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AAN DE BURGERS 
DER 

.ZUID~ AFRIKAANSCHE REPUBLIEKI 
Ecnc politieke bewe<rino· 'an •troot behuw i~ in dcz ·11 

taat b •gunnen. 
E 'llü V 're •ni<ring genaamd. '' D • Tran::-;vaalseh · ~ ~ati<mal~· 

V ercenio·ing " i· gev •:tigtl, en daar d •z • V re ·nicri1w zeer z k r 
een grooton in vlo ·u zal uitoefen ·n is h •t t •n ltoou-. t ·noodzakelijk 
dat hare doeleinden goed door h •t volk zullen worden b '"Top •n 
en voornamelijk door de oud •r · Lur<rer. · van het land, daar zij <;,. 
politieke mocht in hand •u h •bben, on dam· het voonHllll •lijk door 
hunne .-teun en daad i· dat h •rvorminu· moet worden verkr ·~r·n, 
de grondslagen der R ·publiek verbr · ·d •n ,. '1'. t rkt mo ·t ·n 
worden, en bestaande "Ti ven en mi. ·bruiken uit d •n 
worden g •ruimd. 

Do \T 're ·nio·in<l' h eft daarom h ·~loten om h t vol•reml,• 
0 -

overzicht te puLliceeren, kortelijk · de doeleinden van haar h -.taan 
uit een zett 'ud, en zij verzoekt d' lmr<r 'rs m •t de m • •-;t • cru t om 
dit overzicht met zor<r te ] ·zen, •n h 't zondor vooroordeel in b •
·dwuwin<l' te nemen zondor twiJ'fel dat het de war • en •eui"l' 

0 ' .-
trouwe uitecuzetting i.- van hare doeleinden ·n oogmerken. 

Terwijl zij dezen kort •n . ·hek van hun zaak voorbrenbell, 
"'erzoeken de leden der Y ereenigino· burger. te wil] •n O'eloov u 
dat zij ah.;oluut geene ander· oogmerk •n hebhen dan die w ·lk • in 
hunne conl'titutie word ·u vermeld 'll dat zij van plan zijn om 
zich eerlijk en mannelijk daaraan te houd 'll. En wij h bh ·u h "t 
-volste vertrouweu dat de mmm •liJ'k' o·e, t der bur•r •r-.: hun 'riJ.-

<:" • 

h ·id. liev ·nden aard, en hun zin voor onafhankelijkheid, m ·t hun 
li {de voor rechtvaanli•Y]wid, het nimmer zal toelat •n dat zij 1l • 
nieuwe b 'Volkin" nm dit land uit d · uitodeni1w van r •t.:ht •u <:" ~ 

zull·n houden welke men hed 'lltlaa.,ch op u ·lijke prij.· .telt m•t ·t 
leven. 

Eene 'ergad ·ri1w <l r inwoners van J ohmm ·~hur6 w "rd • '}I 
den 2~stu1 Au:•·u.tus. l ~~. o·ehoml •n waarop tu sch ·n twe" ell 

dri · duiz •ud p •r:-;on •n t .... 'll\\ oordi!.! \\'ill' •n, ten ·ind · e 'll" 'er
•eniging op te ri ·hten t • \\'(11'<1 'll g •no •uHl •· D Tran.'YaaJ .... ch · 

.1. "ational · V •r •enio·ino·." D · Y •reeni•riu•r wt•rd to u m t •:>Toot · ,.., ,.... "' 
get..;. tdrift gcvor111d, ·u h · ·ft ~"in<b die11 tijd hm t' do 1 •ind •n t1 nd-
va:ti•r in het oog '"Plwnd ·n •'ll op•,. •vol.O'<L 

V 'rschill •Jl(l ·publiek · 'or•radering •11 zij u g- •houd '11 w. arop 
v •r:-;ch ·id •ne ond 'l'Werp ·n \au h •t "Toot. t · L •l<tu•r lil •r of min 
ten volle zijn behandeld . 
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De constitutie der V ereeniging 1s zeer eenYoudig, daar 
lmre doeleinden zijn :-

A. Het handhaven der onafhankelijkheid v~tn de Zuid
Afrikaansche Republiek. 

B. Het Yerkrijgen, door alle mogelijke constitutioneele
middelen, van gelijke rechten Yoor alle blanke 
inwoners dezer Republiek, en het uit den weg 
ruimen van alle grieven. 

Er wordt uitdrukkelijk voorziening gemaakt dat alle meer
det:jarige blanke imvoner der Republiek tot leden der Vereeu
iging verkiesbaar zullen zijn, zonder verantwoordelijkheid voor 
t-t•nige hare geldelijke verplichtingen. 

Alhoewel de con titutie eenvoudig is, onlYat zij toch 
n·el en stelt de V ereeniging in staat om alle · te doen wat zij 
kan Yerrichten om de blanke bevolking in dezen Staat te vereeni
g-en tot een gelukkig en tevreden volk, dat gelijke rechten heeft,. 
met wij beid geregeerd wordt, en dat trot eh i op zijn land, en 
af~.nmstig op zijn positie in de wereld. 

De vraag i. geopperd of deze V ereeniging wel noodig waf< ~ 
De antwoorden door verschillende spreker.· der V ereeniging 
daarop gegeven, en ·weergalmd door de duizende toehoorden>,. 
he·J,ben de noodzakelijkheid ten duidelijk te aangetoond. 

Vóór het eigentlijke be ·luit om de V ereeniging te vormen, 
werd het volgende aangenomen :-

" :Met het oog op de groote toevloed der bevolking in 
dezen Staat, de grootte hunner belangen, het feit 
dat het grootste gedeelte der taat · imkom teu 
door hen wordt bijgedragen, terwijl zij g en stem 
hebhen in de wetgeving van het land, dat vele 
grieven en misbruiken moeten worden hersteld, en 
om dat er redenen be. taan te vreezen da.t de uit
sluiting Yan politieke rechten de oorzaak van 
zwakheid en <Tevaar voor den Staat mag worden, is 
het wen. chelijk om eene V ereeniging te vorlllen 
ten einde politieke rechten te verkrijgen, en de 
her. telli1w >an grieven." 

De o·eest nu1 d andere besluiten, welke door de Vereeni
g-ing· zijn aangenomen, stellen de principes dáär, dat hela. ting 
~· er~>·ez~ld moet <Taan met Yertegenwoordiging ; dat het billijk is 
dat alle blanke inwoner~, die aan de wet gehoorzamen, twee jaar 
in bet land hebben o·ewt>Ond, en eigendom bezitten, of in bezit 
Jwl,ben, ter waarde van f:] 00, of die de. om van .tlOO nb :-;alari:-; 
mlt\~mwen, .·tem<Terechtigcl zullen zijn · dat de belasting wcttc11 
herzien° moeten worden, ten einde de belastingen o· lijkeiijk over 
de inwoner. · van dezen taat t vcrdeclen, en dat het nieuwe 
inkomst rechten tarief zeer onbillijk op de benllkiuo·, die uit het 
lnijm\~t-:"':(' 11 l1:uu· he--taan kri_igt. druH. 
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Alle be:-;luiten zijn gereo·eld atm het Gouvernement toeo·e
zonden door het omité der Yereeni<Yin<Y. 

