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DE ZUID-AFRIKAANSCHE QUAESTIE. 
Door een Eng-elsch-Afrikaansche 

(OLIVE SCHREINER.) 

Hoe het ook zij - toch bidden wij 
Dat eens de dag 1nag komen, 

Dat deugd en waard' - hun plaats op aard' 
Zal hebben ingenotnen. 

Dat moet zoo ! - dat zal zoo ! 
Het menschdom zal de wereld door, 

Verbroederd zijn, - dat zal zoo! 

(( (,J{e-~ 11/W Z1-VCl-cvt-d 1-Ve-d~ ~tt 

u ll'at1A; a~~Ce-Ht, die ~ ft,e;t Z'Wl"lct/vd H011~C>lt" 
(( 'ha -:;'WCl-Ci1/d V~~att." 

Z11jne- 'P{a,a,t", 
z-wU0n doo1/ 

In de laabte weken 'Werden in de kolommen der nieuwsbladen tal van opinies 
gegeven. De werkman, nog slechts sedert enkele maanden uit Engeland, heeft verzet 
aangeteekend tegen de kui1JerUen, welke oorlog ten doel hr.bhen, en waardoor hij de 
bescherming, welke hij thans geniet trgen den dwang van hen die hem werk geven, zou 
verliezen. Journalisten, nog maar sedert enkele jaren, maanden of weken uit Europa, 
hebben geseh!'even, niet zoo zeP.r een vcrlangen naar oorlog uitdmkkende, als wel te 
kennen gevende, dat het mogelijk goecl zonde we7en, indien deze golf der verwoeE:ting 
over Zuid-Afrika stroomde: en wel voornamelijk over da.t gedeelte hvtwelk het rUkste is 
aan mineralen. en daarom des te meer begeerlijk. Zoowel Europeanen ab Afrikanrrs 
heblwn <laartcgen gesehreven met het doel den oorlog af te keuren, wegens ht't onnoe
melijk leed en vcrlies dat er· door veroorzaakt zo11 worden aan de verschillenrle men
schon. llullandscl!e en En~elsche Afrikanrr~ hehhen ook niet stil gezeten (getnige de 

• degelijke en krachtige brief, gedateerd uit Vrededorp, welke een paar dagen geleden 
Yerscheen) en aangetoond, dat een oorlog onrechtvaardig met betrekking tot de bevol
king van Zuid-Afi'ika zou zijn, alsrnerle eene schending van verdragen en gesteld ver
trouwen. 

Doch, te midden van ;dit lwor van opinies, is er <'•én stem, die, hoewel gehoord, 
IJOO' niet is gehoord met die durdelijkheid en volbeid, welke haar gezag mag eischf:'n: 
het is de stem van den in Afl'ika geboren Engel~chman, die Engeland lief heeft, de man 
die geboren in Zni·l-Afrika en het winnende, zooals alle mannen, die mannen zUn, hun 
geboorteland liefhebben. nochtans een Engelschman is gehecht aan Enp:eland niet slechts 
doot· banden des blocds, maar door flen veel sterkeren har·tstocht, welke alleen door 
persoonlijke aanraking ontstaat. Onze positie is oenig, en hPt schijnt haast, dat b~j den 
tcgenwoordigeu stnnrl van zaken in Zuid-Afrika, wij nitv~rkoren zijn voor een speciale 
r·oeping, wdke ons. wat h0t ons ook moge kosten, den plicht oplegt onze stem te doen 
boort•n en ons aandeel te nemen in het leven van beide onze naties, op het meest 
kritieke tijdsgewricht. 

\Vant laat ons nauwkeurig nagaau wat onze positie is. 
In Zuid-Afrika geboren, vestigden wij het eerst onze blikken op de Af1:'ikaansclte 

heuvels en vlakten, die ons omringen, om ons heen; van andere afkomst, maar met ons 
in het lnnd geboren, door geboorte onze broeders, waren er mannen van een andeL' 
blank ras, 01i w~j groeiden naast elkander op. Is het Vl'eernd, dat gel~jk alle levende 
zielen met een hat't in hun boezem, wij rlit land leerden lirt' hebben, in hetwelk wij het 
eerste levenslicht aansehouwden? Is het vreemd. dat wij die licfäe voor het land in 
ollZe haL'ten bcwaaJ·den. toen wij latee grdurencle maanden of jaren aan gPne zijde van 
Jen neeaan vertoefden'? Is het vreemd, dat toen wij op de Alpen stonrlen en neer
blikten op de meren en wourlen van Zwitserland, \VU hebben gezegd: <<Dit is schoon, 
maar ''oor ons is Zuid-Afrika schooner? » D,tt, toen wij op de11 top van den kathedraal 
te ·Milaan stonden. en onze oogen lieten weiden oYer de uitgestrekte vlakten van Lom
bardije, wij gezegd hebben: ~<Dit is grootscb, maar grooto;;chet· z\jn voor ons de breede 
vlakten van A1rilm met huar hruinc kopjes zich koesterende in den helderen zonne
scbijn ?» Is lret vreemrl, dat na langu jaren van afwezigheirl, jaren misschien van sur.ces 
en van genot, ont,pruitPnde uit vriendschap en jeugd, wanneer ons schip ank.-jrc e in 
het gezicht van de Tafelbaai en de trotsche Tafelberg voor ons opdoemde, dat dan een 
vreugdekreet in ons opwelde, en dat toen wij de zwarte mannrn met bun blinkend vel, bezig 
l!let het ontladen in de dokken, en het gt~baarcle gelaat van Afrikaners. gebruinel dool' 
onze Al'ribansche zou aanschouwden en wij opnieuw den voet mm den wal zetten op den 
dierbaren ouden grond, dat onze harten toen hebben gej nicht: «Wij zijn Afrikaners. 
\Vij zijn teruggekeerd tot ons Land en tot ons Volk!)) ls het vreemd dat wa.nn et• wij 
ons in andere landen bevinrien, en vreezPnde rht de dnod ons nadr•rt, wij zeggen: 
«Breng mij t.erug. \\ïj rnogen Y:lll !tam· verw~iderd wonen, maar wanneer we zijn 
o·estorven, moeten wrj rusten nan haar boezem. Begraaf ons tusscLen de kopjes, waar 
~ij sperld<'n toen wij nog kinni'rr.n wm·r·n en laten de ijzerklip en het roode 7.and ons 
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bedekken.>) Is het \TPt •mrl, dat wam· wij ook mog('n \ï'J·toevl~ll, wij all~n ü1 ons Yaderlan<l 
verlanaen te ~ten·en, en dat lens de tijd aanhreekt, \vaarop WIJ geyoel<'n, dat een 
kÏeine 0 hanrlvol Y<lll onze eig('n roode, .\frilm~~~sehe aarde t~lls rxwet· waard is dan fl.IJern 
of ·sucees? Is het \Te<'tJHI, dat wnnncPJ ' de t\l_r_l Yan sp:mnlllg en .gC'm~n· ,·oor· uns lund 
annbreekt dat \\'iJ dan outwareu hetg(>cn Wl.J ~J_ns \'Onr·_hclm nnssel11en s ll~e l!ts Hauw 
bewust w~trcn. lil. dat wij zijn t\frikaucr:::, tlat \\~I YOo!: d~t land en ;olk ko~den levcn,
des\·ereiscllt, knnrlcn stenen! ls het \'reemtl, rlat_ Wl.J d1t gc'YO_<:lcn! D~ Sehot gevoe_lt 
het voor zijn 111et heide hegroeirle hPuvelen; rle Zw1tscr vonr zunc vnlleten. .\llen dte 
waarlUk m0nscl1 zij1~ wwoC'_Icn het ''?.or _het lawl l111r_mer geboorte·. . 

\Vat vrePmd IS ts met, dat WIJ rltt gpvoel bcztttnn, mnar dat daarnaast ecll andet 
lrevoel bestttat. \V ij ~ümwn A Cri ka. maar wij mimwn Engeland f'\·enccm. Drzc liefde 
~oor En(reland he~taat niet allecll daariJL <lat wannrer \Vij voor de eerste maal rle oude 
-bakermat van 011~ Yolk Luzoeken. wij huar lJodc'm betreden met dat m1tzag en rüen 
em·bied wl'1kcn men gevoe lt, als men een oudt> katheelraai binnengaat. \Yaar rlc over
blij fsel~n rusten YUil ~alrijku groote doo<len uit het ve~INlPn; ook ni~t daarin da~ OYer
eenkomst ill taal c'n ltttcrutuur ons aanlukl:;en,- -eVL'Ill11Ln op gt'onçl lnervnn dat WlJ op het 
een of ander Stads- of Dorpskerk hof naast de graven kunnen staan YêUt onze voOl·vadcren 
om in rle ,·crmn1mdc gesteenten de nanten tl' ontcijfet·en, die ons zoo gorrl hckrnd zijn 
in Aft•ika t·n welke wij zelf drnge11: zelfs niet doordat \Yij nog kunnen toeven, in het 
portnal der kerk waar onze, ouders. in den ec:ht \Yerrkn verhon<lcn. alv?_rens naal_' het 
verre Zuiden te trekken. Neen, bulten en behalve al deze onpcrf:oonllJke en mm of 
meer intelledueele banden. vorn1en wij l'en persoonl~jken band met Engeland. Hetzij 
wij derwaarts gingen als student nan een College or l'nhersiteit: hetzij ter beoeüming 
van Kunst en Lit1eratunr. o[' \'oor hrt l1 'PlC!l vau <~en beroep, immer na verloop van 
tijd gevoelden wc ons aau het gehecht door een netwerk van tecdere banden; daar 
werrl de hechtste vriendschap gesloten~ die ons llill't ooit zal kennen, zooals ze alleen 
kan geslotrn worden in de lentP rlcs levens: <laar putten wij rle Perste diepe levens
wijsheid. on rijpten in ous ~edachten r!ic wc mei ons zullen dragen tot het graf. Na 
ycrloop van jaren, missr·hien zeer Yele ja ren, \vanneer wi.i terugkeer-en, zal aan de 
muren onzer stmleerkamer in Zuid-Afl'ika. rle oude riem nog beYestigd zijn, waa.rmede 
wjj onze eerste oYenvimling hen)('bten in d~n weclf'trijcl op Cam _of Theems. al_s ~en 
herinnering aan l1et verleden; en de gez1chten der mannen, cl10 onze overwmnmg 
deelden zullen nog op ons neerbl ikken mn dt> wan•lcn der r·el. De berinnering aan 
zijn Alma :\fater ~~an rlcl! Engelsch_man l!iet die~ban.rder .. zijn_,_ d~_n hem, die .?r duiz_enden 
mij I en yan Ycrw,wlenl 111 het Zmclen ~ü, . ~n clte. tcrwlJ I hlJ z~J n Jaa~sto ,PlJ p A fr~lmal!
sche Doer- of 1tan::;vaaltnbak rookt, rllkWlJls denkt aan de clagen. d10 mmmer mt ZIJII 
geheugen zullen gn~.n: tn·~nden op de rider met blijde gez~chten en zachte stemmen; 
lange middemacbtcll.JkC b1,1ecnkornsten ronclcnn helder oplhkkerende vuren, \Yanneer 
even jeugdigP rn vm·ig~: i:ite\rl:nen (•n harten als bet onze alle problemen van bet 
Heelal besprak1'L1 en \V~J nns .~n rlen maalstroom Yan bei leven wenschten te begeven . 
teneinde ze op te losseJl.-ZlJ keeren tot ons terng met al den glans en de 
heerlijkheid, die alleen mm de herinneringen der jeugd eigen zijn, en voor Yelen onzer 
is èle· herinnering nan het mistige Londen _onuitwi~chhaar verhon_den met do diepste 
ontroering! de verheven.~te ~n ~d\lste :t~mcloemugen, .~w ons hart ~01t heeft gekend. De 
stoombooten die Wt~kellJks m Zmd-Afnka komen, znn voor ons met alleen vaartuicren 
die nieuws brenl!~n van vreemde landen; rvenmin brengen z1j ons alleen voedsel ~001; 
ons verstandelijk leven; zij brengen ons: 

(( . ~IEU\VS VAN HUIS». 

ln de huiwu van Londen, in de Yil1a's ten platte lande, in de Engelsche fabrieks
steden daar zijn mannen en \Tonwen, wier leven en "'~1·ken, wiel' wel en wee ons ]1art 
volgt ten einde toe, en eYenzoo hun h,trien het onze. C'H over ile zee(~n zul len onze 
banden immer samrngestrengeld zi.in met de hunne. 

Onze arbeid, oris huis. ons dag lijkseh brood, dat alles moge in Zllirl- Afrika zijn 
maar nen band 'ier Liefde zoo sterk. d:1t GliOO 1nijlPn zr"<~ hem we l kan 11itrekkcn, 1nàar: 
ni!'llmer . breken,. Zlllk een .. b~~1d ve~·etnigt on~ m_et het Land eu <le Vrien(ten, die wij 
mmden m onze Jeugd. \V~J ZJ.Jn Afnbners, ill<lar mtcllectuecle s~·mpatlncën, o-ewoonten 
persoonl~jkc gcwnarwordingen !JPhben gemaakt, dat wij diep wortel l1ebbcr{' geschote1; 

aan gene zijde van den Oceaan; en wanneer het ons plotseling in gedachten komt dat 
wij misschien de oude straten niet weder zulle11 bewandelen en de oude banflen' niet 
weder zullen drukken, dan gevoele11 wij een smart. welke z~i alleen kunnen beseiTen 
die met hart en ziel aan twee Janden zijn gehecht. \Yi.i z\jn Afrikaners. maar wij zij~ 
niet Afrikaners allePn . wi.i zijn ook EngPlsr~ben: · 

l.ief klein eiland 
Ons hart in de zee. 

Indien morgen v~jandclij ke vloten Engeland in het nauw brachten en vreetmie 
troepen haar bodem drukten, zij zou niet noodig hebhen ons te roepen, wij zouden haar 
bijstnan, eer zij had gesproken. Dat is onze jni!';tc positie. · 

• 
1a_ast on_s in Zuid-A frik~ wonen _andere l\ f:rikar~erf':, . wier positie niet precies 

dezelfde 1s en met dez.~lfde kan ZlJll . ~ls ~lle Yan ons., . l\hn ot n:eer van ons verwijderd 
staan aan de Pene zude nm ons, d1e Engelsclle Ainkaners. che tot het En<relsche ras 
behoorenrle. f{Jrl1 weinig nf niets van EngeJanrl nl'wctcn. De groot011ders nen niet de 
onders va~. zoodanige mm:nen heLben l•~ngel:md Yc~·latel!: .ój zij~1 er troiscll op Engel
sehrn te Z\Jll, trotseh op l<..JJgelands grontsehc gcselHedems en hnar groote manne11 zooals 
ee~1. man tt;o~seh is op cle fau~ilic van zi.jn G~·ootn_1ncder; dot..:_b voor ui les is hij es~entieel 
AfnkatJer. ZIJ wensellen dat T!-ngeland zteh mtbrmdt e11 bloeit en vcrlat1uen met haar in 
harmonÎf' in e('ndracht te le\·en, zoolang als zij zich maat· niet bemoeit ~net de binnen
lan(b•:h~ aangelegenhed~n van Zuid-Afrika_; tlo~h zij gevoelen niet en kunnen niet ge
voelen J~g~ns haar als cheg~ne~~ van ons, \~JCr ht-fde persoonlijk is r·n wier intellectuPele 
sympatlueen Yoor een aanztenhJk deel m Engeland <:oncentreeren. 

. . Xog Ycrder mn ons verwijderd ~taa~ aan dezelfdr zijde onze oudste, blanke mede
A fr1kaners, waarvan velen oorspronkehJ k m~t v~n Engelsch bloed zijn. 

