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BERICHT. 

Bij voldoende coöperatie zal binnen kort een breedvoerig précis en ve_rtaling naar bet 
Duitsch en het Fransch der beide vedutndelinO'en "D1~ KEIZ:BR E:-< DE Zum AFRIKA \X-

~ . d 
~CHE OoRLOG" en "D~: Zuw AFIUK\ \SSC'HI': CRISrs," in éen volume zamengevat, 111 e 
Engelsche tnal g·epnbliceerd worden. Aan de Engelsche taal werd bij deze gelege:Jheid 
de voorkeur gegeyen Yom·dat het be~ehomnl werd dat het ver preiden dezer brochure wijd 
dl zijd onder de Engl'l. eh en "DE Zu K DEll AFRlKH.NDEr" krachtig steunen zal. ln 
"O~s LA:s-n verscheen een breedvoeng- overzicht der· brochure in het Holland eh, waar
\1111 wij nu op speciaal verlang-en een' herdruk in pamflet vorm publiceeren. 

''ONs LANIJ" merkt op: 

" Dr. Knyper staaft zijn kemachti~ pleidooi door een tal van aanhalingen uit offic.ieele 
bronnen en heeft hier(loor zijn argument feitelijk on wederlegbaar gemaakt. \Yij hebben 
ons sleehls bepaald tot een ovet·zicbt der hoofdpunten. Dr. Kuyper is echter tot de kern 
doorgedrongen, hij geeft het Alpha en Ome!{a der zaak en heeft de kanker, welke Zuid
Afrika t.en g-ronde sleept, als de eer .. te Fchrede op weg tot genezing der kwaal, blootge
leg-d. Alle die belang tellen in Zuicl-Afrika, onver chillig welke partij zij zijn toegedaan, 
beh(){Jren dit werk te lezen. 

"Als een vade-mecum is het uniek en de Engel cheu zullen door het mee terlijk onge
kunsteld en onpartijdig argument van Prof. Kuyper gedwongen worden te erkennen Loe 
rechtvaardig en O'Cgrond de zaak der A.ft·ikaanders werkelijk is. 

"De uitgevers de heeren John Ritebie en Co., Postbus 30, Kaapstad, deden derhalve 
wel met het boek in het Engelsch uit te geven,-Ver preiding van het werk ondet· de 
Engelsehen zal de zaak der Aft·ikaanders bevorderen. 

".En "HET Zum APRIK.u:-.scm: NIEUW " zegt: "\Yij waren slechts in staat dit 
merkwaardig boek hetwelk in Enropa zooveel attentie getrokken beeft gering recht te laten 
wedervaren. Met een rein geweten kunnen wij lezers, onverschillig welke opinie zij zijn 
toegedr~an, aanraden dit boek, het, welk de zaak der Republieken in een buitengewoon 
heldm· en duidelijk daglicht plaat t, t • koopen. Een tal van aanhalingen bevestigen de 
f~iten waarop de schrijver zijne argumenten baseert. Als een hi torisch overzicht iu 
beknopten vorm i. dit werk uniek en behoort in iedere bibliotheek eeue plaats te vinden." 

Buitendien mogen wij ons verheugen in het hezit van aller gunstigste opinie van 
den Hoog geleerden Heer Profes or W. J. ViljoPn B.A. L.N.G. Ph.D. en andere Heeren 
Professoren van Htellenbosch. 

Het Duitsche werk i een " napshot" der Wereld-Politiek, meer speciaal in verbanel 
met de Zuid Afrikaansche quae tie. Het Ft·an che werk is eene juiste uiteenzetting der 
feiten en het geheel is een welsprekend bewijs hoe de beste talenten in Europa wedijveren 
om het Zuid-Afrikaans('he probleem op te lossen. De feiten dat beide schrijvers geheel 
ongeintere><seerd zijn eu hooge maats<:lmppelijke posities bekleeden, verleeoen hunne 
argumenten he lis endr kracht. In dezt' bt nauwde dagen zal dit bewijs nu levendige 

~,s. 



~ympathie ongetwijfeld aan velen troost en verlichting brengen. De gefolterde u t 
geëxileerde krijgsgevangenen zullen nit deze brochure zien dat de menschheirl beneft boe 
rechtvaardig de zaak is waarvoor zij zooveel geleden en opgeofferd hebben. Belangstel
lende vrienden die bij wijze van kerstmis-offering aan de krijgsgevangenen, hetzij hier, 
hetzij te Ceylon of te St. Helena exemplaren wenschen te zenden hebben slechts hunne 
bestellingen te doen bij de uitgevers die voor de behoorlijke aflevering zullen zorg 
dragen. 

Zij het hier toegevoegd dat nadat de publicatie kost:€n gedekt zijn van ieder 
t>xemplaar der Engelsche uitgave, prijs 2s. 6d., van de uitgevers direct ontboden, 1 shilling· 
aan oen Secretaris van het "li'onds voor Krijgsgevangenen" zal worden overhandigd. 

De -nr dEerwaarde Heer J. Roos, Kerkelijk Kantoor, Universiteits Kamers, Bureau 
straat, Kaapstad, heeft zich ook welwillend bereid Yerklaarcl inteekengelden te ontvangen. 

Inteeken Coupons aan het einde deze brochure. 

JOHN RITCHIE & ClE, 
Uitgever11, 

:~, l~xeoutenrs Kamers Gebouwen :le Pta!fe 
Poiltbus 830 Waal straat, Kaapstad. 

Uitgegeven ten behoeve van het fonds ter bestrijding der publicatie kosten van llet 
volledige werk. 
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H De Keizer en de Zuid-Afrikaansche Oorlog.H 
Dit boek werd onder gelijkluidPntll'll tit~l 

in llerlijn uitgeg;en•u, en ah. de jui..,to;> weer
kaat .. ing van 't nationaal ge,-oel ,·om! 't alg<•
meenen bijval. Het is een resumé der Engel
-.che, Anwrikaa.nsche, Rus i-cbe, Fransche en 
Duitscha pers aangaande de veel besprokeu"' 
Zuid-Afrikaa.n-,ch<' quaestie. Ho;>t b<>wij~t dui
delijk dat de Duitscbe natie feitelijk eenpa
riu;l ijk Wl'igert de flikflooi rige politi<.>k nm 
den ko;>izcr tegenover Engeland goed te keu
reu, integendeel levendige sympathie voor de 
boeren staten en hunne voortdurende onaf
hankelijkheid koestert. Het feit dat Enge
land lichtvaardiglijk en kwaadwilliglijk den 
oorlog met de boeren btaten had uitgelokt 
veroorzaakte geene omwenteling in de Dwt-
cbe politiek. taats-secretaris Yon l!arscball 

had in Februari, 1895, va tgesteld dat 
Duit~chland levendig belang had bij de in
standhouding der Transvaalsche onafhanke
lijkheid en bet baudhaven van bet "statu
quo" aangaande de spoorwegen en Delagoa
haai, en heden was deze politiek van ingrij
pender belang dan ooit. D schrijver beweert 
clat het niet mogelijk is dat de keizer, wiens 
leuze het altijd gewee t wa : "recht moet 
recht blijven," inwendiglijk van gevoelen wa~ 
verunderd sedert hij aan pre~ident Kru~~r 
zijne historische dépêcbe zond, en sedert hij 
l<:ngeland op 1 Januari, 1 96, zelfs zonder 
daartoe door de Transvaal te zijn aangezocht 
~eworden, zoo categorisch omtrent d n Jame
'-011 inval had geïnterpelleerd. Engeland 
worsto;>lde echter heden voor haar be taan 
N·en zoo goed als de boeren, en de val van 
Engeland of hare vernedering tot eene mo
gendheid van den 3den of 4den rang, wa~
''reesde de keizer-een bres in het bastion 
van Duitscbland, de Fransch-Russiscbe allian
tie in aanmerking genomen, en zoude hem 
nopen ;r.ijn go;>liefkoosd idl•nal omtn•nt <'<'11 

machtil.{ kolouinal rijk prijs t~' g \"l'll. 
De Duitscha natie kon deze politiek be

