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Toen de vrijheidsoorlog der Transvalers in 1881 bij ons volk eene 
geestrlrift wekte, die velen in onze dagen nauwelijks mogelijk achLten, 
hebben t.wee zeer bevoegde geleerden het Nederlandsch publiek her
innerd aan de hoofdtrekken van de merkwaardige geschiedenis der 
Afrikaansche kolonisten. Of is het woord herinneren minder gepast 
en moet ik zeggen, dat de heeren Veth en Van Oordt vele lezers van 
De Gids en De Tijdspiegel bekendmaakten met zaken, waarvan zij nooiL 
geho01·d hadden? Zeker is het, dat onze belangstelling in Zuid-Afrika 
jarenlang uiterst lauw geweest is. Wij hebben het ons niet bijzonder 
aangetrokken, dat de Kapenaars, die, nog niet zooveel jar·en geleden, 
bij tientallen te Leiden en te Utrecht studeerden, ons verlaten hebben. 
Wij deden geene de minste moeite, om hunne verplaatsing naar Edinburgh 

' te beletten. Wat ster·ker is, bij de behandeling der wet op het hooger 
onderwijs in 1876 heeft niemand er de aandacht op gevestigd, daL sommige 
bepalingen van die wet de studie van vreemdelingen aan onze hooge
scholen nagenoeg onmogelijk maakten. Van de vele in het Engelsch 
gcRchreven werken over de Kaapkolonie en hare geschiedenis zijn, zoover· 
ik weet, alleen het Aardrijkskundig Handboek van llem'y Hall C) en 
het geschiedkundig werk van John Noble (f) in het Iloll:tndsch 
vertaald. 

Sedert het flollandsch-Afrikaansche ras zoo duidelijk zijne levens
vatbaarheid getoond heeft; nu er op zoo ondubbelzinnige wijze gebleken 
is, dat het niet wil bukken voor den Engelsch-Europeeschen invloed, 

(*) ,Jardrijksktmdig Handboeh: va11 Zuid-Afrika. Rotterdam, P. M. l3azendijk 18()0. 

(t) Zuid-Af•·ika. Zijn verletk~t en zijn heden. A.msterdam, J. C. Schröder l~78. 
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De Engelsehen hebben de Bocren zoo schandelijk behandeld, dat zij in 
hun eigen belang niet nalaten kunnen kwaad van hen te spreken. 
Alleen als de Kaapsche Boer zulk een wreedaard, zulk een schurk en 
zulk een domoor is, als de Engebche overlevering in hem ziet, laat 
zich Engeland's gedrag8lijn tegenover hem eenigszins verontschuldigen. 
»Wij hadden'', zegt Froude in zijn jongste werk('), »hen even om·ede
lijk als onverstandig behandeld, en wij vergeven nooit dengenen, wien 
wij onrecht hebben aangedaan." 

Door deze even menschkundige als ware opmerking begrijpt men 
volkomen, waarom het oude praatje over de slavernij in Tt·ansvaal en 
de wreedheid t.ler Boeren nog maa1· altijd voortleeft. Wie kennis ge
maakt heeft met het waardig eu afdoend antwoord (f), door de Trans
vaalscbe Deputatie gegevl'll aan den alderman Fowler, die deze be
schuldiging op bijzonder grievende wijze tegen haar had ingebracht, zal 
wellicht meeoen, dat de EngP-lschen daardoor eenigszins voot·zichtiger 
moeten geworden zijn. Maar van de meesten hunner kan men, helaas I 
met Wallenstein zeggen: 

"Seid ikr nicltt wie die Wei/;er, die beständig 
Zuriick nur kommen auf i!tr ersles JYort, 
Wenn man f7ernulljt gesp1'ochen slimdenlang !" 

Zoo ontziet zich John Nixon niet, in zijne even onvolledige als par
tijdige Complete story of the T1·ansvaal (§) de annexatie te verdedigen 
op grond van de slavernij, die in de Transvaal bestaan zou hebben, en 
van c!e belangen der inbool'lingcn. Zijne bewijzen voor het bestaan der 
~lavernij zijn voor een deel de bekende berichten ove1· het stelsel 
der »ingeboekte kinderen", waarover Veth in den overdruk van zijn 
Gids-artikel alle inlichtingen geeft, tlie men wenschen kan('*), en dat, 
na de afschafll11g der vóór 1868 bestaande misbruiken, volstrekt niet 
met de in.;;telling der slavernij mag verward worden. Voor eeu ander 
deel hemsten zij op dagblad-berichten, waarin bijv. zekere naamlooze 
resident at Lydenbw·g de gruweldaden mededeelt, die David Jouhert in 
the year of grace l H60 zal bedreven hebben (ff). Hoeveel waarde 

(*) Oceana or England and her colanies by J. A.. l•'roude, London 1886, blz. 40. 

(t) J.ldress fo tke memhers of th,e Llntislavery and dborigirtes proteetion societies upon 
tlte nntive question by thc Transvaal Deptttation, J,oudon 1883. 

(§) .T olnt NixotL The rompiele story of tkP Transvaal. Loudon, 1885. 

(**) Vcth. Onze Transvaalscl!e broeders, blz. 29 en volg. In Liou Cachet's Worstelstrijd 
der Transvalers viud ik aangeteckcnd, dat het systeem van "inboeken" van verlaten kinde
n•u in de Kaapkolonie evctl algemeen is als in 'l'rausvnal (bL 464). Dat bock bevat. belang
wekkende bijzonderheden over de levenswijze i u 'l'rausvnal, maar is, helaas! als histm·iscb. werk 
niet t.e gebruiken wegens de partijdigheid van llcu .chrijver. I edereen, behalve de heer f,, 
C. , zou nn het tm~isch eiutle van Burger~ een wo01··l van verzoening en waanleering gehad 
hebben I'Our tlcn diepgevalJeu tcgcnstanucr. Doch deze selu·ijver b.ceft niets dan kwaads 
van Burgers te vertellen en is op tlit punt consequenter dan in zijn oordeel over het 
Transvaalschc volk, dat blijkens de zonderlinge noot op blz. 308 vroeger lang zoo 
gunstig niet luidde als thans. 

(i-t) John Nixon, t. a, p., blz. 83. 
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dit naamloos geschrijf heeft, zal men bevroeden, als men weet, dat de 
schrijver niet mededeelt, dat hij een dezer dingen heeft bijgewoond, en 
dat zijne praatjes gepubliceeru werden in 1876. 

Sommige Engelsche werken maken eene eervolle uitzondering op den 
regel. Daaronder behoort het wakkere boekje van F. R. Statham 1 

Blacl•s, Boers an.l Br·itish, a three-corneredproblem, Londo111881, en 
The Tmnsvaal War (1880-1881) van Lady Bellairs, Lonclon 1885. 
Bedenkt men, dat deze schrijfster de echtgenoote was van den commandant 
der Engelsche troepen in Transvaal en als zoodauig al de onaange
naamheden van het beleg van Pretoria heeft moeten doorstaan, dan 

zal meu hare sympathie voor de Boeren en hun vrijheidsoorlog des te 
hooger waardeeren. 

De onware en bijna altijd ongu11stige berichten, die uit EngelauJ 
over de Boeren verspreid wonten, moesten bij ons te lande meer 
tegeuspraak vinden. Nog altijd bl\jft het waar, wat Mr. G. J. Th. 
Beelaerts van Blokland in 18R1 na het, sluiten van den vrede schrPef: 
»Dat voor alle vrienden van de Transvaal een t\jdperk aanbreekt van 

verdubbelde waakzaamheid en werkzaamheid; opdat niet stuksgew\jw 
worde ontfutseld, hetgeen slechts schoorvoetend eu karig is verleend; 

opdat de gewekte belangstelling in Europa en Amerika niet iu~luimere; 
optlat de voor,;tanders in Eugeland van eene in werkelükheid vrije 

Transvaal woruen gesteund; 
opdat de hulpmiddelen en weerbaarheid der Boeren worden ver

meerdereL 
Hrt vestigen van eene blijvende Zuid-Afrikaansche Vet·eeniging hirr 

te lande tot begunstiging en verdediging van het cdel'landsch elemt•rrt 
in Zuid-Afrika, zoowel binnen als buiten de Kaapkolonie, kan tot dit 
alles krachtdadig bijdragen. Men houde zich Vl'rzekerd, dat de anti
Hollandsche partij aan de Kaap hare uiterste krachten zal inspaunen, 
0111 dit begin van rechtvaardigheid te verstikken. Men bedenke, dat 
alle volgers van de traditioneelc Britsche politiek, dat alle Engch;clre 
speculante11 in grondbezit, alle leveranciers van het leger en alle 
Boerenbedriegers geen middel zullen ontzien, om de ware volksstem tr 
smoren 1 gelijk zij voor en sedert de annexatie gedaan hebben" ('). 

Waarom wekken deze zaken b\j ons te laude lretrckkclijli zoo weinig 
belangstel! in a? Omdat de onzalige partijstrijd, die ons land ten ver
derve voert, ons geen tijd en geene opgewekllreid laat, om voor de 
hoogste belangen van ous volk te zorgen. Is hPt niet al te dwaas, dat 
wij ons warm maken over het kiesrecht en de onderwijsquacstie, 
tet·w\jl in Indië en Zuid·Afrika de toekomst van onze nationaliteit op 
het spel staat? De oude geschiedenis varr Saguulum, die ons al::; 
st.:hoolknapen zoozeer placht te verbazen, wordt voor onze oogcn nog 
rnaals gespeeld en onze arme kimleren zullen er de wrange vruchten 

van plukken. 