Alltoewel onclet' deze eerste blanke mumgrallten, welke ons een drietal eeuwen 
vooruitgingPil naar .~uirl-.\_frika . toch nog enkelen w1~ren met Engclscbe namen, en 
aJh,Je\vel door hnwel~]ken J,_,ngelsdre en Holla.ndsd1e Afnkaners zich iefleren dag L'n elk 
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nur ~amensmelten. waren toel1 ric groote m0erdcrheifl nm hen Hollanders uit Holland en 
L•'ricslanrl, alsmede enkele Zweden. Duitsehers l'll Denen. tcnviillttter· een groote hoeveel
lw1d Hugenoten-bloert uit Frankrijk zieh met lwt hunn1· vcrm;'IJ!.!:<lf'. neze mannen be
h~_ord_en voomamolijk tot dat volk hetwelk in de IGrlc oeuw PlJlllips en het ~paanschf' 
Hr.Jk m het nauw brachten t:>n (len cei'stcn genadeslag g,tveH aan dat mttl'lttig<' Rijk van 
Wiens <lood~nik wij heden ten dage getuigen zijn. Een moec!ig, vrij en onverscb1;okken volkl 
met het blocel der oude Zeekoningen in cle aderen: een t<tk van dat oude Teutonenras dat 
door de Angelenen Saksrn in Engeland lnvant en er rle Britten onde1 wierp un ,,·aana~ ctc 
Franken Gallii; binnentrokken en i!at zich over gansebP J<:nropa vers'preidde. Het is 
een natie, die van alle Europee che Yolk~_reo . het Engebcl_rc' lret meest nabijkomt; in 
taal, gestalte en gelaatstrekhn llen gel~Jkenclo alsmede m ecu zekel'c onwrikbare 
volharding en een onvervreemdbnren, onuitroeibare1r zucht naa1· persoonlijke vrijheid. 
ZelXs ten t~jde van I1et Des~11ur der Hollan_dschc Qostlndisr. he Compagnie, wàrcn zi] niet 
Hlt~1d rustig en vnldPn mets weten van mmengmg en regecring van buiten. Geducig 
voelden zij zich «onderdrukt>) en hun geweren nemende en vrouw en kinderen verza
melende en alles ~vat zU hadJ.en b}jeenbrcngcnde. hun wagens inspannende, vcrlieten 
zij den schrvlen disch der b.'schavmg en trokken in de wildernis om vrijheid te 
verkrijgen voor hen en hun nakomelin~en. . · 

. In 170~>, ve~kreeg. Engeland de Kaap, als een resultaat _yan Europeescha compli-
caties, eu het Zmd-Afr1kaansche Yolk. kwam, zonLler dat ZIJ znlks vrm hunoen kant 
hadden verzocht of lmn verlangen er toe hadden te kennen ge(reycn ondet· En aelands 
bestuur. Engelancl verl_\et de.Kuap in 1808, maar tengev~lge va1~ nie~we verand~ringen 
in Europa, berkreeg ZIJ de l\.aap m ·lROû, en sedert 1s ZIJ rle beschermster onzer zeeën 
geweest, en de sterk~to rnaebt in ons ht!~d. Sinds die11 tijd gedurende de laatste flO 
jaa.r zijn er langzamerhand Engelsehen hiJ de bevolkin~ gekomen, maar de personen 
van Hollandsche afkomst ,·ormrn nog de meerderheid van de blanke Afrikaners over 
de lengte en b~eedte van de I~~ap Ko_lou_ie, den VrUsta~t en den Transvaal; O[) dit 
oogenblik zijn z1j zelfs zon .. talqJk. dat melton d~ vrcemdclmgon Yan de Transvaa sche 
goudvelden er nog worJen blJW'v.oegcl. de vorhoudmg tusschen hen en d!c van Engelsche 
afkomst waarschijnlijk ongeveer IS van t\vec tegen een. 

Zoo werden wij die van Lngelsclw afkomst zijn, de stiefmoeder mn dit Zuid
Afrikaansche volk. 

"Wij Engelsehen zijn Yan een fier ra'. \ Vaarsch~jn lijk is e1· niemand onzer met 
nog et:ln droppel .Engelsch bloed _in de. aderen, .(.lie _ni~t trotscll is dat te weten. "Wij 
zijn een dapper en wat ons zeli betreft, een vrlJbeidhevenrl ras: de besten ónder ons 
hebben nocr edeler hoedanigheden, wij hebben (le rechtvaardigheid lief; w\i bewonderen 
moed en ~r~jbeidsliefdo zoowel in anderen als in ons zelf; en wij kunnen er moeil~jk 
toe overgaan den zwakke den vor.t op den nek te zetten: wij kunnen den Yoet niet 
neerdrukken. 

Somwijlen. betz~j ab individuen, he!zi.i als een natiC'. zijn wi.i in staat tot het 
Yerrichten der heldhartigste moreelo d tarl. Het hart popelt van lîel'heid \Yanneer wij 
teclenken. wat door Engelsehen op ,·erschillendc Ujdeu en op ,·crschillencle pluatsc11 
werd acdaan voor u~jl1eicl en recht, terwijl z~j op geen bolooning konden rekenen, en 
er niet· bij baddon . te \vinnen., Zt1lk een. daad ~an reel~tva:mligl~~id werd namens .(~C 
Engelsche natie vetTJcllt door Crlanstone m bet Jaar ·18Hl, toen llu den Transvaal Z1.111 
onafhankelijkheid terug~af, welke dezen Staat ten onrechte \\'as ontnomen. lk zal niet 
beweren, dat de politiek niets t~. doen had met deze ~aad vau den ':erst3:ndigen ouden 
man. Ongetwijfeld bespeun.k z_un sche~'pen arc~udsbhk d~ \\'aarheHL d1e de . ga.nsr.he 
geschiedenis leert, dat een kolonie vau afstammelingen del' fentonen alleen voortdurend 
in harmonie en oendracht met het Moederland kan leven. wanneer er een band der 
liefäe wedrrzijds('he c.:ympathie, en eor·bied bestaat. 

' Het kind mag door gc:veld ~ot gelw?rzaao:heid gebra!5ht wor·dmt; doch d_e tijd rolt 
,·oort en het kind wordt eell JOngeling; de .1ongehng mag men tot gclroorzaamlle1d kunnen 
dwingen, doch de tiag komt dat de jongeling eon man wot·dt. wu1mee>r dwa~g onmogelijk is. 
De jongen zou kunru1 geel wongen worden, doch de dag komt da.t do JOngen een man 
wordt, ·dan k:m er ge. •n thmng m~er zijn. Inclie!l de mo~der dt' g~negeulleid van ~.on 
man wensebt te behouden moet ZlJ (he van den .1ongen wmnen. Dlt zag ook de WlJZC 
oude man· doel! i.k geloof dat boven en behalve de wijsheid. hij lwt recht zag en zijn1· 
handelwijz~ was niet mindor helc~haftig, omdat zij verstandig was, want andere menschon 
zien de wanrheid, doch hel1ben met de moed om d~arnaar te handelen en 1_1_emen oogen
blikkelijk verli 2s aan als con _voOJ·de~l dat orer· ~~uwen kan l~?pen. W ~~ 8ngelsd1~11 
zijn rnenschen 1.onder vree~ en 1n hooi~zaak gel.?of __ lk wel dat WlJ _naar rechtvaa.rdlgheHl 
streven, doch wij hebben (10~ O!!ze fouten, WIJ zun .. gc~.n symput1seh _ _volk of een volk 
dat spoedig iets verstaat; WlJ z~Jn langsaam en Wl.J zl.Jll trotsr.h; WIJ worden als het 
ware ingesloten door een zeker 

PANTSEH VAN HARDNEKKIGL•: TERUGHOUJHNG. 
l~r z\jn ·waarschijnlijk weinige onzer die zjcb ~~~et eenigerrnato bewust z~jn van dezP 
fout in onze eigene personer:; het kan e~n iout Z\Jn verbonden. met onze beste deugcl_en, 
dorh niettegenstaande dat J!'; het oen fo11t, en een zeer ernstige zelf:-;. met betrekklng 
tot onze verhoudingeu met Ynlkeren die onder onze Hegeering k(nnen. \.Vij mogen en 
,·erlangen over het algemeen ook ernstig, rechtvar.trdigheid; w~j mogen geen verlangen 
hebben om te onderdrukken 1 doch wij begrijpen niet gemakkcl~jl~ helweiten en toestandeu 
al'gesch~;ideu Yan onze eigene. Hier en daar zijn groote Engel~(·IJen als elders ook in 
de Zuid-Afl'ikaanschc Gesdüc·denis voorgekomen (_zooals Williurn Porter en Sir Georcre 
Grey) die in staat zijn geweest zich vol symvathie te vereenigen met het leven van ~e 
mensellen om hen heen , om hen lief te hebben en zoodoende hunne behoeften te 
hegr~jpen en hunne genegenhei!l te winnen. Zulke men~dlCn zijn do brandende en 
~chijnende lichten Yan ons Imperiaal en Kolnniaal systeem, doch z~J zijn niet algemeen. 
Zonder twijfel wnren de ambtenaren die in vroeger dagen wenleH uitgezonden om de 
Kaap te besturen over het algemeen mannen dil' in alle ernst hun plicht v>enschten te 
doen; doch de mensellen die zij hesturen 1nocsten begrepen zij niet altijd. Zij waren 
over het algemeen eenvoudige soldaten dapper zouder vrees· en rechtschapen als <le 
Engelsche soldaat al gauw is, doch 1.0et harde militaire opvattingen van bestuur en 
discipline. Onze IJollandsdw mede-Afrikanors zijn een eigenaardig volk. Krachtig, 
IJesloten. hartstochtelijk. !!let een hartstocht diep in bnn binnenste verborgen, zijn zU 
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teaelijkertijd het zachtmoedigste en meest gedetermi!Jeerde volk. Wanneer gij tracht 
h[n te iiwingen zijn zij zoo hard als staal met lJzer om.gev~n, doch wanneer. hen 
gent genbeid en sympathie wordt _aangeboden hea~hvoorden ZIJ dw op zulk ~e.l?- rmmen 
en edelmoedi&e schaal als misscbwn gel"n an~er 1<..uropeescb volk zal lloen. ZIJ kunnen 
uemakkelijk eéns bedrogen worden, doch n~?'lmer tw~emaal. Onder de rnw~te bolstee 
~an den Iandclüke boel' ligt een verwon~erhJk gevoeltgc llatuur en een ~esef van pe~~
soonlijke waardigheüi.: een volk dat noolt een welrlaad vergeet en ook met yemakkel"!)k 
Pen onucht vergf'et. 

Onze ambtenaren begrepen hen niet alt~jd; zij maakte? geen voorzieningen voor 
een r:.ls dappere wUt~ ma11n~n een land bewonende dat ZlJ door: d~ kracht van hun 
eigen armen van wilden en w1lde beesten hadden overwonnen. en ~Ie m. de handen van 
een vreemde Regeering werden overge.geven zo~1der l~.un toestemmmg ?f ver~:;tngen; en 
de eigenaardigheden die ontstonden mt hun. w1l~ .vriJ leven werden met. altiJ.d. sympa
tetisch beerrepen ja zelf:; lwn dcalcct, tle Zmd-.\lnkaansehe Taal een Zmd-Atnkaansch 
O'ewas dat 0 hen 'too na ter harte gaat zoowel n.b allen onzer, die ingeboren en Zuid
A.frika·tnscbe voertbrengselen lief hebben. werd 11iet ~·ympatetisch en zacht behandeld. De 
roanne'n die het wel meenden beproPülen op mili1aire wijze gb\veld met dit heftige, zachte, 
g;voelige, vrije volk waar zij .~en vr\jgevige en bl'grijpcl~jke menscldieve~.dheid ha1lden 
moeten uitoefenen en wanneer ZlJ recht deden(zooals t1ren de slaven werden vnJgesteld)deden 
zij dit dikwijls op' zulke eene ~ijze rlat het.zony;ocd als verkeer~ werd. ;Een weinig Yan die 
hoogere en uitae::;trekter tèik1 dte VO(Jrtvloeit mt een menschelqk begnp van eens ;~nders 
moeilijkheden ~n behoeften, zon, indirn in vroeg('!' riagen in praktijk gebracht, Zuid-Afrika 
belJOed hebben voor alle moeilijk heden tusschen blanke 1 a::;spn; die takt echterwerd niet en 
kon onder de bestaandn toestanden wellieht, llÎ'!t worrlen uitgevoerd, De harten van 
het' volk leden onder de onbuigzame ijzeren règeer ing. In 18'15 vond er een opstand 
plaats, die werd onderdruk~: lttd.ien d~. reitiger ~~~r spoor over de lijn van Por~ Elizabeth 
naar KimbPrley gaat, zal b~J, eemge ID\JIPn voorhq Cookhouse, aan eene opemng komen 
tusschen twee l1euvels; aan zijn rechterzijde vloeit dt> Vischrivier. aan z\in linkerz~jde 
<Ie twee heuvels verbindende, is een strook lands, die in Zuid-Afrik a een« Nek>> genoemd 
wordt. Dit is eene plaats .die ~~~ na~l~nkenrle ~ngelschman met diepe smat't voorbij gaat. 
ln het jaar 1815 werden lner :'IJf Afnkaners, dte aan den opstand hadde.n deelp;euomen, 
opcrebangen, en de vrouwen .die naast hen h·1dclen gevochten (want de Zutd-Afnkaansche 
vr3uw lteeft ~teeds naast den man gestaan in al zij u \ er k en zorgen) werden genood
zaakt er bij te staan en er naar te kijken. De menigte mede-Afrikaners, die bij hen 
stonden, geloofden en 

HOOPTE TEGEN ALLES IN 

tot op het laatste oogen blik, dat een opschorting.zou plaats vinden. Lord Charles Somerset 
ga.!' hiertoe geen opdracht en het tlrama werd mtgevoerrl. JJe plaats wnrdt heden gPnoemd 
t< Slachtersnek ll. Ieder Zuid-Afrikaan~ch kind kent die geschie ienis. Technisch heeft 
eenio·c reaeering het recht om zoodanige personen als 1egen ltare regeering opstaan. op 
te h~nge~ .Oppervlakk~g is. !1et ~en kort~ w~g voor alle rPgeeringen om ~ene mu~ilijk
heid te beëmd1~en. H1stonsch rs het chkWlJls bevonden gewordt'n~ dat dlt de WIJZe is 
om ze omchadelijk te maken. \Vij kunnPn voor een oogenblik datgene onderdrukken 
dat door zijn bloedbad zkh nog ver:.-chrikkelijket· opheft. De fuut, die in '1815 door 
Lord Cbades Somerset werd gcma.akt, was gt·lijk de fou die in '189ü door President 
Kruaer zou zijn gem;rakt, inrlien hij, in pluuts van het voorrecht van genade en groot
moedigheid uit ie oefenen, lret handjevol samenzweerders had vernietigd, die rlen' Staat 
trachtten te niet te doen. Bt'iden 1.0uden binnen hun v. et tig recht ~ebandcld hebben 
doch de T• ansvaal zou gefaaJ,I hebben dat pad te vinden, dut hooger loopt dan bet pad 
van louter wet en hetwelk naar het liclrt loopt. Gelukkig voor Zuid-Afrika vond onze 
kleine Rr pub I iek dit pad. 

Het gevolg dat de scherpe. militaire regeering aan de Kaap had was, dat mannen 
en vrouwen met eene wonrle m. hun tt·o~scbe barten V<~ortgi~gen zich te verwijderen 
van een controleerende macht, dte hen m~-'t ver.tond. ~omrrut,e hunner trokken over 
dP- Oraujerivier en schaarden zirh bij de oude voortrekkers die reeds het lund, nu bekend 
als de Vrijstaat, wayen ingPtr'o~~en . Engelan1l behield een z~l·er werkelijke souvereiniteit 
over dat grondgeblled, totdttt z~J, moede geworde11 vun de mtgawn die lwt haar kostte 
zich in 1854 terugtrok, nietteü;enstaande de reprcseutaties van zekere der inwoners di~ 
eene .deputatie naar E~gelalld znnrle11 om .l:aar· t~ ver zoeken ~het te behouden. Daarop 
orgamseerd~n de mPnsc ~~n een onafhankeliJke~ ~taat en een onafhankel~jke Regeering; 
PTl het landJe hoo1dzakel1Jk bevolkt diJOl' men ellen van llolland~ehe at'kum~t. doch vooe 
een groot deel vcrmPngd met Engelsrhen die met hen leefden in termen van de crroutste 
genegenheid en eenlreicl, is geworden een van de meest 0 

VOORSPOEDIGE. BESTGEREGEERDE EN VREDELIEVENSTE 

ma 1tschappijen op de aarde. 
Anderen . verreweg het grootste gedeeltü van het volk, trokken verder zij trokken 

d.e Yaa~rivier uver eu in_ dat wild.~ Noorde~ijlü'. land, waar geen voet. yan een E~gelschman 
ziCl oOit had geplant, stichtten ZIJ, na eemge.Jaren. de. dappere kleme Republiek die we 
heden allen kennen als de TransvaaL J I oe d1e Republn·k werd acsticht is eene aeschie-
denis die wij allen kennen. <::> n 

Alleen, en zonder steun van eenige groote Imperiale of Nationale macht, met hun 
o~de vuu_rsteen~Jeweren m bnn hand als hun eeni!S .~vapen . trokken zij met vrouw en 
kmderen m da.t nog ~nhetred:.'n lanrL De vel"::-:ch.rlkkel\Jke geschiedenis van hun strijden, 
de dood ,"an .P1et Rehc,f en ZIJne. dappere volgelmgen, verraderlijk vermoord door' het 
Z ul11ltoo1~1, Dmgaan, de over~nnnmg V3~ de owrlev~ndt'n op hem. welke nog steeds 1Ioor 
hun~~e ~mderrn wurd.t generd als D~! gaanstla~~ ts als een gebePI misschien de meest 
afgrusehjke . aanteekenmg van het stnjden cu liJden Yétll een volk in bet ~tichten van 
ePn Staat, d1e de wereld ''"aar ook, kan voortbrengen 

Paul Kn!ger kan zich nt~g hermneren, hoe na rlat vcr3clll·ikhelijk gevecht. tt->rwijl 
vrouwen en kmrl.eren alle~·.n m het versterkte lager \\erden achter gelaten en hij ze.lf 
nog slechts een kmd was zu takk1m aandroegen om ltd. lagl'r te versterkeu l'll \'l'omren 
met kinoeren in hunne armen ofwel zwanger zijnde, tw't dP kracht \'an mannen mede
werkten om zich te vei schansen tegen onheilen erger dan de doud. Uier in de wildernis 
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w::-tig ll'll. zij hunrH• _W,>l~ÏJ•gen en stil'ht_tcn llllll kll'iJH:ll _Slaat. Er zijn nug 1n:u111 eu en 
\TOIIWt·n ~!1 lt'\• '11, dl!' zwh knTllH'Il llcnnm'l't' ll. hol' (JO J<llU' geledt ' ll, de plaats waar Jtet 
g1 oot' ~h,1nkamp \':lil .loballne::-hu rg 1111 stnat, " ne AI'ootP vlal1p was, w. at· zij )nmrw 
wag••ns scha·trdt 11 en lillil klvin tr·lu1 · ~ !' ti• ·httPn Pil 

DUI~I VOOH lllliM VOC IITI~N 
orn dt• wnrsÜ'IIij V· llel'\\'!nnt>n .. ~n dit g1yotP 1oordt•lijkf' land, dat §rl'~'fl blanke lntrl 
hetreden of v•·rlangdt·, \' P :-> II~rl l·n ZIJ 111111 rolt en hd zPi ve be111:uuenrlt> moals :->lt !C'hb zij 
het land kuunt>n l)l'tiiÎll!H'Il di•· <'l'''" rq· ;.W1••dt·n •' 11 hun hloerl V<'I ' ITot~·n hebhen hehhe 11 
zij ook thans de dappPr'e l..:leim· R ')JLtbliPk di ,• zij heh 1Cil "L'Stir·l1 t t' \ ell lit;f nl~ dt• 
Zwit::;Pr zijn herg\\'oning c;n. dt• llnllan ~l er zijn dijken. Het j..; h ,f llllll!lt·, het i: ,.'uor Jt,. 11 
het beste land der· mmle. Z1,1 vo t' hten. m t. vn •I' ~··ld docl1 vo or een tt· htli -; \'oor bm1 \ mnwen 
en 1\inderen; a I' z\j vo~ltten. l~t•!'lnadden dt • "' o~ u Wt'll de o• 11.1~" vuur·stt'ellgewercn 1•11 
gavln ze van af tl.P \'OOT'kr st v:tn hun '.ragen .. •mll de mannen tÜt• daaromltren stonden 
om hen te vel'llr•digCIL liet. wao..: een wtld _ _vr'I.J geveebt op gelijke te1·mcn; er wari'n gee11 
m:t:xirns om eblwhoutldeui'Ip P w<>~.Pns ~~1.1 ltondcrdtnllun nech· tt• rnauien door het om
dran.ien nm een handvat; een \Tij geliJk t •g •nn\·et· elktwh·r· :-taand "'('Vl't\ht: eu e1· 
waren zelfs tijden dnt IH't hijn;t selwen alsof de assagaai hr•t cle Otlllt? vunt·::;tel'll z011 
a !'winnen, en de vomtrck kers zouden wordun \\ t•ggevaagd. l)p panter eH de jaguar rolden 
te zamen op rle1~ gron.d en al ovct·won de L'en nl elP ande1·, todt was het een eerlijk 
gevecht, en Zmd-Afnk<t !welt gpen r·t·clen om bcsd1aamrl te zUil O\"et' tlc wijze waarop 
zoowel de zwarte als de blanken VCH.:hten. 