Het is onmogelijk om all toe ·pmken hier weer te <Yeven. 
D e ,·olgende zijn d voornaa.m.te zien. wijzen en ar<Yumenten der 
,~ ereeni<Yin<Y en hare 1 den :-o . 

De waarde van hetgeen door de oude voortr kker. · 1. · 

.. ·edaan om het land b 'Woonbaar te maken word t n ,-ol:t rkencl. 
~Öe moeilijkheden di' zij zijn door<Y ••r 'tr<tan om het land te krij 0' •n, 
·n de mo •cl die zij t •ntoon hebh n <respreid in he handluwen 
hunner onafh<tnk •lijkh iel, word 'll t ·n duidelijkst in h •t tHW 

gehouden •n op prij::; ge~t ld. 
Door de o·e. ·eh i •de nis nul cl • laat ·te jaren i. het b ·~rijp lijk 

,t.ü zij voorzichtio· zijn \Yie zij met hurtrerr •cht n zullen .-er-
rouwen, doch de zoo<Yenaamd' nieuw • bevolkin<Y-v l • W<UU'\'an 

., •enzins ni uwelin•r •n hier t · lande zijn-h' ft ni •t: me di" 
~e chied •nis te doen <r had, 'll h ·eft <YCèn reden voor wantrouw ·n 
••C<YCV ll. 

~ D' nieuw • b •volking L'Cht •r wordt ,!. •w;.mtrouwd •n d' 
g-ec t der \V etgevino· h •cft r •cd~ voor wr. chill •nde jar •n O"cdi ·ud 
~>m d br uk, di h n uit burgerrecht n hemelt, '~r wijd ·r dan
nauwer te llHtkt•n, en om de w •tten op zoodani()' · wijz • t • maken 
dat zij •en on billijk <rroot <rede •lt • der 1 Ia~tin<Y mo >t dra•r ·n. 

T •men wij het st mr •cht dan vind n wij dat e r t ieder 
blank p •r:oon, di · in h ·t land kwam, •n . tem had. 

Daarn·t '' erd een w ·t <remaakt dat all in<Yez ~t 'nen, li ~ 
niet in Zuil Afrika waren o·eboren, ~00 Rd. ·. mo •f:ten b 'talen um 
hl't burg •rrceht te v 'rkrij()'cn. 

Lat 'r, in 1 i 4-, werd het h .lot n dat Yre ·md lin<'~'en, di .... 
~·een ast ·igendmn in h •t land hadden hier één jaar u1o ~ten 
\\'onen, en gehoorzaam è èUl de wet zijn, ten eind' st 'llll' cht t' 
n·rkrij<Ycll. Zij di • vast eig •tHlnm kochten verkr <ren he t 'lll

r ·cht omnidd •lijk. 
In 1 ~ w rel cl· voorg·aand liberale w •t v randcnl, n 

<'en vr •md ·li1w kon , lecht genahlmlic •erd word n en •en burg-er 
worden al hij (o) vijfjaar hi •r t • land' had <r woond n op d • 
\~ eldkomeb;-lij:;t g-edur nd · dien tijd w: .' <Yer ·o·istre rd · (u) t~5 
1, ·taald '. 

Indi 'll 'l' o1,jt red •u ·n 'oor uit.-luitinu 1> '· tond ·n <lan 
z11udcn wij d(·nk •n dat zij to ·n t ·r tijd • h ~tond '11 w ~ren~ d • 
herinn ·rin<r aan 1l' onu •lul· ho·· .,. •h •urtcni · •n di, tn 11 lHW zoo. 

("' - :-. ... ;"-\ 

, t•r:; ·h in lH•t •t ·h ·ug •n war ·u. 
In I ï \\'!'rd d • 'rotulw •t, di bijna heilig mo zijn. 

" d rom ' •rand ·nl t•n w ·rd h ·t ,., tg-et ·ltl dat ni mand h •t 
·t mr • ·ht kon n·rkrij•r •n <lan na Yijfti •n j: ar in h •t land te> ziju 
~~·wee:t, ·n t~5 b taal1l t • h ·hh 'll. 

D · " ·t op h •t . · 'llll'l'C'ht Yan 1 ~. indi •n t • trikt, wa. 
t<'ll min~t 'll \ ·r taanbaar, doc·h In n d •nH d·Lt d •], t 't't:" tO" \ ino· 
m :mloor d • tijd ' ·rl ·n~d \\'< t•d ,·ijftien jnar •n. omu ~~li~ ~~ 
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onbillijk was; dat er niets sinds 1882 gebeurd was om de meerdere 
uitsluiting te rechtvaardigen, doch in het tegendoel mannen met 
ondernemingsgeest en geld begonnen in het land te komen 
wiens geelrag sinds dien tijd heeft aangetoond dat zij waardig zijn 
om burger van eenigen staat in de wereld te zijn, en dat de wet 
niet zoo zeer hare oorsprong had in de harten der burger~, die een 
gevoel van rechtvaarclingheid hebben, als wel in de hoofden van 
hen die de leiding hadden, on die zich daardoor voor hun leven 
van de oppermacht wenschten te verzekeren. 

In 1890 waren er duizenden menschen in het land ge
komen. waarvan een groot gedeelte Afrikaanderi:> waren, één in 
geest, bloed, en geloof, met de burgers van dit land. Steden 
werden gebouwd, en een belangrijke industrie werd er gevormd, 
millioenen gelds werden in een verarmd land gebracht. De 
~chatkist liep over met geld door de vreemdelingen betaald ; 
het ging goed met de boeren die goede markten voor hunne 
producten verkregen, en in vele gevallen ongehoorde prijzen voor 
hun plaatsen ; . poonvegen werden eene noodzakelijkheid vom· 
goedkoop en geregeld vervoer, een hongersnood kwam bijna over 
de Goudvelden, en er ont tond eene belangrijke beweging onder 
de menschen, alhoewel zonder oenige bepaalde vorm aan te nemen. 

Hét Gouvernement stemde toe tot het maken vttn spoor
wegen om ons met do Kaapkolonie te verbinden, on daar eon 
gevoelen van ontevredenheid begon te bei:>taan, maakten zij een 
wet die de Tweede Yolk.raad daar. telde, het recht gevend om 
voor de leden daarvan-en daarvan alléén-te stommen na hier 
twee jaar te zijn gewee~-;t, en na betaling van :135, en het recht om 
~iel van de Tweede Volksraad te worden na een verblijf van vier 
Jaar. 