(•) Geciteerd bij V cth, t. a. p., blz. 83. 
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Intusschen z\jn er voor de geringe bekendheid der Zuid-Afrikaansche 
toestanden ten onzent sommige verzachtende omstandigheden aan te 
voeren. De Hollandsche Afrikaner heeft een even gesloten karakter 
als de Europeesche Hollander; het is niet gemakkelijk, hem tot open
haJ'tige uitingen te bewegen. Eigenaardig, maar niet onverklaarbaar 
is het, dat deze heelheid, dit wantrouwen tegen den vreemdeling toe
neemt, naarmate de Kaapsche boer verder van de middelpunten der 
beschaving verwijrlerd is. Met de Transvalers in aanraking te komen, 
bleek haa::;t ~ven moeielijk als door te dringen in het binnenland van 
China of Japan. De Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging 
wendde zich onmiddellijk na hare oprichting in Mei 1881 met brief op 
brief tot de voorloopige Transvaalsche regeering; zij ontving geen ant
woord. Toen maakte het hestuur de destijds vrij groote onkosten van 
een telegram; maar ook daarop volgde geen antwoord. Ten einde 
mad besloot het een afgevaanligde te zenden, die in Zuid-Afrika be
trekkingen ~ou kunnen aanknOOJJCn en zich op de hoogte stellen van de 
bPstaande behoeften, waarin men uit Nederland zou kunnen voorzien. 
Vandaar de zending van Dr. Jonkman, den vroegeren secretaris van 
het Ilarting-comité, wiens naam in Tmnsvaal algemeen bekend moest 
zijn en een goeden klank hebben. 

Was de zending van Dr. Jonkman volstrekt noodig ter bereiking van 
het doel , dat men zich daarmede voorstelde? Thans is er voldoeude 
reden, om dat te betwijfelen. Nog voordat Dr. Jonkman terug was, 
kwam de Tmnsvaalsche Deputatie uaar Europa en had men hier te lande 

rnimc gelegenheid, om zich mei invloedr!jke Transvalers over de be
langen van hun volk te on<ledwuden. Maar toen ruim een jaar vroeger 

·tot de zending van Dr. Jonkmali besloten werd, wist men volstrekt 
niet, dat er eene deputatie komen zou, en scheen het inderdaad niet 
mogelijk met de Transvalers in kennis te komen , als men niet begon 

m<'t hen in hun eigen land op te zoeken. 
Sed<'rt de Dc]Jutatie hier te lande vertoefd heeft, is er kans, dat 

Zuid-Afrika eene wat grootere plaats in onze gedachtenwereld zal 
innemen. De nog steeds voortdurende pogingen tot het vormen eener 
maatschappij voor den aanleg van den spoorweg Delagoa-Pretoria, de 
voorloopig zoo gelukkig geslaagde vestiging eener Nederlandsche kolonie 
oud 'I' leiding van den heer J anson op Grootsuikerboschkop bij Lijden
burg, het bezoek van den heer Al bracht, in verband met eene te 
Pt·etoria op te richten bank, de lezingen, door den heer J. P. de Rot 
hier en daar over Tmusvaalsche toestanden gehouden , moeten natuudijk 
daartoe kraeh tig medewerken. 

In de volgende bladzijden wensch ik eene klei11e bUJragc te leveren 
tot dio mijns inziens zoo nuttige werkzaamheid. Ik ben overtuigd, dat 
Ncderlancl ÏJ1 Zuiri-Afrika grootc belangen heeft en dat de Afrikaners, 

b 'paal delijk die uit de republieken, veel hulp en steun uit ons land 
kunnen ontvangen. 
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De Mecledeelingen over Zuid-Afrika van Dr. Jonkman, ruim twee ja at' na 
zijne terugkomst uitgegeven, brengen niet, watvelen zullen verwacht heb hen. 
Men zag uit naar betrouwbare berichten over de politieke en kerkelijke 
toe;;tanden, over het onderwijs, den landbouw, de nijverheid, de ver· 
houding der kolonisten tot de inlanders. Zulke berichten ontbreken 
dan ook niet, maar de hoofdinhoud wordt gevormd door een reisver
haal. Kneppelhout gaf aan een zijner geschriften den niet oneigenaar
digf'n titel: Ce qui m'a passé par la tête en ]talie. Een dergelijke 
titel zou ooi' voor de Mededeelingen van den heer Jonkman passen. 
Hij schetst ons zijne persoonlijke reisindrukken in een niet onaangenamen 
vorm en hespaart zijne mededeclingcn over verschilicurie zaken tot 
later. Het komt mij voor, dat de scht·ijver, al is hij een echt vader
lander, hierbij al te zeer het Italiaansche spreekwoord che va piano, 
va sano gevolgd beeft. De onbestrndighci<.l en wisselvalligheid van het 
ondermaansche rcrtoont zich in Zuirl-Afrika zeker niet minrler dan 
elders. Daarom is het te vreezen, dat de latere, meir uitvoerige 
mededeelingen van Dr. Jonkman slechts voor den historicus belang 
zullen hebben. Waarschijnlijk zijn echtet' lang niet al de gegevens, 
die hij in zijne gesprekken met tal van invloedrijke Afrikaners verkregen 
heeft, voor openbaarmaki.1g geschikt en heeft hij pcr;;oonlijk aan het 
bestuur rler NedP;·landsch Zttid-Afrikaansche Vereeniging vele inlich
tingrn gegeven, rlie hij moeielijk publick kan maken. Wat hiervan 
zij, rle lezer ontvangt hier eenc schets van datgene, wat Dr. J. op 
zijne reis bijzonder getrolfen heeft, en maakt kennis met een aantal 
personen, die door den schrijver in den regel op zeer welwillende 
wijze beoordeeld worden. Of cte zeer beleefde en voorkomende ont
vangst, die hij overal genoot, hem mensellen en zaken niet somtijds in 
een al te roosk lcurig licht deed zien? De onbepaalde ingenomenheid, 
waarmede Dr. Jonkman van den supel'intenclent U u Toit spreekt (*), zal 
bijv. ieder vcrwouderen, die dezen heer als journalist in :tijn llepublikein 
aan het werk heeft gezien. Hij moge een man van talent en een warm 

Afrikaner wezen, cle manier, waarop hij politieke tegenstanders aan
valt, moet afkeuring wekken. En zou Dr. J. de Tmnsvaal niet al te 
zeer door den bril van den heer Du Toit gezien hebben? De aan
merking, die hij maakt over de ))Slordigheid" (f) van een paar 
ambtl'naren bij de behandeling van de bankconcessiè, die de Nedcl'lancl
sche Handelsmaatschappij aangevraagd l1ad, kan Invalijk op iets èlll

ders berusteu dan op de berichten van persoonlijke vijanden van Ot·. 
JorisRen, mcnschen, die bekend zijn wegens rle levendigheid vau hunne 
pha11tasic. Waar de mctledeclingen van Dr. Jonkman bctrel<king hehhcn 

op land en volk in Zuid-Afrika, schijnen zij mij wel zoo aantrekkelijk 
en betrouwbaar, als wanneer hij personen beoordeelt. 

Dat de heer· Jorissen, ondanl<s de behandeling, die hij van den 

(') T. a. p., blz.6 33, 

(t) 'f. a. p., blz. 37. 
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Volksraad onuergaan heeft, nog steeds een even trouw vriend van z!jn 
nieuw vadCI'Iand is gebleven, bewijst een zijner laatste geschriften: De 
vredesonde~·handelingen op Lange-Nek in Maart 1881. fle1·innm·ingen 
en waarschuwingen door E. J. P. JoriRsen. Hierin vinden wij veel 
van wat wij in het boekje van Dr. Jonkman tevergeefs zochten. 
Vooral naar aanleiding van daL geschrift wensch ik sommige Zuicl
Afrikaansche zaken ter sprake te brengen. 

Het groote vraagstuk in Zuid-Afrika is de quaestie, hoe men handelen 
moet met de inboorlingen , de naturellen, zooals zij in de officieele taal 
heeten , de zwarte »schepsels", zooals de Kaapse he boer zegt. »Er 
zijn" ('), zegt een deskundige, dien de heer Jorissen citeert, omdat hij 
eraan >>wanhoopt een beter en nauwkeuriger voorstelling te kunnen 
geven", »er zijn in Zuid- Afrika twee stroomen van menschelijke wezens, 
die zich tegen elkander in bewegen. De eene van Eui'Opeanen vloeit 
met staeligen loop Noonlwaarts; de andere ongelijker, ongeregelder en 
niet zoo zichtbaar, maar· inderdaad even wezenl!jk, bestaat uit inboor
lingen met zuidwaartsehen koers naar de landen der blanken. Zwarten 
van allerlei en onderling vijandelijke stammen verlaten hunne woonplaats 
en zoeken werk onder de blanken, en het leven behaagt hen daar 
zoo, dat zij er niet meer aan denken om naar hun eigen land terug 
te gaan, maar er zich als veehoeders of arbeiders vestigen. Gelijk zij 
Zuidwaarts, gaat de Europeaan Noordwaarts, zonder dadelijk overleg 
of onderlinge overeenkomst, meest ierler voor zich daarheen, waar hij 
rlenkt, dat heL goed voor hem is. Vooraan rle ontdekker, daarop de 
zendeling en <lan de handelaar. Daar is de jager, die den struisvogel 
nt'Prschiet om z\j11e veeren, den olifant om zijne tanden, rle giraffe en 
den buffel om de hnirl. De handelaar huist eerst in een wagen, dan 
in eene ronde hut, daarop wordt een rnw Europeesch huis opgericht, 
eindelijk een stevig gebouw. Dat geschiedt binnen het verloop van 
wemtge jaren. Als het wild is weggejaagrl , trekken de handelaars en 
de jager·s dieper het land in. Maar dan verschijnt in het land eene 
andere klasse met meer berekening. Het is de boer en de speculant. 
De een zoel!t grond, om zijne lmdrle ie weiden. De ander doet zijn 
best, om het bestuur des lands in zijne handen te krijgen en uit den 
grePp der kafferkapiteins in den zijnen, ten einde de gronden aan de 
marl<i te brengen. Dan I.Jeaint men te sprekf!n van land verkoop, 
eenc zaak tot nu toe aan rle inboorlingen onbekend, hocwel zij zeer· 
goed zich bewust zijn van hunne rechten als eigenaars op het gehcele 
disu·ict. Papieren worden geteekend door de kapiteins of andere 
hoofd<'n - d. i. hun nan.m wordt met een kruisje daarop gezet -en 

met die papi<>r n geven zij eene plaats aan een vriend. Soms twee 
papieren voor een plaatR; twee vijandelijke kapiteins begiftigeo zoo 
mrt ecnc en dczr•lfd<' fontein twee ver·schillende personen. Dit is eene 
rijke hrou voor twist en proces voor het ecne of andere Landgericht der 

n T. a. p., blz. 64. 



