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WELEDELE VRIEND! 

VRIJSTATERS! 

BROEDER-AFRIKANERS! 

De ramp, waarmede wij zoo lang 

bedreigd zijn geworden, is einde

lijk over ons gekomen en ons land zal 

in eèn bloedbad gedompeld worden. 

EN WAAROM? 

Laat de Moordenaars, de Vrede

schenders en Tractaatverbrekers, die 

ons aanvallen, dit verklaren. 

Met de hen gewone onbeschaamde 

leugenachtigheid zullen zij nu beweren, 

dat niet ztj, maar wij de aanvallers zijn. 

WIJ, de aanvallers? 

Wie zijn het, die voor maanden lang 

al onze pogingen om het geraken tot 

een vreedzame schikking, met minachting 

en dreigementen hebben beantwoord? 
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Wie zijn het, die voor maanden lang 

troepen uit alle oorden der wereld 

bijeenbrachten, om deze aan onze 

grenzen op te hoopen, tot steuning 

van hunne »vriendschappelijke raad

gevingen ? 

Wie zijn het, die voor jaren lang 

ons beschuldigd hebben verdmkkers en 

tyrannen te zijn ? 

Wie zijn het, die, terwijl zij op 

huichelachtige wijze verklaren onze 

onafhankelijkheid niet te willen schen

den, toch zonder ophouden zich steeds 

op uittartende wijze met onze binnen

landsche wetgeving en administratie 

wenschen te bemoeien? Die ook ons, 

zoowel als hunnen eigen vertegenwoor

diger alhier, op listige wijze uitlokten 

tot het maken van voorstellen die zij 

verklaarden bereid te zijn op hunne 

merieten te overwegen - terwijl zij 

gereed stonden diezelfde voorstelle 

zoodra zij op hunne eigene onbetwist

bare uitnoodiging gemaakt waren -

te verwerpen als eene beleediging der 

• .. 
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Britsche natie aangedaan met het doel 

om twist te zoeken. 

Wie zijn het, die onder het voor

wendsel van de rechten der uitlanders 

te willen handhaven, zich aan den 

kant der kapitalisten en oproermakers 

geschaard hebben, ten einde Naboth's 

wijngaard te mogen veroveren? 

Wie zijn het, die de verraderlijke, 

oproerstokende bende der zoogenaamde 

Liga, hebben aangemoedigd en gesteund, 

niettegenstaande de waarschuwingen 

vari hun eigen Waarnemenden Hoogen 

Commissaris Sir William Butler, een 

oprecht, beroemd en hooggeëerd Gene

raal, en van den heer Schreiner, den 

Eersten Minister van de eenige kolonie 

van beteekenis in Zuid-Afrika? 

Wie zijn het, die met opene oogen 

eene leugenachtige petitie aannamen, 

vol van duizendenvalscheen met bedrog 

verkregen naamteekeningen, zonder te 

onderzoeken of deze echt en vertrouw

baar waren? 

Wie zijn het, die den schandelijken 
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inval van een jameson, niet alleen 

feitelijk ongestraft hebben gelaten, maar 

het ook gedoogd hebben, dat de hoog

geplaatste Imperiale ambtenaren, welke 

zijn medeplichtigen waren, nog steeds 

onder de bescherming en aanmoediging 

van Harer Majesteits Hoogen Commis

saris in Zuid-Afrika en van den Minister 

van Koloniën, op allerlei wijzen, l,and 

en volk in Zuid-Afrika hebben verpest, 

bedreigd en belasterd, gesteund door 

al den invloed, die de Mammon kan 

uitoefenen tot schande van ons tijdperk? 

Wie zijn deze menschen? 

Is het de Hooge Commissaris van 

Hare Majesteit in Zuid-Afrika, Sir 

Alfred MiJner? 

Is het de Minister van Koloniën, de 

heer joseph Chamberlain? 

Is het lord Salisbury en het overige 

Britsche Ministerie? 

Is het Hare Majesteit de KoningW 

en het volk van Engeland? 

Helaas! Nog steeds hadden wij ge

hoopt de laatste twee vragen met neen 
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te kunnen beantwoorden, maar onze 

hoop is verijdeld! 

Het Britsche Ministerie, het Britsche 

Volk en - de edele, vredelievende 

bejaarde Vorstin, door ons tot nu toe 

zoo hoog geëerd, hebben allen of 
toegestemd in de misdaad, die tegen 

ons gepleegd wordt, of zich laten mis

leiden door een man als Chamberlain, 

op eene wijze die een Rechtvaardige 

God niet ongestraft zal laten. Indien 

de volkeren evenals de individuën 

strafbaar zijn wegens het verzuim van 

eene misdaad te beletten, evenzeer als 

voor het bedrijven daarvan, dan zal 

die eerste minister, dat volk, die vorstin 

zich op den oordeelsdag niet achter 

dien Onrechtvaardigen Rentmeester 

kunnen verschuilen. Het volk, dat ras

senhaat heeft aangemoedigd, hun eerste 

leidsman, en hunne gezalfde koningin, 

die zulke gruwelen toelieten, hebben 

zich medeschuldigen gemaakt van den 

misdadiger, en indien nu in Zuid-Afrika 

evenals meer dan honderd jaren geleden 
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in Noord-Amerika I schabot •) het op

schrift zal worden van het beroemde 

Britsche Rijk, aan wien zal dit te wijten 

zijn? Indien de blinden de blinden 

leiden, zullen beiden in de sloot vallen, 

en men zal, wie weet hoe spoedig, van 

dezen onzen vijand moeten verklaren, dat 

wien God wil verdelgen, door Hem eerst 

van het verstand wordt beroofd. 