De menschen waren hier niet mede tevreden, daar :-
1. Deze Volk Taad feitelijk werd gekozen door dezeHete 

.'temgerechtigden, die de Eerste Volksraad kozen. 
2. Zijn machten zoo beperkt zijn dat hot Rlecht. eenc 

onnoodige uitgave voor het land zou zijn zonder ck 
bevolking te neden te stellen, of eigentlijk iets goed~ 
te kunnen doen. 

De werkelijke macht bleef bij den Ecr. ·ten Volk Taad, wam· 
de nieuw ingekomene met zorg is van uitge. loten. 

Met, een <Yeebt van gehoorzaamheid aan de \\et, en met 
een werkelijk verlangen om te zien hoe deze Y olk:;rand zou bo~mt
woorden, zegden de menschen niet::; gedurende twee jaar, maar nu 
is het ten duidelijk te gebLken dat hij niet beantwoord, •n 
nimmer de rechtvaardige eischen van hot volk kan voldoen ; dctt 
er geene noodzakelijkheid voor een Tweene Volk Tand is, en d<tt d · 
zeer groote uitgaven om het te laten voortbestaan kunnen worden 
uitgespaard. 

En nu verzoeken wij dat wij weder teruo· zullen gaan tot 
het oude ideë van één Volksraad. en dat de wet op het Htemrecht 

r 



zóó veranderd za . worden dat zij na een redelijken tijd direc in 
die ééne Raad zullen worden vert >o-enwoordi<rd. nclervinding 
le rt ons dat h •t verd •rfelijk i. twee kla. ·en van . tem~erechtijden 
te hebben, twee weto-cvend licham n met ver.-chill 'nde machten, 
en en onuatuurlUk onaelijkheid tu ·:-chen de bewoner· van en 
Rcpubli •k. Indien iemand niet t vertrouw n i·, er •f hem dan 
er ene politieke macht. Indi •n hij te vcrtrouwen is vertrom 

t h m dan t '11 '"' 1lle. Indien iemand <Yoed geiweer i.· om in d ' 
Tw d Yolksraad zitting te n 'lllen na vier jam·, mo t bij toch 
z I·er ook goed aeno rr zijn om in cl' Eer. t YoW ·aad te zitten, 
of voor d ' E •r. te V olhraad te . t •mm •n. \Vi ' zou eL'll verra l 'r 
in de Tweede Yolksraad to ·laten all •en omdat d; t lichaam niet 
zoo 'Cll gruote 111acht he ~ft al · cle E 'rst' \ ulk.Taad. Dit is t 
h •lachelijk, en toont t 'll duid •lijk t' cl ledio·heid a< n der aro-u
ment u di ' "'t'hruikt word •n om het tcu ·nwuordirrc Gouverne-h ~ ~ 

ment in h •t l>L·zit t houd •n der w rkelijkc macht n om d' 
hurcr r.· tu doen erelom·en dëtt alle: wat billijk i. tegenover d' 
nieuw ino·ekom ·ncn ook o·edaan is. 

Ja, maar, z ·gt het Gom· ·rncment, wij h bhen cl tijd 
\\ am·in gij h •t reeht kunt verkrijg· 'll om in d' E •r. te Yolk. Taad 
~itting te Hemen venuind 'rd ·an vijftien to V ' •rti njaar, en h ·t 
recht om vou1' leden van dat lichaam te . temm •n tot ti n jaar. 
Heel ve ·l \nmlt er nm dcz ~ vermindering· gemaakt door de leden 
wi n. · ~taatkuude hun oor.·pronkelijk uelciJ. he ~f om de oud • 
Grondwet te v •rand ·r •n, en om de onred lijl· • t rmijn van vijf
tien jaar va.t t · t;t ll•n, om t' zien of p •r.-on •n 'crtrouwbarc 
burger~ hmn •n zijn. En m' b ·tr •kking hi 'rop hm t '\'en vcr
meld worden dat. '1' ,. •le men eh •n than · in h · land zijn die hi 'r 
jaren reed:-{ \\aren V!J(Jr dat d ' \Y ·t VëUl vijfti •n jaar vm1 kracht 
werd, •n di,, (loor die\\ •t nm hun stemr~cht werd n I eroofd, niet
tegeu:->taand ' h ·t. feit dat zij hun11 · hela tin~en hadd n betaald, 
hun cl •el in oorloo·s onko:t 'll hadd n bij•redra•YC!l, on , orloo· -
plicht ·n hadden vervuld. Er zijn verder duizenden geboren in 

• Zuid-~ frika, die oud •r d' oude \\T t het st •mreeht zoud •n hcbb •n 
o·chad zoodra zij in h •t lalHl kwn111en. D •z' 1 d ·n h •bhen er •toond 
<>'('(lUl' '!Hl ' d ' ()lJO'(')UkJ·jn ,.,. st•hi dellis d !" land dat zij, har 'll 

ziel Afi·ilG n r. , s. ·mpathi "' ,.d ' 11 lll 't de Trau: ·ru: l. ·h ' bur•rcr , 
vn bunn, _vmp< thi' '" hulp h hL n ,. •r ,,. gaan ' or Tran. ,·aal 
onafhaul· lijl·hiPd terug t · hijg ·n. Zij v, •len d ui !uiting 
du,· nooclzakelijl ·•rwijz • 11 g 111 r, indi •n mog- lijk, dan zij di' 
hier ni •t g •l)or 'll zijn. 

Doc·h wdl·e zi'n nu d oot·znl· "n \.11 he. \' ·lan~ n naar 
het .t 'lllr '<·ht. Out t mn ziJ' ui d lL''t ·rt' om d onaf11anke-, co 
lijl·h •id \'all h laud t \·"rlli ·ti•,. 11. of' om d" m ·ht fr •h C>l in 
handen Yatl d · Hi•·U\\ · lPvolki1w t hijg u nH t ui -..]nitinO' d •r 
oud bm•r •rs va11 he land. .:\I .,n h' ft di ,. z ~d do ·h "ie zij u 
de per on •n di · dat u z •rd hebb •n . · 



Het i· gezegd door de vijanden der Vereeniging, en door 
cle vijanden van de oude burger. · van het land. 

En waarom ? Om de gee -t van den buro·cr te vergiftigell 
om hem eenig onwaar ding te doen gelooven, ten einde te voor
komen dat mannen die have en goed hier hebhen heengebracht 
al burger en broeder· zullen worden behand ·ld, en om zoo
doende de macht voor eenige jaren langer in de handen te houde11 
van hen wien eigen belang het iH om kla van ldaH gescheiden tl' 
houden, en 01 het da<Ylicht niet te laten chijneu. 

Dit zijn ern ·ti e woorden, en woordell waarover ieder · 
vrijheid ·lievencle burger, met een gee t van onafhankelijkheid 
en rechtvaardigheid, ·moet denken en Hpreken. 'IJ nimmer mo t 
vergeten totdat hij zich overtuiad heeft, en hij zal al daarvan over
tuigel moeten worden, dat zij waar zijn. Even waar i het dat d · 
nieuw inaekomene niets anders wenscht te do n dan een eenvou
dig burger te zijn van d ze Republiek, in vrede d iudu tri voort t · 
zetten, die onder een goed GotiYernement zoow ·1 hem al. de oudl' 
burger welvarend zal maken, o·elijke rechten Lezittend met ziju 
buurman, hem eerbiediaend, en gere d om de wapenen op te 
vatten om de onafhankelijkheid der Republiek, en de oppermaO't 
der blanke bevolking ov r naturellen te handhaxeu. 