;..rijpen echter ui t billijken. Het boek 
rrrg lijkt het hoffelijk onthaal van Thlers, 
nl\ den val van het Fran che keizerrijk, bij 
dl' Europeescha boven, met de onheu<che ont
mngst van het Tra u vnal~che vro;>de~ gezant
'-Chap. Het boek schilél('rt caleido .. copisch 
het ontkiemen van bet klav<!rn•rhond (Frank
rijk, Duihchland u Rusland) t('g n Enf!_e
laud, en ho(l dP conditiën door d,•u Duit ('hen 
monarch ge teld aan Frankrijk, altijd onge
naahlnar op het punt vnn opoffering van het 

droomh~>eld, de lwron•ring n111 .\l,act•- Lor
raine, onaanneembaar bleken, zoodat dl' 
coalitie schipbreuk leed. Het misplaatste he· 
zoek van den keizer aan zijne grootmoeder 
bad de eremoederen in Duitscbland, waar men 
niets wilde weten van grootmoederlijke poli
tiek in op chudding gebracht. De keiz1 r 
had' in deferentie voor Amerika zijn voorge. 
nomen bezoek aan de koningin van Spanj~ 
aeabandonneerd, en hij was de dappere boereo1 
toch ook wel eenige consideratie ochulllig, al 
bleef het maar bij het betrachten eener stipt 
neutrale houding. Dit bezoek had de Engel
schen het beft in handen gegeven, die den 
keizer bij wijze van bedreiging tegenover de 
andere mogendheden hadden geëxploiteerd. 
Vandaar dat dit bezoek, niettegenstaande de 
offimeele verklaringen dat het slechts de11 
aa.rd van een ver~chuldigd familiebezoek droeg, 
als een' hoog gewichtigen politieken zet dient 
gPkenmerkt te worden. Duitschland had en 
heeft Engeland, volgens de opinie van den 
~chrijver, nu nog iu de palm harer hand, en 
zij heeft het louter den Duitsehen monare:h 
te dankc~n dat de wolken der Europeesclw 
verwikkelingen boven haar hoofd heen zweef
den. De schl'ijver waarschuwt den monarch 
voor dcu afgrond waarin hij moet storten 
inrlio;>n bij volhoudt met deu wil zijn~ volk. 
te trot~eeren. De natie, ja zelfs het militair•• 
wezen, is geheel op de hand der boeren in 
hunnen hacbelijken ongelijken maar heldhnl
tigen worstelstrijd met dit reuzenrijk, zij m<>t 
in deze Engel che aanbiddings politiek de 
1·erwezenlijkiug van het ideaal van graaf 
Caprivi, namPlijk het verlies der Duit. che 
kolonién. Het enthusiasme omtrent de uJl-
hreidiug der vloot zoude poedig kwijnen in· 
di('n lwt d<>nklwPld wort(') ~choot dat dt• 
Duit't'h-hiz rlijk1• vloot in l]('t. r,og: de.r Rngl•l
~che vloot moo t varo;>n. 

De Duitscbe kHizer wordt door den auto;>ur 
gewaarschuwd dat de wil de~ volks 't hOO!J: · 
•h• g<•zag daa.r~t<'lt dat dit 't trihunaal i~ a:.n 
wiens uitspraak de macbti~te vorst. ~eh bnrl 
te onél<>rwerpo;>n, en dat mdien bij daarann 
geen gehoor g('o;>ft bij zijne eigene ondcrgau~ 
delft. "Zal Duitschland eenen oorlog met 
Amerika wagen voor 't bezit van Brazilië? v 
i~ het slot onderwerp door deu cbrijver nan
gehaald. Al~ een studie op het terrE'in der 
WE'rt>ld-politi('k in al hure ph:hl'l1, ('U in ,·er
band met den oorlog, verdient de auteur lof 
voor de meesterlijke behandeling van zijn on
derwerp. 



"DE Zl"ID-AFRIKAAXSC'HE C'lUSlS." 
Dit werk is uit 't Fran-ch vertaald geworden, c n 

werd door den vermaarden theoloog pr0f., A. 
Kuyper, lid der staten-generaal van Holland, 
destijds politieke adviseur der Transvaalsche 
delegatie te Londen, en auteur van het b&
roemdf\ werk "Het C'alvini.·me, de grondsla~ 
c•n waarborg onzer con~titutioneele vrijheden " 
gecontribueerd. De index verdeeld de ve~
taliug in dPrtien hoofd<;tukken, nauwlijk : 
I. Ont.'\ard Engeland. II. Blik in de geschie
dE>nis. ID . .Afkom~t der boeren. IV. Boeren 
vervolging. V. Boeren en naturellen VI. 
Xaboth's wijngaard. VII. Uitlander grieven. 
YIII. Het kie~recht. IX. Suzereiniteit. X. 
('i\rili,ati<> à I'Anghlisr. X1. lmpl'riali~m~ \·dt. 
Cre~ari~rue. XII. "Pecksniff, Pirateur Pha
riseër" (Fariz~ër). XIII. "Afrika v~or de 
Afrikaanders.11 

"ONTAARD ENGELAND" 

D<> ~chrijn•r wij t er op ho\' dt> 1 

~choonet~. naam der negentienelP PC uw, 
welke btJ haar ontluiken begroet werd als de 
verkondigsh•r der vrijheid en de voorbode der 
hervorming. m haren stervensstoud door een 
roofoorlog bezoedeld werd, door een oorlog 
welke geheel onverdedigbaar i~. Enereland 
was op het vrede ·-congres in den Ha~g als 
de grootste voor~tander van arbitrage op
getreden, en bij den eersten zweem van oor
log had zij rle beginselen van arbitrage ver
worpen. Engeland had zich altijd als kamp· 
vechter voor de verdrukt<•n Pil terneergesla
)!enen opgeworpen, en heden aanschouwden 
wij hoe patriarchen \"an 70 en hunne klein. 
?.oons van 14 de "koppies" beklommen om 
do Engelsche soldaten-er op uit de boeren 
hunne onafhankelijkbeid te roeven-weerstanel 
te bieden. Het geweten van Europa hail 
ontwaakt. De gewetenskreet had weergalmd. 
Dit keer was bet niet de Turk die deze wal
ging veroorzaakt had, maar wel het land van 
Rurka en Pitt; het land dat 7.00 trotsch j, 
op haar besef van recht en eer. Welk een 
tn•uri)!; 'chouw~pE>l. I" <lchtPruitgang de' lt'liZ<' 
der ontwakende eeuwP 

"BLIK IN DE GESCHIEDENIS." 