Indien .men vraagt. h ~ l'ft de Uollml(~sche Afrikaner altijd de natureliPn waarUlede 
hij in aanraku1g kw,un. zaeht en erl~lrnoN!Jg behandeld, antwiJordt•n wij « neC'It, dat heP-ft 
hij 11iet l) . do~.:h C\'~nmm heelt t•enrg :tll~t:t• .bl~n~ ras, waarvan wU gesehierlkundigt: 
a.wteekcnmgen bezitten. zulk,:; g~daan. !liJ lnr_ln 111 vruegere dagt>u slaYcn. Ja, 1:n een 
eeuw geledPn, wenseltt f' n dl· l<.ngelscnen oPI'wg tf' \'Oeren lllet hunn<' 1\ mel'ik:tansclt 1• 

onderdanen, i_r_l VirgirJi_~~. umrlnt zij J.e si:I\'Cll cltHll' ll·wr g ·zonden, wPig<·rdeu te nemen. 
Er was een t\JCl da~ WIJ ons 'l.ou~len hc?IJ,·n kllttnPn h,t·r·oJtnPn op eene eenigszins betere 
wijze van behanrleltng van den mboorhng door den l'.tJg >lsche11 A fl'llmner, doch 

DH: DAG IS VOOHBll. 
De ver:::cbrikkf'lUke p-eht'ur·t~nisser~ \'nn do laatste :i jarrn in Zuid-Afrika, hebbun 

ou::; het Z\\Ïjgt'll opgelrgd. ]n d1t tlpn.cht hehh n. zouwPI llnlllndsehe als Engelsche 
Afrikanet'S oncret\\'ijfeld iet:s op hun ked;;;tok; voor hPt nogcniJiik is dit stil; over 30 of 
·100 jaar zal d~ze re,kr-~ling n_1 et andere '~'wr:-;chijnlijk tPT beta}i~~g. worden aangeboden, 
l'll de blanken van Zmtl-l\fnk:; z_nl•en dte hebhrn te voldnt•n. Z1.1 1~ zoowel tr.n Noot·dcn 
van de Limpopu als ten Ztltrlen chan·an !Jn,,g opgcloopPn: en wanneer on7e 
zonen opstaan IJTn diP te voldoen, wllen lloll:turlers en l.!:ngnl chen te zarnen 
moeten helden voor de zonden van hunne vaderen. Zoodnni~ is de gesellierlenis 
van onz•~ mecle-Afrikaners va11 Hollandseh n afkom~t, diP 1111 Zuid-Afdka hewoncu van 
Kaapstad tot aan de Lirnpopo. ~n dt' Kaapk~lonie, l'll t~1~nemend in dP twc>e Hepnblicken, 
\YOI'dPn groote ~et:~h '\ be::.r·}w(lfdt• <'II orltWI.~I·elcle 1\!_r·Ikaners, van I lollauleys afstan:
mendP. rrevondPn d1e l<..ngl'bch als bun dagr lt.JkschP WI.JZI' van spn·kcn •rebt'IHken en u1 
geen enkel opzicht tt! ondNschèidL•n . .ijn van J.e nverige negentiendeernw:-;~hc Europeanen. 

( )nze ntef'St. bekf nde H~CI1tt>l'~. onze wr.Jspl't!kf'IH!stc J'l'Cltt~geleerden onze be
kwaamste geneP~Iteeren zijn cl~l-~\'ijb _m~un~n van dit bloed: de lij::;tt'll van de~jaadijksche 
e:amens van onze Kaap-whe Cmv"r~It tt. zt.Jll voot• el'n groot deel hewt met llollanrbeht• 
nalilen. terwijl vrot!.wr·n. n~~J\\'l' l als '.llannPn. !toog op .de ecrelijst.Pn aange~t:III'C\en staan. 
Somtijels zou het buna schiJilf'll alsof de lar1gL' rt~~t , d!e d~· melisellen hebben geh·trl. van 
het wrhitte ]even in ::;t dL•!.. en de g1\.l 1te ~p Ulmng rite cltt op ltct zt•nuwstclsel uitwerkt, 
hen heeft terucmewJIClen a 11 liP \\en:! I van intAllnl'tnet'le occupatie met meer· d.tn dr 
gewone kracht. '"in _vele rre\·~~lkn vaan zij naar Eurnp:t om te. s1ut_Jeel'tm en ongetwijfplcl 
doet hun eollco·plt"·en en 1•,1,).!<'1 clu: Vlll'ndscliap:·b,tn'lt>n Bn1t:tnJe nader tot hun h:Ht 
brengPn, C\'en:tl~ wij cl: Eng!•lsch ge~loren zijn. IJe tegem' ool'rligu St:.ta1~procu1·eu1· van 
fle TransvHal is Ct'll man, 1 • :"Otnn~1ge van dt> hoogste eo1·eteekens heeft weggeclmgen, 
rlie Caml11·idge kan gtw~rL . IJo\'C~nrhen he t· ·m. ook 110~ onze _üiH~e eellvoudtg<' horr·ctt 1 

~lic in d(~ grootste . pc1 1ektle .~'·m·d<'H ge:·onclen 111 de rmdclend1~tn kt en van cle Kolo~i2, 
1n de Tmnsmal <'11 m den V11,1:-;taat t'n drt> een p:I'Oot gPdeelte mtmak"n van de kracht1ge 
l'ucmeoraat ·an Zuid-Afrika. \'asthoudendt• aan llun oucl zeventicnrl.e-Penwseh gt:>loofen 
m:fr~i[ren, en h1 me A l'r1knansehe taal sprPk r~cte, is et' <'en neiging dat zij .laugzamerhanu 
v~rdwijnen om plaats t~ makt•n voor· l.mnne <'lgPne beschaafde r:norlerne kmrl.eren, hoewel 
Zl.J nog steeds een gt'OOL en kr,teh tg hebaam vormen. Telken Jare meer 

VLBDWlJl TEN 
de grenzen, die de AfrikanGI'S ai'S 1'hPiden van hun later aangekomene broeders van 
Enn:eh.chen afkom.t. 

De onderscheidingslijn wor.:.t uitgewist tloo1' werkelijke, gePn denkbeeluige liefde: 
1uanwi nn. maand week na week. Jll men zou zelfs kunnen zt·ggen Ulll' na unr, ontmoeten 
mannen en vrou~ven van dn t\\'ee 1'<15'Cll elkanutJI'. In de Kolotde zijn slt>cltts w •inige 
families die> niPt hun Hollands~ he of' Engt>lsd1e huwelijksconnecties hebhe11; nog een 
<rpslacht en de ineen!'rneltin<r zal voltooid zijn. D<tn Zllllen et· gee11 llollander,' en geen 
Engelsellen meer in Znid-~ lt·ika zijn, doe)t slechts het grootc ineeuges.molten Zuiti
Afl'ikaansche volk van dP toekotm;t. de r.ngclsclw taal sprPkeT de (OJJ rlzt Jlllllf tlCt'tilt 
de vertaler de vr fjheitl t'Wt dr~ !ft!uchil' ~l'hrij{ste,· te vu:;ehillell) en de stil:hter·~ \'an 
het verleden, hetzij Hollan'l~l'h of En~ bl'h, in eerbierlige naged:tt~htPnts houtlel~~le. Ja. 
ware het niet YOot· dt• treurige fintten v.tn de laatstP jarea, zou de af:sclJeidingsltJn reeels 
uit het gczil'h t zijn gl'mak 1 : uit weudige hinder pa I en mo;ren strekkt~n om dit te ver
tragPn, doch zij kunm n dezt' in PIJSmeltmg nooit bel tten; wij zijn t;én volt\. In flprtia 
jaar tijd ~-1~ de dol'hter mn een ma11. dit• gi:::;tet·en in Zuid-A f!'ika 1: ndtlr•. lwt ku~d van 
een de Vtlhers aan huur hal't d1 a.~Pn en de zoon van den mij nel' van lJorll\vall, tl!e deze 
week lan,lt, z tl den naam van zijn Engel..;ehe grootmoeoer gegt'\'PH hebbeu aan zijn 
dochter, wier mtledt>r een Ie Hou. was. In 40 jaren 1ijd zul er n1ets zijn daB het grootc 
vereenigde ras van Afrika11er!'. 

Deze Afi·ik~ners, te zamPil met die van l'.ngelscbe afkomst, Joch die meer dan 
twee geslachten m het land zijn geweest en gt:en-of zeer weinig-pers0onlijke en 

.. 



nauwe kennis en onderhandeling met Engeland hebben gehad, kunnen gerekend worden 
aan eenc zijde van ons te staan. Z\j zijn vó[,r :llle dingen Afrikaners. Zij bebuen
zo,lwel TJollandsch als Engelseh- -in vele gevallen een rliepe en oprechte genegenbeiu 
voor· de Engeh;che taal, r~:ngelsr·he instellingen en ook een oprechte genegenheid \'Oor 
((ngdanrl zelve. Zij zijn haar d:mkbctar voor de wacht die zq houdt over hnnne zeeën; en 
indien morgen een Russische ,•Juut in Tafelbaai zou vcr:::ehijnen en trachten zou troepen 
t<' landrn, dan zouden r!ie even snel vluchten voor Hollandsche als Engelsche kogeb. 
'\och 1-:lollandsche not:b Engelsclw -~ frikaners wenschen eenige andere macht in de plaats 
Yan Engeland gevestigd te zien. Beschaafde Hollnnd~che en Engelsche Afrikaners worden 
gelUkelUk ge\'oerl met Engeh:cltc litemtuUI', en Engeland is hno intellectueel tehuis 
Zelfs bij onze eem·ondigste van-IJ ollanders-afstam mende Afrikaners waren de her in ne
ringen aan 

DE OUDE BlT'l'ERE DAGEN 

bijna verdwenen, toen de afzichtelijke gebeurtenissen, die te wel bekend zijn om verwijzing 
l't naar noorlig te makrn, de oude wonden aan het hart eenige jaren geleden opnieJw 
openden. Dod1 zelfs zij zonden niet kalm eene an_d ere mogendheid in cle plaats val 1 

Engeland zien staan. «Het is eeu vreemde zaak>>. ze1de ons een welbekende Hollandsche 
Afrikaner 2'1 jaar geleden, c< dat toen ik naar Europa ging om te studeeren, ik naar 
Holland ging en het land en de menschon lief had, doch ik voelde mij als f~en vreem
deling; betzelfde was het geval in Dnitschland en in F'rankrül' Doch toen ik in Engeland 
landde zeide ik, ik ben tehuis». Die man beminde f~ngeland eens hartstochtelijk, doelt 
llij is nu een man met p1jn aan .bet hart. Er zijn YCltegenwoorcligers van Engeland in 
Zuid-Afrika geweest, die even teerlet' door de Hollanders als door de Engelsehen werden 
bemind. Toen er eenige jaren geleden sprake van was dat Sir George Grey Zuid-Afrika 
zou bezoekP.n op zijn weg huiswaarts van 1 

1ieuw-Zeeland naar Engeland, drukten 911de 
grijze boeren in cten Vrijstaat hun hesluit uit om nog een lange reis per trein te doen 
om naar Kaarstad te gaan. om nog eenmaal de hand te rlrukken ,·an den ouden man, 
die meer dall 1-0 jaren geleden Gouvc1·neur van cle Kaapkolonie was geweest. Zoo diep 
had een groot Éngelf'chman, de Yerheven _tradities van l!:ngelsche rechtvaardigh~id en 
menschelijkheid hoog houJende. zkh lJPmmc1 weten te maken in de harten yan Afri
kaners. «Gods ~:o~Zelschman >> - niet ,.,m de beurs en het Gatllng-geweer, maar vau 
het groote hart. . 

Doch hoe groot ook de band tusschen A fr1kaners is, hetzij Hollamlsche of Engel
sche, met Engeland, veroorzaakt door taal. ge\'oelens, belangen en de edele herinn<'
ringen, achtergelaten door die grootc Engelsc~en .. d!e onder ons gearbeid h~·bben, toch 
kan de zuivere en eenvomlip;c _\frikaner, hetzl.J b~J Engelsch of llolland~ch is, niet dat 
geene ten opzicht0 van Engeland gev~cle~ als wij doen, Hunne materieele belangen 
mogen hen met Engeland verbinden m ev~~~ groote mate als het ons verbindt, dod1 
dat diepe gevoel voor haar eer, het bnwu~~ZIJn dat zij een gr·oote splritueele factor in 
ons leven vcrteo·0nwoordiot, die, wanneer WlJ haar eGns verlor0n hebben door niets kan 
Yervangen wor<~n; dat w~nneer zij juist handelt o~· verkeert handelt, dit ook ons geldt, 
clat in zekeren zin haar vlag uiets vert<•geuwoo_nhgt waar wij geen belang bij hebbelt, 
ja zelf-, dat wij niet lief l.c·bben; dat op een etgenaardige manier zij me!t ons vereen
ze] vigcl is - hoc is het mogeli.j_k rht ZlJ dat zouden v~~lon? Om die reden bl~jft onze 
r,ositie. waar van onzen kant WlJ met hen yerbond_~n ZlJ_n (~ü~t· onze genegenheid voor 
Zuid-Afrika en on>; heslist vArlangen v~or Z!J!l wolzl.Jn, met J.mst. zooals de hunne. Ons 
,;ta.ndpunt hü de behandeling van Zutd-A!nl~_aanschr kwest1es JS tegelijkertUd breeder 
en onpartijdiger, dmu· wij toch ge?onctrn .. z~Jn .. do?r . een~ . tweevoudi~w genegenheid . 
. \an den anderen kant Yan ons, die _tegehJkertlJd. ZL:H~-Afrikat~en en Eugelschen z~jn. 
~taat in Zuid-Afrika nocr een ander hebaam Yan tndlvHh en, dlC of in bet o·ebeel niet 
of slet:hts gedeeltelijk Z~id- ~\fi.'i kaausch zijn, do~'fl m~t wion 'Yij tengevol er~ van on:w 
eigenaarJigo positie eveneens nauw verhond0n ZIJU. Se_dert den tijd nl. d~t Engeland 
rlc Kaap overnam is er la11gzam<'rha.nd een stroom meuwe kolonisten, in hoofdzaak 
l~:rygelsc:hen, doch. voor een groot gP~~eAlt? v_er~~er.kt. door _menschen van andere nationali
tclten, het lanrl ~~nne~. gekomen. 'I_~lch1Ig Jaar geled01;, _m 'l820, kwam een groot getal 
F:ngelschen tegehJkertJ_Jd aa~. e~ ZlJn bekend als rl~ Jmtsche « Setiers >>. Zij vestigden 
zich in het ccr~t hoofdz~kehjk .111 i\lba~_y, en somm1ge van hunne a!stammelingen zUn 
heden ten dage m surnrn1gc opzwltten biJna even goerle, ware en tvp1s(:hc Afr-ikaners als 
dr oudere Hollandsche kolonisten. · 

IH'N LlEFDE VOOR ZUlD-AFRIKA 

is diep· Eenige jaren later we1·d een _groot aantal Duitsehers naai' de Kina· \i\Tilliam 
tlivi~;ie van .. Zuid-Afrika ovcr_g_ebrac:ht. ZlJ we~den ook landbouwers, en hunn~ afstam
melmgen ZlJn reeds '\ntre .\ fnk~ners. ~ovendwn ti·o~{ken voo~· lange jaren voortdurend, 
menschon van. and~re Ja11den ~~zonde}'! uk h_et land bmnen. Hetzij zij uitkwamen voor 
hun gezondheid, ol nis Gees~~l\]ken. Zendelmgen, Dokters, of wel zoekende naar handon
~t~·?eicl ~f als la!ldbomvers, ZIJ. werden, of neigden te worden, bijna dadelijk Afrikaners. 
ZlJ vestJwlen z1ch voor. go~~l m het land. t11Sschen menschen die pe!·manente inwoners 
war~n,_ zu trouwden dtiS~~Is lllet vronwen in Zuid-Afrika geboren, en wortelden zich 
st~v.Ig m ~~~t lan_rl vast .. Zt.J brachten ons geen nieuwe moeielijkheden mede naar Zuid
.\..fnka. ZlJ vesilgd~n /'ach onder ons, levoude als wij leven en onze levens en belano·en 
tleelende. jle?- heeft '"'·eL _cet~s g~zegd, dtlt er dertig jaren nooclig zijn om een Afrika~er 
te maken en 1n zekeren zm IS d!~ waar. Zelfs nn, m~er in het bijzonder, in tijden van 
druk gevaar. kan tpen. ge,nakkellJk de ma11 onclerscbetden, van '\Velk ras ook e1i hoelan(l' 
ook in J~et land, dw h1er gebor:~n is. Oof'b in hoofdstuk z\jn deze nieuw uadgekomene~ 
::mei en In Yerhazende matJ .:\fr1knneys _geworden en \\·erden gelijdel ijk binnl'n komen<le 
om zoo te zeggen, gemakkeiiJk doo1· Zmck\Jr1ka verteerd. 