. "\V ánneer de bmaer · eenmaal gelooven dat dit het warl' 
verlangen is van de nieuwe bevolking, dan zullen zij zich van hun 
ware vijanden ontdoen, in hand en hand gaan om dit een sterkl' 
vcreeniade en aelukkige Republiek te maken. 

1v at brengt de V ereeniD'ing aan tot onder:-;teunina van haar 
beweringen, en om de verklaringen van haar teo·en. tander. tv 
vernietegen. Het volerende :-

1. Dat vele harer leider · en led •n hart ·n ziel 
Afrikaander· zijn, die even onwillig zijn als cenio 
buraer van dit land om d' Republikein ·ehe vlag 
van dezen taat voor eenige aud •re te verwis .. elmL 

2. Dat de nieU\YO bevolking gemengd Î:-;, ·n grootendeeli'i 
be, taat uit Duit ·cher ·, Engel chen, en mannen van 
andere nationaliteiten. Deze in h ·n <r •heel g 'nomen 
verkiezen d' Republikein. che Re<re ·riwr. vorm voor 
dit land boven eeniae andere en zouden ceni{rL• 

0 ' potrintr om buitenlau che im·lo •d hier te lateu 
inkom n t 'n zeerf;tc tegenwerken. 

3. Zij hebben hun tchui hier gemaakt, 'll hebb ·u 
ntillioenen ponden in het land bel 'gel. n hcbb ·u 
alles te verliezen, doch niet: te winuen, hij ecnige 
op. ·chuddina. De waarde van hunne belangen ii1 
het land in de vorm van plaatsen, :-;tad .. lanclen, 
huiz n, mijnen, enz., gaat de waarde ' •r te boven 
vnn al h 't eiacndom da door de . t •mg ·rechtijde 
buraer. Lez ten wordt. 
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-4. Dat zij voor leeglooper en vagebonden niet iwt 
!:ltemrecht zoekt te verkrijgen, doch slecht (let 
recht vragen alleen voor mannen die til en ru:-;tig 
twee jaar in het land hebben gewoond, en ~i( • 
eigendom bezitten, of in bezit hebben, ter wMnl(• 
van .tJ 00, of .tlOO per jaar salari ont vangen. 

~. Dat indien hen het .·temrecht gegevenwordt, zij tnt:h 
nog onder het tegenwoordige . y teem van d · 
v nlceling der tegenwoordiaer ' in de minderheid 
in de Volksraad zullen zijn, daar zij ~1 lecht euk ·1(· 
di ·tricten wonen- voornamelijk Witwater rand ' ll 

daar ieder kie ·-di ~tri ct . ·lccht een bepaald aa11tal 
leden zendt, zouden de nieuwingekomen uit zea<r · :2<i 
leden ·lecht ' ze leden voor den Raad kiezen, du 
<tan de vertegenwoordiger der oude burger: •eJH' 
groote m erderheid latende. 

6. Indien er over o·edacht werd oproer te maken, of 
ongehoorzaam aan de wet te worden, dan kon dit 
zonder het . tenu·echt "·orden aedaan. Het feit zelf 
dat men ·chen en ·tem willen hebb n i. het L •,..tp 

be\vij · dat zij de vlag van het land in eere \ven. <:he11 
te houden de wet wen ·chan te aehoorzamen, <' ll 

door de wet, en niet tegen de wet, hunne rec:tlwn 
te verkrijgen. 

\Vcttmaakt hen ontevreden met de tegenwoordige toe." and 
van zaken~ 

l. Zij zeggen dat in eene Republiek het volk moet re<r( '<'r ' 11 

voor het volk en dat hela tino· tezamen moet aaan met vert •nvn-
' 0 0 0 

woordiging. 
Dctt zij door hun gedrag hebben h 'wezen go~.: ( < • 

inwoners te zijn, en dat zij het recht hebben om al een ged<· •l <' 
van het volk te worden behanel ld. 

Dat zij aeld in het land hebben aebracht, en dn(J l' 

hunne geestkracht het van armoede tot rijkdom hebben verh .,. 11. 

en d n boer markten hebb n ver. chaft. 
Dètt zij hun aeld in het land op eene . voortdur ndt • 

wijze hebben Lelead, zooal · in plaat ·en, o· >bouwen, machiueri t:n, 
bet planten van boomen, en ander" o·elijk.;oortig , dingen, di· hllt 

va. -taan het land verbinden. 
Dat het land alleen voor poeJi .. · kan zijn ·n zij allet:n u 11 

behoorlijk' opbren<~"."t van hun ,,.,ld kunn •u krijg n waun 'l' ·, 
l ·ttende op de veranderd' toe 'tcml tl -. · land, de wett •u Uit t 

wij~lwid word •n <remaakt, •n m •t eerlijkh id word •n toe·•·~:pa-.t . 

2. Dat hunne b ·huw •n zoo O'l'Oot ziJ' u en in olm lÎ" • ' -uevalleu zoo ·itrenaardi•f tlat er dire ·te \ •rt •-o o o' 
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genwoordiging van die belaug n in de wetgeving 
nm het land moet zijn, terwijl onder het than 
bestaand y.·teern de wetten eremaakt worden alleen 
door de vertegenwoordiger der boeren bevolking, 
die mee tendeel · gecne gelegenheid hebben gehad 
om de behoeften te leeren k-ennen van eene bevol
king van plaat. en zooaL de \.Vitwater rand Goud
velden, Barberton, en andere plaatf'en waar de mijn
indu. ·trio bloeit. Zij nagen of boeren tevreden 
zouden zijn indien wetten voor hen 'verden gemaakt 
door . ·tad · men ·eh on of mijner . 

3. Zij zeggen dat het land onder gohcel onnoodigo 
la. ten gebukt gaat, en welke vermeden hadden 
kunnen worden door ~taat kunde aan den kant van 
het Gouvernement. Zij wijzen op het oToot en 
.·chandalig verlie · voor het land vloeiend uit zulke 
zaken al. de poorwe<r Conces ·ie, wier werken cre
zeo·d worden zoowat twee-maal zoo veel te kosten 
al de Kaap che poorwcgen. 

-!. Zij vcrwijzen naar de handelino· v<m een Gouvernement 
dat conce. sie net con ·e~sie uit<raf, en cene concessic 

• voor dynamiet kon toe:-;taan en terk onder::;tounen, 
waardoor de conce:-;. ionari.· niet alleen enorm grooto 
profijten maakte uit de mijn indu ·trio, maar ook do 
~chatki. t kon bomtdeden ten bedrage van .t80,000 
tot t!JO,OOO, dat and '1'.' als invoerrechten op dyna
miet in ', lands ka. zou zijn gekomen. 