10 UIT ZUID-AFRIKA. 

toekomst; de lJeide blanke partijen houden ieder een gromlhrief voor 
dezelfde pla.'lts. Ht>t is allernoodzakelijkst op dezen dubbelen Rtroom 
van menschelijke beweging nauwkeurig te lelLen. Het moge 111ogelijk 

?.ijn daarvoor· wetten te :;:tellen en orde; maar het is onmogelijk dien 
te beletten." 

De ))naturellenquaestie'' he:;:taat in de vraag, welke orde men stellen 

moet op dien dubbelen stroom; onder welke wetten hij behoort te 
loopen. Daarover hebben de Afril,aansche koloniRlen, de Boeren, die 

van landbouw en veeteelt hun bedrijf maken, nooit getwijfeld. Zij 

beschouwen zichzelf als een veel beter ras en meenen daarom , dal de 
naturellen èn in het belaug Jer blanke kolonisten èn in hun eigen 

belang geplaatst moeten worden onder strenge voogdij. De eigf'wiom 
van den grond moet in handen zijn van de kolonisten, war1t zij alleen 
hebben begrip van particulier grondbezit. Op het landgoed van den 

Boer kan de Ka[er wonen; hij kan daar zijne, hem door den landheer· 

toebedeelde Katrertuincn bewerken, mits hij voor die vergunning 
betale met arbeid in dienst van den Boer. De verkoop van ammunitie 

aan inboorlingen moet volstrekt verboden, die van sterke clranke11 aan 
strenge bepalingen onderworpen zijn, want de Ka!l'crs zijn niet wijs 

genOl'g, om een behoorlijk gebruil< te maken van geweren en jeJH'ver. 
Var1 stemrecht voor het clienstbare ras kan natuurlijk geene sprake zijn 
en huwelüken tussehen blanken en zwarten zijn zoo oudenkbaar, dat 

zij niet eens verboden behoeven te worden. De orde, die de Kaapsche 
Boer in zijn staat wensebt, is dus eene aristocratie, waarhij het 

ordentelijk en fatsoenlijk deel der bevolking, dat zclfbeherrsching en 

overleg kent eu dat den Bijbel als GoJs woord vrreert, hel heft iu 
handen hc•eft, tenvijl het kilHierlijk geslacht cle1· zwarten die• matl' van 

vrijheid en beschaving geniet, waarvoor zijne eigenaaruigheden het 

vatbaar maken. 
Voor deze natmellenpolitiek staan de Boeren pal, zij mogen nu van 

Hollandsehen of van Engelsehen oorsprong zijn. Waut hittere ouder

vinding heeft hen geleeru, dat er op geene andere w!jze met de KaiTcl's 

huis te houden is. Maar het Engelsclw gouveruemenl heeft in den 

rPgel eene andere politiek gevolgd. Het ziel in dl'n zwarte geen 

»scll<'pscl'', maar a man and a brother· eu streeft Cl' daarom naat·, heru 
op gelijken voet met den blanken koloni::;t te behandelen. Uc voon;tan

d rs der gouvernemcnteele naturclleupolitiek hebben gcene principit>el!' 

lwzwareu tegen particulier gr·oudeigendom en stenrrech t l'<tn zwart\'11 
en e\'enrnin tegen verkoop vän ammunitie aan hen; Pn hoewel weinigen 

zoover ::;ehijuen te gaan van huwelijken tusschen Kull'ers l'll blanl>~.: 

mei:;jes aan te moedigen, toOtren zij geen bezwaar te hebben tegen 

dc'n omgang van blanke mann1~n met Kalfermcisjes. 

Dat nu deze politiek de onger\jmdheitl zelve i~, bn ni •mand b(~
twijfelen, die eenigszin:; bekeJH! is met tle onuoozele denldJPelden en 

de barbaar ·che zeden der Zuid-Afrikaansche nalurellcn. Oe laatste 
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maanden brachten ons o. a. eene beknopte maar zaakrijke schets daar
van, afkomstig van den bekenden Kaapsehen historicus George McCall 
Theal. Van zijne prille jeugd af in de Kaapkolonie gevestigd, volkomen 
hekend met de gedrukte werken over Zuid-Afrika, sedert Yele jaren 
bezig met uitgebr·eide archiefstudiën en thaus ambtenaar· bij het de
partement van naturellenzaken te Kaapstad, beschikt de heer Theal 
over al de noodige gegevens. 

In zijn Boers and IJantu (') geeft hij eene geschiedenis van de 
tochten en de oorlogen der aitgeweken Boeren, waarvan het eerste 
gedeelte cene nauwkeurige beschrijving bevat van de volksstammen, met 
welke de Boeren in aanraking kwamen en die, in tallooze stammen 
onderscheiden, gezamenlijk Bantoe genoemd worden. In Europa zijn 

waarschijnlijk de Zoeloe· kaffers, die aan het Engelsche gouvernement, 
en tle Basoeto'::;, die den Vrijstaat zooveel moeite gegeven hebben, 

de meest bekende Bantoestammen. Dit zijn echter maar een paar 
variëteiten van dit menschenra1:1 ,. dat, talrijk als het zand der zee en 
vruchtbaar als de lwnijnen, weldra den blanken indringer in den oceaan 
zou drijven , ab hij den stralenkraus verloor, dien zijne onverzettelijke 
geestkracht in 'toog van den wilde om zijne slapen vlecht. 

De godsdienst van deze volken beslaat in bijgeloovige vrees voor de 
geesten hunner voorouders, die ondersteld worden als spoken te ver
schijnen. Reeds de aard van hun god dienst Lrengt mede, dat hun 
vooruitgang, zoo die niet door invloeden van buiten gesteund wordt, 
uiterst langzaam moet zijn , indien er bij hen van iets dergelijks als 
\'Ooruitgang sprake kan wezen. »Want" -zegt Thcal (f) - >>vooreerst 
zijn zij voor niets lllcer bevreesd dan voor het beleedigen van de geesten 
h11nner voorouders en mceuen zij, dat elke afwijking van bestaan(le 
gebmikcn de geesten beleetligt eu hunne wraak uitlokt. Ve['(ler is 

hun geloof aan too\'rrij een hinderpaal voor elke soort van vooruitgang. 
Want ieder, die geen opperhoofd is en door geestesgaven boven zijne 
mal<kèi'H uilsteekt, wekt onvermijdelijk de verdenking, dat hij een 
toovenaar is, en wordt zeker een slachto.O'er hunner woede, als er 
geen ge1.ag van vreemden is, dat zulke daden verhindert." 

Brengt h •t geloof aar. tooverij onder deze volken, zoolang zij aan 
zit.:hzelf z[jn overgelaten, eene ontzettende hocveelheid mn lijden en 
ellende teweeg, hunne rechtsbegrippen zijn niet minder dan hun 
godsdiPost geheel vcrschillend van die der kolonisten. 

>JD(• lieden van al (leze stammen hebben van hun voor·gcslacht een 
stt•l:-;el van algemeen geldende wetten geërfd, dat uitnemen<! geschikt 
is voor de omstarulighc<IPn, waaronder zij leven. Dat stelsel i~; tot 
hen gekorncn uit een zoo verafgelegen tijdperk, dat zijn oorsprong zich 

(') llnr·rs anri Rrrnltt: a ltistor!t of tht! wrrnr/erings and wars of tlte emigrant farmera 
J'rom tlu•ir leavi11g tlte Cttpe Coümg lo tlte overtltrow of Dingan. Uy George 1cUal\ 
'l'hcal, Capctowu, 1886. 

(t) 'I'. a. p., blz. !l. 
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in den nevel der oudheid verliest. Niet slechts zijne hoofdtrekken, 
maar zelfs zijne kleinste hijzonderheden zijn van geslacht tot gcslacht 
overgeleverd, doordien sommige persoueu van eiken stam de moeite 
nemen zich daarmede bekend te maken, door !Ie gewoonte om alle 
rechtsgedingen in 't openbaar· te houden, de volstrekte vrijheid van 
spreken, die elke persoon geniet, rlen vasten regel, om alle gevallen 
overeenkomstig de antecedenten te beslissen, en den bchoudszin van 
het volk , dat geene verandering in de gebruiken zijner voonaderen 
zou gedoogen. 

Deze gemeenschappelijke wet is passend voor een volk in een ruwen 
maatschappelijken toestand. Zij houdt ieder, die van een misdaad 
beschuldigd wordt, voor schuldig, tenzij hij zijne onRchuld bewijzen 
kan. Zij maakt het hoofd eener familie aansprakel\jk voor het gedr'ag 
van al de leden, en evenzoo het clorp in zijn geheel voor iederen 
bewoner, en den stam voor elk der clorpen. Een man, Jie veddaren 
zou, dat hij niets weet van zijns buurmans 1laden, is in 1lit stelsel een 
onmogelijk geval; de wet eisebt, dat hij daarvan alles weten zal of 
straf lijden wegens het verzuim van een plicht, dien hij der· gemeen
schap schuldig is. Ieder is niet slechts in de theorie maar ook in de 
practijk agent van politie. 

In sommige opzichten is die wet wreed. De zwaarste misdaad, die 
zij kent, is tooverij, en zij laat het gebruik van de pijnbank toe, om 
personen, van dit misdrijf beschuldigd, tot bekentenis te dwingen. De 
strafl'en zijn in zeldzame gevallen (verraad, handelingen, die den stam 
in oorlog verwikkelen, enz.) de dood; in gewone gevallen (moorcl, 
diefstal, enz.) boeten, opklimmend van één stuk vee tot al de bezit
tingen van den schuldige. Vele misdrijven, die in een Europeesch 
wetboek als crimineel beschouwd zouden worden, worden als civiele 
zalwn behandeld, en de betrekkelijke zwaarte cler misdaden \'etschilt 
aanmerkelijk van den door ons aangenomen maatstaf. Tegen misdadige 
opperhoofden is de wet dikwijls machteloos, daar clie bevoorrechte 
personen doen, alsof zij boven de wet waren, en somtijds door den 
geheelen stam als zoodanig beschouwd worden" (*). 

a opgemerkt te hebben, dat de stammen in de nabijheid van de 
kust in (Ie meeste opzichten, bepaaldelijk in krijgshaftigheid, veel 
hooger staan dan die van het binuenland, gaat Th cal voort met. de 
opmerking, dat waar·heidsliefde bij allen ten een en male onbekend i!~. 