Dot;lJ gedure]t(le de laatste paal' jaren heeft zich 

I~:E:\' NJF:O\Y Vl~:nSCIII.lN~EL VOOHGEDAAt\ 

in hut Zllid-.\Jl'ikaanschc leven. Doo1· d!' ontdekking mn gl'oote hoeveelheden 1nineraleu 
in Znicl ,\ lrika, meP!' in I ~et hUzondel' ~oud. wrrcl plot::P-ling ren grooter bevolkino· t()t 
zij11c kustrn aaugetrokkt·n, Ldi(•, 1cu min~tc niet dadelijk, Ztrid-Airil'Hilll~d 1 is o( kanbzij 11 . 
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J>it lichattm l~ hekend onder den naatn va. u de << Citlandcr ·. )) Ongelukkigerwij ze (!Tl 

zondm· eigen fout, werd het geootste gedeelte van dit goud hool'dzakelijk langs dP 
'Vitwutersrand gevonden. binnon lwt grnndgcbieu van de 'rransvaalsdw Hepubliek! en 
meer in 1w1 bijzoncll'r op de pLwts waar het groote l\'Iijnlmtnp nut .lnkmnesburg nu 
staat, zoodat de hoofddruk van cl<' JlÏCIIW aungekomerH'Il hoofdzakelijk op de kleilw 
Hepubliek neerkwam. Het is wrllkbt niet I101Hllg om Jobannc::;lnu·g te beschrijven aan 
hen die de groote ~Jijnkampcn van Klon(lijk en West .'\.merilw kennen. Hiel' vYordcn 
clic verschillende r.n veelkleurige menschel ij kc \\ezens gevonden, die overal in do wereld 
versch~jnen waar goud :s rmtdekt. ll<' Uhineest'l1 met zijn staart, de Indische Koeli, de 
stoere ka!l'el' en de bastard, alle: soorten van donkere en gekleurde menschon worden 
hier gevonden, en zUn ;unmerkelijk grooter in an.utal clan do blanket!. Dod1 ook de 
blanke bevolking is niet minder Yersehc>idrn en ,gemengd. Wanuer-r men voo1· het eerst 
door de stl·aten \\'andelt, lteel't men een gevol•l alsof men Zuid-.\l'rika heeft verlaten, 
en men zich slechts in bet eeu of ander eosmopolitisclte centrum IHwindt, het\\'elk overal 
zou kunnen zijn waar allü naties en kleuren zich om dt'n Helen Koning Yerzamelen. 
Hussische joden en Polen zijn !tier bij dui:r,enclen, die in Zuit.l-r\frika \'riilleid zoeken 
van vcrclrni<king, welke vrijheicl dat vergui~<le r<ts iu lnm •igen geboorteland werd ont
zegd, m\jners van Cornwall en Nor·thumberlanrl; werklieden van alle dcelen der aaede; 
Fransche, Duitscbc en Engclsche handelsliorle11: terwijl 11p de beurs uwnsch •n worden 
gevonr1en van iedere Europeesche ~atioualiteit, ofsl'hoon do Jood wel in de meeederbeid is. 
De Amerikaansche vreemdelingen zijn niClt groot in aantal, doch worden vet·tegcn
woordigd door misschien de meest be1ez?,nc en verlichte klasse in het kamp. Dr~ m~jn
ingenieur en woote importeurs van HllJntnac!IÎnf'l'ii;n, behooren dikwijls tot dat ras: 
onze reclJtsgeleerdc-m. en dokters bellooren tot .. allel'lci N_atiouali.tciten. terwijl boven en 
behalve alle vreemdelmgen er nog een zeker biJmengse>l Is van Engelselte r·n lJollandsl:ho 
.\frikaners. ln clen loop van een dag komt men in attnraking met mannou van allerlei slag Uw 
huislmecht mag een kafl'cr zijn, uw was~lnTouw i.s een lmstard, uw slugct· is een I longaa.r. uw 
bakker is een Engelsehman . de man ~lte nwe ~eh~<men vct·zoolt een Duitscher. gU koopt uwe 
groenten en vnw!Jtcn \1111 ren lndu;chcn hoclH', uw :steeHkool ran ePn Chinees om de 
hoek. uw I ruideuier is oen Hussbd1e jood en uw beste vriend ec•n A rnerikuan. Dit is 
een werkelijke en niet ecne denkbet•ldigc beschr\jYing. :\!en vindt hier dü tnoest bekende 
pwstitnées van C!Jicugo, benevcn~ cltt slag Yltrl vmnwen dat in Jolmnncsht1rg bekelHI 
staat ondet' drn naam Yun (<f'ontineutalc nouwen» en die bij lwnclerrlcn \an Parüs f'll 
het O\'Cl'Ïfl'e gedeeHe mn Europa hier züu hitmen ge,:;troornd. E\'ellals in alle mijobmpen 
wordt hi~r ook rll'llk gc~dobbeld; niet slechts tnanncu maar ook vrouwen plaatsen hun 
geld op do «totalisatoi'll, c•n 

l~:EN LAGE KOOHT:SACHTlU 1•: HEGl~ERTf: 
voor toevallige weelde vcrteert ons. Gcweld.Ldige tnisdaden zijn uiet onbekend. Pil 
indien men als iemanu, die slechts één ander groot mijncentrum in zijn eerste ontstaan 
heeft gekenrl en \~ie1.1s mformatic in dit opzicht daaeom grootelijks ~rit .boeken is vel'
kregen, met authonte1t wag spreken, rhLn steekt Joh:.tnnesburg gunstig, .JU ::ee1 · gunstio· 
uit boven andere groutc mijn kam pen in ltet epr·ste starli um van h tl•l lwsta.atJ. Het leve~ 
van aankweking en onper:'oonli.ilw gedadücn is, zoo:tl~ ontllll' c~cn uiemve en nomadisch(• 
bevolking bijna niet andHs ka.n, grootelij ks :tfwezig; kunst en wetenschap zijn uooclza
l<elijlwrwijze onrcrtegenwourrhg~l, cloch eett ::dgemeenl' waakzaambeid en scherpzinnig
heid kenmerkt onze bevolking. I11 het grnotste gedeelte \'an onze .\lijnwerkers en werk
lieden, va11 ollZe .i.ongc. mannen in bauken, l andelshnizPJ~: bczitte1~ w\j een groote 
hoeveelheid vast, mielilgent onschatbaar en maat~clmppel\Jk matPt 1aal, hetwelk oen 
te()'enwicht vormt vüor cl ie groote mensdwlij ke instrooming die in dit, zoowel als i u 
al~ andere mijnlmmpen, wot·dt gevonden; tonvijl onder unw proi'essioncrlc mannen en 
mijnambtenaren ec•n groote l1ocvrclhci.rl v,m dP boogste p~·~fessionoele kennis on he
lnvaamhr-id wordt ge\'onden. Het. zou rndordaad een geluk ZIJn voor de dappere kleine 
'l'mnsvaalsclie Retublic•k zoov•d <th Yuor Zuid-Afrika in zijll geiJCel, inclif'n het grootstP 
~redoelte vao deze klei11e nwnschelijke natuur \'Oor altijd ons zon toclwhoor<'ll, indien zi.i 
hiet· b~amen tHn bij nns te hlijvc•n, orn uit onzo beker tü dl'inken Clt \'an onze borrlen 
te eten, doch in cle trH'estc gevallen is dit niet zon. liet geoc~tstc gedeelt~ V<:n do be
volking, rn in het i>ijwndcr ~10t mee~t w~.~r·de.volle ;n. beschaafd~ elem.~nt. IS lJwr sled1ts 
tijdelijk. zooals mens.~hen tl~e mw.r Jtal~~· . oi llot ~tude11 van I· nnkruk .gt;~m ,voor ge
zondheid en zonnesrhun. Ze11s ~nnnecr ZLJ Jaar llUJl<U' daarbeen gaan of vtlla s k~ope11 
en er zich voor een tijd ,·estJgen. toch gaaH ZI.J el' slel'hts heen om g~~.ondhetJ en 
zounesehijn en sdtieten . ."r geen wor1el; en e·.<:-n ds .mannt•n ll'Utr' ItalJ.L' gaan Yoor 
rrezondheicl en zontte5(:lnJn, evenzoll komt het grootste. gedeelte va;1 o~s l11er o~ goud 
~r een tijdelijk ]evensonderhottd te zoekon, doch voor lilBis a~Hlers. Zelfs n~~ze m~nwm·
kers en weddi<•cJen in ,loltanm•sburg, het r.llccst stan(lntstlge en mogL'Iijk het meest 
blijvencle element in onze he\'Olkint'-', Jwbhe.'ll 11.'. vele .gevalll'n bunue vro11~~·en L'n familie 
in· Cornwall or l'lr1ers gl'l:tten, en \l·antwc·t· ?:'J ze l11er hebben, dl·uk~.n Z!.J L'l:. toch nog 
aan 0111 in later jaren , oor guec! mmr llu~s ter~ tg te koeren, ter\\' IJI rltt. hu dt· meet· 
gegoede klas:-en hijnn algernPen het guval ~:-;. Nwt :~liPen hebhe.ll onz<' \'O<~~·naa.ms.tc 
1)1 ijningenielll's en d1• groott• spee1danten met dl' mm~tt> lwdot~lmg orn ult)Ve~~l ~n 
.lob:wneshurg te ,1·onen: de tlleestP h11111H'I' tocb lwiJbcn h11nn~ YI'Oll\l'e!~ en Ian:tlte t.n 

Engeland, :\lllerika, of' op het vaste la.ud. l'll plàm.tc•n zo~ ~P,(ll'dtg tnt!gcltJk .()JU ztch Uit 
de zaken ternrr te tJ•ckken en ow tot dl' modckrmgcn lll buropa u! Amenka terug te 
kem·eu. Zelfs o~der in - Znirl-.\ lrika - geboren lllttnnen, I:-; ÜC't wootstll. gedeelte van 
ons Yan p.lan naar unze f'igpnc sdwonNo g~boot teplaatSl'H en, wom~W''~. m d<' Kolon.ie 
vroerrer llt' la ter terug te kecren. eu h~t eemge ulemen L rltt watu•sclnJnltJ k 1'<'11 volled 1g 
"·ede~lte \'Un de Zuid-.\früaansche natw val~ de toekomst zal \Ormen en ouclerd:tan zal 
~·oréleu Ytlll de Tmnsvaalsehc Repttblie!(, 1s. he~ meet· armc-• .~lc·ment, dat. ten gevolge 
ran de grootet'e voordecJen voor werk t:uel' ntet Jn_.staat .. zal Zl.Jlt naut· lnm oorspl'onke
lijk tehuis terua tl' koeren. De nomadtscl~n bevolkmg ~.'lil Johanncsb.nrg bcs~aat onge
twijfeld uit mun~en die dappere L1ll loyale mgl'zeten<'ll ZIJn van iJllil Plgl'u Hatto en huu 
eigen lanrL Indien morgen 

.\~H.RH;.\ TN GE\'AAH \\'AHE 

zou \Yellic· IJt Îl'dPI' ~' ruef'ikaansdl Ollri~trla:UJ tot Amlll ikll:'s l~oe:-l'Ill ~~:rugkc~ereu, yu z.11.11 

nid nllt'en zij u leven: duch nuk cle rtjkdom door hflll m Zu td 1\ ll'tku \'iln /. utd-.\.tn-
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kaanschen grund verworven, opofferen, ter verderl.iging van zijn land. Iedere Duitseher 
zon naar het vaderland terugkeercn; ieriere Engelschmnn. iedere Franschman zou flit, 
zooab alle rlappere mannf'n in de wereldgeschiedenis l1ebben gedaan, doen. wanneer de 
kt·eet gehoord wordt <<het gf'bom tf~land ie; in genLar J). De wcinign Spanjaarden die hier 
warrn trokken naar Spanje terug: zoodra lwt nieuw~ van den oorlog bekend 
werd. Een van de schitterendste. bekwaamste gngelsehe jomnalistPn (een man wiens 
opinie omtrent eenig onderwerp zijn eigen land betrelfl'nde wij bijn,t aannemen met 
de vereering die toekomt aan den man die sprrekt over een onderwerp dat hij wel 
kent en he tudeerrl. heeft met meer dan gewone bekwaanJheid, doch die sleehts eenige 
rnu:mden in ons land w;l.S geweest ('11 daarom geen vol begrip had n1>ch van ons volk 
noch Y~m onze probleeroen die, tengevolge van ingpwikkeldheirl en veelzijdigbeirl, onder
werpen zijn waaraan een geheel leven moet WOt'<len toegvwijd) die man zeide driP en 
een half jaar geleden, to(•n de clappero kleine .Tatneson- dapper hoc verkeerd ook
het lnnd binnen gezonden werd om de mijnen van Johallnesburg vont· zijn meester te 
veroveren, en toen de groote gemengde bevolking van .Tl)hanncsburg, Duitschers, Fmn
schen, Engelsehen en Jonen, Arabieren en Cllineezen, weigerden om op te staan en hem 
te gaan h ·I pen en toen honderden Engelschen, mensehen van Cornwall en uurleren uit 
JolMnne:;burg vluchtten, VrL'PZende dat .Jameson zou aankomen en een oproer mocht 
verwekken, die man zeide dat Johannesburg voor altijrl in de geschiedenis bekend 
zou staan onder den naam van « .J udasbm~ >) en dat de mannen \'an Cornwall en andere 
Engelsehen die uit de phlats vluchtten lafaards waren. Dot:h hij was verkeerd, 

JOHANNESBURG JS GEEN « JUDASBURG >). 

en de Engelsehen die vlllchtten waren geen lafaards. Er vloeide bloed in hunne adere1t 
even dapper als dat van eenig mm in Engelunrl, en indien m(lgelijk een vUandige macht 
bun geboorteland ware aangevallen, zouden deze zelfde Curnwall mijnwerl,ers ._en En
gelsche werklieden tot de la-•tste m·u1 ste1ven iu de verdediging van hun land. Die 
mannen waren vreemdelingen biet·; zij kwamen hei Lroorl verdienen dat zij met moeite 
in hun eigen land konden gewinnen; zij werden vriendelijk door Zuid-Afr-ika behandeld 
en maakten hier geld: doch waren z\j gebonden om in een vreemd land te sterven om 
redenen die zU niet kenden en ook waar zij niets om gaven? 

Slechts een ding kan met mogelijkheid ec n oorlog en de verwoesting van onze 
medemensellen rechtvaardigen in de oogen van de ''erlicbte en mensehelijke burgers 
van de 19 Je eeuw: de onvermijdelijke overtuigiug dut op geene andt:Jrc wijze wij ons 
eigen leven en vrijheid. kunnen behouden tegen een sterkere macht, of een zwakkere 
stuat of individueel kunnen verdedigen tegen een sterkere. Niets kan zulks zelfs 
vergoelijken dan een zoo sterkere overtuiging van een recht dat moet worden geband
bandhaafd dat wU gewillig zün niet alleen om andere menscben te huren orn \'OOr ons 
te vechten en te sterven, doch ook om onze eigene levens te wagen. 