Het tweede hoofdstuk toont aan dat de 
heide koloniën door Holland gevestigd zoowel 
in Amerika als aan de Kaap door overweldi
ging in Engelsche handen kwamen. De nn
vorsf'hingPn van den br. Heeres hadden be
we?.en dat de prins van Or:mje de Kaapkolo
nie nooit aan Engeland verkocht had. De 
inpalming van de Kaap ge~chiedde niet op 
"rond van legale rechtPn, maar uit kracht 
van een t.ooverrecht, later door den heer 
Chamberlain "paramountcy" gedoopt. De 
knrakter trekken der bf'ide natiën worden 
door den cbrijver levendig geschetst, en hij 
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toont aan dat noch de Spanjaarden noch de 
Engelsehen er ooit in ge~laagd waren dit 
karakter, mt sluimerende geestkracht ont
sproten, te doorgronden. Do volksplanters 
''au Hollandsche origine in Amerika hadden 
hunnen afkeer van alles wat Eugelsch was 
met hun bloed bezegeld, en zelfs beden gold 
deze afkomst als een brevet van ndelijkheid 
waarop zij trotsch waren. De wrok te"en 
"Perfide Albion" had nooit in het natio;alP 
leven zoo diep wortel geschoten ah in dP 
Nederlanden, en Engeland zelf had de fakkel 
van tweedracht aangewakkerd door de im
perieuse wijze waarop zij het " vae victis " 
had toegepast. Autoriteiten worden aange
naald om te toonen dat de twee elementen 
welke bestemd waren in broederschap te leven 
en in banden van genegenheid heboorden ver
bonden te zijn, zich niet ras tot eene nauwere 
amalgamatie leenden, en dat Engeland die 
fPitelijk hare hooge be,cbaving aan Holland 
te danken bad, deze weldaad zeer slecht be
loond had. DP ijselijkP ">trllfoc>fening tP Slach. 
tc•r"nek """' d" boPren nooit uit 't gehe''l!Pll 
g<>gnan. "Denk aan Amajuba," was de oor
lo!:!;skreet der kloeke Hooglanders. "Vergeet 

lachter nek niet" bleef gedurende eene gan
<che eeuw het wraakgeschrei der diPp ge 
hPlgde hoeren. 

AFKOMST DER BOEREN. 
De compositie der ver;chillende elementen 

w:-aruit de Afrikaan~ohe natie is samengestelel 
wordt percentage gewijze geillustreerd, en de 
nangehaalde statistieken \'E>rtooucn Gene ver
me>crdPrin~J: \"<lll af 60,000 in 1 O!i tot nwc>r 
dau een half millioen. Het familie leven der 
hoeren, waarin tle vrouw-moeder zulk eene 
groote rol . peelt, vindt in dit hoofd5tuk eE>nC' 
f'f'r,te plaat~. 

BOEH.E. VERVOLGING. 

De fouten door Engeland gemaakt bij bare 
in~tallatie op bet overwonnen grondgebied 
\\·orden een voor eeu door den auteur gerele
vli'erd ; hij toont aan r.oe Engeland de boereu 
in de teeder~te plekken gewond heeft, nam. : 
door hunner godsdienst, hunne eer en hunne 
hezittingen. Ecne eindelooze reeks van grie
ve~ is aangehaald, waarin de Engelscha zende
lingen een hoofdrol spelen. De despoti90he 
manier waarop de slaven hen ontnomen wer
den zonder behoorlijke schadevergoeding, de 
valscha aantijgingen van den kant der ge 
no mdo zendelingen, de arglistigheid van de 
" Clapham ecte" van Londen en de wreed·· 
hehandeling welke zij van den kant hunner 
gewezen ~laven ondervonden, dit alles had 
hen wanbopend gemnakt, eindigende in hunne 
ducht van dit Egypt met zijne Pharaonische 
~ruwelPn. Zij pref€'reerrlen in cle wilda·ni~ 
om te komen dan zieh t verlagen door zich 
aan verdere vernederingen bloot te stellen . 



Zelf~ in de wildernis ontdekten zij de Engel
<ch<' zendelingen, handelende als leider. en 
ra:vlgever' hunner viJanden, de naturellen, 
maar de boeren gevoPidPn zich als een vrij 
1•olk en streden met een' moed eene lhade 
1null'dig. Toen zij echter juist op het punt 
-tonden de vruchten te plukken van al hunne 
<.pofferingen gedurende hunne gevechten met 
dezp wilde sbmmen en dieren, was Pharao 
l;c>n achter op gekomen en had hen als Engel
'clw onderdanen gereclan,eerd (op grond van 
<'<'11 verouderd principe der internationale 
"N), !1etwelk bewezen werd eene fatale fout 
tt> :o:ijn gewe st. De schrijver vcrwondert zich 
dat lwt he,c>f van bilhjkhPirl en rechtvanrdig
lwid, betwelk ten laat<;te de verdragen van 
%n11clri,·iPJ' <'11 Blo<•mfontcin di!'tN•nl<', <'H aan 
d<' hoerPn hunne onafhankelijkheid \vedergaf 
niot 1·oordurend den mini~tPrraad te Downing
't nwt gc•inspirperd had, in welk geval de 
ll()ert-\11 in dankh:1re c>n getrouwe bondgenoo
tcu zouden zijn herschapen. Engeland integ<'n
<lecl V!'rhrnk b!'ide verdragen, het verdrag van 
Blo{'mfontein door den wetti?; gemaakten dief
,tal nm Kimbt>rlp~· <'11 ,Jwt l'<'r<lrng van Znncl
riviE'r door de- eigenmachtige annexatie van 
1R77. 

BOEREX EX NATURELLEN. 
Onder tlit hoofd~tuk erkent de . cbrijver dat 

de motipven w€'lke de handelingen der En).(el
'ch<>n "vis à vi'l" de boeren ten grond~lng 
ia!.(<>n, ofschoon wel met eerzucht bevl<>kt, 
lllOI'!'Ole p;rondbep;inselen toonden en geen-.
~.ins Jat wreede ep;oisme, dat onhandelbare 
m:dl•rialisme waarvan de- heer C'hamlwrbin 
?.i eh la ter den ijverip;en a post<'! getoond heeft, 
vNried. 

Door zpndelin).(s rapporten misleid, hadden 
(1!1 EngeJ,ehe-n zich door eene sentimentcelen 
harhtochL 1•oor de primitieve natuur latt>n 
W!'p;~lepen, zij haddl"ll in de-n Rott ntot het 
idc>aal kind d<>r natuur ondekt, en het loutere 
f it dat de boeren hen in balling chap hiel
dPn, -childerde hen in hunne begoochelcle ver
h<'<>ldiug al• clen aart vijnnd van het men"chP
Iijk t<1s. V!'r ·rheidene- autoriteiten worden 
aangehaald om dit sophi~mc te weerlegg:en en 
"an ti' toon€'n dat de wijze waarop de bo<'T<'ll 
clt> inboorlingeu behandeldeu gunstig vergt>
]f'ek met d<' behand<>ling wE'lke de nalurrllNl 
in dien-;t hunner me€'strr- van Engelsche af
kom t ten d!'el 'Tiel. Het i'l duidelijk. zegt 
d" ~chrijver, dat Engeland die zich, niett€'
g<'ustaancl<> de- donkere bladzijden in hare> 
<>Ïg~>ne ge chiN!eni~ opwerpt al" dE' aanklag<'r 
d!'r hopreu, niet genoegzaam i!:eme,JiteE'nl 
hPrft omtrrnt de- moraal der gelijkrni'l van 
"drn splint<•r in !'<'1\ anders OOI! en niP( dr n 
haik in zij;1 Pigt•n oo~." Rij hlarn<•••rl dr• 
/.t•nd!'lin!-!,t•n di<> zich al politi€'ke pionier, op
" Ï<'rprn in plaats \"an amba adeuren van 
('hri .. tufl en de hoer •n die in deze heeren in 
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hE-t ~w;trt. hunne grootste vijanden bespeur
den. tr,lchtte-n . deze op zekeren afstand te 
houden. H!'t feit dat geen enkel voorbeeld 
van op-ü.nd ger:1pporte-erd werd gedurende 
een' tijd dat tle geheE,le ma•melijke bevolking 
buiten de grenzen was, hunne vrouwpn en 
kinderen achterlatende, is wel een bewijs van 
de goede ver tandhouding tusschen de boe
ren en hunne zwarte die-tbtbaren. 