»Leugenachtigheid wordt niet eens als ecne min1lcr· goPdc ·pigcnsclmp 
beschouwd. Als iemand zich door liegen van woeiclijkhcdl'n ontslaall, 
eer te straf ontduiken of cenig ander voordcel behalen ](l)n e11 dit mr.liet, 
dan zou h\j indenlaad voor een dwaas gehouden wordrn" (f). 

De denkbcelclen der Bantoe over het huwelijk zijn naar onzr Euro
pccschc begrippen van de walgelükste soort. De jongeus krijgen de 

n 1'. a. p., blz. 11. 
(t) T. a. p., blz. 14. 
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rechten van den man door de ceremonie der besnijdenis, die op 1 G
of 17jarigC"n lcrftijd plaats vindt en vooral bij de starrunen in het 
binnenland met afschuwelijke praktijken gepaard gaat. Een (lier ge
bruiken is het >>ingieten van moed, doorzicht en antiere goede hoe
danigheden". Zoo dikwijls een wakkere vijancl gedood is, worden zijne 
lever, zijne ooren, de huid van zijn voorhoofd, die respectievelijk als 
cle zetels der dapperheid, van het verstand, mn ue standvastigheicl 
beschouwd worden, benevens andere organen, waarin de eene of anclere 
wenschelijke hocdanigbeid geacht wordt te wonen, uit zijn lichaam 
gesneden en tot asch verbrand. Die asch wordt zorgvuldig bewaard 
in den hoorn van een stier en bij de plechtigheitl der besnijdenis met 
andere bestandeleeJen tot eene soort van deeg gemengd en door den 
priester aan den jongeling toegediend ('). 

De verklaring van dit gebruik ligt natuurlijk in het denkbeeld, dat 
de bedoelde deugden verkregen worden door hen , die zich voeden met 
de asch clcr organen, waarin die deugden zetelden. Vandaar de 
verminking der lichamen van gedoode vijanden, een gebruik , dat zoo 
dikwijls de woede der blanken gewekt heeft, die, de lijken hunner 
vrienden op dergelijke wijze behandeld ziende, daardoor geprikkeld 
werden tot bloedige wraak. 

Wat de praktijken betreft, waardoor de jonge meisjes tot den rang 
van huwbare vrouwen overgaan, rlaarvan kan men zeggen, dat »alles, 
wat de meest bedorven verbeelding kan uitdenken, om de laagste 
hartstochten van jonge meisjes op te wekken, daarbij toegepast wordt. 
Eene beschrijving daarvan" - zegt Theal - »is onmogelijk" (f). 

Kuischheid in het huwelijksleven is eene onbekende zaak. Elk 
Basoeto-opperhoofd heeft een aantal vrouwen , die, in verschillende 
·hutten vcrspreid, zich prijsgeven tot geldelijk voordeel van haar echt
genoot, die eigenaar is van hare kinderen en van de vruchten van den 
arbeid van haarzelf en hare bezoekers (§). 

Tegenover dit donkere tafereel van de zeden der Zuid-Afrikaansche 
naturellen in hun natuurstaat vermeldt Theal als de Jichtzijde alleen 
de toewijding der Bantoe aan hunne opperhoofden en hunne onbe
grensde gastvrijheid jegens gelijken ert meerderen, eene gastvrijheid 
zoo groot, dat ten aanzien van de voedingsmiddelen het onderscheid 
tusschen mijn en dijn haast niet erkend wordt (*'). 

Ondanks de groote zorg, die vele zendelingen aan de Bantoe wijden, 
betwijfelt onre schrijver zeer, of dit ras in zijn geheel ooit tot een 
dergelijken graad van beschaving, als de Europeanen bereikt hebben, 
geraken zal. De groote massa vcrtoont geene kenmerken van vooruit-

(') T. n. p., blz. 17. 

(t) T. a. p., blz. 18. 

(§) T. n, ll· , blz. 18. 

C) T. 11, p. , blz. 20. 
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gang op verstandelijk of zedelijk gebied. De meesten zouden niets 
lievrr doen dan leven , zooals hunne voorouders deden, voordat de 
blauken hun voet in Zuid-Afrika zetten. Gaarne zouden zij afstan1l 
doen van de voortbrengselen der Europeesche beschaving, waarmede 
de zendelingen hen bekend hebben gemaakt C). 

Dit neemt niet weg, dat enkele personen onder de Bantoe zich 
onrlerscheiden hel>ben door een meer dan gewonen aanleg. »Men zou 
een twintigtal predikers kunnen opnoemen, met den . gemiddelden 
Europeaan gelijkstaande in de soort van verstandelijken aanleg, dien 
hun beroep eischt. Onderwijzers van lagere scholen, schrijvers, tolken, 
even geschikt voor hunne taak als de blanken , die gewoonlijk zulke 
plaatsen innemen, zijn bij honderden te vinden." Één individu van het 
ras der Bantoe heeft Bunyan's Pilgrim's Progress in een hunner 
dialecten vertaald; een ander heeft de klagende en weemoedige muziek 
gecomponeerd voor een aantal gezangen en liederen, zooals de bekeer
lingen aan de zendelingstations gaarne zingen. Maar als handwerkslieden 
slagen zij niet zoo gelukkig. Zij houden het werk van den smid, den 
timmerman, den letterzetter niet lang uit en brengen het er niet 
ver in (f). 

Wat Theal mededeelt over de magere vruchten van het onderwijs der 
inboorlingen, wordt volkomen bevestigd door een lezenswaardig hoofd
stuk van Gresweil , Our South African Empire, London 1885. De 
schrijver, die een trouw aanhanger is van het Engelsch dogma over 
de achterlijkheid der Hollandsche Afrikaners en zich grootelijks ergert 
over het gebruik van de Nederlandsche taal bij de beraadslagingen in het 
Kaapsche parlement en in sommige scholen , erkent toch, dat het 
Engelsch stelsel van naturellenonderwijs volslagen schipbreuk heeft 
geleden, en vervalt daarhij in beschouwingen, die den achterlijken 
Boer de kroon op het hoofd geven. Toen het Engelsche gouvernement 
in 1853 aan eene menigte inboorlingen het kies1·echt toekende, moest 
het wel zorgen, dat er zoo spoedig mogelijk scholen geopend werden, 
waar die nieuwe kiezers althans iets konden leeren. Het nam deze 
aangclegenhei(l op vrijgevige wijze ter harte. De staatsuitgaven voor 
onderwijs bedroegen in 1881 in de Kaapkolonie f 100000 op eene 
bevolking van 340,000 blanken (§). Er waren 960 scholen , waarvan 
420 voornamelijk door kinderen van inboorlingen bezocht werden ('*). 
Naar het bevolkingscijfer moesten er ruim 170000 kinderen van den 
leeftijd der schoolgaande leerlingen onder de naturellen zijn. Werkelijk 
waren er niet meer dan 3227R op school en daarvan bl<•ven er ruim 
24000 beneden den laagsten maatstaf van kundigheden , dien de Kaapsche 

(") T. a. p., blz. 21. 

(t) T. a. p., blz. 21, 22. 

(§) T. a. p., IJ, blz. 286. 

(") T. a. p., Il 1 blz. 2117. 
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reglementen kennen. D. w. z., zij waren niet in staat een verhaaltje 
in eenlettergrepige woordjes te doen, dergelijke woordjes op de lei te 
schrijven; zij konden niet optellen en kenden de tafel van vermenig
vuldiging niet. Slechts 9 waren boven den vierden graad, d. w. z., 
zij hadden de bekwaamheid van een gewoon verhaal vlug en zonder 
fouten te lezen, vlug op te schrijven, wat hun voorgelezen werd, be
nevens ecnige vaardigheid in het rekenen met geheele en gebroken 
getallen, eenige kennis van aardrijkskunde en taalkundige ontleding(*). 
Één Kaffer deed tot dusverre het toelatingsexamen aan de Kaapsche 
universiteit. 

Met prijzenswaardigen ijver trachtte het gouvernement door ruime 
subsidies het ambachtsondet·wijs bij de naturellen te bevorderen. Hoe
wel de gelegenheid, om daarvan gebruik te maken, bij tal van scholen 
was opengesteld, was het geheele aantal der inboorlingen, die eene 
opleiding tot handwerkslieden kregen, in Maat·t 1883 niet grooter 

dan 188 (f). 
Naar aanleiding van deze cijfers, die de treurige mislukking van het 

inlandsch onderwijs zoo duidelijk aantoonen, citeert de heer Gresweil 
verschillende schrijvers, die ten aanzien der naturellenquaestie allen tot 
dezelfde slotsom komen als de Boeren. Zoo zegt Wallace, de bekende 
reiziger in den Oost-Indischen Archipel, de voorlooper van Darwin: 
»Als er een ding is, waarop de groote wet van de langzame ontwik
keling in meerdere mate toepasselijk is dan op audere zaken, dan is 
het de vooruitgang van het menschelijk geslacht. Er zijn zekere 
trappen , die de maatschappij op haar weg van barbaarschheid naai' 
beschaving bestijgen moet. Een van die trappen is altijd de een of 
andere vorm van despotisme, zooals het leenstelsel of de slavernij of 
een despotisch vaderlijk bestuur, geweest. Wij hebben alle reden, om 
te gelooven, dat het der menschheid niet gegeven is, dit overgangstijd
perk over te springen en in eens uit een toestand van volslagen wilden 
over te gaan tot vrije beschaving" (§). 

Greswell meent, dat deze opmerking van Wallace en de gelijksoortige 
van Ross en Bagehot, die hij ook citeert, zeer toepasselijk zijn op de 
toestanden in Zuid-Afrika in het algemeen en bepaaldelijk op het 
stelsel van onderwijs in de Kaapkolonie, dat de inboorlingen >>::tls men-

O T. a. p., n, blz. 295. 

(t) T. a. p., IJ, 296. Van die l88 waren: 
timmerlieden ll9 
schoenmakers 24 
letterzetters 8 
kleedcrm~tkcrs 0 
blikslagers 13 
wagenmakers lG 
hoefsmeden G 
boekbinders l 
telegrafisten 1. 

(§) T. a. p., II, blz. 300. 
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scheil behandelt' terwijl zij indt•nla..'l.d nir.ts meer dan kindm·en zijn" n. 
llPuben de veelgesrr.adc Afi·ikancrs ooit iets anders hcwcenl! 