EEN LEVEN VOOR EK 1 LEVEN 

dit zo~~ de. Engelschman in Joh~~nesburg e!'l vreemdelingen van alle naties met geen 
mo~el~]khe1d kunnen voelen. ZIJ waren met meer gehourlen om te sterven 1ien einde 
controle te verkrijgen over de goudmijnen van Johannesburg voor een reeds rijken 
man of zijn deelgenooten clan om Afrikaners te helpen ze te ver·dedigen, evenmin 
als wij, die het Zuiden van Frankrijk of !talie voor gezonrlheidsredent>n bezoeken, 
ous gehoudr"n zouden achten daw te blijven en te st.•rven, indien een oorlog uttbt·eekt 
tuss. ltt>n de B.•napnrtlSI<·n en de R.~p11blit•k, of den Paus en den Koning. lndten door 
ee11 pn.ces van ab-tntett-> gt-•d u·hteu, wij tot de ster·ke ovPrtuiging ,van eL•n re. ht zijn 
ge komt n, of wel van mensCilll ij ke l't'ellt Vi.lal'dighci I die gehand haufu muet \\'Ul'dtn voor 
een ~aak waarmede wij in werkelijkheid niets te d.1en hebben, mogen w\j ons moreel 
verpitcht achten, daar aan deel te nemen, doch gee11 man kan het ons verwijten indien 
wij weigeren om in een vreemd land te ~terven Yoor 

EEN ZAAK: DIE NIET DE ONZE IS. 
De Engelseben en ancleren die weigerden in .Tohanneshurg te vechten, of vluehtten 

liever dan de risico te loopen van te blij ven, volgden den <'enigen weg open Yoor ver
standige en eerlijke menscben. Indien zU besloten hadden bij voortuuringlin Zuid-Afrika 
te blijven en burgers van de Trans\:aalsche Hepuuliek te worrlen, wu 'bet een ander 
geval hebben kunnen ziJn, - zooals de zaak stond konden z\j niet het hart doorboren 
van een volk, dnt hen gastvrij had ontrangcn, on konden zij geen po,Qing clnen om een 
land te vernietigen waar zij niets hadden gevonden dan gr·ooter weelde en maatschap
prlijke welvaart dan in hun eigen; evenmin konden zij een doodelijken inval aangaan 
voor een man voot· wien (1e werkers Yan Johannrsburg pet s0onlijk niets over hadrien 
en met wien zij geen enkel punt van sympatllin of belang gemeen hadden. Doo;. 
Johannesburg te verlaten en te weiger en om te vechten, volgden zij den cenigen wea 
dien hen door red1tvaardigheid en eer was overgelaten. 

0 

Om de moeilijkheid waarvoor d0 kleine Tt·ans\aalsche Republic k henen staat 
goed te kunnen begl'ijpen moeten de EngelsehPn zit;h niet alleen voorstellen, dat binner; 
een tUdpt>rk van tien of twaëLlf jaar· 40,000llll0 Russen, Franst:hen en Duitsehers f<:naeland 
zonrlen binnen komen, niet in kleine hoeveelheden en over een tijdperk over· een °halve 
eeuw loopendt->, zoodat zij in zekere mate zouden kunnen worden opgenomen en opgelost 
in de oorspronkelijke bevolking, doch dadelijk en in eens; niet alleen, dat het gruotste 
gerleelte hunner niet van plan wae;; in Eugelnnd. te blijven, en daar slechts was om 
rijkdom te verzamelen; niet alleen. dat het grootste gedeelte van dezen rijkdom dadelijk 
naar andere l<mden werd gerxporteerd waardoor Husütnd, Franklijk cu Duit"chland 
wCJ:den verrij~.t uit de opbreng.,;t van den Engel:-rben grond: dut zou betrekkelUk een 
kleme zaak ZIJn; doch dat hPt p:rootste g(>deelte van de rcrkrcgen wePlde in handen 
was van een i ge weini~e personen en dat bovrnd :en deze per~OIJen voor het arootste 
gedeelte gekant war·~n tegen de voortdurende vrijheid en onafhankelijkbeid van E~crelanrl 
AD beproefden om met de hulp van die uit ~ngelanrl ver·kregen weelde Rush~'n<l en 
Frankrijk tegen __ baar op te zetten, opdat zij door het VPrJi~:; van haar vrijhAid. betel' in 
staat zouden zon over hare weüldc en grond te hescl•il<ken .. \Is de Engelschman deze 
toekomst levendig voor zich heeft afgeter>kenr1, zal 11\j nagenoeg in gecondenseerden 
vorm, een beeld hebben van het vraagstuk waar het volk en de Regeering van de 
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'J'ransvaalsche Hepnbliek heden tegcnow't' staat en wij vragen het hem rerhtnit of dit 
vraag~tu k n i ~'i 

0. EL rDIG L "CH.\VIKlï•.LD EN ?\lOEI LIJK IS? 

Vr •I ougdukkig misverstall(l is out·taatl door ltrt. t'~ll\' OIItlig gebruik nw de uit
dt•ukkingen «kapitali t)) en <<mouopoli ·t» in de be:;prèking vnn Zuid-Afl'ikaanschc zaken. 
Zonder bijvoeging of vcrklaring makt'H zij een \'CI'kl'l'!'dcn indrul;:. lJezc uitdrukkingen 
zon gemeenzaam \'Oor d<·n stndPnt \:tn sot"iale vers<'hijn'-clcu in Europa en Amerika. 
worden ~ewoonlijk geurnikt in hetrekking int ecuc grootere, tnaar c•rne zeer bepaalde 
vel'~aJ?Pli~lg van "' m.lgst ukken. fk uitdrnl·ldn~on « b pitalis me>). I< Jtlonopolist)) en 
<< m11ltonal!' » wmden 1111 algcmel·n \'Prbund1•n aan dL' kwestie van het ,·ormen van 
«trusts ll cu « <·orners l>, etc. etc. etc.. en d<' kwestie or ltl't wenschelijk is, dat de 
maat~:wbapp~j zich zoo zou inl'icllten dat éc'n m<:usch gcmukkelijk in het brzit zou kunnen 
geraken van 20,000,000, knv~jl dt• grootste rHccrderl!eiri van C\'On verstandige C"n even 
werkzame men-;chen weinig of 11iets krijgen Yan den arbeid der mens~;hhcid. Deze kwesti<' 
is een. WC'reldhvcstir ; zij is in gePn opzicht aan Zuid Afl'ika eieren, zij is een wereld
kwestie waarover, als vrucht van \'et>l rlcnken, nauwkenl'ig o\·erwcgen en \'ele procv n, 
de volkeren van de llescbaal'de wcr·drl zullen wm·rletl oprrerocprn zid1 gedurrnde de 
~Oste renw uit te spreken, maar het i: geen ln\'l'stic wnarte.-renovrr Zuid frikn. zich op 
het oogenblik bevindt. De kwestie vool' ons is niet, zal é«'·n ~lfrilranu 20,000,000 bezitten, 
in een paleis wonen, op champagne leven, zijn jacht in Tafelbaai 1 ebben en vrouwen 
hehangen met jnweelPn van ·100,000 pond waardf', Ü'1'Wijl (lc Afrilmner naast hem wonende, 
niets heeft? Ons vran.gstuk is niet hetzelfde als rlat van A men ka. 

In Amerika z\jn vcrscheiJ~:n pr•rsoucn dit; vele millioenen bezitten, maar wanneer 
Je Vcreen.~gde ~taten in hun geheel wordon genomen, zinken de l~O,UOO.OOO pond sterling 
\'an het 1'Jjkstc mdividu tot niets. En warr het den wensch van den rijk:-ten millionair 
in de ~taten om de geheele bevolking Yoor politieke doeleinden 
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zou hU zelfs Hid ,··én pond per hoofd kunurm lwtalen aan de 81).000,000 inwoner:; 
van het land. Vcrder is d1) meenlerllCiJ van de Amerikaansche millionuirs, AmcrikMnsch. 
:t.ij vcrschillen in geen enkel opzkht van den schoenmaker in de Rtecg of van den boet· 
achter de ploeg~ uitgenomen w<tt aangaat hun bezit van groflte weelde en met betrek
king tot hunne belangen l'll rrevoeleus. Zij zijn Amel'ikaansche burgers; hun lot is één 
met Jat van hot land waarin zij leven, eu hunne aspiratii'n r.ijn Amerikaansch. Jndien 
morgen een groot ongeluk An1erika w;trc te oven-allen. is er gocn reden om te vcron
derstellen d~~~ ht·t hart. nm eert Rockefellcr of een van <iel' Rilt. niet even pijnlijk zou 
aangeelaan zun. als dat vnn den eenvoudigste veedrij\'Pl' in de State11. \Vunneerz\i sterven, 
laten zij lmnne mild<' giften aan .Amcrikaansr.he instellingen na en de Hoog' seholen en 
openbare iflstr•lli!;lgen vat; Am er i ka "·orden door lwn brgittigd. [Jet meprendeel zel~'s van 
1lie weelde dn.t ZIJ voor w:h zelf besteden, wordt in A mcrika uitgegeven Pn, of ziJ het. 
willen of niet. keert in vek vormL•n tot het volk nm het land terug. De milionairs van 
AmeJika z~jn en blijYen .\merikanen: en de .J. Goul1l die zijne milliocneu zou besteden 
om oorlog te stoken tusscben het ~ ruorden eu het Zuiclen, ot om er bU Engeland op aan 
te dringen om .. ;\ merikau.nsehc bnrgcrs aan te vallen en te do oden, zon spoedig na vet·
dienste door ZIJne medehurwrs, hetzij hij ltllllion:tir h 'Lzij hij een bedelaar was. behandeld 
worden. De kwestie ol' de condities die leiden tot wik een woote verzameling van lortuin 
in de handen van privat~ i.1.11ii \'id 11en wensehel ij I· is en van mantschappelijk voordeel, is 
nog open en biedt een billiJk veld aan voor onpartijdi~c disc11ssio: <loeh tot welk besluit 
men ook komt met betrekking tot milliouair:; en privaat monopoliP zooals in de Vereenigdc 
~taten bestaande, shwt dit weiuig of niets op het vt·nagstuk in Zni«l Afl'ika, dat gr.hecl 
op zich zelf staat. Zuitl A l'rikn is een jong Jan I en ~tb een geheel genomen, is het eell 
droog dor land voOI' lnndbnllw. Ons ougr.i;\'l'IHl<ll'd klim.wt, ons vei'11Pven onPifen natuurlijk 
schoon land, 
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van llrt Znitl \frikaan:::che hart, is grootel~jks I1L'i gevolg van deze zeilde droogheid en 
rotsachtigheid. Gedeelten et· \U.Il zijn vruchtbaar, dod1 wij hebben geen uitgestrektt· 
kmenproduccel'ende. vlakten die voor geshu:l~~en bebouw~l.kunnen 'yordcu zond?r ooit ü• 
verminderen, zooals m Rusland en !\menka: 'VI.Jlleuben wemtgc hulpmtddclen om che groote 
voorra<Hl vll'esch te prodtH'eeren Ji(' uit Auf'tmlie en l 'ienw Zet·land komPIL wij importeerell 
zelfs reeds C<'ll groot gedeelte nmltct gman en lret \'h.:t~:sclt dat wij cousumcercn. Met de noodi
gezorg moeren w~j een gl'oot vruchtenprorlnceel'"ntllan<l wonlcn en wat 1·ij kc ('n zware w\inen 
produccer~1, doch mlt landbouw uttref't; ziju wi.i Cll moeten '~i over het geheel, 
rergPleken met de ::n'ldcre landen, cene arme natie bli,iwn. l•:venmin hebbeu wij eenigr 
groote binnenlnHtlsche mereH, zei;c•n en rivieren ol' takken vau de zee. waardoor wij 
een (}'root muritiL•m oï Ycn·ocr volk kunnen Wt~t•dcn. WU hebhen Rlccl1ts éi·n ding dat 
ons ~rUwaart Y~m het armsto rolk Ol!. de aarde te zij_u. en or.t.:-> ecu ~·<m de rijkst~ lrohoort 
te maken. \V ij heLben onzen ontzac!Jei~J keu ruorr.uul lllllll'l'n Ie l'l.J ktlout 111 go u cl en dtamanten 
t•n misschien' andr•rc IlO" niet outdekte 1 ijkdom men. Dit IS al wat wij hebben, d(• 
nati!UI' heelt ons nit't:; andprs gt'gevcu: lmddt>n wij dit uiet, clan zonden wij een arm 
volk zijn. Onze grootc uation:tlL' instellingen, om:c. l!o g-e scholen en mnsra, onze kunst
galerijen en CuiversitPiten. 100 ,ten wodPn opge1'1CI1t en onderhoutien uit de aderen 
rloor rotsen en he u veh; en morldcrbeddl'n luopenJc. dit! in onze dorre vlakten liggen en 
gevnlrl zijn met jnweelcn: door middel bil!t'vau m<!et ons opvoerting~systeem worden 
uilgebreid; en, v:tn de matci'Ïeclc zijde genomm1, moet hieruit de groote toekomst van 
Zuid Afrika. "·orden opgel.Jotllwl, of awfers m het geheel niet. De ontdekking van onze 
minerale rijkdom kwam crnigszi11s plot!;eling over ons. \Vij wm·rn niet YOorhereid 
Yoor het ver~ehijnen daarvan~ door \\'ij ze• wt>tgevingen, zooals in , 'icu w Zeeland en 
!'\Ommigc andere lunden. Vóór dat het volk van Zuid Afrika als Pen grhecl, tijcl had 
gehad om rlc 'vnarheid te kennen en om de eerstl' 
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te \Peren, di<' onze diamanten ons zou hebben moeten leen'll. wercien de goudmijnen 
yan 'Transvaal ontdekt. Wij .\frikaners, zoowt>l Holland~ch als Engelsch, .zijn een 
eigenaardig volk; sterk dappèr, met pen verschrikkelijke intensiteit en volhardmg, Joch 
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wij zijn geen Echerpzieml volk, wel ingewijd in de bev•egiugen van de speculatieve 
wereld. In eenige weinige jaren ,,·as de rijkdom van Zuld Afrika, zijne goud- eH 
diamantmijnen, zijn kolen velden en zeil's zijn meest woestr landen, van af <le schoone 
lfexrivienalei tot aan de Magn.liesherg, voor een groot gedeelte o,·ergegaan in de 
handen van een tl'oepje speculateurs. Iu bijna geen enkel geval z~jn zij Afrikaners. 
Dat zij geen Afrilmnet·s z~jn, zou op zi~hzelf niets aan de zaak al'- of toedoen, indien 
zij slechts hun lot met het onze hadden rerbonden, inclien z\j in sylllpathie. hoop en 
nede. éé1~ met ons waren. Dit zijn zij echter niet. I-let is 11iet alleen dat de rijkdom 
rlie ons een \'all de r\j kste volken iu de.' werelrl zou gemaakt hebben, ons een van de 
armste heeft gelaten, gei;xporteerrl wordt naar andere landen; dat er paleizen mede 
gebouwd worden in Park Lnne en jnchten in de "?\Tiddelandsche zoi;en, Je zakk'3n vult 
van de Croupiers in Monte Car·lo en vreemde vrouwen daarmede met juweelen bedekt 
worden, terwijl onze burgers in armoede sloven: dit is een gedng iets, doch die mannen 
l1ehooren niet tot ons. Dat w~j Zui1! .Afrika beminnen, dat zijn ~ rootö toekomst ons 
lieve1· is dan onze eigene belangen, tlut in de gcdaehte van zijne . groote en edele be
stemming de bron ligt· \'an tJOs patriotisme en IJOogste inspiratie, rlat wij Yoor zijn 
welzijn in de verre toekomst, wij. zoowel Hollandsch als Engelsch, alles voo1· het tegen
woonlige zouden opofferen, gaat hen niet moet· ter harte dan de toekomst van de 
Gn.lap<tgos l~ilanclen. Wij zijn slechts een jachtgrond voor lten, een veld om rijkdom 
uit te verkrtjgen, om 
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e11 niets meer. Dit geldt niet alleen de Transvaal; van af de s('hoone JTeksriviervalci 
Oost, West, ~uorrl <·n Znid, wordt onze grond van ons wegge11omon, om over te gaan 
in de handen van mmmen die niet alleen niets om Zuid Afrika geven, doch die de gl'oote 
rijl;:dom die zij uit de Zuid-A fril<aansche gronll hebben ver· kregen, aanwenden in een poging 
om ous publieke leven te bederven en hunne eigene mannen in onze Parlementen te zetten; 
om de teugels van bet bewind te grijpen, opLlat hunne weelde 110g meer vergroot zout.le 
worden. Is het vreemd, dat van uit de harten van Afrikaners, zoowel Hollandsclte <tls Engelsche 
con rll'ingende {'n bittere kreet opgaat: « \V~j hebben ons geboorterecht verkocht vuur 
con schotel linzen. De lnnd(•n, de minentlo rijkdom die ons ha<l moeten toebehaoren om 
het gt·oote Afl'it\a van de toekom:;t op te hou wen, is in \'l'eem(le handen ovcrge~nan. 
En zij gebruiken het goud c1at zij uit ons krijgen mn ons te 'erslaven, zij dool'boren 
er onze harten met een zwaard vergul11 mPt Af!'ikaansche goud. Zoolang het gonrl en 
de -steeneu onontllekt bleven in do s~hoot van onze grond, werd dit opgespaard voor 
ons en onze kloinkil•r.lercn om de groote toekomst up te bouwen: het gaat van oM 
weg om nimmer· terug te kf1eren: en wanneer zij onze aarde hebben ontbloot en de 
.\.fl'ikaansche beenderen even .·choon gekloven hebben. als de aasdieren het karkas van 
prooi, zullen :dj ons :tchter laten met het gebroken geraamte.>> 

