
Reisindrukken 

in verband met den oorlog in Zuid-Afrika. 

Wanneer in later jaren de geschiedenis dezer 
eeuw geschreven wordt, zal zeker op menig 
gebied haar slot een weinig waardig genoemd 
worden. Zwaar zal hierbij stellig de oorlog in 
Zuid-Afrika wegen: een kaakslag aan de be
schaving. Ik spreek hier niet in don algomeenen 
zin, waa1'Ïn sommigen elken oorlog veroordeelen, 
maar heb hier in het bijt:onder het oog op Afrika. 
Heeft men toch, zij het ook oppervlakkig, kennis 
gemaakt met dit werelddeel, dan kan men niet 
nalaten in het belang van Afrika te wenschen, 
dat er een kern gevonden wordt, d.io een tegen
wicht vormt tegen al het lage, dat daar dagelijks 
van Europa uit onder allerlei vormen overwaait 
en dat rijke en schoonc werelddeel tot een der 
donkerste ter wereld maakt. 

Een dergelijke kern wordt in het zuiden ge
vonden in de twee republieken, die Engeland 
thans tracht te vernietigen met brnta.al geweld 
en ter wille van het daar gevonden goud . Gelukt 
het plan der Engelschen, dan zal hot zuiden van 
Afrika spoedig wellicht nog dieper zinken, dan 
het noorden van thans. 

Verblinde Engelsehen willen het laten voor
komen, alsof zij met hun oorlog hot ware geluk 
en den waren voorspoed van Zuid-Afrika be
doelen. Hun is zand in de oogen gestrooid door 
raddraaiers, die zelf wel weten, dat hebzucht 
de hoofdfactor van hun streven is. Zelfs de 
Heilige Schrift wordt misbruikt, om hieraan 
plaatsen te ontleerren voor de rechtsverkrachting, 
dia thans plaats heeft. Men verwondere zich 



hierover niet te zeer. Een vriend van mij ver
telde mij voor meer dan acht jaren in Engeland 
verkeerd te hebben in de kringen van de hooge gees
telijkheiu en dat het hem toen reeds getroffen had, 
hoezeer deze geldelijk betrokken waren in Zuid
Afrika. De mensch, geneigd de zaken uit een 
hem gunstig standpunt te bezien, laat zich zoo 
licht meeslepen door drogredenen. Hieraan schr~if 
ik ten deele toe, dat zelfs op Bijbelsch stanel
punt deze oorlog door Engelsehen verdedigd wordt. 

Koppigheid en gebrek aan breede ontwikkeling, 
want hoe is de laatste bij de kennis van éón 
taal denkbaar, werken samen tot versterking van 
dit standpunt. 

Engeland zou zoo gaarne ook aan de andere 
volken zijn ûenswijze opdring·en, maar dat g·aat 
niet. Deels zegeviert hier het rechtsgevoel, ande
rendeels beter ingelicht zijn. 

Op mijn reis door Belgie, Frankrijk, Spanje, 
!talie en een deel van Afrika, ondervond ik tot 
mijn vreugde, dat Engeland's invloed niet sterk 
genoeg was, om de voll(sconscientie te smoren. 
Met vre11gde en dankbaarheid nam ik van die 
uitingen kennis en waar ik zoo g·aarne persoon
lijk iets vooi' <lie helden in Znid-Afrika zon doen 
behalve medegevoclen, daar heb ik gemeend 
enkele van die volksuitingen te moeten mecle
dcclen. Vooraf zij opgemerkt, dat ik met opzet 
spreek van metlegevoelen en niet van medelijden. 
Neen rlie mannen en vrouwen, die den moed 
toonen te bezitten van voor een groot denkbeeld 
te willen en te kunnen sterven, vcrdienen onze 
bewondering. 

Wanneer ik dan overga om enkele uitingen 
op te teckenen, zal ik over Belgie en Frankrijk 
niet spreken, omdat vele lezers wellicht omtrent 
de daar hcerse:hencle gevoelens van het volk in
gelicht zijn. De overige landen samenvattende 
kan men getuigen, dat zelfs de hotelhouders, 
klag·ende dat deze oorlog hun groot nadeel be
I'uli kende, omdat het aantal Engelscha reizigers 
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*zoo gering was, onverdeeld nnn de z\jtlo dor 
Bocren on hevig togen do Engel::::ehon waren. 
Ik herinner mij do eerste krachtige uiting in 
Spanje ontmoet te heLben aan de table ü'hüto 
te Burgos. Het vermoeden alleen, dat wij l:Iol
lnndors waren, dns stamverwanten van do Boeren, 
was voldoende ons een warme ontvangst te be
reiden. Op onze mededeeling, dat wij op weg 
waren naar Valladolid, werd ons gewezen .op 
het gevaar dat wij liepen, daar geen onderkomen 
te zullen vinden, mot het oog op het daar go
houden cong•·es. Een der heeren gaf ons echter 
in de meest warme bewoonJingen een aanbeve
ling mede aan den hem bevriemlen waard, waarin 
het heette, dat hij ons niet aUeen moest helpen, 
maar zelfs voortreil'elijk ontvangen als vrienden 
van de Boeren. Wij togen naar Valladolicl en 
vonden daar onderkomen en vele ondubbelzinnige 
blijken van sympathie van do zijde van congres
leden, die allen hunne bewondering en mede
gevoelen voor de Boeren betuigden. 