1\Jet het oog op <.Ie kenschetsing tier naturellen 1 door Thcal g<•gevt•n, 
is het niet moeielijk de vraacr te hcantwoorclen 1 of het vcrstaruiig is, 
op menschen van zulk een ras de Engelsche naturellen-politiek toe tt• 
pasJ>en. De Kaapsche Boeren meenen, dat de KalTers alleen ie rcgeeren 
zijn, als zij tot den blanke als tot hun meester opzien. Weten zij niet, 
dat elke hunner misdatleu en onnadenkendheden gestmft wordt op ecne 
mani~r·, waarvoor dergelijke natuurmcnschen gevoelig z\jn, dan wonJen 
zij »brutaal", d. w. z. zij stelen vee en wat er verder onder hunne 
handen komt. Noch het leven van den blanken kolonist, noch de eer 
zijner vrouw en zij u er dochters zijn op den duur voor >>brutale" KalTers 
veilig. En daar nu tie Engelsche naturellen-politiek volgens de opvatting 
der kolonisten de Bantoe noodzakelijk brutaal maken moet, zoo is z\j 
voor de Boeren de steen des aanstoots. Niet de quacstie van taal en 
afi>tammiug, maar die van de behandeling der inboorlingen is de 
grootc \Taag in Zuid-Afrika. Landbouwers en veehonders van Engel
schen en Schotsehen oorsprong sluiten zich evengoed aan bij den 
Afrikaner Bond, die de rechten der kol on i. ten verdedigt, als de 
Ilollandsche Afrikaners. Aan de andere zijde vindt men slechts de 
winkeliers in de steden, die even gaarne het geld van den inboorling 
als van den blanke ontvangen, de meeste zendelingen en een zeker 
aantal emigranten, zoo doortrokken van den dcmocratischen zuurdeescm 
Jezer eeuw 1 dat zij blind zijn voor de gevaren der rechtsgelijkheid van 
zeer· ongelijke russen. De brutaliteit der inboorlingen onder het Engel
sche rcgccringsstelsel waseene der gewichtigste redenen van den grooten 
»trek" in 1835 en 18J(i , en ook thans nog behooren de voorschriften 
over de naturellen tot de hoofdpunten, waardoor de staatsregelingen 
der Hollandsche republieken zich onderscheiden van die van de Kaap
kolonie en van Natal. 

Het zijn voornamelijk hunne denkbeelden over de behandeling der in
boorlingen, die aan de Boeren in Engeland zulke machtige vijanden vcrwekt 
hebbeu. Hunne overtuiging, dat zijzelf, vcrgeleken met de hen omringende 
barbaren, een gedistingeerd en aristocratisch element in Zuid-Afrika 
vormen, moet zondct· twijfel den kalmen en onpm'tijdigen onderzoeker 
alleszins gegrond voorkomen. Maar zij is stuitend voor de vrienden 
Jer moderne democratie eu voor den christenzin , zooals die door de 
meeste zendelingeu begrepen wordt. Dezelfde d weperii met het af
getrokken beginsel der rechtsgelijkheid, die in onze dagen de volken 
van West-Europa naar het ongel'ijmde algemeen sternrecht drijft, werkt 
ook bij vele invloedrijke Engelsehen en bij een deel der emigranten, 
die zich in den lateren tijd in Afrika hebben neergezet. Wat moeten 
deze lofredenaars van de :~>groote" revolutie denken van de Bocren, die 
het denkbeeld van gelijkheid tusschen een blanken Christen en een 

(*) T. a. p., II, blz. 300. 



illT ZUID·AFRIKA. 17 

zwart schepsel eenvoudig belachelijk vinden , zoo belachelük , dat zij bet 
alleen als eene ongepaste scherts opnemen? Dat de Kaapsche boeren 
ten eenen male ontoegankelijk zijn voor de moderne beschaving. Blijkt 
de Boer volmaakt overtuigd te wezen, dat er met de naturellen niets 
aan te vangen is, als zij niet duidelijk bemerken, dat zij de minderen 
zijn , dan is hij in het oog dezer vrijheidsvrienden een gruwelijk despoot. 
Wat de zendelingen betreft, deze beschouwen zich natuurlijk als de 
beschermers der zwarten en zijn zeer geneigd , de bekeerlingen, die zij
zelf gemaakt hebben , voor veel beter Christenen te houden dan de 
wel is waar rechtzinnige , maar tevens hardhandige en stijfhoofdige 
kolonisten. 

Ongeloofelijk groot is het aantal der lasterpraatjes, die sommige 
zendelingen ten nadeele van de Hollandsche Afrikaners verspreid heb
ben. »De antipathie der zendelingen"- zegt Veth C)- »openbaarde 
zich niet op eeue edele wijze; vaak aangevuurd door persoonlijke 
grieven, door krenking van persoonlijke belangen, werd zij eene 
lichtgeloovigheid, die van alle berichten steeds de ergste als waarheid 
omhelsde, eene lichtvaardigheid, die de overdrevenste geruchten als 
echte feiten verkondigde." Veth wijst in bijzonderheden aan, hoe 
onbillijk de beroemde Livingstone jegens de Boeren gehandeld heeft 
en hoeveel kwaad zijn onwaar rapport over hunne expeditie tegen 
Sechele in 185'2 vele jaren, nadat het geschreven werd , gebrouwen 
heeft. En wat Liviugstone meer dan een menschenleeftijd geleden 
begonnen heeft, dat wordt nog steeds voortgezet door sommige zijner 
ambtgenooten. Men hoore slechts, wat de heer Jorissen mededeelt 
over de edele onpartijdigheid, waarmede de heer John Mackenzie, de 
zendeling-Boerenhater, de Afrikaansche vraagstukken behandelt. 

»Wij vinden"- zegt Jorissen (f) - »den ijverigen man vier jaren later 
terug in hoogere sferen, namelijk in Londen, op onderscheiden plat
forms in overleg en samenwerking met de keurbende der Zuid-Afri
kaansche specialiteiten, mannen als Robert Southey, Sir Henry Barkly 
en last not least Sir Bartie Frere, het engelsch publiek opzweepende 
tot een politiek , door hem imperialistisch genoemd, maar inderdaad 
niets anders bedoelende dan de vernietiging der twee Boerenrepublieken 
en herstelling van de droomen van lorc! Carnarvon (§). Met bestudeerde 
gematigdheid spreekt hij, en zelden zal men hem kunnen betrappen 
op direct ruwe uitvallen. Het komt mij voor, dat het jarenlange 
verkeer met Kaffers hem in de kunst van het publiek debat ingewijd 

(') De Gids, Maart 1881, blz. 552. 

(t) T. a. p., blz. 70 

(§) De schrijver heeft hierbij het oog op de plannen van Lord Carnarvon, die van 1874 
tot 1876 als minister van koloniën ijverig gestreefd heeft naar eene vereeniging der ver
schillende Zuid-Afrikaansche Staten. Nadere bijzonderheden over deze plannen en de 
pogingen tot hunne verwezenlijking kan men vinden bij Van Oordt, De Transvaalsene gebeur
tenissen en de toekomst van Zt•id-Afrika, De Tijdspiegel, 1881. Deel li, blz. 264-278. 
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en geleerd heeft, hoe men met vriendelijkheid en zachtmoedigheid een 
publiek alles kan doen gelooven wat men goedvindt. Een proefstuk 
daarvan heb ik hem hooren afleggen in de meeting , ten vorigen jare 
door den heethoofd Fowler, toen Lord Mayor van Londen , belegd. Hij 
deed een verhaal , hoe, in een dier onophoudelijke gevechten tusschen 
de Kaffers , een der zwarte bondgenooten van de Boeren onder het 
geleide van een boer een vijftiental arme zwarten omringde. »De 
ougelukkigen," zoo vertelde hij, ))Waren in een kraal. Zij werden 
opgeëischt, en toen zij weigerden uit te komen met den dood bedreigd. 
Een hunner trad naar buiten, het was een inlandsch geestelijke, een 
gekleurde Christenprediker I" Algeroeene sensatie en medegevoel voor 
dezen anderen Uncle Tom! »De Christen sprak den Boer toe en ver
klaarde, dat zij zich vrijwillig zouden overgeven, indien hun leven 
gespaard werd ! Wat mij spijt," voer hij voort, ))dat was dat de 
edele rol niet door den blanke , door den Boer werd gespeeld , want 
ik heb de Boeren lief; innig leed doet het mij, dat dien dag de zwarte 
boven den blanke stond. Zij werden alzoo op hunne belofte van vrij
willige overgaaf uitgelaten, en .... alle vijftien vermoord I" Indien ik 
zeg , dat er een kreet van afschuw opging, spreek ik te zwak; het 
publiek berstte van woede tegen de Boeren. 

En toch, wat had Mackenzie gedaan? Geen enkele onwaarheid 
gezegd, maar slechts verzuimd er bij te voegen , dat de Boeren aan 
dien moord volmaakt onschuldig waren; dat die vijftien Kaffers om
gebracht werden door hun eigen natuurgeneeten, door Moshette's 
mannen en niet op dien dag, maar dagen later I Intusschen hij liet 
de goede liên in den waan, en sprak geen woord, dat het misverstand 
kon uit den weg ruimen. 

Het i een vast feit, waar hij spreekt of schrijft, daar legt hij het 
er op toe, om minachting tegen den Boer te kweeken. De edele af
stammelingen van de oud-Kaapsche families hebben weinig reden van 
dankbaarheid aan den zendeling Mackenzie. Ziet hoe hij hen beschrijft, 
ten tijde der eerste verovering van de Kaap door Engeland; »levend 
in armelijke hutten en krochten, gekleed in de vellen van het wild, 
door hen als voedsel geslacht, met dekens uit huiden samengeflikt, 
zooals de »karos" der inboorlingen, hadden de Kaapscl1e kolonisten niet 
veel Europeesche beschaving overgehouden, toen zij onder de Engelsche 
rerreering kwamen."" 