Ik rlenk niet, dat er een weldenkend sympatetisch menscb is clie deze kreet zonder 
meelegevoel kan aanhoorcn. De Zuid-Afrilmansche kwestie is gehe l verschillend van 
de bH~stiP: zal een man ':20,UOO.COO hezitten. tel'\Yijl zijn broeder niets bezit? Zij is veel 
dieper. . riettegenstaande is er cene ander zijde aan de kwestie. Naties, e\'enals inrlividueo. 
lijden en moeten de pr~is betalen, meer voor hun onwetenheid en onkunde dan voor hun 
opzettelijke misdaden. Hij u ie onachtzaam l'n intellectueel verstompt daarneder zit, terwijl 
een groot kwaad begaan wordt, zondigt evenveel als hij wiens positieve handeling tlie 
voortbl'cngL, en r1.10et hij dezelfde prijs betalen. l>e man aan het roer, die slapen gaat, 
kan het de l'ots niet Invalijk nemen wannem· het sclnp daarop geworpen wordt, al wordt 
het in stukkeu gereten. Hij belloorde te weten dat de rots daar wm; en er Yan af 
gestumd hebbPn. Het is wellicht natumlijk clat 
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iu onze hm'icu p,erezen i· ten opziebie van de menschcn, die ous hebben onterfd: dot:h 
is dit altijd jui t? Persoo11li.ik en in het private leven kunnen zij ver van onmenschel\jk 
en onjuist zijn: zij mogen diB kwaliteit zelfs in ruime mate bezitten; meestens blij \'811 

zij rnnnnen en broeders die in geenerlei wijze van de meerderltcitl van ons ver!'chi'llen. 
Wij maakten zekere wetten cu n:gulaties. zij deden daar hun voordeel mede voor lmn 
eigen succes; zij hebben slechts de univer·seele wetton van de bezigheids-wen~ld en van 
de strüd der mededinging opgevol~d. Wij waren het die onszetven niet vrrderiigden e11 
moeten dus de gevolgen dragen.. Zoolang als eenige van die mannen de weelde die zij 
uit Afrika kregen slechts gebrwken voor hunne eigene genoegens en helang, hebben wij 
niet veel om ons over te beklagen 011 moetPn cle vru~.:ht van onze dwaasheid dragen. 
De ~peculateurs die in Mash_onuland rep-ceren waren wijzer dan wij: zi.i beschikten dat 
:-)0 p.c. vn.n aJJe gondmijn-\vLJlSÜ>n aan do Regeering zonden komen on zij behielden alle 
gevonden diamanten als een Go u venwments monopolie. \V ij waren niet verstandig 
gennt'g om rli t te rlo8n en de natie moet er onder li.iden; doch annoede is 11iet het 
ergste· rbt een individu of Cl'n<' natiP kan OYerkomen. In die harde school worden de 
edelste lessl'll on de beste cl engden geleerd; de grootste naties, evenals de gl'Ootste 
individuen zijn dikwijls het annste g«''Weest; en me:: weelde komt dikwijls wat ver
schrikkelijker is clm annoelle,-~01'1'11 ptie. Niet al de millionairs van Europa kurmon 
beletten dat een genie in 1lit lan(l geboren wordt om het te vel'lichten: al het goud van 
.Hl'ika kan on::; niet beletten le dapperste meest vrÏje natie op de aarde tl' zijn: geen 
levend man hln de glorie van onze Afribausd1e lucht ons uit de oo~en s'nitcn of iets 
van onze uitt~uwtige vrenwJe m·er ouze grnnte Af• il aansche vlakt1 u do· dc11, evt.nmln 
kan de gehenle n trdP ons bel ·tü:.n tot oen groc•t wijs en vrij vulk op te crroeien. De 
fouten van het vel'l€'dnn .h.nlltten wij niet te ni~t doen, doch t-
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Dud1 wamwe1· de mi.lll, die geldeloos am• om~e kn ·1en kwam en ulillioencn voor zich 
vergader~ t!it on,t:_e zelfstandigbeid ni~t tevreden .ls wot zijne \vinstoll, wanneer hij tracht 
om de• ZuHl-Ainkaa~~sc~~e gr·.~md_, diC hem ontvmg, met het bloed van zijne burgers te 
kl_e111yn- wanneet· ZIJ ZIJD \TlJhf'tll wt>ken te ontn~n1en- dun is cle zaak geltrol anders. 
Dlt Js IH·t vraagstuk. w:mrvuu het grootste gew1cht (Jp de sd1011ders va11 de Zuid
Afrikaansdw Hepnhliek is gevallen. Het was dat scheepje, tlat de zwaarste Ja•r olltYiuu. 
toe11 80.000 ûele11 van alh.' nationaliteite11 aan boor·d sprongen; en ttl sidderd~ lwt vo~· 



POll oogenblik van vot•cn muu· acltü•t·en. toell zotto !tot zijn J·oers nam· d1! kust voort 
lllOt alle man aan uoonl. \Vij slPilen dt· \'l'aag, niet mm rleu man in do straat, die wegen~ 
gebrek aan tijd of belangstelling, llrt \\'r•lliclit lwtrenrcn Z<ll aan zulke zaken geen aan
daebt t bebben ge· ·ltoukPn, dod1 aan <tllc .-tuatslicdeu \'au m>lkt' nationaliteit 1>uk, d.i1• 
de pt'oblcemen . \'Uil lilnat cltap pel ij kc op hou wiug l'll pra!'tiseltP. staatlmishotHl kurHh• 
!tobben bestnrleerrl en aaH alle deiJh.'rs, die i~jd en ~twlie hebhen besteed aan Je op
heldel'iug van ~ocial<· Yl't~ngstukken c·n ' · inrichting van maatsrh<tppijen Pn naties. uf 
hl't vraagstuk. dat plotseling dezPn kleiHen Staat tet· oplos~ing 1 werd ,:oorgclegd, niet 
in ingewikkcldheirl en moeilijkheid datg~me nvertmft, "·aut'IIJ€<1< immer het volk van 
eenig Jan(l in ltet verleden of iu bet tegenwoordige lwelt Jlloetcn te doen hebben? 
\Vannem· wij lwl'innereu boe <~l'llsticr de aankomst van • ·n p:mr ltoudet·d duizend Ubiueezen 
in Amerika wer<l be>iproken, die spoorlig vet'! oren gaan in de gmote ma.s::;a van bevolking. 
evenals een handvol kaf verlmen gaat in een zak IJlet koren; wmln '<'I' wij ons het feit 
tP binnen brengen, dat de ver::;chijuing in Engelanti van el'n p.tat' duiz,!wl werkende 
Polen en Russische Joden o11der eene groote beYolkiug, waaronder zij wllen zijn opge
nomen om in minder 1lan tweP generaties, goeIe en w<·r·k<'lijkc Engelsche ondcrtlaw'n 
te vormen, plechtig werd hesprokm als 
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!'n mautl·egelen met all<• cmst bt>sproken "renlen om ?.C mei geweld el' uit te zetteu, 
zal het alle onpat'tijdigc en waarlteidlievendc mensl'heu zonder twijfel duirh•li.ik zijn, tlat 
het vrungsiuk, dat de 'l'ntnsvaalsrbe. Hepnbliek plot~eling te behandelen ltad vau mePr 
dan gewone ingt·wikkeldlteicl en moeilijkbeid wa~. \Yij ~tellen de vr<Ulg u·m alle edel
moedigen en reehtrnardigen, hetzij stattblieden of denker~. of de kleine Republiek ome 
~ympathie uiet verdil'nt, de sympathie die meusel1Pn 101-t t'l'n Yerstandigen geest begaafd. 
aan allen sc·lreukell, die nicnWl' en iugewikkelde naagstukkcn moPle11 lJellattdelen, ·wa.al' 
yorigc ondenintling van l1et nwuschdom gern \\'eg het•ft aangetoond - en of. indien wij 
l1et onderwerp amJror•t•en, het nit't noodig is. dat clic sympathie gesellonken worde in 
die ruime, onpartijdige. waarheirlzockenclc gec·st, waarin meml'helijkhei1l ou::; gebiedt alle 
groote sociale mueilijklleclen en kwesties tl' natleren! lid is som'itijtls gezegd geworden. 
dt.ü wanneer· men \'na t.lc kruiu van den benvel nederziet fl)l het j.!roote mijnkamp van 
.Joltannesburg aan den voet, met zijn bergbongen ltoopcn wit zand en afval, zijn mijn
liuhoorsteeneu rook lliispuwPnde. met zijn 70.000 k:til't'l's Clt zijn HO.UOO mannen en 
vrouwen, blanke rn grklcurde. vnn alle nationaliteiten, die hier vergn.ticnl zijn in Jen 
tijd Htn een paal' jaren, op dpzeJfde plaats waar ·IG jaren geleden de BocrPnzoon z~jue 
schapen naar het water gelc·iddP en dt• bocre>nvrouw des avonds a lle!!ll aan de huisdeur 
zat om uaar ltet ondergaan Yan clc zon te kijken, dttt wi.i ncdet·zien op ltl't lllt'CSt ver
wonrlerlijke sdtOU'v\spel op anrdc. En verwonderlijk is het; d11C~J als wij el' op neder zien 
komt altijd cle ger!al'ltte m ons op van iet~. dat uog venvondelijker i:-;- tlc wonderlijke 
wUzc namelijk, \vaarop c'en kll'inr ll<.ltie van emwourlil!f' mcnsdtell in vrede levende in 
het land Jat zij lwrninden, ver van liCt grwoul yan stPucn en ltd onclerhottrl met men
sdten, aan de mneilijkltcch·n \'an hunnt' conrlitie het lwof'd lwhben geboden; hoe zij zonder 
ondennjs in staatkunde of O(J\·olgendc rei!Cls van politiek, zij u opgestaan om (leze groote 
moeilijkhe1len m ltet aangezicht te zien en ernstig hebbeu gt!traeht zt: in r n open 
geest tegenJOt't te komrn en grootelijks geslaagd zijn. ' iets <lan r'at 
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voor slaatkunde on de organi~atie en inrichting ran uieuwl' m:lahehappeli,ike conditien 
die al~ een gave· Yan het lilocel geerfd seltijnt te worden dool' al dit· mensr:hen tlie op
kwamen in Je klein' deltas i11 het . Toord-oostl'n van ltet \'a. lt' land valt Europa. maar 
v:mwaar· zoowel <lr l•,ngelsdw als de llollandsche mensellen zijn opgPstegeu, kon dit 
mogelUk gemaakt hebben. Wij zeggen niet, dat de TransvaalsdJC Hrpuuliek onder haar 
gelciders en rerreer1lPt" l'en Sol on of eeiL Lir.nr~u::. heeft: dm:h zij llPc1t h .,]en ten dage 
omler de TliCfiSt IH!ll die haa1· lot be .. tiel'l'll dapperA t n cm"tige manuen die manlijk .cll 
met diepelt ernst tmchten otH dt' gt·oot n·aagstnkken ,u,. l1en ziju voorgelegd te behau
delPn in een wijden geest \Hn tnenschelij k beid en rc·,·ht l'<tarrl ig!Ieid.. Ell wij ltPrhalen 
het weder, dat df' sterke sympathie van alle l't·nstige r>n nadenke11de mensellen niet 
slechts in .\frika tn~tttr ook in Engeland hen behooren bij te staan. Laat ons lltl bijr. 
een Villl d' cem·oudtgsle Pletoenten van de kwestie nm11en. !tet gerc11 van sternrecht aan 
de nipuw aangekomenen. Zelfs diegene onzer die creuals de sclti'Ï.Ji'ster !->Otnt\jds genoernu 
worden «de dweepen; van het stemrecht», die bewereu, dat in <Le meeste gevallen ciie 
Staat het gezondste rn ~krkstc i~. wa~u· iPrlet· vol\Ya>;:-;en burger onafhankelijk van 
rreslacht of politiek, l'C!H stem hPzit, baseet·cn onze bewt~t·ing op het feit, 'htt ie1ler individu 
~en integreerend det•l vormenrle \'all de maatscltnppij alle:-; in de waagsclmal beeft in 
die muatscbappij; dat wat rJe \t'OtlW in de waag.-dtaal heeft. watli'Sl'ltijnlijk even gt·oot 
zou zijn als dat \'UH dt• man ('ll dat v:m don :nrHen man als clat van den rijkt•n. want 
een it•dPr heeft slrd1t~ dat \Yat hij zijn alle~ llOL'Illt, zijn le\'l'll: eu thtt hun toeweiding 
aan haar toekomstig welzijn en luumc htdangstelling in hare gaafheid waarschijnlijk 
gelijk :tal zUn: dat de . taat wi11t .(oor <'l'll stGm tP geven nai1 al zijn integreerende 
dt•elen. Dorh hl't gra" wordt ouder oHze n•rteH weggemaaid WtHIU<'PI' eene grootP massa 
der bet['okken persont'll gecu intcgreen:n•l deel \'<lil t:en ~taat is dol'lt sl~dtb tijdelijk 
111et hen is vet·bomleu, ~reetl belang in ;,i_in venvijd,•rrle tuekotnqt heeft en ~!echts een 
commert·ic•el belang in het tcgenwoo!'de. \V~j mog~~~~ bewl•ren (l'll pel'suonlijk znlks ten 
sterkste) dat op het oogenblik, d<lt een Heemdeling iu erm lamt mutkomt hoe uubekend 
hij ook moge zijn met deszelf:; wettr~n. gelmüken en helange11, hij, intliPH hij vail plan 
is zich daar blijrcwl te n·sti;.ren n l.ijn leven l'n helaug daarlltelle t • n·rc.•t:uzclven, een 
integreerenu r\ecl vatt den . .'tilat wordt en hem zoo spoedig mogelijk de macht behoort 
gegeven te wordC'n om zijn wenst.:hen kenbaar te maken door middt>l \'an de wetge\'etHlc· 
macl1t; dodt dr 

WERl ~LlJKI!: K.. KLAAHBLIJKELI.IKI•~ :\fOJj;J Lf.Jlï I ElD 

onstaai al dadelijk otn te liepah•rt mPt wie. uit ('i'll slroum van vrcerndeliHgr•u di<· 
plot::;eling een land hinlll'll ~ü·nmllf'tt. ltet zon i: ge:::t ld . lk k:ttt n:tal' ltalit• gaan, ver
J .. !/'t.elrl van t\Wl' nit·w!en \\'Ïj httllll'lt llelz,;llil~· hui: ntuler ons ltnt en (om eens ~~t~ll 
huisltowlelijk bcc·l.l tl' u;dll·nil{ul): l'l' i-<111 ge,•n niterlijk lilijk vau \'Cl':'whil in IH\Zl' 

JJOUJing Zijll Î toch kau Ik ue::-!oteu lJObUell UIQ UI lt~die te leVi3ll eH i.e ::itC!'\Bll, iJ.;. k:.tn 
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er diepe genegenhdd voelen voor het volk en zijne instellingen en gronte zorg hebben 
over zijne toel·omst; de eerste man knn geheel om·erschillig m •zcu \'oor land en 
volk, alleon daar zijnrio voor zijn gozondh •irl en weder vel'trckkenrle zoodm bij hersteld 
is; ·1e tweede kan beheersebt worden door een diepe haat voor !talie er~ rle Italianen, 
niet alleeu kan hij de natie geen goed toewenschon doch hij zon haat' wellicht vertreden 
wenschen te zien door Oostenr~jk en de inwoners vernietigd tt• ZÎL\ll. Door mij op het 
oogenblik van· aankomst ~temrecht te geven 'lOU de Jtaliaansche natie een getrouw en 
toegenegen burger \Vinnen die alles voor baar 70tl opofferen in tijrlen van gevaar en 
aan haal' zijn beste gedachte zon ·w~jden in tijden van Vl'f·de; door de t\vetHle man on
middelijk stemrecht te geven zou z~j iets vcrrichten waardoor zij ltoch zou winn~"n noch 
zou verliezen, dus een geheel on vet sehillig negatief; door de drrde man stomrecht 
te geven, zou zU iets vcrriehten gelijks1a,mdc met een kleine P1aatschappelijke 
zelfmoord. Toch zou het onmogelijk zijn om dadelijk en met onze op!Jervlakkige stndie 
het verschil tnsschen ons te ontdekken. 