J. Zij zego·en dat cl ·leening ,~an 2~ millio n pond sterlincr, 
waarop een verlies nm f::n ~ 500 zal komen, en 
waarop het land niet minder dan t125,000 per 
jaar aan inter -t moet betal '11, alle n werd aange
gmm om de , poorwc<r :Maat ·chappij in , taat te 
~tellen haar poorwc<r te maken op deze oToote 
ko.·tcn. 

G. Zij ze:,rgen dat op andere publieke w rken, zooals 
:-;trat ·n, bruggen: 'llZ., 'llOI'llle SOllllll ll o· >}ds 
Yermor:;t zijn, hcto·cen onmogelijk zou g '
·weest zijn onder e 'll behoorlijk .·y~tccm van b -
stuur, on zij z •crgen düt zij d • burger w nschcu te 
help n om <.leze en andere dingen van dien aard te 
omlcrzoelwn ten einde uit t ' vinden hoe het geld uit 
i .,. ,.,.e,·en '11 om de herhaliucr hiervan te voor-

• C" ~ ' 0 

kom •n, en om de . chuld er van op do behoorlijke 
per. on en t werpen. 

7. Zij zegw:m dat '1' vel' ander dingen zijn, insluitende 
kn ei ·rijen in d' Gouv ~rncmcmt:-; Kantoren, die de 
blo i v;m burger en itwczeten' in g 'Vaar br 'll<Y '11, 

,m waaraan een einde moet word. ·n .remaakt. Zij 



lringen er op aan het duidelijk te maken dat wanneer zij 
gerulneerd worden de boer er het mee tonder zallij den. 

8. Zij zeggen dat ten o·cvolge van het wanbe tuur en 
verkwi. ting der publieke g lden er bela tingen zijn 
geheven die ander.· nooit noodig zouden zijn geweest. 
Dat die bela:tino·en onbillijk Z\vaar op hen drukken 
en waarntu het ~evolg kan zijn dat hunne indu tric 
geknakt zal worden, en d boer indirect benadeeld 
zal worden, daar hij dan ni t dezelfd go de markt n 
kan vennwhten die h~j tham; he ft-om noa niet· te 
zegg n van de waarschijnlijkheid dat, indien de toe
stand Y<:Ul zaken ni ·t Ycraudcrd \\ orclt, de boer in de 
toekom. t zwaar zal worden bela t ten einde de 
.-chulclcn ,~au het land te hetalen. 

\:!. Zij z ggen dat in dit land de arbeids-Jnye:-;tie van het 
hooa -t bclmw i~ zoowel voor buro-er aL zoo<rc-o 0 

10. 

11. 

genaamde uitlander, en dat alléén door zamenwer-
kincr is het mo -dijk plannen te berennen, n ten uit
voer te brengen, om dez' kwe.-tie up een behoor
lijken voet t plaat. en. 

Zij z go·en dat de naturellen in dit land in getal de 
blanken Yel' te hoven gaan : dat die naturellen 
me stend •cl: harbaren r-ijn ; en dat het niet on
mogelijk is, doch zeer onwen~ch lijk dat de \TèlèVr 

wéér kan g oppc!'d worden, of d · naturellen of de 
blanken de oppermagt moeten hebben. En zij zeg(ren 
dat indien de heer~chappij van de blanken aehand
haafcl moet worden behoort alle oneenio-heid tu. -
, ehen blanken te worden vernietigden, hehooren zij 
elkander zoo te behandelen dat all' achterdocht zal 
verdwijnen. 

De men:-;chcn, en l10\·cmtl de Afrikandcrs, klacrcn dnt 
zij uitland ·r~ word ·n g '110 ·Hul. terwijl het Gouv •r
n ·m ·nt omringd i.· door vreemdeling ·n, peculatcur · 
in concc:-;si '.', ~n 1wr:-;onen die naar printte voordeden 
zo •ken en z' verkrijg •n t •n l·o te nm het land. 

ZiJ' z cro·cn dat ten <r .,~olo- der crroote verandcrinu·en 
' b b ' 

die in cl' laatst 'ijf jaar hel•h •n plaat. Cf •vonden 
verandcrincrl'll di' lnu·o- ·r.- w ·lk · Johatm sbw·(l' en 
and ·r' plaat~ n \aar d' mijn indu trie blo •it ni t 
h 'hhen b •zoc·ht nanwelijk:-4 Yerwacht kunnen wot·
den zich voor t • kunnen stellen-i. het noodin· 
(l'eworden t •n ei nel het le\ en van di0rbar •n n hun 
eigendom te b •:-;chcrmen dat er in(l'rijpend v •r-
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ancleringen zullen worden gemaakt in de politiek van 
het land met het oog op municipaliteiten, gerechts
pleging, toe taan 'an drank licentie·, politie be
scherming, en .·oortgelijke zaken. 

1:3. Zij zeggen dat op memories en deputaties geen acht 
wordt ge lagen, en dat zij geheel en al onvoldoende 
middelen zijn om daardoor hun wen ·chen vervuld te 
krijo·en, en dat zij, als inwoners die door de11 
Pre ·ident erkent zijn geworden de meerderheid uit 
te maken, en die het grootste gedeelte der inkom
sten van deze Staat bijdragen, gerechtigd zijn op 
directe vertegenwoordiging. 

14. En ten laat ten, zeggen zij dat een hui· tegen zich
zelf verdeeld niet kan voortduren, dat zij de Repub
liek wenschen te ver ·ter ken, zoodat deze niet 
verzwakt zal worden door dat twee gedeelten van 
het volk onbekend zijn met elkanders benoodigd
heden, en elkander wantrouwen zonder reden. Zij 
zeggen dat de belangen van bur<Yer en nieuw 
ingekomene van zoodanigen aard zijn dat den een 
gèen leed kan ge ·chieden zonder het door den ander 
gevoeld "\Vordt ; dat wanneer de oude burger met 
den nieuw ingekomene op o·elijken voet in denzelf 
den Volk raad in aanraking komt, zij elkander beter 
zullen leeren kennen, hetgeen tot beider voordeel 
zal strekken ; dat door openlijk de grieven te 
be preken en uit den weg te ruimen, en daar door 
onwetendheid eu wantrouwen te doen wijken, en 
door het maken van billijke wetten, zal de Republiek 
terker worden in de harten der oude en nieuwe 

burger·. 
Dit zijn de voornaam te argumenten dm VereeniO'ing. 