Al de verhalen van zendelingen en anderen over de domheid, de 
wreedaardigheid, de achterlijkheid der Boeren hebben intusschen niet 
kunnen verhinderen, dat een billijker oordeel over hunne behandeling 
der naturellen zelfs in Engeland gangbaar begint te worden. De ge
schiedenis van Zuid-Afrika heeft al te duidelijk getoond, welke natu
rellenpolitiek het meest geschikt is, om orde en welvaart te bevorderen. 
Die geschiedenis reikt aan de geminachte Boeren, aan dat »VOOr alle 
beschaving ontoegankelijk element", de eerekroon van het gezond ver-
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stanrl en der menschelijkheid. Tal van bloedige Kafferoorlogen boek
staaft zij als de treurige gevolgen van Engeland's staatkunde; maar 
waar de Boeren hun stelsel vrijelijk in toepassing konden brengen, 
daar schikt de inboorling zieh rustig in de weldadige heerschappij van 
het hooger ontwikkeld ras en bereikt een trap van welvaart, waarvan 
hij in z\jn natuurstaat nooit gedroomd had. Terwijl de Engelsche 
gezaghebbers geen raad wisten met Zoeloeland, waar z\j den barbaarsehen 
despoot Cetjwayo (*) eerst beschermd, daarna beoorloogd en gevangen
genomen en toen weder op zijn troon hersteld hadden, en eindelijk 
er niets beteJ'S op vonden, dan de zaken in Zoeloeland in haar wanhopigen 
toestand te laten , trekt een handjevol Boeren op verzoek van 
Cetjwayo's zoon dat land binnen en herstelt zonde!' bloedvergieten 
binnen enkele weken orde en rust onder de radelooze bevolking. De 
menschlievende Engelsche politiek kostte het leven aan duizenden 
blanke en zwarte slachtoiTers; maar de kleine schaar Boeren, die oncler 
Lucas Meijer de nieuwe Republiek bestuurt, houdt, zonder een schot 
te lossen, een geregelden toestand in het leven. Het spreekt dan ook 
vanzelf, dat, als men aan barbaren, zooals Theal ze beschrijft, wijs
maakt, dat zij de gelijken van de blanken ziju, en als men hen J'Uim
schoots van ammunitie voorziet, - want ook dat brengt heL Engelsch 
systeem mede - zulke barbaren Dbrutaal" worden en dat alleen 
geweld van wapenen ben vel'hinderen kan, hunne blanke broeclers uit 
het land te jagen. Waal' men daaJ'entegen den inboorling een gepasten 
eerbied voor zij11 meerdere inhoezcmt en hem de gevaarlijke vuurwapenen 
uit de hand houdt, daar ontstaat weldra eene vriendschappelijke ver
houding, die op den duur voor de welvaart en de beschaving der 
naturrllrn veel heilzamer zijn moet dan de schijnbaar menschlievende, 
maat· zeet· onverstandige behandelingswijze, die de zendelingen aan
bevelen. 

V oot' de eer van Engeland ware het te wenschen, dat zijne gedrags
lijn tegenover de lloeren altijrl uitsluitend beheersebt was geworden 
door de wel door en door valsche, maar toch schijnschoone beginselen 
van Dbcschermiug der zwakkere mssen tegen de sterkere", »gelijk 
rcch L voor allen" en wat dies meer zij. Maar het is genoeg bekend, 
ho dikwijls men de Boeren vertrapt heeft door handelingen , die alleen 
aan hebzucht zijn toe te schrijven. Niet de roeping, om de inboorlingen 
te bcschct'men , maar de vrees voor een bloeienden Boereustaat aan cle 
kust was de b<'weegreden voor de schandelijke inlijving van Natal in 
1843. De Engclsche Regeering had de Boel'en noode zien vertrekken, 
maat· wat zou zU doen tegen het kloek beleid van vasthemden mannen, 
die dr gevaren der woestijn vcrkozen boven de zegeningen van het 
Engelsch hestulll'? Met over elkaar geslagen armen had zij hun wan
hopigcn stJ'ijcl met Dingaan aangezien; noch de verraderlUkc sla.chting 
clct' blanken door dit opperhoofd, noch de wraak der Bocren had de 

(*) Zoo wordi de naam van den bekenden koning gespeld bij Van Oor dt, t. a. p, 
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snaar der menschelijkheid bij haar doeu trillen. l\faar zoodra de 
handelsbelangen bedreigtl werden door hunne vestiging aan de kust, 
gevoelde Engeland weder de edele roeping, om de ongelukkige zwarten 
te verlossen van de tyrannie der blanke kolouisten. Zoo was ook 
alleen het geldelijk belang van Engeland hd motief van de niet minder 
schandelijke annexatie der diamantvelden in 1871. En toen de out
worpen spoorweg Delagoabaai-Pretoria aan de Transvalers de kans gaf, 
zich onafhankelijk te maken van de Engelsche leveranciers in Natal, 
was het doodvonnis der Transvaalsche Republiek geleekend. 

Geene ziekelijke negerliefde , maar alleen het handelsbelang kan 
Engeland bewogen hebben den verkoop van ammunitie aan de inboor
lingen te Kimberley en elders toe te laten. Dit geschiedde in opcnbarf'n 
strijd met m-t. 6 van het Zandriviertractaat, dat dergelijken handel 
uitdrukkelijk verbiedt. Voor de Boeren in Transvaal, omringd door 
barbaren, die honderdmaal talrijker zijn dan zij, was u ie wapening 
der Kalfers een gevaar, waaraan men niet zonder ijzen kan denken. 
Hebben de brave Engelsehen , die steen en been klagen over de ver
meende slavernij, welke in strijd met art. 4 van hetzelfde tractaat in 
Transvaal bestaan zou, ooit een vinger uitgestoken , om den menschen
moordenden handel in ammunitie tegen te gaan? Zij hebben zic:h 
daarvoor wel gewacht; het was hun te verleidelijk, geld te verdienen 
en tevens de verwenschte Boeren in het nauw te brengen. 

Natuurlijk wordt er van dit alles niets open lijk erkend. Integendeel, 
slechts de edelste beweegredenen drijven Engeland bü zijne gewelde
narijen en het zijn de Afrikaners, die alle trouw en eerlijkheid missen. 
De annexatie was gerechtvaardigd, betoogt Nixon; want de Boeren 
hadden door het >>inboeken" van kinderen art. 4 van heL Zandrivier
tractaat geschonden. Maar van de schending van art. 6 door Engeland 
spreekt hij geen woord. »De Engelsche regeeringen'', zegt V cth (*), 
»de Engelsche gezagvoerders hebben er een verwonderlijken slag van 
zich zeiven een certificaat van edele bedoelingen te geven, waaraan 
maar al te veel vertrouwen wordt geschonken; weinige Engelsehen zijn 
er, die niet gelooven, dat ieder volk reden heeft, om den hemel voor 
zijn lot te danken , indien het aan de wijze en humane wetten van 
Engeland onderworpen is , zich mag koesteren in de zon der Britsche 
gerech tigbeid ; we in i ge Engelsehen zijn er, die niet overtuigd zijn, Jat 
die midden-Aziatische stammen, die allengs aan Jen ijzeren scepter van 
Rusland onderworpen worden, oneindig gelukkiger zouden zijn indien 
zij gesteld waren onder het gezag dier natie, die hij uitnemendheid de 
zwakken beschermt, de barbaren beschaaft en aan de volken Je 
gerechtigheid predikt. . . . . Ik ben overtuigd , dat de groole massa 
der Engelsche bevolkiug daarin volkomen ter goeder Lrou w is; dat 
de meesten geheel blind zijn voor de schijnheiligheid en PecksnifTerij, 
waarmede de schoone leuzen der Britsche staatkunde in het belaug van 

Ç) Veth, t. a. p. , blz. 339, 
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politieke hartstochten en van toomelooze hebzucht worden geëx
ploiteerd." 

Schijnheiligheid en Pecksnifferij, inderdaacl, die twee verwante ge
wassen vinrlen nergens een gunstiger bodem dan in Engeland. Het 
boekje (*), waarin de heer Bon. field, bisschop van Pt·etoria, on langs 
zijne herinnPringen aan Transvaal lweft rnedcgt•deeld, is er gelukkig 
vrij van. Maar· toch, welk een onverkwikkelijk mengsel van temende 

kwezelarij, gr·oote belangstelling in geldelijk voordeel en totaal gemis 
aan sympathie voor den blanken koloni:;t is er in zijn geschrift te 
vinden! De ~chrijver geeft ons maar zeer weinige bladzijden, maar 
toch spaart h\j ons het verhaal niet van al de moeite, die hij genomen 
heen, om te weten te komen, rnet hoeveel geld in Engeland de f: 600 
salaris, die l1ij te Pretoria I; rijgen zou, gelijk zouden staan; hij brengt 
ons op de hoogte van de vreugde, die hij ondervond, toen zijne ge
meente hem onderweg ;{: 70 voor reiskosten zond, en van zijne diepe 

teleurstelling, toen hij bemerkte, dat rle i 600 lang zoover niet reikten, 
al!:: hü gedacht hacl. Maar hij cleelt ons ook mede (f), dat hij gewoon 
was m een »hocl<je" van het dek der stoomboot, die hem naar Zuid

Afi·ika overbracht 1 veel tijd te heRteden aan gebeden voor dPgenen, 
die hij in Engcianel hacl achtergelaten, en roor· de gemeenten, die aan 
z(jne zorg zouden toevertrouwd worden. II~j voegt erbij, hoe hij in 
datzelfde >>hoekje" een viertal sterren opgemerkt heeft, die een kruis 
vormden, en dat hij de gril ha.cl dit sterrPnbeeld the Pt·etoria Cross te 
noemen en te meenr>n, dat zijne levenstaak was to set it up. Hij ver· 
meldt, hoc de merkwaardige outdckking, dat dit kruis, op zekeren avond 
uit Prctor·ia gezien, rechtop stond, tenvijl hU het aan boord liggende 
gr•zicn had, hem troostte en hemocdigtle bij het volharden in zijn 
zwarcn arbeid. Met mederleelingen over dien arbeid is hij zeer over
vloedig. Hij brengt ons op de hoogte (§) van de moeite, die hij 

gehad heeft, om zijne kleine kudde ell<en morgen in den gebede te 
vereenigcn en om te slagcu in de vaststelling van het rechte uur voor 
het avondmaal, dat hij lief: t te negen uur gehouden wilde hebben, 
omdat dit uur zich op zulke aloude antecedenten kan beroepen; hij 
maakt zijne lezers tot cleelgenooten van zijne vrees, dat na zijn vertrek 
het ))O'eheiligd nur van elven" wel weder in de plaats van het uur van 

negPn zal gcl<Omen zijn. Met ing"nomenhcid verhaalt hij ons(*'), dat hij als 
iets nieuws een vroegen avondzang heeft ingevoerd met eene catechisatie te 
4 of te 5 uren 's numiddags , naar gelang van het jaargetijde; hoe de gon
vci'IH~m· - waarschijnlijk Sir Uwen Lanyon -·zoo beleefd was, daarbij 
dikwijls tegenwoordig te zUn 011 zoo te toon en 1 dat men ee11 dienst 

(•) Si.r ?lellrs in tlle Trnnsvual hy 11. 13. Bousficld, D. D. Cnh1scollege Carubridge; 
Llishop or l'retol'ia. J,oudon (wudcr jaartal). 