D<~ chrij\·er bewondert de boeren dat zij 
he-t " zwarte gevaar" altijd moedig voor oogen 
gehoud<.>n hebben en verhaalt zijne ervaringen 
in Amerika. Rij toont aau dat de christen
leer onmachtig was de ra en trots in de 
negers te doodc>n, en dat hunne eindoverwin
ning OYer de blanken steeds hun droombeel
dig ideaal is en blijft. Abel was zwart, en 
den vloek waarmede God Kaïn heladen had, 
was dat Rij hem met blankheid sloeg. Sta
tistieken worden door den schrijver aange
haald om te bewijzen dat sedert de naturellen 
elkander niet meer goregeld in den herfst ver
moorden, hnnnen enormen aanwas een ern
stig gevaar \'Oor de blanken, boeren zoowel 
als Engelschen, schept. 

XABOTH18 WI.JNGAARD. 

Dit vijfde hoofdstuk bewijst dat het onstui
mige fanatisme der koloniale jingoes te Kaap
·tad, evenal te Londen, de boeren onder 
hunne conventie. nooit eene kans tot opbou
wing gegeven hebben. Publieke opinie in 
Engeland had eene komple-ete omwenteling 
ondergaan, alle principe~ van moraliteit waren 
over boord ge~meten. en een geest van haat
zuchtig materialisme en gezagzuchtigheid had 
zich van hen meester gemaakt. Engeland 
ofsrhoon door heilige traktnat banden gebon
den schond haar eercwoord openlijk, eindigen
de- in d!' annoxatie v:m het rijke distrikt van 
Kimberley en de inlijving der Tran. v~al op 
grond van een frauduleus plebisciet. 

De strijd voor onafhankelijkheid en het ont-
taan der traktaten van 1881 en 1884 worden 

incid~>ntirël Jw,proken. Glml,ton<', die de olit 
Yan zijn id!';\li mE> o1·1•r d<• ijlhoofdit!e grill!'n 
d•·r h<'vooroorci~>E'Icl< l<olonialeu uitstortt<•, 
wa~ niet bij machte de jingoes te ontwapenen. 
Deze hadden in den kapitalisten kring een' 
machtigen bondgenoot getroffen, met het ge
volg dat de Rand door ee111e horde van avon
turiers werd overloopen, eindigende in den 
.Tameson inval onder het schild van het hoofd 
van het ministerie der Kaapkolonie. De heer 
Kruger, al ver zieueuJe staatsman, begreep 
dat een weef el zoo zorgvuldig ge~ponnen niet 
ongeacheveerd zoude gelaten worden, en ver
lll<'PrclrrdP zijn<' nrtiliNÎ<', voorzn~ ?.irh I":Jn 
11\111litil'~ nm nllerlri aard, en <'0\l!'ln(h•<'r<l•· 
t>en verdrag mPt den Vrijstaat. De auteur 
houdt rlpn hE'er Chamberlain voor oprecht toeu 
hij v!'rklaarde dat hij den oorlo~~; niet had uit-



!!t>llOOt.hgd, aangezien dat indien het hem mo
"eiijk gewee t ware den heer Kruger te inti
mideeren, met hem het zwaard eener m1litaire 
bezetting boven h~t hoofd te houden, en hem 
er toe te knjgen zich de wetten door Dowu
ingstraat aaurraaude naturalisatie en 't kie~
recht te laten voorschrijven, vrede beter JU 
zijne kraam zou dl' hebbt.•n tehui-.. ged10ord. 
lcndN e<>n' Pllkt>l('n ._Jag 7.oml<' hij iu ~taat 
~<esteld zijn creworden de " uitlanders" bet 
~·apen in de haudeu te geven, de boereu te 
verdringen en de Republiek te angli eereu. 
Ongeh .. kki!): echter voor den heer Cbamber
lain viel de heer Kruger, v~u wieu Bismarck 
gPzegd heeft: "Dat p;een 5taatsman in Europa 
herr. overtrof in scherpzinnigheid eu recht
'-Chap('nheid ." nit•t in dt>n ,·al. Toe u dl• hr. Kru
l!er, na Europa gdoond tt> hl'bh('n dat zi~n 
dol'! \' rt'dPliP\'PlHl was, d('n lwer C'hamlwrhun 
t>ind<•lijk lwschuldigtll' van \'abot~1'~ wijng< ani 
te begecreu, za!! dl' heer Chamberlain in het 
11ltimatum zijne beste troef. Voortaan wa • 
hij d<> man des vredes. Het was de heer 
Knw;er die aau Engeland den oorlog verklaard 
had. Laat. de troepen zich gereed maken voor 
eene militaire promenade naar Pretoria! ie
mand was echter de dupe vau deze rollen 
wrwisseling. Toen Europa het schouw~pel 
IJelrefde dat de En!!:elsche soldaten Pretoria 
binuen trokken,-echter al!> krijgsl!:evangenen 
-klopte haar hart van aandoening bij dit be
wijs van ver~J:eldende rechtvaardigheid. Het 
was. tot den God der rechtvaardigheid dat de 
IJoeren gebeden hadden, en zij waren niet be
q•Jmamd uitg:ekomen . 

UlTLANDER GRIEVE.'. 

llif'r volp:t de wederlegging der grieven 1h•r 
11itlander. . Do •chrijver erkent dat het poli
tieke stelsel dPr bocren veel te wenschen on~r 
laat, maar ontkent dat dit een "casus belli" 
daar~telde. De •chrijvl'r 1-l:aat de moeiliJk· 
h<>den na wnarmedo bet gouYerne-~uent te kam
pt>n had, en be~chouwt het eene zonderlinge 
v<>rstuiking der logica om de Tranwaal een 
nlignrchie tl' l•nen1en, 1.iend<> 1ht il'rlHe bur
ger stemgerechtigu is, dat iedere stemgerech
ti~de het recht heeft den pre. ident en zelf; 
rl<'U komm:Jncl~llt-gencrnal te kiezen, en zelf;; 
om cent• khchtt> t~>gen dPLl president in te 
IJr .. n!!en. Al de aantijgingen worden een 
Yoor een weerlt•gd . Relastin!!en, im·oerrech. 
t<>n , de n·chthank , <i!' polil11• op,,·!Juddinf!_en 
hek••nrl al• do Edg:ar , Lomhaard <'ll ampbi 
theater zaken, Pveu al- de reu7..ell petitie aan 
cle k.;ningin, "·orden serintim behandeld. 
Htati,til'k<•n lwwijz1•n 't aantal Ru'-'l'll, Duit 
o,cher<~ e11 ...\mt>rikanen die volkomen met lwl 
Tranwnalsl'ht: ré~imP tevreden waren. D•• 
!!ein~pireercl<> p<>r'- der kapitalisten .,Joeg op 
dE~ groote trommel, en hnnne overdrijvingen 
1rerden door den heer Chambcrlain, den par-

lemt>ntairen nreopagus, door mlddel ?:ÎJner 
blauw~ hoeken voorgelegd. De bela"tering 
dat de ,·olk'-faad geldzuchtig en omkoopbaar 
wa•, doodt ?:ichzl'lve wanneer men bedenkt. 
dat het juist is uit hoofde dat de volksraad 
weigerde aan cle ei~chen der kapitaJi,ten to<> 
te geven, dat de oorlog ontsproot. 