X atuurlijk hebben de bovenvermelde vijanden het 
zooveelmogelijk bekend gemaakt, en zij zullen zonder 
twijfel voort gaan zulk: te doen, dat een zeker spreker 
op één der voormelde vergaderingen melding maaktè 
van den Eno·el. che vlag, en het i. · tevens al· een argu
ment te<>'en de V ereeni<riiw o·ebruikt dat ziJ. n ' 

0 0 ' 
gezegden niet zijn tegenge. prokeiL 

X u, ten eer. te, . prak de heer Drew, de Spreker die men 
bedoelt zonder de authoriteit der V ereenigiwr, ·n ten tweede wa. de 
toe~praak niet zoo aan tootend ab men heeft uit<remaakt, want' 
alhoewel deze . preker de Engelsche vlag prij de al · het teeken van 
Vrijheid, n·af hij toch te kennen dat hij de vlag van het land waar 
hij in woont in eere hield, en ten derde heeft de Y ereeniging in het 
publick geweigerd om eeni<re verantwoordelijkheid op zich t · 
nemen voor die toespraak, jui:t met het oog op het feit dat 
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eenige aanmerking, hoe oppervlakkig deze ook mocht wezen mot 
betrekking tot de En~el che vlag wellicht verkeerd kon worden 
opaenomen zoual · dat clan ook gedaan i . 

Deze feiten zijn niet L k nd acmaakt aan de per. onen t •gen 
wien alle i· •rez •<rd eerliJ'k of oneerliJ'k om de V reenilrin•,. 

0 ' ' ~ 
nadeel te doen. 

De Vereeni<riua heeft het bc luit mot b ·trekking tot h •t 
·temrecht naar h t Gom· •rnement gezonden m •t het verzoek dat 
het den Edel ebtbar •n V ulk. raad zal worden vo r<rele<rd, waar
op h t ouvernem •nt a antwoord he ft dat dit niet kun worden 
gedaan, daar d • zittina reed.· t ver <revorderd wa . 

Dit antwoord w ·rel mwun.tia ontYan(ren, daar m n da ht 
dat de r •:oluti · to ·h aan den Raad had bekend <remaak kmm ' ll 
worden, en het aan dit Edel Achtbaar Lichaam had kunnen wor
den overgelat .n om daarov •r naar aoedvinden te be. chikken. 

Tot on ler teunin(1' d r ah·eed: >ermeld • " re~oluti \\er-
den toe ·praken <remaakt, de bronnen der publi ·ke inkomst •u 
vermeldend en h ·t feit aantoon nd dat het aruut. te ge
deelte di r inkoml>ten door d • z oer •naamde uitlanders wordt bij
gedrag ~n, dat d hela. tiJwen in ver.· chiliend' district n ni • p be
hoorlijke wijze worden inu·evorderd; dat h t tarief der inYocr
rechten verhoo(J'd werd op en tijd toen er •en balan. nm ·~oO,OOO 
in '·land · ka · wa:, en do inkom ten dag lijk <Yrooter w •rden, en 
dit du. onnoodig wa ; dat de inYuerrecht "'11 w •rden Yerhouad up 
artikel n \volke m•e:t ndeel · door de nieuw ingekomen ·n wenJen 
(1'ebruikt; dat vooral daa ·lijk. eh Yoed:-- •] v 'el te zwaar bda,.;t 
werd, en vele ung •makk u daaruit voort. ·pruiten· 'U dat in vel· 
aevallcn de hela. tin<Y O'C u prot • ·tic voor den Trem nml ... chen 
voortbrenger Wt\s doch ·lecht · verbieding voor den Y •rbruik •r, of 
alleen handel voor enkele pcr:onen ten ko. t nm het publiek. 
1 Ta.tuurlijk mo t h •t ook niet worden verget n dat inYo rrecht '11 

op zulke dingen al. :toj~aetl zwaar zullen drukken up cl ' di:-trictcr. 
der Transvaal waar ge '11 koren aroeit. Dit i. ook onbillijk t >O'ell
<.>Yer d • bocren in di • di. tri eten. De sprekers haalden a ·talleu 
mm om hunn • b 'W ·ri1w n t • taven doch h >t zou biJ· na onmo<r •li1'k ' :-, . 
zijn die hier t · h •rhal •n. 

Na. d • Yergaderin<r van d n 27 ten • uo·u ·tu. maakt , een' 
d 1mtatie b ~tacmd ' uit leden d ' r Y l'l' ·enio·ina har' OI>Wachtiwr biJ. n b 

Zijn Hooa Edele d •n Pre. ident on Generaal 'mit, al ' ' rt .acn-
'\ oordig •nel' h •t touv ·rn '111 •nt, pl ·itt ' har zaak, Ju ·h untvin~ 
<r • ·nc ::;a.ti. f~t ·tie. 

E •n da~.,. of t we ' laarna. zond d" r ,"id 'llt ' 11 bu l-.chap 
aan de b •volkin<r van Johmme ·buro·, waarv<m h •t 'ulgen lo d • 
hootainhoud i. : -

(1). D ·ui uw in!.!' •hnu •nen zijn in de 111' r l rh id: ·u 
Olll h •n du · • ·n :t •m t • er y n b tl.uk nd Ju h t 
g ·boort • rceht wm d ·n buro· •r zou "ord n •Jpcrt~ 
off ·nl. 
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(2). De President is bereid om een plan voor te leggen 
waarbij door het Gouvernement jaarlijks een zeker 
getal mannen zullen worden gekozen uit de nieuwe 
bevolking welke De Regeering beschouwt vertrouw
baar te zijn, en deze gekozene personen zullen den 
Volksraad worden aanbevolen voor volle burger 
rechten. 

Op eene vergadering gehouden op den 12den September, 
werd de aandacht op het volgende gevestigd dat door den Presi
dent was erkend :-

(1 ). Dat de nieuw ingekomenen in de meerderheid waren. 
(2). Dat de bestaande Kies Wet niet billijk was, want 

dat hij zelf een plan voor stelde waarbij vertrouw
bare personen van den druk dier wet zouden worden 
ontheven. 

Dit was dus reden genoeg om de V ereeniging voor eene 
veranclering to doen 'ver ken. 

De V ereeniging kon deze bood. ·chap niet als bevredigend 
aannemen, omelat de voorgestelde kiezing 

( rt ), Tegenstrijdig met Republikeinschc beginselen zou 
zijn, en het volk van de Regeering afhankelijk zou 
maken in plaats van de Regeering afhankelijk van 
het volk. 

(b ). De V ereeniging het stem recht alleen voor ver
trouwbare personen vraagt ; en van oordeel is dat 
het meerendeel der bevolking vertrouwbare per
sonen zijn, en niet kan inzien waarom zij van poli
tieke rechten uitgesloten zouden zijn. 

( c ). Er geen waarborg zou zijn dat éên of twintig per-
oncn stemrecht zouden krijgen op deze wijze, en 

het niet te weten is wie gekozen zou worden. Dit 
plan is open voor groot mi.-bruik, daar het begrij
pelijk is dat een Gouvernement dat in magt is 
lecht hen zou kiezen die zijn politiek zou oncler
·teunen, al zou die politiek ook tegen de wenschen 

zijn van de stemgerechtigc burger". 
(cl). De Vereeniging verkiest zich recht tot den burger 

en zijn geest van rechtvaardigheid te wenden liever 
dan om een voorstel van dezen aard aan te nemen dat 
het volk niet kan bevredigend. 