Ct) '1'. n. p., blz. ll. 

(§) 'L'. a, p. , blz. 27 en 28. 

(**) T. n. p., blz. 28. 
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voor kinderen kan bijwonen, zonder zijne waardigheid te verliezen. 
Levenelig herinnert hij zich den »lieven lach", waarmede Sir Bartie 
Frere placht te zeggen, dat hij in de kennis van zijn catechismus 
vooruitging. Deze inderdaad aandoenlijke herinnering ontlokt hem de 
ontboezeming: >)Een waarlijk kinderlijk, waarlijk groot, waarlijk chris
telijk gemoed!" en wordt aangevuld door nadere bijzonderheden over 
den inhoud van het avondgebed, dat Sir BartJe Frere met zooveel 
stichting placht bij te wonen. 

Dezelfde man roept ach en wee over de bezwaren, aan het reizen in 
Zuid-Afrika verbonden. Reeds te Dur·ban wachtten hem hm·rors of 
disembarcation, die hij »nooit zal vergeten" ('). Geene loopplank, om 
rustig naar den wal te gaan, maar· een soort van »mand", waarin de 
eerwaardige persoon van den bisschop met zijn geheele ge,·olg, dat 
niet klein was, van de stoomboot op een kleiner schip werd afgelaten. 
En dan later die gruwelijke regenbuien (f), waaronder zijne »dear ones", 
ten getale van acht, te lijden hadden en die hemzelf in een hoekje 
van den wagen deden kruipen, »te nat, te vermoeid, te verslagen van 
hart om te slapen of zelfs te rusten". Nog altijd ijst hij b\j oe ge
dachte aan den schrik, die den bewoners van Pretoria tijdens den oor
log met Cetjwayo om het harte sloeg, toen na Jen slag van Isandh
lwana de lichtvaardige faam duizenden Zoeloc's op die stad deed 
aanrukken, en hij verzuimt niet ons mede te deel en , hoe zijn vader
hart gewond werd, toen hij, alles ingepakt hebbende, om zoo noodig 
in het »laager" te vluchten, de little ones, met al hunne kleertjes aan 
en slechts hunne schoenen uitgetrokken, op den naakten grond zag 
nederliggen (§). Waarschijnlijk zullen de kleinen de zaak wat luchtiger 
opgenomen hebbeu dan hun bezwaarde vader. 

Merkwaardig is het op te merken, hoe deze vcrwende en kleingec~
tige priester zich verheven acht boven de wakkere bevolking , waar
onder die fatale misrekening ten aanzien van de waarde van i: üUO 
hem dwingt te leven. Men heeft - zegt hij - Sir Oweu Lanyou 
zeer dikwijls hard gevallen, omdat hij den opstand der Tmnsvalcrs niet. 
voorzien heeft, maar de heer Bousfielcl spreekt hem vrij van alle blaam. 
Ook hijzelf bad niet vel'wacht, dat de Bocren wuden vechten, en hij 
herinnert zich niemand, die vóór den oorlog aan iets dergelijks gedacht 
had. Met verontwaardiging spreekt hij van eenc gemeente, cl ie ont
stemd was, omdat hij zwarte Christenen in Je kerk bescheiden lrarl , 
om hun godsdienstonderwijs te geven, en wier lcdeu rouduit verklaar·
den, Jat z\j nooit weder in de kerk zoudeu komen, als h[j dit plan 
doorzette. Door deze »onchristelijke gevoelens", waaraan hij niet kon 
toegeven, werd zijn werk daar ter plaatse gcdurcndP twaalf' maanden 
vcrhinderel ( .. ). Hoc de zaak geschikt werd, deelt hij ons uict 

(*) '1'. a. p., blz. 12. 
(t) T. a. p., blz. 15. 
(§) T. a. p., blz. 31. 
(**) T. a. p., blz. 38. 
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mede; wij vinden er eene bevestiging in van wat hierboven werd op
gemerkt en vooral door Van Oordt op den voorgrond gesteld wordt, 
dat namelijk de boeren van Engelsche afkomst in uaturellenzaken één 
lijn trekken met de Hollandsche Afrikanen. 

Miskenning· van rle goede hoedanigheden der bevolking, waaronder 
zij als vreemdelingen vertoeven , de onnoozele meening, dat de denk
beelden dier bevolking eene schrikbarende achtel'lijkheid verradeu , 
ijverig winstbejag, de vaste overtuiging, dat zij als bijzondere bescher
melingen der Voorzienigbeid een godgevallig werk doen, door hun eigen 
voordeel te zoeken , zijn maar al te gewone verschijnselen bij Engel
schen, die invloed hebben op den gang der Zuid-Afrikaansche zaken. 
Hoe gevaadijk die lieden zijn voor onze in wereldscbe listen niet zoo 
ervaren stamverwanten, kan men uit het boek van Jorissen opmaken. 
In zijne Tierinneringen zet hij uiteen, hoe de Boeren bij de vredes
onderhandelingen bijna om den tuin geleid waren doo1· de Engelsche 
commissarissen . Zij zouden hunne sterke stelling verlaten hebben zon
der eenigen waarborg voor de handhaYing hunner rechten, als Jorissen 
hen niet overtuigd had, dat een onderteekend tractaat meer zekerheid 
geeft dan de mooiste praatjes van Si1· Evelyn Wood. Wij vernemen hier 
voor het eerst met zekerheid, hoe weinig er noodig geweest was, om 
in Maart 1 R81 den tot dien tijd met moeite gelocaliseerden oorlog over 
geheel Zuid-Afrika te verspreiden. J01·issen geeft ons den tekst der 
door hem gestelde proclamatie, waarin alle Afrikaners ten strijde wor
den opgeroepen en die uitgevaardigd zou zijn, als Wood de eischen der 
Transvalers niet bewilligd had (*), en deelt feiten mede, die bewijzen, 
dat deze roepstem niet tevergeefs zou weerklonken hebben. 

In zljne Waarschuwingen bespreekt Jorissen de kuiperijen van Mack
enzie en anctere Engelsehen, die uitgeloopen zijn op de expeditie vau 
Sir Charles Warren naar 13echuanalanll, het grootendeels onbekende 
gebied, dat bewesten Trausvaal ligt, en rlie geüindigd zouden zijn met 
een nieuwen oorlog tus;;chen Engeland en de Zuid-Afrikaansc!Je Repu
bliek, als niet de Transvalers tegenover de Engelsche uittartingen eene 
voorbeeldclooze kalmte en gematigdhei1l bewaard haddeu. Wat. hij 
daarbij aanmerkt a..1.ngaande verkeerde handelingen van sommige in
vloedrUke Tmnsvalers 1 bel'aaldelijk van den superintendent Ou Toit, 
zal ik daarlate u , omdat het voor iemand, die, ver van het tooncel der 
gebeurtenissen vet·wüdet'd, slechts nu eu dan het een en ander v r
ncemt, moeielijk te beslissen is, of er niets in !Jet voordeel der tegcn
part[j aangevoerd kan wOI'den. l\laar deze onzekerheid mag mij toch 
niet weerhouden den hartelijken wensch te uiten, dat de Trar.svalcrs 
eiudclijk zullen ed<ennen, dat zlj Jorit;sen op grie1•cndc wijze behandelt! 
hebben, en hem in hun f'hlat de plaats zullen toekennen, waarop zijne 
to wijdiug eu zljue onmiskenbare tal 'nten hem recht geven. Men kan 
toch in Zuid-Afrika niet vel'geten zijn, hoeveel woede J,H'isseu en Bok 

(') T. a. p., 1Jlz. 34-41. 
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bij de Engelsehen wekten; hoe zij waarschijnlijk hun lPven zouden ver
heUJ·d hebhen , als de oorlog een anderen her gnnomf'n had ; hoe Sir 
Owen Lanyon zich niet ontzag, de vrouwen en kinderen van die twee 
vcrwenschte Hollanders in verzekerde bewaring te nemen. En a.ls men 
kennis maakt met de held('l'l' uiteenzetting \'an oe poliLieke toestanden, 
die uit Jorissen's pen vloeit, en daarbij weet, met hoeveel wakkerheid 
en vastheraoenheid hij doorzf't, wat hij meent te moPten ondernemen, 
dan bejammert men den staatkundigen partijstrijd, die wlk een man 
in een moeielijk tijch;gewricht van den invloed berooft, ciien hij zeer zeker 
ten nutte van zijn nieuw vaderland zou aanwenden. 

Moeielijk z\jn de tijden, die onze stamverwanten in Zuid-Afrika he
leven. De voorbeeldeloos lage prijzen hebben ook daar hun natuurlijk 
gevolg: vcrminnering van c!e welvaart. Dam·enhoven moeten de Afi'i
kanen altijd met bezorgdheid uitzien naar Engeland, of oe politiekr 
strijo daar te lande ook een minister van kolonirn in Downingstreet 
doet optreden, die onder den invloed van de militairisten of van de 
zendelingen de staatkunrlc volgt, wier allerjongste openharing de evt>n 
belachelijke als kosthare expeditie van Sir Charles Warren naar nechuana
lanrl was. Uittarting van de Afrikaners noor dolzinnige rnaatr·egclen, ge
nomen door lieden, die van hunne zaken niets weten, is het begin 
en het einde van die politiek. Thans is het weder lang niet zeker, of 
niet de nieuwe gouverneur van Natal rle kleine Nieuwe Republiek in 

Zoeloeland moeielijkheden broU\ven zal. Daarbij zijn de stammen in 
het Noorden - door de humane Engelsehen te Kimberley, tegen goede 
betaling, ruimschoots van geweren voorzien - la~ tig, <'n het is rle 
vraag, of het geestelijk overwicht van Piet Jonhert, die hen dit voor
jaar bezocht heeft, voldoende zal zijn, om hen in ordr te houdPIL Dan 
is men niet geheel gerust over de kolonisatie-plannen van Dnit:;chland, 
dat van Angra Pequeena uit althans op weg is, om zich in de Znid
Afrikaansche zaken te mengen. Gelukkig kan men van onze wak

kere verwanten zeggen, wat Menelaüs van Telemachus zegt: zij zijn 
van een goed ras. Afkomstig van ouders, die voor vr\j wat hee
ter· vuren gestaan hebben ; van jongs af gewenrl aan een leven van 
gevaren en ontbering, volgen z\j vanzelf de leuze van Jan Pieten;z. 

