij do 
lieden die den heer Staats-Commi saris, den vertegenwoordiger der 
Brit he Kroon, behandeld hebben gelijk m HERCULEs RoBL'<so~ 
behandeld is geworden door den af".etreden Eer ten Mini ter van 
de Kaapkolonie, weJer daarheen te zenden om leiders van die 
partij te worden? (Luistert, luisted). Laat de Eng. Re"'eering 
eene dergelijke handeling onge traft, behandelt zij die al iet. 
onbeteekenends, welk eene heerlijke les in openbare zedelijkheid 
geeft gij clan aan onze koloniën! Durft "'ij beweren dat het 
Lagerhuis en de Regeering zulke per..;onen en zulk een' geest van 
zijn en doen onver chillig voorbijgaat, - dat zij moeten zeggen: 
"nu ja, als wc 't hun te lastig maken, laten we er geld bij zit
ten, dan trekken we aan 't kortste eincl: laat ons daarom maar 
vergeven en de zaak schikken," - dan verklaren we daarmeê 
aan onze kolo"niën, ja aan de geheele wereld, Jat de drijfveer van 
onze hanJelingen niet anJer. is dan : "maakt dat ge geld op zak 
hebt" 1), 011der de leus: uitbreiding van het Rijk en verbreiding 
van de beschaving ( Toej uichiny . Welke uitwerking zal dit in 
ons Rijk hebben? Ik weet niet, of de schade door genoemde per
sonen aan Zuid-Afrika berokkend, te her tellen is, maar er staat 
op 't oogcnblik heel wat meer dan Zuid-Afrika op het soel: het 
karakter dat overal in de wereld het Brit~che Rijk zal dra.,.en, 
(Toejuirhiog), het karakter van het Parlement zooals 't zich 
openbaart in den geest waarin het zulke zaken behandelt, het 
karakter van het Engelsche Gouvernement, dat het gezag toege
ken<l heeft en de macht bezit om het in te trekken of met zulke 
handelingen maar genoegen te nemen. Zoudt gij meenen, dat onze 
houding in deze de ernstige aandacht niet tot zirh trekt van de 
geheele werPld? Weet ~ij niet dat het dergelijke handelingen zijn 
die onzen vijanden aanleiding, ja r ·ebt geven om on den diep be
lee<ligen<lcn naam van PEitl"IDE ALnro~ in 't aangezicht te wer
pen? (To,juirhiii[J 1 nl !f"lt1rh oa11 dr· tafd rle1· milli.~tt•r,A \\'at 
antwoordt re er op'? Dnrft gP. beweren da.t de handelin-

1) CnAKF.SPE.IRE (Ülhello : "Pul 1n<>nel in thv pur-.•." 
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