Velen zegge·· ook dat dit voorstel in den zelfden geest is 
als de Tweede V olksraacl, en dat zijn ouders-want de Pre ielent i. 
hierin niet alleen-hierdoor de burgers willen wijs maken dat 
rilets billijker kan zijn clan om het burgerrecht aan te bicden aan 
hen die vertrouwd kunnen worden, en om hen het ideë aan de 
hand te ge\·en dat zij het niet moeten wagen gelijke rechten 
onder één liberale wet te geven, en dat het Gouvernement daar 
over alleen kan oordeelen, en alelus voor de dof'leindeu van da 

( 
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Gouvern ment n ZIJllC aanhanoo '1'. kla. · nm kla:-. gcf'üheiden h ·
houden ten eimle h •t bewiml met d' daaraan ve~bonden voor
dcelen en emolumenten voor een paar korte jaren langer in handen 
to houden. Doch de V •reeniooing g looft dat de burg'er · door h<' 
voor. -tel kunnen he ·n zien en erkennen zullen dat het geh ·~I •n 
al onbillijk en ondoenlijk i· ; en dat zij zi(.'h ni •t zullen laten blind
do •k '11 teg u de werkelijk· ~tnat van zaken loor i •t. (lüt zoo op
VH.llend i.·. H t -roor:-.t ·1 i.· \V rkelijl· niet. ander.· dan wat den 
nieuw ingekomenen •en I •dig •n dop zou gev •11. 

Een woord 111 ·t betr ·kkiug tot d • kw · ti, '>"' •r Z" azieland. 
Het i van <l Yer •uiooinO' o· •z u·d d< zij YijandiO' i 

t •O'enov •r d' ·puLli •k •n da 'zi]'Zw;tzi •l,md \\"ens<:h t ' 0' -
0 ' . ...... 

hruik n al: e •u midd •I out daardoor h ·t . t 'lll r ·eh t•' n•rkrij~eu. 
Dit i er •h • ·1 n al onwaar, •n d · burg •r. · kunn n g; ·ru:-.t 

uelooven dat d y •re ·ni•tin<r llll(;h direct 110 ·h indir et d' Zwazit-0 ~ 

hmd kwe. ·tie ,.,ebruikt h · •ft, uf h ett zo •ken t 'g·ebruikcn. of een i~ • 
and •ren invlo l nm huit •n ho ·ook•rmuuu11d, t •n •iud' haar do~· I 
t • bereiken. 

p ()'een har r puhli kc , . •r:··~ derin •· •n i. z,, • zi •land ooit 
het onderwerp \'èlll hespr •kin" " ·w • \ ·t do ·h ht.:t ond •n\· •rp is 
wel door h t Comit: h •. proken I1l •t l> •trekkincr tot ' n' in•r ,·in~ 
in een der ni •uw bladen t • Pretoria dat J ohann ·~burg het 
Eno· •l. chc Gouv •rn 'lll 'Ut mo ':-. v •rzoek 'll h •t aan de Trem vaal 
<>ver te creven. 

D' uitkom:-.t hierYan wa,.; dat ho' billijk h t ook was tl< t 

Zwnzieland aan d • Tmn:-.\ < < 1 zou word n rreo· 'Yen, deY ere •niÇtÏJt<r 
zich niet met die kwe. ti · mo' t inlat •n omdat:-

0 

-

.\. D · Y •r · •niging en lichaam van Trau vaal eh" 

B. 

onderdan •n is, die, alho •w ·I <t •hoorzaam aan lh' w t. 
•en • v •nninderincr Yan p litiek · gri •\' •n w '11. cht t • 
Yerkrijgeu l'(fll d,, .'ll'iii!JI'n!.l'ldiyde lw,·y",..· .,,, 
/,et lru,d. D · Y ere •ni<ring h t.ft daarom o· • u r •eht 
om e •n and •r 'ouYenwment in deze of 'enigl' 
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Indien de Vereeniging dit deed, dau zou zij zich dadelijk 
blootstellen aan de verdenking dat indien zij bij ééne gelegenheid 
een vreemde mogendheid ten faveure van de Republiek kan 
inroepen zij bij eene andere gelegenheid eenc zoodanige mogendheid 
teo·en het Gouvernement zou kunnen gebruiken. De burger 
hel1oeft de Vereeniging nimmer op dit punt te wantrouwen want 
hare zaken zijn geheel en al van huishoudelijken aard. 

Op eenevergadering op den 26 ten Sept. 11. gehouden m~ak
te Advokaat Auret een toe praak over de constitutie, dewelke de 
Y oreeniging van plan i · voor algeroeene informatie uit te geven. 

Die toe praak behandelt ten volle de meeste constitu
tioneele punten met betrekking tot het welzijn van het volk, doch 
deze schets zou niet compleet zijn zonder eene korte aanhaling van 
. ommige der voornaamste punten diedoordel dender Vereeniging 
besproken werden. 

Zij zeggen (1) dat de Grondwet niet mag aangeraakt 
worden behalve door hem die haar gemaakt heeft 
namel~jk, het volk, en dat onder de meest nood
zakelijke veranderingen die gemaakt moeten worden 
het onmogelijk moe. t worden gemaakt de Grondwet 
te veranderen zonder het volk de groot te gelegen
heid te geven zoodanige verandering t e bespreken 
en daarvoor te vragen. 

2. Dat de regel dat alle nieuwe wetten voor drie maan
den moeten worden gepubliceerd vóór do zitting 
van den Volk raad meer bekend is door de ver
breking daarvan dan door de op,·olginO" er van ; en 
dat " ·el terwijl de regel dat memories vóór de zit
ting moeten worden ingele,·erd, strikt in acht wordt 
genomen, wetten, die niet gepubliceerd zijn worden 
door den Raad aan~enomen zond ·r dat het volk de 
kan heeft gehad zijn stem daartegen te doen 
hooren. 

3. Dat de wijze waarop memories behandeld worden 
zeer onbe<>redigend is. De oude burgers zoowel al~ 
nieuwingekomenen hebben de groot te redenen 
hierover te klagen, en indien z~j, die directe vertegen
woordiging in den Raad heLben, deze minachting 
voelen, hoe veel meer moet de nieu wing 'komene 
hier niet onder lijden, die nieü; dan dit memorie 
·ysteem heeft om zich op te \·er laten. 

4. Dezelfde man moe. t niet meer verkie~baar zijn vo1 •l' 
PreHielent dan voor twee termijnen, daar het 
tegen Rcpublikein:;che begin.-elen .-trijdt, en het 
berekend iH om de Pre:-;ident een <tlleenheer.-cher t' 
maken, meer zooabi een mcnun'ch of clict:-ltor dan alH 
do hoogRte ambtenaar door het volk g 'kozen. 