HET KIESHECHT. . 
T)p kit>srecht CjiHH•-.tit.· \1 ordt ~o>introduct.' ... rd 

door .wn tp toonen ebt it>dcn• onafhankPlijke 
•tm1t hPt Yol-,tl' recht IJezit de conditiën 
vast te telten waarop vreemdelingen zullen 
worden toegelaten, en zich het absolute recht 
,·oor te IJehoud<>n de naturulisatie van hpt 
individu te wei,.;eren of toe te staan even als 
cl~> limieteu der politieke reohten aan derge
lijke naturalisatie verbonden, te bepalen. Dt• 
naturali•atic wetten van ver.cl!Îllende lancl<'n 
worden naugehaald om aan te toonen dat dl' 
Transvaal op dit punt uiterst libt>raal wa<.. 
De snoeverij van C'hamberlain, dat de bur · 
gers vnn Holtmd eh<' afkomst dezelfde rech
ten haddt>n, wa~ eene eigenaardige verdraai
ing der feiten. Te Kaapstad waren hpt niet 
cle Engelsehen die de boeren naturali~eerden, 
maar Wl'l d" hoerPn die, al-, de origineele be
wonet''> der Kolonit>, de Engel chcn toelieten . 
Toen de heer Kruger, na de ontdekking dPr 
goudveldPn, g confronteerd werd door een 
lJPirh• . ..!;l 'l' van avonturit>r-. w~rd ~p<•ciall' wPt
l!l'YÎilf! ~e.bit>dPild, t>n onder !!:Plijk'-oortig_P 
onstamli!!:lH.'dPn zoudt' !'enig lnnd tot dracom
•che maatregel('n toevlucht genomen hE"bben. 
Incorporatie dient ht>t richt. noer van iederE> 
uaturali«:ttie wet te zijn. Het was ongehoord 
dat de vr()('mdeling<•n de origineele bewoner~ 
zouden verdringe11. De schrijvet· naagt : 
''·wat mol't men denken van een land het-
11·elk l'l' op uit is de naturalisatie harPr <'igenü 
nnderd:lllen door eene andere mogendheid tt> 
verhaa><ten? " " Staat bet u iet gelijk met 
PPne moedpr die probeert zich van bare eigene 
kinder<>n te ontdoen, eenl' dl'rde dwingl'nclP 
ze nan tl' nemen ? " 

JI:EUEI~ITEIT. 

De •nzereinitcit\ kwe~tie wordt door dr . 
Kuypt>r van twe<' kmlten gPa rgumt'nteerd. 
van dl'n kant dPr Tran ... \aal 7.00 wt>l al, vau 
ht>t - tandpunt vau d u hPer ( î~:~mlwrlain 
BPidP "l'!!en Joupen •·chtPr op B om• uil 
d ." .z. lot•idc arguuwnten hPwJjzPu rlat all<'' 
wat Engrlund van hare \'l'Ol'f!;l'l't' re<·htl'n be 
hield wa• het bt•pl't'kPnde ,·do recht iu artikt>l 
l dt.•r Ponven til• nlll T.ond 11 1 'I gl'\'t'' 
tigd, ~·l'n rt>cht hrtwelk nooit door dP 'frau~
,·nal \l'<'nl gt•di,pHtt>rrd. De heer C'hamb('r
Jain ûrh iPdPt'<' n kret' in dl>n:r.<•lfdl'll hoeJ.. 
1 <> 1'11..( !!l~tout.•n zi<·ndt• hiPid knnnpa t: htil! Ya~l 
niet ttan het wooru maar aan het pl'Ïncipt-~ 
nm 'uzereiniteit, teneinde het tot t>ene '-OOrt 



of algeroeene afhankelijkheid te herleiden en 
zoodra hij merkte dat d{> Tran 'l"aal weil!:erdE' 
deze suzereiniteit in een' algemeEmen zin te 
erkennen, ontvingen de regimenten te Aldet·
~chot instructies zich in te schepen. Deze 
leveu'-(j uacstie i r.E'er cl~>ug;delijk PIL lx•,Jis
SPUd, op grond van officieale uitingen en do
c·umPntPn, l!;e-argumeutet'rd. ·• D f.!;elijkhE>id 
van ~taten blijft bij allen de veronderstelling; 
allo ongelijkbeid tu•~chen staten dient doOI 
traktaten te worden va:tge. teld," en de con
ventie van 1 4 verleend geene rechten be
halvC' het beperkende veto re<!ht. Supremacie 
van den een' staat over den anderen even al• 
dit het l!eval is met individuen, kenmerkt zich 
~lcclJts door een superioriteit op moreel in
tellectueel en phpisch gebied. De schrijver 
twijfelt of Engeland ooit bewijs in Afrika 
!!Pleverd heeft van eenige dergelijke superio
riteit, hetzij v:m eenige moreale •uperioriteit 
door hl'rhaaldE>lijk<, trnkt:~at scht'llllÎ>, n1n 
<'t'ILÎgc intC'liC'chwelt' supC'rioritC'it<>n g;edtUMldt> 
hart' Oll(lE'rhandelingC'n mt't Kruger, betzij vau 
pJt~si•clw -.upcrioritPit tE' Tugt'la of Modd<"r
rtvter. 

C1VILISATIE .A L'.\XGL.H E. 
LaffE' uitvluchten en diplomatiek!.' chicane 

moede, had de publieke opinie in Engeland 
in dl' mt>est ,-erlichte kringen rond gedraaid 
cu de civilisatie-mi,,ie van Groot Britanje als 
het voorwendsel voor inmenging aangevoerd. 

De hoereu regeeriJlg was zuiver middel
Pt>UW eh en het was de ntissie van Enp:eland 
om het door . modNne civilisati!' te rempla
oceren. Dr. Knyper vraagt: -Heeft civili,a
tiE> het recht zich door p;eweld van wapenen 
\"OOrt te planten? fliedt dE' zekerheid dat 
PE'llO antl(>re natit' op E'<'lll' btgen• trap van he
Rcha.ving staat eene "ju~ta perduellionis 
causa?" 