DE GROOTE ZuSTER-HEPUBLIEK 

aan giudscile zUde van den Oceaan is aan deze moeil~jkheden tegemoet gekomen door 
een proefverbl\if van 5 jaren \'a!'t te stellen waarna zij, cloor het afleggen van een 
plechtigen eed alle getrouwbei1l aan eenigen Yreemden !'onverein of eenig land en meer 
in het bijzonder aan de \' arstin van Engeland en cle Engt'lscbe natie afleggen de en na 
de wensch te kennen te hebben gegeven om als een burger van de Vereeoigde Staten 
te leven en te sterven, stemrecht krijgen en burgers worden van de Amerikaansche 
Republiek. In dit geval, zoowel als in vele andere, zou het willen voorkomen alsof de 
groote Hepubliek een wijze en practische oplossing heeft gevonden van een ingewikkeld 
vraag::-tuk; en zouden wij in dit opzicht, zooals in vele nnclere opzichten, persoonlUk 
gaarne zien dat de handelwijze mn de groote zuster-Hepubliek werd nagevolgd. Doch 
zij die nadenken zonden aan den anderen kaut kunnen opmerken dat terwijl in Amerika, 
tenminste op het tegenwoordig oogpnblik, de nieuwe burger slechts 1/'16 milliorn gerieelte 
ontvangt van de Staatsmacht en Regeeringscontrlllc door het VPrkrijgcn Yan zijn stem
recht, in een kleine Staat zoo<tls de Trans\'nal elke nieuwe hlll'ger meer dan 800 maal 
die macht ontvangt in de Regeering en de colltrole van het land en dat dit een ernstig 
verschil maakt in het belang dat wij er hij hebben om zekerheid te vPrkrijgen omtrent 
de loyaliteit en oprechtheid van onzen burger voor hU bet stemrecht verkrijgt. W~j 
zien dit in en er is wel iets voor te zeggen. Door velen die oprecht verlangend z~jn 
om tot een juiste en goed geëvemedigde con,clusie te komen, is beweerd dat in een 
Hepubliek in een positie als rlie van de Transvaal, een langer verblijfen de stem.nen van een 
zeker gedeeltn van de reeds stemger rchtigde burgers noodig zijn voor dP uitgestrekte 
rechten die door het burger:·chap worden toegeke11d in t'en kleine zuiver demokratische 
. 'taat. De conditir voo1· bet verkrijgen ,·tul ~1ermecht voor vreemdelingen in Engeland 
verscbaif'-'n ons geen leetTUke analogie: daar in een land met een hereditaire .'ouverein 
en een hereditair Hoo:zcrhuis, de stemgPrec:lttigde vreemdeling slechts een klein deel 
omvat van de rnaebt die dvn kiezer wordt toegekend in een zuivere dernoemtie; de 
kleine Hussische .Jood \vien een stem in Londen is gep-even, kan nimmer het verheven 
Hoofd van den Staat worden, kan nimmer in ltet llongerhuis zitten of voor zijn leden 
stemmen en ontvangt slechts de geringr, gedeeltelijke macht om voor leden van lwt 
Lagerhuis te stemmen. Het is 

IN EEt. ZUIVERE Dh:l10CRATH: 

waar het volk de-n Souverein vor·mt en in zich vertegPnwoordigt den hereditair·en 
regeerder en het. hereditaire Opperhuis en Lagerbu~s vere<~nigt: dat de persoonlijkheid 
"" n elk geaccrecltteerd burger van het grootste ge\\'lcl1t wordt. Hoe grooter tle stabiliteit 
en immobiliteit aan het eene einde van den Staat hoe grooter mobiliteit en onstabiliteit 
aan het andere ~inde kan \Vorden toegestaan zonder de stabiliteit van den Staat in zijn 
geheel of de gezonde uitvoering van zijn fuuctiën in geva·n· te brengen. Zelfs op deze 
betrekkelijk kleine stemrechtkwt·stie~ is het duidelijk dat het vraagstuk waanoor de 
klt>inc Transvaalsche Republiek sttmt, een zeer ingewikkeld vmagstuk is waaromtrent 
v1 ijgPvig liberalen geest en ernstig verlnngeu om tot het wijste menschelijk::;te en meest 
verlichte oordeel te komen, oprecht m0gen YerschliiPn. Er is geen noorlzukelijkbeirl om 
hier verder to spreken omtrent die andere en veel ernstiger vraagstukken wàaraan cle 
Republiek tesarnen met Zuid-Afrika, het hoofd biedt: de nadenkende geest kan die voor 
zien zelf opvolgen. tijd en proefnemingen moeten worden toegesta:ui voor de overige 
zaken om zich zelve te regelen. 

Zuid-Afrika heeft meet· trou\'l'e en ware burgers noodig. "\Vïe ook Zuid-Afrika 
binnenkomt en begeert een van ons te worden, uit onzen bel-er te drinken. en van nnzen 
schotel te eten, z\]n zaad met het om.e te mengen en van Zuid-Afr-ika de toekomst op te 
bouwen, laat ons hem met open a1 men ontvangen. Uit groote vermengingen van rassen, 
komen groote volken voort. De verachte en onderdrul\te russische jood, die hier van 
daag aanlandt, verlevendigd door onze fdssche Zuid-Atrikaansche briezen, mag noO' de 
stamvader worden van den Spinoza en Maimoni•1es van het gl'oote toekomstige Z~id
.\frika, die de wereld in wijsbcgeet'te en gedachte zal leiden. De bleeke duitsche schoen
lapper, die met zijn vrouw eu kinderen vandaag aanlandt, mnp; nog, indien bij bij ons 
blijJt en een van ons wordt, de ntdcr van den grooteren Hans Sachs van Afrika worden· 
en de half uitl;!;e~wngerdc hm:;che hoer, k~n do voorlo?per w.orden van onzen toekomstige~ 
Burkes en Wilham POJ'tel':-;. De ruwe m~Jnwerker, afkomstig van Cornwall, die vanclaau 
met verbaasde oogen op onze Zuid-A.fl'ikann~che wereld ziet, mag ons non· onzen crrootste~ 
Staat:::man en edelsten leider geven. De grootc Af1 ika:msche ·atie Yan °de toek

0
omst zal 

hare fonchtmenten gelegd hebben Yan stecnen uit \'ele landen. Zelfs de Koelie en de 
Chinec~. inrlien hij .~nder ons komt,. dan zouden wi,j pm soonl ijk zt>ggen, s1eekt hem de 
broederhand I oe: w.IJ :r;noge~. hem met begeereu, WIJ Ino.gt•n hem niet met opzet onder 
ons brengen, maar, md1eu hiJ komt, om oud •r on te bliJven, laat Zuid-Afrika een tehuis 
voor hem z~jn. ((\Veest niet bev1·eesd vreemdelingen te ontvangen, want sommigen 
hebben daardoor, zonder het te weten, engelen geherbergd.>> 

.. 'V ij, Engelsl·hr Afrikaners vun beden, die in den waren zin Afrikaners z\jn 

HET LAND VAN ONZE GEBOORTE 
liefhebben, en personon die hier woneu: evenwel, gebonden door stel'ke liefdesbandeB 
niet alleen van intellectueele verwantschap, maar van persoonlijken hartstocht voor het 
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vaderland. van waar onze ouders kwamen, en waar de rijkste Yorrningsjaren van ons 
leven werden doorgf'bracht, w~j staan heden op het midden tusschen deze twee groote 
secties nn het Zuid-Afrikaumche volk, rle oude die lang hier zijn ge,reest, eu de nieuwo 
die pas aangekomen zijn: tus"dwn het gehnorte land van onze Yaders en bet geliefûo 
land van onze geboortr. en ht>t wil toeschijnen alsof wij! echter door geen meerdere 
wijsheid of intellectue~·Ie \\'Ct•'nschap aan onzr zijclr, mam· alleen als een resultaat van 
het toevaHigl! ran onze posilie en van onze dubbele a['fectics, bekwaam zijn om een 
zekere functie op den dag nw heden te vet'\'llllcn, om als het ware tr staan als mid
delpersonen en tolken. tnssclJCn diegenen, waarmede onze positie ons dwingt te sympa
thiseeren. en ben te verstaan, zooal:; zij misschien niet in staat zijn elkanclor te begrijpen. 
Vooral op dit oogenblik is er een tUd aangehmkeu, dat noodzakelijk is. hoc gering wij 
ook onze aangebotene hckwaamhei<l voor <lle taak mogen gevol'lun, wü niet mogen 
terugdeinzen noeh !'til en werkeloos blijven, UJaar door woord en daad die bijzonder·c 
functie, die ons door onzt: positie gegeven is. moeten uitoefenen. 

. . . . . lndien gevraagd wordt, waarom wij op dit ~pedale oogenblik ons 
verplicht gevoelen niPt het stilzwijgen te bewaren. en \vat het is, dat ons tot daad en 
spreken dwingt, d:tn kan het antwoord ons in een woord geg<wru worden, OORLOG! 

De lucht van Zui<l-Afl'ika is 

BI<.ZWANGEHD ~[E'J' <7ERUCll1'Er\ 
onbegrijpelijk. on waarschijnlijk, en weigeren \\ij !Jen te gelooveu; nochtans telkens en 
telkens komen zU ter11g. Er zijn sommige dingen, waarmede 1le geest weigert zich 
crn!'tig beztg te hourlen, evenals die lang zijne mlleder beminrl en aanbe'len heeft, zou 
wPigeren de bewering aan te nemen Y<llt den pcr:>ten vo.Jrbijgauger, dat er ecnige 
mogelijkheid zon zijn, tht zij haat· hand zou oplichten om zUnc vrouw te slaan of zijn 
kiud te dooden. ~laar, zooveel herhaling mag ten laatste twijfel opwekken: en de man 
mag beginnen angstig uit te zien voot· \'Cl dcro bewijzen. 

. . . . . \Vij Engclsch-Afrikancr:;;, wij zijn rerbijstenl. wij zijn verbaasd; wij 
zeggen «El' kan geen waarheid in zijn)). • 'orl1t trJS wij JJeginneu ons zelf af te vragen. 
«Wat beteekent deze ougcwone hcwrging van gr\mpendc en gehuurdt! soldaten op 
Zuid-Afrikaansehen bodem'? \Vam·om zijn ze hier·! l•~n het rcnige antwoord dat wij 
ons kunnen gevrn, hoe\'cr Wt'\\ÏjtlCt·d en sellijnl,mar onmogelijk is OOHLOG! 

Van avonel JadH'n wij e1·orn en morgeiL als wij opstaan. staat het weder voor 
ons, den eiseiUken twijfd oorlog! oorlog! en iu Ztticl-Afrika! Oorlog! tusschen blankeu 
en blanken. Ootlng! Waarom? Van waar de oorzaak? Voor wien? Wa.a1·voor? En 
de vraag krijgt geen antwo01·d. \Vij ga:tn onder·zoeken, wie van oorlo~ voordeel heelt. 
Jleeft ons ras in Afrika rn ons ms in r.ngPlartd wlkc verschillende belangen, dat eenigc 
zoo noodlo1tige ramp up ons kan YaJlell, als oorlog! Js <'I' een toestand mogclij~, die 
het noodzakelijk kan maken, dat moeder en c!oc!Jtet·.._moetcn opsiaau en iu eeu ijsel~jke 
\>v·nrsteling, eu als het mogelijk is elkander·s ingewanden uitscheuren ? Dat onmogelijk 
geloo,·enclc, gaan wij onderzoek~n, wie is het die van oudog Yoordcel heult? 

Er is vandaag vrede in het la11rl ; de t WCl' grootc blanke rassen mengen dag u ij 
dag, uur hij um1 hun bloc(]. en heiden \'ermengen zich rnet den vreemdeling. Geen 
dag g:.tat voorbij dat. niet van dt• aderen \'lilt ~otntnige llollrmtl:;w!J-Zuid-Afrikaansche 
vrouw het kit Hl van den EngeLch-Zu id-A fri hlaTlsdHm man wo relt gevoe<l; geen '"eek 
gaat voorbij, dat niet de gcboortekr·e· t mn het kind van de Engelsch-Zuid-Afl'ikaansche 
Houw de spraak geeft ar111 de pruit \'an dc·n Hollancl~elt-Afrikaan; geen uur gaat voorbij 
of op de hoet·dpt•i.i en in dt~ starl en in hPt dorp OtJIStrengelen AJI'ikaan~chc harten 
Engelsehe en Eugelsehe Afrikaan!Sclle. 

Indien <I<• engel des doods zijne yJeugelen over het land zon uit:-;prciden en i11 
t'·r'·n nacht eiken man. wou\\' en kiwi van Af'likaansrh en Engelsch bloed met den dood 
trof, den andere le\'Pnd latende, dan zou het lawi Ct'H land van rouw zijn. n..t.ar zo11 
geen enkel huishouden zijn, noch !Jet ll'trt v:m een .J\ frikuansch gebon:n man of vrom\, 
dat niet moede van smn.tt zoude zijn. \Vi,j zmHJt•n tle nienden Y:tll onze hndscbhei1l 
heweenen, rle metgezellen van ons jonge levt'll, onw kleinkinderen, onze blocdverwa.r,tcu. 
de zielen rlic llllS hebben bemind cit die wij hPhlwn lief gehad. Door het vcrnietigeu 
\':Lil het eene rus zou I dj h t anllerc hel1ben gei ·oleerd. De tijd. die grootc heelmeester 
Yan alle verschillen, is bezig ons iueen tP smelten tot een groot vm·ecnigd ,·olk. en d1• 
liefde beweegt zid1 nog sneller dan de .tijd . ll~t ~~ gee~ aangroeiende haat die \'OOI' 
oorlo<r roept tn::;sclten llollanrlsch- 1'11 J•,ngclsch-Zmrl-.\fnkaanseh geboren mannen en 
VI'OU\~Cn. Op de lippen \'all onze kindPI'Cll gJ'Ol'ten wij 'beide l';ts:;on dagelijks. 

Dan zien wiJ rond in de politieke WCI't>l(l en wij vragen uus ze! Yen welke groote 
en versclu·ikkelijke mh;claad begaan is, Wf'lke zorgch,oze slaehting on marteling van 
onschuldigen: dat hloecl slechts mPt bloed kan uitgewisebt \Vorckn ? En wij vinden het 
hlocd. 

1 
.
1 

k .. · 
En norr zien wij roud en Vl'<tgen welk groot en verse li'I ( elt.Jk v •rsdul c1· een~-

klaps tussch~n ons gerezen is, zoo machtig, dn t I H~t mcnsr;helijk ~·erstancl llf't niet floot· 
vredesmiddelen kan oplossen. dat d,, lwugste en edebte diplomatic machteloos er voor 
nedervalt, en de wijsheid en ltet recht der· menseltbeid het niet kunnen bereiken, be
halve door bet trekl·cn '<lil het zwaard door dP moeder, en het hart ctcx· doeliter daar
mede te doorLoot·en ? 

"Wij kunnen rt· geen vinden. En weder vragen wij onszet \'Oil 

\VlE llEEF'l' VOORDEEL Bl.T OORLOG~ 
Waarvoor is het ! \Vie is er· die lu'tH hege•~rt '! Storten rn:tnnen stroomen bloeds 
evenals kinderen papavers aL·uijrlen o1t1 het witte sap tC' zien vloeien'! 

WIE HE~Wl' VOORDI•:EL Bl.J OORLOU! 
Eugeland niet. Het heeft het hart van ccnc groote j(mge natie te vèl'liezt:lt. Het heeft 
een bbel van kamer·a·td · ·hap die nV81' de z' strekt te bt•,,ken. !let heeft traetaten 
te schenden. Het heeft de gmote tt·aditics van zijn verlr den t.e verliezen. Wie ook 
speelt om te winnen, l•:ngeland t'e1'lie. t. 

WilG H~EF'I' VOOHDE~:L HIJ OOHLOG ~ 
• 1iet Afrika. De groote jonge uatic, hedeu ·oort::mellencif> 11aar ziju (:~t·.'tn hewu8tzijll 
van leYen. orn verscl...teul'd en· verreten te worden en op zijn ledeuwten tut in zijn vollen 
leeftijd de merken der wonden te dragen, wonden van eene moederhand 'l 
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\VU, HEEFr \'OORDEEL BIJ OORLOG? 
Niet de groote vronw wiet · tachtig jaren herlen ber'eikt worden. (.:) die do her

innerinrr Yan de langste f'n rein!';te Hef!:eering met zidt naar het gmf zou willen drageu: 
die zott willen dat, wanneer de ttaties om 113<11' zerk vergaelPren rr iu het rond gefluisterd 
worclt ((Dat was rle hantl e<>n0r moerler: zij het>ft geen kintl geslagen. ·~1 

\VIE llEI~VT VOOHDI~l·,L HIJ OOHLOG '~ 

Niet de rlappere EngelscltE' soldnat: ('r zijn @:een lauweren llim· voor hem. De 
sterventJe knaap met de ltandrn VPrsch van de ploeg; fle oude ma_n waggele!lde na~y 
het graf, die hot geweer OJtVUt om er mede te stet·ven; de eenvoudig<' boer dte terwiJl 
hU valt nug het laatste gefluister· z~jner vrouw hoort «\'oot· vrijheid en ons land,), en 
dit hoorende sterft-deze mannen kunnen gef'ue Jamveren om het voorhoofd van een 
soldaot l•inden: zij kunuen doodgeschoten worden maar ~iet overwonnen worden-ro~m 
berust bij mannen. Gaat, dappere soldaten en verdechgt de kusten van dat klmne 
eiland dtlt wij lief hebben; er zijn geen lauwf'ren hier voor u. 

\VlE HEEFT \'OORDEEL HIJ OOHLO(-l '! . 

• Tiet wij 1le Aftikanen;. wiet· harten aun l~ngeland gohecht zijn. Wij hebben alle 
lief. Elke kogel Yan den gehuurden soldaat, die een Aft·ikaner nedervelt, doet meer; 
hij treft een weerklank in onze harten. Hij neewt hot le,'en van e:en Afrikaner-in 
een awlel' noodt hij datgene wat niet weder herleven zal. 

WIE llEf•:F''l' VOORDEEL B!.J OOR LOC{'! 