.. 
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5. De Pre:ident moe:t ni •t veroorloofd zijn om in de 
daerelijksche ge prekken ,·au den Raad deel te 
nemen, en de verteerenwoordierer' van het volk door 
zijn per~oonlijken invloed en teerenw ordierheid te in
ftuenceerenzooab than.' tYe ·cheidt. Hij mo :t .·lecht-. 
onder bijzondere omshmdighed n in den Raad ver-
8Chijnen en zo doende de led n ereh el en al \Tij 
lat n in h t be preken ,·an publieke zak ~n · dan kon hij 
op kalme wijze, en zooaL· e •n tar1.t ·man betaamt. 
d handelino·cn naeramt zonder partijdio voorooHl · ·1. 
•n op deze wijze het land b t r teeren ercn1ar h ·
.'Ch rm n. Than~ o ·~ nt d" Pre:id •nt c •n · unh •
huorlijke in vlo d uit op de w t<Y ving de land.·. 

De Tweede V lk raad i .. bewezen nut onnut t' zijn, t'll 
mo st worden onthouden, waardoor onnoocliO'e uit
o·t·w •n zoucl n worden be. paard. 

7. De Pre iden m >est niet ,·erwacht word n •n ook 
niet veroorloofd om zich te bemo ien met all· klein • 
oud rde len betrekkiner h •bh •nd op cl · zak '11 nw 
i dere ·tad, dorp, of inwoner, alhoew 1 hij zich to<:lt 
op cl h ogt • uw • t houden nm de b ·no digd
bed •n d land:. 

' Een itvoerenden Raad moc .. t worden ·am •ngc. teld 
op ver. chiliend ·n ba:i.- van den teerenwoordi~ren. en 
op het princip • dat ieder lid van cl n Rancl b •la t 
zou word n met de achninistratie van een de1· 
erroote department en van den taat, en verant
woordelijk mo •st zijn aan d '11 Volk-.raad ,·oor d · 
vervulliner van zijn pli ·ht terwijl in k\\·e tie. nm 

ouvern m nt .. politiek, cl· ritvoerend · Raad t · 
Z<Unen moe.t taan of vall 'll voleren de g·o elk 'Ur
in<r of afkeurin<Y hunner hand •linuen door de uw ·r-

'"' e-
derh ·id in d •n \~olbm< d . 

Er zijn and •re punt n nm mind •r b lano· di m t \TUt:h 

he proken kunn ·n word n, doch plaat, 'erhi~dt het. 
• Y er • •niooina v •rwacht natuurlijk ni t dat ieder • ·n 

klaarer 'lllètn.kt · opinie op zulk · belangrijk · kwe:ti • zal aan
nemen, do ·h cl • tijd i. 0' konten 'oor h t volk om in deze en 
ander' k\v •:ti ·~ t • hand •len, en daarom kan het ni •t ander. dan 
nuttig zijn d;tarov r o· dacht wis.- ·ling t ~ he hl n. 

' \.,. •r • nio·in•r alho ·w ·1 in 't oou houdend' dat de IJ •
. taand · R •trel'I'ÎlW crocd vuur h •t volk h ·cft <r d< : u in ' Ie r-. b 

op/licht ·n, (l •nk dat h · hoog tijd is dat ·r ' ne v rand ring llll t 
kom •u, ni ·t in r •<r' •ring. \'or111 lltaar ". •I in r oo ·'ring p •r · 11 ·u 
t•t. dat d · p ·r. on •n, di ... d, r •g' • •ring 01nriug •u. 11 nad •de 
van 't lttnd, uit hunu • t . ., •mroonli•r • tllll<'ht .r worr> 

0 "' 
wonlett. \ rnar zij h •t noodig a •ht op 'lllijk t • "Jll' 1- n 
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bruiken, doet zij zulks, maar in geen geest van minachting tegen
over de Republiek of haar Volk. Integendeel wenscht zij haar 
direct tot de oude burgers te richten, in de hoop dat door samen
werking zij alle misbruiken en onregt uit den weg zullen kunnen 
ruimen. God helpe land en volk indien die amenwerking niet te 
weeg gebracht worde. 

Ten ·lotte laten wij zeggen dat de V ereeniging, hare 
doeleinden en wijze van werking, verkeerd zijn voorgesteld door 
personen die zien dat hun lot bepaald i, zoodra. er ware eendre.cht 
be taat tus ·chen de oude burgers en de nieu wingekomenen. 

Dat zijn de lieden die de vloek van het land zijn ge\\Tee · 
en die op het Zuid-Afrikaa.nf;che leven een systeem hebben geplant 
waaronder knoeierijen en omkooping openlijk door het land gaan, 
waaronder het publieke geld verkwist wordt, en waardoor met pu
bliek eigendom gehandeld wordt op eenc wijze waarover de burger 
moet sidderen, waaronder c011cc. ·sie në1. concessie wordt toege taan, 
en waaronder het land zallijden tot dat verlo. Hing komt- verlossing 
die waarschijnlijk alloen verkregen zal worden door groote opoffe
ring en betaling van enorm groote sommen geld '-en waaronder 
zekere vreemdelingen veroorloofCl worden zoodanigen grooten 
invloed op Regeering uit te oefenen, dat de belangen der alge
meene ~evolking dagelijks meer in gevaar worden gebracht. 

In een goed geregelden Staat moe,ot dit niet mogelijk 
kunnen zijn, even zulke dingen te spreken. 

De Yereenig·ing wen cht de oude burger te helpen om ,ti 
deze misbruiken uit den \Yeg te ruimen en daarom stellen de 
boven-genoemde per~onen zich vijandig tegeucver de V oreeniging. 

Er zullen natuurlijk vele bm·ger,o zijn die de V creeniging 
met wantronwen gade laan, daar het iet · nieuw~; is doch 
nogmaals bij de liefde voor hun land, bij hun liefäe voor 
onafhankelijkheid en bij den moed die zij hebbon getoond 
laten zij gelooven dat dit geene V ereeniging is van 
men<schen in J ohaone ·burg of eenig ander bepaald plaats geen 
amenhanging nm een kla8 togenover de belangen van een andere 

kla ·doch eene wijde Vereenio·ing die open i· voor eenig blankt~ 
bewoner van dit land, en waarvan de oude burger~ uitgenoodiO'd 
wurde leden te worden. Haar doel i de burQ"ers te helpen om 
de onafhankelijkheid van dit land te bewaken en te ver::>terk •u, 
het te redden uit de gevaren waarin het vervalt onder valsclw 
vrienden; en om het gemeenobest te Louwen op 'en ·. waren 
Republikein chen bël ·i::; die de wonderbare bronnen van hot land 
zal openen en waardoor de ver ·chillende kla~scn dor bevolking zich 
tot één terke natie zullen verbinden, waarvan de leden een iu 
hart en hand in hand hunne rech en mannelijk tegen alle gevaren 
kunnen bo ' chermen. 
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