De schrijver 'chet t de rivilisatie welke En
gelmld deze "va 'tberadeue, brave, godvruch
tige mellScheu," zooals de heer Gibson Bowler 
de bocren in het Brit cbe Parlement be cbre
Y u heeft, "eu,cht op te dringen. Dr. Kuy
pcr vreest niet dat de outwikkeliup; der 
boeren met de langzame schred n maar inte
p;endeel met te snelle vaart zal plaats vinden. 
Niemand heeft echter het recht hun eene 
hliksem-ontwikkeliug op te dringen. Hoe kon 
hPt de bocren baten indien e ne vroegrijpe 
Pvolutie lwn met Euopee,che ondeugden in
ocule~>rde alvoren hunne karakter~ p;enoeg
>:aam !!,evormd waren. .\h·oreu mt'n echter 
Pt'll<l ~E'he<'IE' natiC' kon 'P neu l'll 't ,•olgen~ 
Rig u inzichten be~chav n wa h t <lliereerst 
noodip; E"en goed voorl>eelcl te geven. En!!e
laud had dit nooit gedaan, noch met betrPk
king tot de onderh:mdelingen h h:ij met Pr ... 
torin hetzij met Bloemfontein, noc·h-de 'clnij
ver durft het ter nauwernood te zep:gen-{)p 
het slagveld. De leugenachtig voor~tellingen 

u.s 

in de tekst der blauwe boeken, zooals dr. Clark 
de uitlatingen en verminkingen der "des
patcbe~" genoemd heeft, het p:edrag der En
!!elsche troepen op het slagveld en het onrust
barende aantal oldaten onder de troepen van 
Indie door sypbilis aangelast. worden in be
vestiging dezer beschuldiging aangehaald. 

Denken de moralisten te Londen dat de 
boeren zoo zeer te blameeren ?.ijn iudien zij 
weigeren de . oort van civili atie welke Enge
land hen nanbi dt, zonder resE"rve te accep
tE>eren. 

L\lPJ<:nLU .. I '.UE YDT. CAE AJU :\IK 

·•Hoe 't naa;.tst•tk op te Jo,sen~ HoC' i!> hel 
mogelijk deze lnisterlijke natie die p:edurende 
de geheele eeuw als de meest liberale en pro
~J:re. sieve van allen geëerd werd met de crime 
vnn dezen onbeiligen oorlog te cbargeeren." 

Met bovenstaande voorrede leidt schrijver 
zijn hoofdstuk omtrent Imperialisme in. 
l";ijus inzien~ wordt Engeland in vele opzichten 
door geen ander land overtroffen. Hij belijdt, 
dat indien hij geen Hollander wa hij een 
harer zoons wenscbte t-e zijn. Engelands 
waarheids-liefde tond boven verdenking, baar 
besef van plicht en recht wa ingeboren, bare 
constitutioneele inrichtingen waren het model 
hetwelk algeroeene nnvolging verdiende. Ner
gens was zelfachting beter ontwikkeld. Haar 
literatuur ofschoon inferieur van een arti tiek 
standpunt beschouwd is karakteriktiek voor 
hare juiste gezonde en ernstige opvattingen 
van bet leven. Zelfs in hunne kleeding en de 
:r.org welke zij aan bun lichaam besteden ge
ven zij kenteekenen eener waardigheid WE'lk<'~ 
re peet inboezemt. Hare weldadi!!heid kent. 
~<'l'llE' 1>erken en de ~tandaard harer moraliteit 
taat boven de gentiddelde. Op god diemtig 

gebied marcbeert Engeland aan h t hoofd .Ier 
natiën. Hoe is het dan dat zulk een land ?ulk 
een val had? De oplos ing van dit raadsel ligt 
in de tooverkracbt van Imperiali me opgt!sle
t.-u, ImpC'riali~mE' in de • -ationale ht'teekenis 
genomen en als zulks fundamenteel veJ cbil
ll'nd van hC't individueele Imperiali,me van 
Alexander de Groote of Napoleon. Hlecbt~ 
Pt>nmaal t<' ,·oren heeft zich dit phaeuomcen 
van een nationaal Imperialisme in de historie 
1-(t'Openhaard. Ht't Caesarisme der Romein n 
•·n cl•1 manie Yan het Engl'lsch- Saksi~che Jin
goisme pre enteeren vele punten van analogiE' 
welke zeer intere ante lectuur .-ormen. Dit 
Imperialisme i een kanker welke in de inge
wanden der natie vreet welke even als trep
tococci onopgemerkt in het bloed der ma.«~ 
Rluipt, het vergeeft en het geweten doodt: Dr. 
KnypE>r volgt punt voor punt den gr~1 van 
dit lmp<'riali•nw, <>11 den wrdE"'f<>lijkE'n 1m·loed 
h..tw Ik lwt op clC' ari~tocrat.ie, de Y r
kiezingen de per , publieke opinie en zelfs op 
de Stü.tslieden uitoefent en beweert dat om 



reden dat het Engelsche karakt-er fundamen
teel met zulke edele eigenschappen bedeeld is 
haren val al te noodlottiger zijn zal. Hoe 
hooger men klimt zoo veel grooter de vul. 
De maatschappelijke vooruitgang zoude door 
den val van Enp;eland een harer teerste or
ganen verliezen. De wereld, de schrijver be
weert. klln niet zonder rlit Enp;elanrl hetwelk 
zoo edel, fier en Christelijk geweest is en het 
weer worden kan en dit is de reden dat de 
grootste mannen in het heelal weenen en ver
ontwaardigd zijn te zien boe Engeland vol
houdt in den onrechtvaardigsten oorlog waar
van de negentiende eeuw melding mankt. 
Eene groep van mannen wier moed onze op
rechte bewondering afdwingt en de be;.te 
Gladstoniaansche tradities ophoudt, de heeren 
::'IIorley, Harcourt, Courtney, Stead, Clark, 
Labouchère, Harrison en verschillende an
deren, waken over de heilige schatten der na
tie en disputeeren iederen duim gronds met 
de Jingos. :Mocht Chamberlain komen te val
len, en een beter geadviseerd kabinet liet alle 
geelachten aan wraak varen, zette alle consi
deratie~ voor de militairen op zijde en of
freerde aan een geconfedereerd Zuid-Afrika 
volkomene onafhankelijkheid, slechts 't ooste
lijke gedeelt-e der werkelijke kolonie en eenige 
onontbeerlijke punten aan de kust reservee
rende, clan mag het zijn dat Engeland er no~ 
in laagt haren geduchten vijand in een boncl
genoot te herschapen. Renonceert Eni!:eland 
echter haren droom van Imperialisme niet 
dan z.:tl Imperialisme haren ondergan!l: delvl'n 
('ven als het de ondergang van Romf' bewerkt~> 
in de tijden der oudheid. 

'' PECKS~IFF, PIRATEUR E:\' PH.-\HI
ZEER" (F ARIZEER). 

