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VOORWOORD.
Het Volkaraadalid Ds. van der Horst heeft bij het debat over de oorlog&·
motie aanhalingen gedaan uit 'n schrijven, door Olive Bchreiner ter voorlezing
gezonden aan •n vergadering van Z.-Afrikaanse Vrouwen, te Somer.set. Oost gehouden op 12 Oktober 1900. De brief werd gepubliseerd in de "Natal Witneu"
'an 6 November 1900. We geven er hier 'n trouwe vertaling van. Uit het feit,
dat de "Natal Witneaa" dit stuk opnam gedurende de oorlog blijkt, dat in die
dagen er vele En~lsen waren, die bredere opvattingen toonden
dan menig
Unionisteblad vandaag er op nahoudt.. Immers werd nog weer enkele dagen geleden in het feit van Gen!. Hertzog's v.erjaardag aanleiding gevonden om hem
op de hntelikste manier uit te schelden over de houding die de Nationalisten a&n·
namen in verband met bovenbedoelde oorlogsmotie.
Olive Schreiner is geboren in Buaoetoland. De familie begaf zich later
naar De Aar. Zij huwde in 1894 met de hr. 8. C'. Cronwright, en heeft onder
de naam Cronwright-Schreiner mooie boeken geachreven.
En nu volgt de vertalingrun haar atuk, dat geachiedkundige ~enia
heeft

de Kolonie en de aangrenzende Republieken, zonder dat er een atorm van protest
zou uitgaan nnuit de grote meerderheid
van het engelae volk-waarlik ik zou hem
tot holleWI toe uitgelachen hebben. Dat
de meerderheid van het volk van Engeland stil kon zitten en toekijken, terwijl
private woonhuizen afgebrand werden-,
vrouwen en jonge kinderen zonder onderdak het Teld ingejaagd werden, om daardoor de mannen uit liefde en barmhartigheid voor hun vrouwen en kinderen, de
kracht t.e ontnemen voor verder oorlogvoeren; da~ het Engelse volk stil kan zit~ terwijl stille, vreedzame ingezetenen

en vrouwen voor wie ik de grootate, toegenegenheid en .sympathie gevoel, zijn nog
op Engelse bodem. Gedurende die 10 jaren heb ik tezamen met auizende andere
jonge mannen en vrouwen, geloofd dat
het Engeland 't welk wij liefhadden en
waarvoor wij arbeidden een macht was
die opkwam voor gerechtigheid en vrede.
Dat het land 't welk geweend heeft om
Polen, dat hulp verleend heeft aan Griekenland, dat Italië bijgestaan heeft in
z'n strijd tegen Oostenrijk; dat het land
welka schrijvers d~ heldenfeiten bezongen
van .Marathen en Thermopylae, van Teil
en Arnold Winkelried; welks volk z'n

Ik - t met hoe het met U 111 maar
mij aangaande, al leef ik ook tot ik 'n
:~eer oude vrouw ben, nooit weer, zolang
ik leef, zal ik de naam van Engeland ho·
ren noemen, of neergeechreven zien, zon·
der de fluiltering te vernemen :
"DE

ONDERDRUKKER!"

deur kan krijgen en hem oplichten l" Maar
de meerkat antwoordde diep uit het gat :
"0! goede atiefmoeder leeuwin, de merken uwer klauwen zijn in mijn zijde! Uw
tand ia in mijn brein. Ik kan niet koEn zo kwamen de jagera en
men".
vonden de leeuwin en het verbaal eindigt.
De dag is aan het komen dat Engeland
zal weten wat de prijs wae •an het leven
van elke Afrikaner, dat het heeft geuo-