Koen: Desespereert nimmer! 
Er is geen volk, dat hen in hun strüd krachtiger bn bij~ taan dan 

het Ncderlandsche, en er is geen volk, dat meer· reden heeft zulk~ te 
doen. De overtuiging, dat er van Engeland op den dnnr niets anders 
te wachten is dan de zoogenaamde imperialistische :;taatkundP, die 
de kolonisten aan <Ie zwarten opoffert, en dat de Engelsche invloed 
moeielijk te bestrijden is, als het Engelsch de volkstaal wor·rlt, hreft 
vele Afrikaners een strijd doen aanvangen ,·oor de rechten hnnn<'r lang 

vcrwaarloosde moedertaal. In de Republieken is het Ncderlandsch offici
eel als de taal van het onderwijs aangenomen; in de Kaapkolonie wor·dt 

onze taal althans als leervak erkend. Nu zal de bedoelde bepaling in 
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Transvaal en den Oranje-Vrijstaat wel in vele gevallen ecne doode letter 
blijven; zeer vele onrlerwijzers en onderwijzeressen zijn tocl1 Amerikanen 
en Schotten, die geen , of Duit>:chers, die weinig Hollandscb verstaan. 
Maar er is toch duidelijk gebleken, dat de Boeren niet geneigd zijn, de 
taal hunner vaderen prijs te geven. Zij hebben die taal dan ook noodig 
voor het lezen van den Bijbel, het eenige boek, dat aan ieder Afrika
ner bekend is. Nederlandsch wordt dan ook gesproken, niet alleen in 
de wetgevende. vcrgaderingen te Pretoria en te Bloemfontein , waar het 
de gewone taal is, maar ook te Kaapstact, waar vele Engelsche par
Jementsleden met er·gernis rlie klanken vernemen, waaraan zij dil>wijls 
geen zin kunnen hechten ('). 

Zoo bestaat dus nog altijd de kans, dat Zuid-Afrika voor den Hollalld
schen landverhuizer blijven zal, wat Amerika en Australië voor de 
Engelsehen zijn: eene nieuwe wereld, waar hij de taal en rle zeden 
van zijn vaderland, naar de omstandigheden gewijzigd, terugvindt. 

Wie begrijpt , hoe noodig het is, dat jongelieden, waar wat in zit, 
do wereld in gaan en leeren voor zichzelf te zorgen en zelfstandig te 
handelen, zal ook gevoelen, hoeveel belang ons vaclm·land heeft bij den 
uitslag van de moeiolijke worsteling der Afrikaners tegen den Engelsehen 
invloed. Wat van hieruit gedaan kan worden, om onze stamverwan
ten te steunen, heeft Dr. Jonkman aan het eind zijner brochure vrij 
volledig opgeteld. 

Wegnemen van de tijdens zijne r·eis bestaande belemmeringen tegen 
de opleiding van Zuid-A frikaansche studenten aan onze hoogescholen; 
studiefondsen, waardoor dergelijke jongelieden geldelijk gesteund kun
nen worden; het uitgeven \'an goede schoolboeken, in de NederlandscliO 
taal en berekend voor de Zuid-Afrikaansche toestanden; het stichten 
van bibliotheken met goede Hollandsche werken, en la~t nol least, de 
plaatsing van IIoUandsch kapitaal in Zuid-Afrikaansche, vooral Tr·ans
vaalsclte ondernemingen. Wat het eerste punt betreft: Dr. Jonkman 
had het niet behoeven te vcrmelden , daar de noodigc wijzigingen in de 
wet op het hooger onder·wijs reeds aangebracht zijn. Ten aanzien van 
het tweede weet men, dat de Doetinchemsche stichtingen onder bestuur 
van Ds. J. van Dijk reeds sedert een i gen tijd twee jeugdige Transvalers 
huisvesten, die voor rekening dier stichtingen hunne wetenschappelijke 
opleiding zullen ontvangen, en een derde, die voor eigen rekening hier 
komt. Voorts is er door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeni
ging een studiefonds gesticht, welks bestuurders naar Pretoria geschre
ven hebben, dat zij voor de opleiding voorloopig van één leerling kun· 
non zorgen, als men hun vandaar uit een geschikten candidaat kan 
zenden, en het zal slechts van de bijdragen der belangstellenden 
afhangen, of dit studiefonds weldra over ruimer middelen beschikken 
kan. Voor de bewerking van de vcrcischte schoolboeken wordt even-

(*) Men zie over Jit punt Joukman's !Jlededeelingm, blz. 10 en Greswcll , t. a. p., II, 
blz. 144. 



26 UIT ZUlD-AFRlKA. 

eens door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging gezorgd, 
terwijl de Leirlschc Maatschappij van Letter·kundc in 1883 aan de 
Transvaalsche regeeting eene kostbare boekenverzameling heeft aan
geboden. 

Maar voor het laatste en belangrijkste onderwerp kan geene vcreeni
ging, hoe ijverig zû ook z[jn moge, zorgen. Dat kunnen alleen onzr• 
kapitalisten e11 zij zullen het doen, als zij hun eigen belang begrijpen. 
De rentevoet is in Transvaal hoog, want het geld is er tot dusverre 
~chaars voorhanden geweest. Gelukkig geven de goudvelden, welker ex
ploitatie in de laatste jaren eene hooge vlucht begint te nemen(*), kans op 
verandering in dat opzicht. Hoeveel vertrouwen personen , die op de 
hoogte van de toestanden zijn, in de economische toekomst van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek stellen, bl[jkt wel het allerbest hiei·uit, 
dat twee geld mannen uit Kimbcrley, Lew is en Marks, het kapitaal 
voor den spoorweg van Kimberley naar Pretoria gevonden hebben. 
Tot dus verre heeft de Transvaalsche Regeering hun aanbod afgeslagen, 
want zij verkiest den spoorweg Delagoabaai-Pretoria, die het land 
commercieel onafhankelijk zou maken van Engeland. Doch wij moeten 
niet al .te lang wachten met het leggen van dien spoorweg, als wij 
ons de geldelijke voordecJen en de veel ~ewichtiger bate, die in het 
nauwer toehalen van de banden tusschcn ons en onze Zuid-Afrikaansche 
verwanten ligt, niet willen laten ontgaan. Wel zegt Dr. Jonkman, 
als hij erover spreekt, hoe goed het zijn zou, dat het Nederlandsch 
kapitaal plaatsing in Transvaal zocht: 

»Dit alles is geen werk van een dag, maar mettert[jcl kan veel tot 
stand gebracht worden. De verhouding tusflchrn Zuid-Afrika en Iloi
land zal allengs inniger worden, naarmate van onze zijde vooi·tdurend 
mN•r belangstelling wordt getoond" (f). 

Doch de heer J. bedriegt zich mijns inziens , als hij gelooft, dat dit 
mettertijd zou kunnen geschieden. 

Nunc aut numquam moet hierbij onze leuze zijn. Niet ten onrechte klaagt 
een schrijver in het blad van Du Toit over de >>scherpslatlingen van 
sympathie", uit Holland aangekomen. Nog :»meer belangstelling" van 
onze zijde zou walging wekken. Maar daden:, zooals het oprichten van 
eene spoorwegmaatschappij en van eene bank , arbeid, zooals die van 
de maatschappij ter bcvonlering der bandelsbetrekkingen met Zuid-Afrika 
en v0oral van haar ijverigen clirecteur W. Dull, zal men met dankbaar
heid zien. Waar~chijnlijk zal men ons dan onze »scheepsladingen van 
sympathie" vergeven, zal men trachten te vergeten , dat wij de lcrkn 
der Deputatie ons land hebben rondgeleid, als waren zij rariteiten, 
die den volke vertoond moesten worden; dat wij hen hebhen laten 
middag- en avondmalen, als wilden wij met geweld hunne magen 
bederven, en dat wij geiiindigd zijn met ... hen onverrichter zake naar 

(*) Meu zie de betrouwbare cijfers daarover i u ecu stuk i u !let llandelsblad van 4 Mei I. 
(t) T, a. p., blz. 42. 
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huis te zenden. Gelukkig, dat er in de laatste maanden eenige veran
dering ten goede gekomen is. De heer Dull heeft wel niet alles be
reikt, wat hij wenschte , maar is althans geslaagd in het uitbreiden 
van zijn maatschappelijk kapitaal tot een viervoudig bedrag. De kleine 
Transvaal-leening van Oyens en Labouchere werd meer dan volteekend. 
Men zegt, - maar de nadere bijzonderheden ontbreken nog- dat de 
heer Albracht het kapitaal voor het oprichten eener Bank hier te lande 
gevonden heeft. Als nu nog de heer Van den Wall Bake slaagt en 
onder eene Nederlandsche dit·ectie met Nederlandsche ingenieurs den 
lang verlangden spoorweg legt, dan zal de Afrikaner zeggen: De Hol
lander is inderdaad zoo langzaam, als men zegt, dat hij is, doch als hij 
maar eenmaal begint, dan doet hij zijne zaken zoo goed als de beste. 

Geve de hemel, dat de Afrikaners weldra zoo over ons spreken 
mogen l Maar dan moeten wij niet met Dr. Jonkman denken. dat er 
mettertijd veel gebeuren kan , doch dadelijk de hand aan den ploeg 
slaan en eene der schoonste gelegenheden aangrijpen, die de wissel
vallige loop der wereldgebeurtenissen aan de vrienden van ons va
derland geeft. 

Amsterdam, Mei 1886. c. B. SPRUYT. 

(Overgedrukt uit de Tijdspiegel, 18~6.) 
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