Dr. Kuyper vreest echter dat Engeland niet 
·nm hare noodlottig-e dwaasheid zal terug trek
ken. Het gevaar ligt in bet ontrouw worden 
aan moreele principe~ en den ont.oereikendl'n 
invloed der Christelijke Kerk. Hij beroept 
zich op den heer Fairfield die gezegd heeft 
" }!oraliteit en Imperialisme zijn niet te con
cilieeren." ~!oraliteit vordert allereer. t een 
onwrikbaar respect voor de rechten van an
deren en een besef van rechtvaardigheid be
neemt Imperialisme zijne stabiliteit. Zooal" 
de heer Th. Ribot zoo duidelijk verklaart. 
heeft, "Het verzwiLkken van het jui~te begrip 
van rechtvaardigheid ruimt het hoofdabstade 
waartep;en Imperialisme in ûjn triomphtocht 
zoude kunnen truikelen uit den '"eg." .\ncl<>rf' 
dociele volgelingen der leer dE'l· tran~formatil' 
beweren dat rechtvaardigheid zich geleidelijk 
als een celvorming weef.,el ontwikkelt· ev<>n 
E'ens als 'Ctilitarisrue het kruipdieJ' in <-<'11' 
\'ogel gemetamorphoseerd hel' ft. Een der 
meest bekende leeraren R. S. de Courtner 
Laffan laat de q uaestie van rechtv I<H'<lighei~l 
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er buiten ; hij geeft toe cht de ;r,aak der boereu 
t>ene rechtvaardige ûjn kan, maar zelfs vol
gens deztJ hypothese WE'rd noch door de En
gelscben noch door hl't Britsche Keizerrijk 
eene enkele moreel!' font gemaakt. Integen
deel hij beweert dat deze gruwelijke oorlog 't 
individueele egoisme ueeft onclE>r<lrukt en hl't· 
in een nationaal egoisme getransformeerd 
heeft hetwelk volgen~ hem moreele V'Orclering 
beduidt. Of de EngelRchcn zich al of niet 
vergissen omtrent de oorzaken van dezen 
oorlog dat blijft voor hem het:r.elfde. Hij i-. 
tevreden dat de vaderlandsliefde welke doo1· 
dezen oorlog werd opgewekt vordering toont 
op den weg na.ar het ideaal. Eu terwijl hij 
cp dezl" 1\'ijze alle qmwstie-. I'Hll rl'cht Pil bii
lijkheid op zijde Rchuift laat deze Engebch" 
prelaat volgen:-" Te werken in de verboaring 
van het gebed van den meester" "Onr,e 
vader die in de hemelen zijt Fw Koninkrijk 
kome." 

De 'chrijver be~chouwt dit als afschuwelijke 
blasphemie maar voegt er bij "Wat kan OJh 
nog redenen tot verwondering gE>ren indien 
het. Darwinisme der natuur toegepast wordt 
op psychologie en 'Ethica. Engeland loopt 
vooral gevaar door den schok van morcele 
stabiliteit te worden weg gesleept en in Kolo
niale zaken is deze neiging veel gepronon
ceerder door de ontegenzeggelijke superiori
teit dN Engel~che vloot en andere oorMken 
welke alle zorgvuldig door den . chrijvl'r ge
nnaliscerd ûjn. De Christelijke beweging in 
Engeland heeft niets gedaan om deze neiging 
te beteugelen. Integendeel zij heeft. alle' 
gedaan haar te bevorderen. DE' Engel~chen 
hebben zich hoe langE>r hoe meer aan het idl-e 
gewend om het Britscbe rijk met God's Ko
ninkrijk te identificeeren en zelfs .IE>zus 
Christus te angliseeren. God heeft het 
Britsche rijk geschapen en uitgebreid en tege
lijkertijd de Engelseh-Christelijke l~>er. De 
ware Imperialist ontdekt in ieder nieu"· grond
gebied een uitbreiding der heilige taak om het 
Evangelie van den Engelsehen Ch1;stns te yer
spreiden. 

De ~chrijver haalt voorbeelden aan vnn elP 
wijze waarop eene verdw,1alde kerk het ge
weten tracht te sus~en en hoe een sot<.'J;olo
<Yisch methodi"me met het oog op het heiligE' 
doel de meest beri"pelijke middE>len heiligt. 
De schrijver beweert dat dergelijkE' t-aal het 
hart ziek maakt en toorn opwekt tPgen clif' 
Rvan<Yelie dienaren dil' den God der l'E'ehtvnar
dighe'fd verraden. Het verklam-t hO<' eeu.
<;ehandelijke overdrijving het mogelijk maakte 
de drie "P's" "Pecksniff, PiratE>ur E'n Phari
r.eër (Farizeër) " toe te pas,en. 

Dr. Kuypor geeft ons te bedenkl'n <lat dit 
bet7.elfde methocli-.me is de-,tijd-; door dr. 
Philip ,.,,rkoudi:J;d: lu:t mc-thO<lisnw, hetwelk 
de ''grooh• trek" iu 1 :-35 uitlokte en hetw0lk 



na eene geheele eeuw van missprongen de 
sporen p:eeft aan het Imperiali~me van Cbam
bPrlain en de sch.mdaligste rechtvaardigheid's 
~cheru1i' onder den dekmantel van .Jezu~ 
Christus en die der :\ahobs der gecharterde 
Maatschappij toelaten. Dat dit alles wordt 
toegelaten onder het vaandel van Christelijk
Imperialisme spelt het grootste gevaar. Het 
:r,ijn de methodisten, ongetwijfeld !}:Oed gezind. 
maar ongelukkigerwijze verdwaald, die in open 
violatie van gevestigde rechten en onver<Phil
lig aan de gruwelen aan een' oorlog: van uit
roeiing verbonden, ûch door de genade God~ 
geroepen gevoelen de goongliceerde Christe
lijke beschaving onder de boeren in Zuid-Afrika 
tE> verspreiden. Het is echter het Calvinismf' 
waaraan de boeren zich vasthouden . Het 
CalvanLme hetwelk de glorie en grootheid der 
Sehotteu wn: pn lwtwelk het gebed der ·' Co
venanterR" almogend maakte. Het- zijn 
f?chter niet de Schotten het is koningin >an 
Engeland die in al haren luister den oorlog 
vo('rt, het is het volk dat hare schatkist vult 
Ü'n eind<' haar in staat te stellen huurbenden 
in te zweren. Ginds zien wij eene g:eheelP 
natie vaders, zoon en kleinzoons die in de-n 
na.un van God voor hun land hun bloed stor
tl'n en die eeno moreele kracht ten toon 
~prf'iden die de wereld in spanning: houdt. De 
auteur prij~t het p:edrag der Vrijst~ters en 
hunne l!;etnuwheid nan hunnen pre~Ident en 
gNlreigdl' broeden. Kain zoude ge~ITa:~.gd 
hebben "Ben ik mijn. broeders boedf'r?" 
mnar 7.ij, ûj wagen hun leven en het l;ven 
hunner kinderen voor hune broeder, . 1\eem 
d<' wt'E'g chaal, plaat.~ in het rechter bekken 
dt> oprechte Christl'lijke held_cn~oed de-r ho<:
r<'n. in bet linkPr bekken de mtnges d('r kapt
tnlisten, de kwakzalverij der Impe-rialisten en 
de dwalingen der Christelijke :\fethodi~ten. 
Nnar welken kant zal de schaal overhellen? 
De ~chrijver herinnert ons dat de7.e Engelsc.l~e 
Christenen oprechte en ernstige menscben ztJn 
en dat deze edele Enl!el~che natie deze hande
lin<Y('n wude vervloeken indien de blinddoek 
ha;r slechh "\'all de oogen virl. Hij vraagt 
on« om op te letten boe de Jingos de7RI1 
blinddoek ~teeds vaster en va~ter knoopeu. 
Werkelijk pene h~:tv~~ cbPnrend~ _rea~iteit. 
welke op eene nfgnJsehJke trap;rdte ~~ mtge
draaid, ef?ne tragecl1e welk(' WIJ ongemteres
sef'nle toeschouwer" mPt rliepe «mart en "\'er
nrrlNing aan"chouwen . 

XFRU\.\ YOOR DF. .\FRD<A.\~DEl~ •. 