De Nacht van het leven vangt aan,
Kere zij tot. ona nooit terug;
Er zou aarzeling zijn, twijfel en pijn,
Onwillige lof van onze kant en flikke- men.
rende schemering,
ç
Er wae 'n tijd, dat ware een vreemde vij Maar een blijde morgen van vertrouwen and geland, aan de kUlten van Afrika,
nooit weer !de blanken mannen en vrouwen zouden
zijn opgaetaan ala éen ziel en éeJI lichaam
.Als 'n klein kind te bed lag, en achi•
lik ontwakende, daarover zag buigen de vanaf Limpopo tot. aan die Zuidkuat., en
moeder, die het lief had en vertrouwde, dat. zij de indr.inger zouden hebben terugmet een mes in haar hand, waarmede gèworpen in de zee.
Hoe onneembaar Zuid-Afrika. wae, blijkt
aij het kleine atiefbroertje, dat naut haar
lag, dood atak, denkt gij, dat dat kind, uit het feit, dat de helft van ons volk in
al 1-:.efde het ook nog zo lang, ooit weer de beide Republieken a.lleen i.q staat gedie hand zou kunnen aanschouwen, zon- weest ia 'n heel jaar lang het reuaachtige
der het mee en bloed te zien !
en goed uitgeruite leger van het machtigale Empire op aarde, zich van het. lijf te
Het Engeland onzer liefde ia dood.En Engeland heeft nog meer verloren, houden. Had Engeland 'n nauwe, bedan het vertrouwen en de gehechtheid vriende en aledelmoedige bondgenootachal\
van het merendeel der Kaap koloniaten. met de twee republieken gehandhaafd, het.
De aag ia aan het komen, êlat het uJ be- zou in de ure dea gevaara alechta nodig
aeffen, dat hoe groot en onheratel.bu.r ook gehad hebben, z'n hand op te lichten, en
het verlies wu door de dood van zijn ei- de knapete krijgsmannen van de hedengen dapperate zonen, zijn verliea door de daagee wereld hadden aan z'n zijde gedood van de republikeinen nog gro\er at.aan. De tijd ia aan het komen dat. Enwu. Geen kogel heeft het leven van een geland uJ b-tfen, dat., door de vriendRepublikein genomen, zij hij man of achap en 't bondgenootschap van die vrije
seun, die niet 'n brea liet in de verd.edi- Republieken voor altijd te verliezen, het
gingawerken van het Empire.
datgene verloor, wat al het. goud v&n de
Gij hebt allen ala kleine kinderen in Tranavaal het lliell kan terugbrengeD.
uw apelboüen gelezen het verhaal van de Met. zijn eigen kanonnen heeft hetzelf een
leeuw die een dag 'n muia in zijn macht van de bolwerken van z'n Empire weggehebbende, deze het leven lpl&fde, en die IIChoten. Daar ia geen baardeloM Boere
bij een andere gelegenheid, toen hij genu- MUD, ook geen oodls man van 70 jar,n,
gen wu in de strikken van de jager, ge· die met. zijn bloed, de kopjee of de eloten
van zijn geboortelaDd bevlekt heeft, of Bn·
red werd door de muia, die de koorden
rondlom hem afkuabbelde. Er ia ook een gelaad zou het. ~oop beVODden hebben
zijn leveD te kopen Yoor de prija van 'n
Zuid-Afrikaanae lezing van dit. verhaal.
Er wu eenmaal 'n leeuw~, iD wier milj0811 poni rig.
klauwen viel 'n rode A.frikaanl8 meerkat.
"ALS DIE DAG KOMT"
En de meerkat bad haar zegg811de: "Laû
A.la
die dag komt, en komen ul hij,
mij gaan." Maar het leeuwenwijfje wei·
gerde. En zij IICheurde de meerkat, 811 beet dat. vreemde troepen, RU11811, Franlen of
Daitalw op de graad vu EnplaDcl staan;
t~aar. En de meerkat. kroop weg in haar
bol in die rode aarde. En op een dat liQ wanneer Eqeleen zich bij88DICba.rea biD
de leeuwin in 'n klip-val, ..,.., wij ba dit Biebmond BiJl a Bampltaed Beath te
land kennm en de deur ala ech4er toe. verdqen, .oala wij bijeenkwamen om lle
J:o de leeuwin riep uit : "Bt.iefclóchtertje heuvelea van ona pboorteland te ftl'de..
meerkat I kom voort uit. uw hot a krap Qigea; WMIDeel de voet.ltap van 'ft'88IDCie
eeo plek uit, dat ik mijn poot onder de deiaten WCIIÖ plaoor4 ÏJJ de atn&en