Het Britsche Rijk is een machtig 

rijk; dit hebben zijne staatsmannen, 

zijne krijgslieden, zijne drukpers, ja 

zelfs zijne priesters ons en de wereld, 

zoo dikwijls en met luider siemme 

verkondigd; maar wij weten dat, wie 

ook machtig is, de Heere onze God 

Almachtig is. 

Broeder Afrikaners! De groote dag 

is aangebroken. De God onzer vaderen 

zal met ons strijden, de Heer wiens 

arm niet verkort is, dat Hij niet helpen 

kan die in de benauwdheid tot Hem 

vluchten. Weg met ons vertrouwen op 

Prinsen, het oog biddend opgeheven 

') Beteekent: de eere is weg. 
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tot God, onzen Banier! In Hem wil en 
wij krachtige daden doen. Evenals het 

machtige Spanje met zijn bloeddorstigen 

Al va en Zijne Onoverwinnelijke Vloot het 

onderspit moesten delven, zoo zal ook 

God onze vijanden in onze hand geven. 
Wie zijn wij dat het machtige Enge

land zijn duizenden huurtroepen tegen 

ons zou afzenden? Een jong en zwak 

volk, klein in aantal, gering in macht. 

Aangelokt door den rijkdom van 
on~e mijnen heeft onze vijand allerlei 

voorwendselen gezocht, waarop zij ons 
zouden kunnen aanvallen. 

Laat hen dit ontkennen en bewijzen, 
indien zij daartoe in staat zijn! 

Wie in Zuid-Afrika, die iets kent van 

onze Geschiedenis, zal hen gelooven? 

Nu eens heette het: de Uitlanders 

worden verdrukt en politieke rechten 

worden hun onthouden. Slechts na een 

zevm-jarig verblijf kunnen zij het zoo 

zeer gewenschte Stemrecht verkrijgen 

en niet na vijf jaren, welk een onge
hoorde gruwel! 
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In Engeland - het vrije Engeland 

zal de nieuwe inwoner mogelijk twaalf 

jaren moeten wachten, vóór hij zijn 

stem zal kunnen uitbrengen op een 

Lid van de 2de Kamer. Van de Eerste 

Kamer (the House of Lords) spreekt 

men zelfs niet; zijn die niet Wetgevers 

bij Erfrecht? maar in onze Republiek 

zal het vijf jaren zijn of - oo{iog! 

Rij monde van Zijn Minister van 

Koloniën matigt zich Engeland het 

recht aan, voor alle Uitlanders in de 

bres te springen, onaangezien tot welke 

nationaliteit zij ook mogen behooren. 

En wat zien wij nu? 

Vooraan op de grenzen, bij en naast 

onze landszonen, staan diezelfde Uit

landers; Hollanders, Amerikanen, Duit

sellers, Ieren, franschen, Belgen en 

Scandinaviërs, ja zelfs Engelschen, in 

groote getale gereed ons land te 

bevrijden van deze zelfopgeworpene 

bescherming der Verdrukten! 

Voorwaar, een fraaie • Beschermer 

der Verdrukten . is dat volk, dat van 
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af het bestaan onzer Natie de ver

drukker van Afrikaner en Inboorling is 

geweest; 

Van af Slachters-Nek tot aan Langnek, 

van af de Conventie van Pretoria tot 

aan de Conferentie te Bloemfontein, 

altijd waren zij Tractaatverbrekers en 

Roovers! 

De diamantvelden van Kimberley en 

de schoone dreven van Natal werden 

ons ontnomen en nu begeeren zij de 

goudvelden van Witwatersrand! 

Waar zit Waterboer vandaag? Hij 

die tegen den Vrijstaat moest worden 

beschermd en nu geen duim grond 

meer bezit! 

Waar ligt Lobengula heden in zijn 

onbekend graf, en welke Vrijbuiters en 

fortuinzoekers bezitten zijn land? 

Waar zijn de Hoofden der Bechuana

stammen en wie zijn de tegenwoordige 

grondbezitters daar thans? 

Is het niet dat volk, dat evenals de 

Pharizeër van ouds God dankt, dat hij 

niet is, gelijk de anderen? 
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Leest de Geschiedenis van Zuid

Afrika en vraagt u zeiven: Is de 

Engelsche Regeering tot een zegen of 

wel tot een vloek voor dezen Zuidhoek 

geweest? 

Broeder-Afrikaners ! Nogmaals de 

dag, waarop groote dingen van ons 

verwacht worden, is aangebroken! De 

oorlogszon is gerezen! Wat ,zal het 

zijn? Een verwoest en geknecht Zuid

Afrika, of - een vrij, Vereenigd Zuid

Afrika? 

Komt, staan wij zij aan zij en doen 

wij als mannen onze heilige plicht! De 

Heer der Heirscharen zelf zal onze 

Leidsman zijn. 

Weest welgemoed! 

f . w. REITZ. 

J 
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