T 11 het slot hoofd~tuk onthoudt de schrijver 
zich >an voor,pellingen Mtngaancle het ~-~su!: 
l>\;1t der militaire operaties. Alles w~tt htJ hlJ 
machte i~ h• constateeren i, d:\~ indien En~e
Jnurl zi!'h niet retii'1?P-rl, den -tn]d hardnf'Ji:kig, 
hloedig t>ll lanj.!durig zijn zal. . . \an hun ~'lgt>n 
lot ovPrgelaten, k\mnt>n le hetdE" Repnhl1ekt>n 
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zich niet met Engeland, bijgestaan door hare 
Canadeesche en Australische bondgenoten 
meten. Indien Engeland niPt terug deiw t 
voor alle opofferrigen, hetzij in f'Oldaten het-
7.ij in reputatie of belangen clan is het niet 
orunogelijk dat zij na eenen langen en kost
baren oorlog tijdelijk haren dapperen antago
ni~t onderdrukt. De schrijver gaat de lessen 
na welke de geschiedenis ons geleerd heb ben, 
hij omt de natuurlijke voordealen der boeren 
op en voegt er bij "Y oor alles riskeeren zij 
hun leven niet voor de kapitalisten noch voor 
de gecharterde compagnie noch voor die poli
tieke gril "Paramountcy" genaamd: zij trij
den voor hun bestaan en voor de onafhanke
lijkheid van hun land." "Pro aris et focis" 
(voor haardsteden en altaren). Zij zijn vaders 
van huisgezinnen die bidden en die bij alge
meen accoord in den naam van den God der 
rechtvaardigheid hunne schilden gegrepen heb
ben. Tegen een dergelijke moreale kracht 
hebben kanonnen gewoonlijk weinig effect. 
De schrijver schetst de moeilijkheden waar
mede generaal Roberts te kampen zal hebben 
nadat hij de passen der Draken.<>bergen en 
Spijtfontein geforceerd heeft, nadat Bloem
fontein hezet is en Pretoria in Staat van bell"g 
verkeerd. :'-l"apoleon deed zijne ondervinding 
in Rll8la.nd op en zelfs na de capitu1'ltie van 
Pretoria kan het zijn dat deYaal Rivier voor 
generaal Roberts toont te zijn wat de Bérésina 
was voor den overwinnenden ~apoleon. Dr. 
Kuyper wij t verder op de inwendige verwik
kelingen die zich zullen openbaren ij de invoe
rill!!; n111 algemeent>n militaire.- dien'itplicht, 
op het Iersche element hetwelk m open oppo-
itie i. , op Wales, wier gehechtheid eenen du

hieusen factor is, op den schrik waardoor de 
hurgerkla se zal bevangen worden door de 
enorme krijgskosten. Onder dergelijke om
standigheden kan de ministerieele meerderheid 
!J:emakkelijk verdwijnen, en de populariteit van 
dei hoor Chamberlain gemakkelijk geeclipseerd 
worden. De gevaren van buitenlandscha v~~
'vikkelingen zijn buitendien, be"·eert de schnJ
''er, verre van chimaerisch. De combustibe
len zijn in iederen hoek der wereld opgesta
peld en de geringste vonk kan de conflagratie 
welke sedert 1870 gebroeiel heeft doen ont
vlammen. Maar zegt hij laat on aannemen 
dat Engeland deze ins~laire macht die. in haar 
7.elfgenoegzaamheid ZlCh de ympa.tluen va!1 
alle natien ontvreemd heeft,-al hare moel
lijkheden te boven komt; dat haa~ "~ng
froid" haal' in ~tnat ~telt '11 de klippen tP 
ontduiken dut haar geweten niet ontwaakt en 
dat de belasting betaler het niet moede wordt 
een steeds O"rooter gedeelte zijner verdiensten 
en den bodemloozen put "Zuid-Afrika," te 
werpen. Zelf~ dan ~oude Engt>land.~are moei
lijkheden niet tPn emcle we7.en. ZIJ heeft het 
7.aacl ge,trooid van een' geheimen haat ''an 



~n1 onuitsprekelijken afkMr, va.n een' ondoof
bar~n rassenhaat, en dit za&d zal wortel schie
t~n. De hardnekkigheid ~ 'r boeren is on
wrikbaar. Xooit zullen zij de vrijwillige on
derdanen van Engeland worden. Door over
macht onderdrukt zullen hunne gebeden bij 
naoht en dag naar den troon hunner voorva
ders om verlossing van het juk hetwelk zij 
roort<lurend in hun hart zullen blijven >er
doeken, op ·tijgen. Bij de eerst~ gelegen
heid welke zich voordoet zullen zij den strijd 
hervatten. De eerste oorlog waarin Eu eland 
>erwikkeld is zullen zij de getrouwe bondge
noten van haren vijand zijn. De schrijver 
sluit als volgt:-" l\fL"SCbien zal Engeland er 
i.u slagen de mannen te ontwa.penen, maar zij 
:r.al nooit in staat zijn de boeren vrouwen 
hunne rruohtbaarheid t~ benemen. In min
der clan eene eeuw, dank zij de:r.e ongeloof-
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lijke -vruchtbaarheid zijn de Afrikaanciers T"<~n 
60,000 tot op over een h:llf millioen vermeer
derd. Gedurende de komende eeuw zullen ;r.ij 
tot drie vier ja zelfs vijf millioenen klimmen en 

Zt'ID-AFRIKA. ZAL DE AFRIKAA:\TDERS 
BEHOOREX. 

De \"Touw van generaal Jouhert die hem in 
het· heet<>te Tan het gevecht vergezelde is bet 
ideaal type dezer boer vrouw wier VTucht
haarheid alle berekeningen oveNchrijdt en di<' 
in st.aat i~ al hare kinderen met de nationale 
deugden te inspireeren. Zoo lang als de 
'rransvaalsche leeuwin omringd van hare wel
pen van de hoogte van het Drakensbergte 
tegen de Engelseben brult, z11llen de boeren 
nooit Yoor eeuwig overwo•men zijn." 
~{en bedenke dat het ge.schre>f'n werd in 

het begin van den oorlog. 

~ 
-~-
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'' Het Oorlogs Tooneel.'' 
Bij genoegzame inteekening zal in de XJ<JDERLAXDSCHE TA.AL eene "Gesehieuenis 

van den Oorlog onder bovenstaand opschrift" worden gecompileerd uit de verschillende 
werken in de Ru~>:iscbe, Pt·anscbe, Duitsche en ltaliaansche talen uitgegeven, de 
rapporten der ~1ilitaire Attaché,. doot· de respectieve Regecringen naar het Oodogs
terrein gezonden, bevattende. De critieken der voornaamste Militaire Experts en 
andere onpartijdige bronnen van informatie ZLtllen eveneens geraadpleegd worden ten 
einde een volkomen onbevooroordeeld overzicht, aan inteekenaren te kunnen voorleggen. 

De pl'ijs van een dergelijk histori eh en omvangrijk werk wordt op Tien shillings 
per exemplaar, stevig gebonden, geschat. 

Mocht bovengemeld werk gewenscht worden, zoo gelieve men bieronder gedrukte 
inteeken biljet volgens gemerkte lijn af te scheuren en zorgvuldig ingevuld, mrt remise 
aan de uitgevers te zenden. 

JOHN Rl'fCHIE & CU~, 
Uitgevers, 

:~ Executenrs Kamet·s Gebouwen )e stage 
Postbus R30 \Vaal straat, Kaapjad. 

N.B.-Mocht het bedrag waarvoor is ingeteekend onvoldoende . blijken om de 
publicatie kosten te dekken dan zullen de bijdragen ten volle geretoureerd worden. 
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