Te Sevilla was juist een van de nederlagen 
van Bulier bij de Tngela bekend geworden. 
Voorbij een pianomagazijn komende drong hot 
Transvaalsche volkslied tot onze ooron. In een 
oogwenk stonden wij voor den speler. Twee 
handen tegelijk werden ons toegestoken bij het 
vernemen dat wij Hollanders waren. 

Te Granada verdrong zich, evenals in alle ste
den van Spanje, een dichte volksmenigte voor 
de pas aangeplakte telegrammen . Wantrouwend 
vestigde men op mij, als vreemdeling, de oogen. 
Een "leve de Boeren" door mij geuit, werd met 
vreugde begroet .. 

Aldus zou ik kunnen doorgaan plaats voor 
plaats te noemen, om niet te eindigen. Alleen 
voor het station Bobadilla wil ik een uitzonele
ring maken. Als kruispunt voor Cadix, Gibraltar 
en Malaga moesten wij het meermalen voorbij . 
Natuurlijk spraken wij onder elkander steeds 
Hollanclsch en wezen er telkens op geen En-
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ge1schen te zijn. Het gevolg hiervan was, dat 
w~j cla..<tr overal als ~]os Boers" niet a1Ieen wer
den aangesproken, maar zelfs op versnaperingen 
van de zijde van het publiek werden onthaald. 

Gibraltar vormde een keerpunt. Het gedeelte 
van Afrika, dat wij daarna doortrokken, was te 
zeer met andere gedachten vervuld, dan dat het 
warm kon worden voor een grootsch denkbeeld. 
Alleen in den trein toonden sommige vreemde
lingen warme vrienden van de Boeren te zijn. 
Nog staat voor mijnen geest die Belgische heer 
te Constantine, die ons de tijding bracht van 
Cronjé's overgaaf. Diep bedroefel was hij. •roen 
hij de uitwerking van dit bericht op ons be
merkte, verweet h~j zich ons deze mededeeling 
gedaan te hebben. Toch had zij niet sympathieker 
kunnen geschieden. 

In Italie waren de gevoelens verdeeld. Waar 
belangen spraken, kon men zeker zijn En
gclsche sympathieën te vinden, maar het volk, 
dat vreemd was aan de staatkunde, schaarde zich 
aan de zijde der Boeren. 

En wat zal ik van de meer intiemere gesprek
ken zeggen! Een zeer ontwikkeld Spanjaard zeide 
tot mij na de ove1·gave van Cronjé : Engeland 
heeft nog niet overwonnen, integendeel dit 
land is feitelijk reeds moreel geslagen. Er z~jn 
overwinningen, die feitelijk nederlagen zijn en 
nederlagen, die overwinningen zijn. 

Een vriend u:it Frankrijk, een officier, veteraan 
nit vroegere oorlogen, schreef : de tegenstand van 
dat edele volk van de Boeren is even grootsrh 
in onze oogen als die van Leonidas bij de Ther
mopylen, of die van Themistocles bij Salamis. 
Vóor twee duü;end jaar gold het de redding van 
de Griekscha beschaving tegenover de Aziatische 
barbaarschheid, heden geldt het de wereld te be
hoeden voor finantieele barbaarschheid, verper
soonlijkt in Engeland. 

Een afstammeling van ·de Fransqhe refugés: 
thans te Napels gevestigd, riep mij met tranen 
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• in de oogen toe: "kunnen dan de arme afstam
melingen van die vluchtelingen in Afrika nog 
niet tot rnst komen, moeten zij wederom opge
jaagd en voortgezweept worden!" PlotseliPg 
lichtte zijn oog, terwijl hij vervolgde: "Wellicht 
moeten zij met de overige Boeren als het zout 
werken, dat pas z~in werking bij verspreiding 
uit. Alleen als zoodanig zou ik het raadsbesluit 
Gods kunnen begrijpen, dat dit kleine, maar 
grootsche volk als natie ondergaat." 

Laat ons hopen, dat dit offer niet van de re· 
puLlieken gevergd warde, maar dat zij veeleer 
éen lichtbron vormen, die weldadige stralen uit
zendt tot zelfs in cle donkerste hoehen van Afrika. 

l!'. A. HOEFER. 

(Overgecb·ukt uit de Provinciale Oneri;jsselsche 
en Zwolsche Coumnt van /Jinsdag 24 Ap1·il 
1900, No. 95.) 
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