Er zijn sommig n die denken dat zij er ,·oordeel bij hebben; Op den achtet·grond 
bernerken w~j mistige figuren: wij kcnuen den ouden stap; wij hooren lwt ritselen \'an 
papier, van hand tot hand gaande, en wij kennen den klank van goud; het is een oud 
bekend geluid in Afrika. We kennen het nu; Er zijn sommigen die denken dat zij er 
voordeel 11it trekken; zullen zij hot doc'n. 

men kan zeggen «Wat kan het schelen wie Engeland aandl'ijft. of voor 
het Jen oorl(lg onderneemt tegen de Afrikaners: dit is in elk geval zeker, 
winneu. Wij hebben de schepen, wij bchben de manschappen, wij hebben 

:\[aar 
wiens zaak 
dat zij kan 
het geld.>> 

Wij antwoorden <<Ja. Macht overwint in het algemeen-voor zekeren tijd ten minste. J) 

Het grootste KeizerrUk op aarde waar de zon nooit ondergaat. met zijn v~jf 
honderd miljoen onderdanen mag in zijn volle majesteit Yan macht en glorie opstaan 
en die dertig duizend boeren verpletteren. Het mag geen overwinning zijn, maar ten 
minste zal het ecne slachting zij u. \i\7ij behaoren 1C' winnen. 'Wij hebben de schepen, 
wij hebben rle manschappen, wij hebbeu het geld. Zal er nog niet iet~ anders z~in wat 
wij noodig hebben? De Zwitsers hadden het toen zij 1egen Oostenrijk vochten; de drie 
honderd hadden bet bij 'J'bermopylae, ofschoon geen man gerecl was; het strekt tot het 
eindelijk behalen der overwinning. Is het de moeite wm1rd te vechten indien wij het 
niet hebben'? 

Ik veronderstel clat er geen man is die hedeu zijn land liet heeft, <iie niet opge
merkt heeft dat in het leven der natie evenals in het leven yan den indivndu. het uur 
van uitwendig sncce~ liet uur kan zijn van onherstelbare mislukking f'n dat het doodsuur 
hetzij van naties of inclivldus dikwijls het uur van onsterfel\jkheicl is. Toen Willem de 
Zwijger met z\jnc kleine bende Hollanders opstond om het hoofd te bieden aan het 
geheole rijk van Spanje, de>nk ik dat er geen mensch is nie niet erkent dat het uur· der 
grootste overwinning niet was toen zij Spanje overwonnen hadden, en het grootste rijk 
van Euro-pa hadden teruggcslagen om zijn langzamen keizerlijken dooèl te sterven: het 
was het um· toen de l\ leine henrle alleen stond met r1e watPren voor hunne huizell, 

JIE'I' HOOFD BIEDENDE AAN DOOD EN vVANHOOP 
au daar stonden en niet weken. Het is dat uur dat Holland onsterfelijk en zijne ge
schiedenis het eigendom heeft gemaakt van alle rnenschelijke harten. 

Men mag zeggen «:\laar wat heeft Engelawl te vrezen in een strijd met een land 
als Afrika. Kan het niet een honderd duizend of een honderd vijftig duizend man 
uitzenden en het land doortrekken. Het kan het land schoonvegen door een aantal 
troepen alleen.» 

Wij antwoorden, ja, het kan 't doen. :Nlacht IJVerwint in 't algemeen; niet altijd. 
Ik heb geûen dat een kleine mierkat door een werfhond werd aangevallen, wiens 

eerste gewricht van het been zij niet kon bereiken. Ik zag dat de hond het in rlen 
bek nam. zoodat nauwelijks eenig deel van baar lichaam zichtbaar was en dacht dat het 
diertje dood wa~. Maar zij hechtte haar kleine tanden binnen in den keel van den 
werfhond Yast en dezr liet haar vallen, on ik zag haar gehavend en gewond en bedekt 
mrt bloe1l en speeksel 11:1ar haar hol temgkrnipen, in de roode Afrilmansche aarde. 

Doch macht overwint in ltet algemeen en er is geen twijfel dat Engeland eon 
zestig- of honderd duizend gehJLurde Holdateu naar Zuid-Afrika zou kunnen uitwndrn 
en zij zouden onze steden k nnnen horn ba releeren en onze dorpen Yerwoesten: zij zouden 
mannen in den bloei \'an bet leYen kmmen doodschieten en oude mannen on knapen. 
totdat er nauwelijks Cf'll J,opjc in !Jet land wa: zonder zijn bloedvlekken. Karoo-boschjef; 
p-roeidcn groener op, op de plaat:,; waar mannen vm1 de Midrlellanden, die ergekoroen 
waren om hunne bror'(Ü>t·:-: te helpen, vielen, om nooit weer naar hnn tebuis terug te 
kcet·en. Ik wronderstel dat het heel goed mogelijk zou zijn voor de soldaten om alle 
mannelijke Afrikaners, die onder· de wapenen tegen lluu optrokken, dood te schieten. 
Het mocht niet gemakkPlijk zijn, zeel' velen mochten \'allen. maar een groot rijk zou 
altUd meerderen kunnen invoeren om hunne plaatsen in te nemen; wij zouden niet 
meer kunnen invoeren, otudat hot om~c echtgenooten e11 zonen r>n vaders zouden zijn 
(]ie vielen, en wanneer f'r ni;,t me?r waren, zoude~ 'Yi.i gee_n me.~r kunnen voortbrengen. 
Dan zou de oorlog over Zl.Jn. l!..r zon geen hms m .L\fnka ZlJn - waar .\fhkaanscll 
geboren mannen en vrouwen woonden -· zonder zUn rouwdragers - van af Zeepunt 
tot nan do Limpopo: dorh rit' vrccle zou in Zuid-Afrika gesticht zijn .. evenals Oromwell 

(x) Dit werd gescbrco-ven op !14 . fei. 
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, lt·ie ï•Gll\\'t'n rrcl Pdt'll rll'll nrde s ticlt ti•! in I' ·rla11 d. "ll t'VC'na 1~. ~Pdct · t tli••u, s tt>ed~ dt'tt 
\TC'cle daar ge tidtt. "·erd: t!YI'Il:li:-; de nt·rlc• in Virgini:t in lt i77 gt•stit:ltf "·crrl: zijn 
lt :lll d\·ol mannen t•n \TOU\\'Cn. die· 111111 vrijl~t·id \'Ct'dt•di: .. nllm. wr•rdtHt ~pot>tlig tot zwi.ü.ten 
gdJI'adtt doM ~('llllltt•cle so ldaten. 

cdk geer (/(1/ \'oor clt: m:wh1 Y:m l •:ngc~ land ''• Zl·idP ren IH'l'lt•·ltte en slt·c·ht·~ t•ehel. 
~ara IJ nl'utnmond gcnanwd. ((til zij Jtalll ('f'll . l.nl<jr, brak hrt! en l(•gde hut f)p dr.n grolld. )) 
\Yriuigc 1nanndP11 daarnn \\orden haat· Peltf~WilPOf t'll al dt• m:llliiPil mc•t IH•m gt•vangt•n 
gï"liOmen t'll dt• oot•log was over. cc Ik hett blijde u tt> Zll'll )) Zl i 1\t>rkc!ly, rk l•.ngc lsellt' 
Gouvcrncnr, <<ik lteh Jnng gc\\'ensrht 11 te ontlllorten. ~ij zult in t'eu half' uur npgcltangPn 
wnrr!Pu )), c~tt lu.i ll't'i'rl opgPimngcn en ec•n Pil twin1ig andt'rcn tnet lH•nt. Pn de rust \Ya::: 
in Virginia lter:; tc·ld. Doch P.en paat' gt•slnchkn cla:mm \\erd GPut·ge \Vnsltington in dien 
:-;tn:lt gebort•n •m op ,]en ·l!ldcn A pt i! -177;-, wt•t·d de sl:tg \'~ttt Lrxington gt·vot.:hl.cn. -
t< llctw· Cl'ilii dl' i11 sla(IOI'rle opyt•/i'Okl.r'JI !Jo,~I'C/1 .'{/ondt:ll en tc111 .o.;chvt. lu:-:le/1 doi)J" dl' fJill/l'ele 
n•ercld ffelwonl», - c:n rl.~ grootste mi:;dnad en de grootste dwaasheid van l~ npnl:ntd ' :-; loop
IJ:Hlll werd voleindigd, en l1:ugeland Prkt•nt liC!t nn . flrt zou gctn:tkkcli.ik zijn \'OOI' ec11 
hemderel of honderd Yijf'tig finizend geïmpot·tef't'dt! o;;olclat!'ll ntn Z11iri-A l'rika door· te 
ft•el.:ki!Il. llet zon gt't'll gt'liJakkelijk cloul'lrckken zijn, maat· lll't zon knnncn !!Cdaan 
wonlcu. Dan zottckn ,·an ' Oost en \Vest l't: v:ut .t\tHI!'cl 1 ~ 11 Znirl dt· mannen van ·zniYI'I' 
li;ng<·l~:wh hlot'tl naast dl' lnutpcn, waarmr!lc zij op st~hoollta,ldPn gt·spc•Pld, en dr vrienden 
dir zij hadden lif'l' gehad, korne11 Ü! staan: en t~f!ll woote waulwop~kn~et wn uit. het 
ltnrt yan \l'rika J'ijzrn. l\Tan.r wij zi.jn nog gering iu getal. Watlllf'l'l' de oorlog gei:indigd 
wn .. dan zouden de ingevoerde soldaten ltf't land kiJJlllt~n \'erlaten-- nit>t all<'. :-;ommigt· 
ttloetcn aclitergt'laten worrlen om lwt orergc·l>levcn volk in he<twang te bowlen. I•> zou 
rust in het lau<l zij11. Zuid-Aft'ib zon stilzwi,igenrl opstaan en zijn cloo<kn telJeu en ze 
bcgt·avt>n. )Jet zou de plekl\f)n kenn0n 'va:u· zij lag •tt. Z1tid-Afriku zon rn!'tig ziin. J•: t· 
zou stilte zijn, df' stilte nm cr.u J:mçrP nitputti1tg -- maat· gt'f'll Yt'· dl'. Tlebltcn d1: cloodcn 
gt•enP ~temmen! In t>cn <luizewltal bot>rf•llwonillgen zcn](h·n in 1: zmu·t :::wkleedt' 'ronwen 
hrt aantal in IJcJ'ÎiliWI'Îllg honden Pn hnit.Pn •mclt•r :'\ friknansdH· stet>ncn zouden cle 
.\ l'riknausdJC mamtelt liggen, aan wi<' Zuid-AJrikaansdte vJ·ouwen ltr.t lf'\'Pll gegeven 
hadrlc'n onder onw hla11WC luel1t Er zon ::-tiltn zijn. nwar gec•n \l'edP. 

ltij zr.gt dat n.llc werrbare mannen tnochten zi,in doodge~ehotcn. Ja, maar wat 
omtrent de vronw<'n? I nelten er sleehts \'ij i' duizpnc\ Z\\'angere · vrouwen in Zui<l-.\frika 
gebot en overbleven, en al do on~rigen van h1w volk \'ernictigd, dan zouclrn deze vrouwen 
wed<'r een ra~ clnen herlcwen gelijk aan het <'m·~tr. 

() LEErW E. ' liJ\ RT \' Xt\ 111•:'1' KOORD l•:t\ 

herkent gij Tlw c~igen afstamntclingen niet in ckz<' w0lpC'n Yan lwt Zniden dil' 11iet kunnen 
Jrycn iJJdiC'n zU met nij zijn. 

De ldeinkiudel'Cll rn :tGIIterldeillkindPl't'n van d< ltlltllnen die onder rle ~teenen 
liggen ~die tl:m grPn e!lgPlsclwll noclt lHlf!t'Pit z·11lP11 zijn, maar !':lcr:ltt~ Afrilm.net'::;) znllcn 
zeggen wn.nnrer zij die hnopen voorbijgaan ,, Daar lif!I-Wil onze vaders, cntze grootvatler:i 
die in clon eerstm grooten vrijheidsoorlog omkwamen, l) Pn de afsta.mmelingcu van dt· 
mann0n die rlnar liggPn znllc·n de aristocratie V<~O Afl'ik:l zijn. De mannen zullen tOl 
h(>ll tel'llg rekC'nen en zeggen: <• ~lijn Y:-ulerofrnijngrootv:.Hkrligtinc•rn vantliegra.vctt.ll 
W~j zullelt dan ni<·t meer weten van bot•rc•u of Engclsdtt'll. \Vij znllcn dan :.\l!een hrt 
_\friknUJt!';c-he volk kennen. En w!)? \\'ij de ,\ihkaners van ltcdl'n, die nog Eng<'lsclt 
zijn, die trotsclt g<•weest z~ju oru ook slPc:h1s hel geringste goed te~ doen, \\"anncPr het 
slechts eer voor Engelancl hrarltt, die onzt• CPden gezworen ltchben op tlc Prr vnn En
gl'lschen ''n op de tl'ouw van Eugels<'hen. \\'.tt mn on~ r 

~'at van on:.;! Onk wi.i hebbon ons Hijksvisiot'n. Wij hebhen als in eon droolll 
bet Rijk van Engeland gezien uls eelt groote banyan hoom: ~til heeft hij zicl1 nitgrbreid 
tnct ltrt. vallen va 11 clc•!l dauw en het dm pp<'len van den regcu; zij u tak ken lit•hlJen zie·] 1 

nedcl' gebogen Pil weder \\"Ortcl w·~elloten in de aarde; in zijn takken hrbben alle Yogels 
dec; hemels c·en sf'ltnilplaats gezoeht, en ondt·r zijn ~l·hacluw licblwn alle de dieren va11 
het wltl netkr 1-(l'legen om te rtlstcJJ. Knnncn wij hem l'llilcn voor Pen IJpas boom, 
wiens blacle1·en vergilt Jistillecren. ltctwelk den dood ht't•ngt aan diegCJwn dit• in \'l'Cdl! 
in z~ju sC'11aduw zi.in gaan liggen. 

Gij lteht geen l'el'ltt ons ouzen droo111 te outnemPH: gij lteht geun rceltt on-; geloor 
te dooden; Van n.l dt' zemelen die l'..ugeland znl dnrn zal clt' gro11tStf' .Î''gnns ons zjjn indien 
het rnt't Zuid-Afrika oorlog maakt. 

Van welk hehlllg is epr <'n trouw die wij lt<'t w·gr~n'Jt ltehben '! <~ij zegt wij zijn 
gering in getal; J:t, wij zijn sl!'rht:'! weiuig~!tt. Maar al lwt goud vun den \Vitwater~m.nci 
zou geen stni<Jt' mn die· liPfrle <'11 toewij<li11g koope1t, welke wU het gc·~PY~n hehbr.n. 

Geloof niet clat wanneer gcimpotcerde~ !ioldaten ovrt· Znid-Aft•ikn's mannen Pn 
Vt'f)UWf'U het allt•cu J\frikuansdt zuncl en ~\fl'ikaanselte boschjPs zijn di<' onder IHth voeten 
kraken; met el kon slap hrcken zij de~ vezels, onzif'lttbaal' al~ dr lw;ht, mam· ste·rk ab 
staal die de harton der Al'l'ikatwJ·~ nau l•:ngeland ltf'f'htcn. Eens gohroken knnnrn zij 
lll)oit moet· ber.l gemaakt worden; l1el ziju lt·v!'ndc dinge·n, gc>hroken zijn zij rlood. Elk;. 
kogel clie <'On soldaat .in 1!'~1 IJ;~rt van <:(;n Z11i,d-~\ t'rik~t~lll Zl~tHif om ,~i,iH lrrcn te _nemen. 
\\"ckt <'Cl1 ander op dte met. \\'tst dat ltq ~'.'11 Zn1d-.\ lt·tk:t:lll wuo.;. htJ~ znl~. ons nwt lnc:t 
1 'we Lc1•-:\[Ptfllr<ls ,Jooclen: tn tcgrnrlt•t•l gt.J z1Jit ons \'l!l'tnecrdcrf'tt. l•,r ZtJil mannen dt~· 
nid weten dat zij ecu boe)J' liet lt<•blteu. m:t:ll· r ij cl<• t·ersü· drirl10nclercl dit• \';illr.n. zullen 
zij he·f weten. ZPg nirl «)laar gij zijt Engel~cll. gij l1l'ht JtiPts tt> YI'L~l~Zl!ll: wij hehhPn 
gl'f'D nOJ·Iog met IJ:)) l~r zijn hondt>rdt!tl \:tn 011~. mani!Pll en \ l'(lll\\"Cll diP ~ngcluncl 
ltchbeu lief gehad: wi.J zouurn ous Je\·cn voo1' het geg~\·en he hiJen: mnar zouden liPvet· 
dan een J\.l'rikaner voor zijn vrijhl·id vct·htundt', neer te vellen. onzer J't'l'hll'l' hand nemell 
en in het vnur ~wuden, totdat er llicts van ovm· was dan er.n \'!'t'koold en zwm't heen. 

lk ken geen boter voorbeeld in dt·• Wl'l'f'ld gesehiPrlcni:; dan 

DE FJGGUR V i\ .. FHt\.:\1\IJ~ 
toen h~1 YOor het lfl)o ·~t' J i u i~ )n Eug<:la nel ~t ;m,l, gPtuigenis n !leggende. ~trijdenrlc t)ll 
verltteude um !\medka voor Engt•hlntt t1~ lJewaren. . Jl·~, · lt aat~trcl.nk,~n. tJilg·•la<'hen en 
hes1 ot ctoor de h•"J ., li1 gtlll, zijn W•lort.ielt IH•m te1ugg0slingenl nl.; lt•nl-!t'tlS. stond hij daal' 
strijdende v0or B:n~r·lawl. En~eland erkent r~n dat hij hrt '\':1s dte tt·n.chtte een Hijk 
,·oor EP gelanti te l'e lden; en dat de ma onen dt(· hem hespot ten n11 7.\\'art aankt!kcn, het 
, erloren. Er is niet::; rnC'el' treifenel dau dC' wjjze waarop elP Amerikunen die Engeland 
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