HOOFSTUK IX.

'N PROGRA/1'1 VAN BEG!NSRL'-; EN DIE E!El' LAG-KWE'i'.'i'/ E.
Van die begin af het D::.. Du Toit daarop aange<lring, dat die Afrikaner 'n eic politieke geloofsbe~
lijdenis rnoet he. Daaromtrent spr,eek hij sig uit in
hierdie brief, gerig aan di,e "Patriot" : EEN STAATKL'NDIG PROGRAM.

" Mijnheer de Redakteur,--Gelieve nevensgaand Program
van Begiuselen in uw blad op te nemen en zodoende voor de
aandacht te brengen van het publiek en vooral van de aanstaan·de politieke Vergadcring die gehouden zal worden te GraaffReinet op de eerste Maart aanstaande.
Reeds lang heb ik gevoeld, dat een eerste behoefte tot de
vorming onzer staatkundige partiien en afbakening onzer
politieke verhoudingen is een nauwkeurig omschreven Program
van Beginselen.
Zulk een Program vast te stellen is natuurlik niet het werk
van een man of van een dag. Verre zij het van ons, ons zelve
enig gezag hierin aan te matigen of ons zelve als wetgever op te
werpen. Wat wij geven is slechts een proeve ter bespreking.
En daartoe hebben wij het Program der antirevolutinaire of
christelik-historiese partij in Nederland overgenomen, gewijzigd
naar onze omstandigheden, dear dat op zulk een bekwame
wijze is opgesteld, en de grondtoon van ons volkskarakter veel
overeenkomst heeft met dat van het Nederlandse volk.
Wat wij gaarne zouden zien is <lat deze proeve worde gelezen en besproken in onze staatkundige kringen : dat de komites van Afrikaner Bond en B. B. Vercniging ze behartigen; <lat
zij op de Vergadering te Graaff-Reinet worde overwogen; dat
men ze wijzige, verandere, verwerpe en een ander in de plaats
opstelle zo men wil; in een woord, dat onze Afrikaner partij
overee11kome iri een duidelik uitgesproken Program van staatkundige beginselen, zodat vriend en vijand wete wat zij wii, en
er geen reden tot misverstand overblijve.
De wenselikheid van de zaak voor de aandaeht van het
publiek te brengen c:n bespreking uit te lokken is hoofddoel
van
Uw dw. dienaar,
S. J. DU TOIT.
Ventersburg (Kaapkolonie),
II Feb. 1882. CP. 3 Maart '82).

Omdat die Program so enig is in S\Jn soort, en,
naar ons hoop, nog toekoms-hete~enis het, word dit
hier in sijn geheel afgedruk.
·
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PROGRA11 VAN BEGINSELEN VAN DE AFRIKAXER

BO~D.

l. - De Afrikaander Bond venegenwoordigt in Zuid
Afrika de groncltoon van .ons Volkskarakter, ge1ijk dit
gernrmd werd door overplanting en ontwikke1ing van
een kolonisatie van Europeanen, voornamelik Hollanders en Hugenoten, op Afrikaanse bodcm; en wenst
dit overeenkomstig onze t·eg•enwoordige volkstoestand.
rn een vorm die aan de 'behoeften van onze tijd voldoet.
te on twikkelen .
I I.-Noch in de ,·olkswil noch in de wet, maar a1leen in God vindt hij de bron van hct soeverein ;;ezag,
en verwerpt 'mitsdicn encrzijds het beginsel van een
wetteloz;e volks-soevereiniteit en anderzijds alle wederrechtelike vreemde overheersing, terwijt hij •erkent in
de Kaapkoloniie en Natal de Britse Soevcreiniteit van
Godsweg·e langs histories.e weg geworrlen. en in de
Oranje Vrijstaat en de Zuid Afrikaanse Republiek de
Rcpubliekeinse Staatsi;orrn als onder de leiding God:.
in onzc geschiedenis geworteld, door de l:itgeweken
Boeren tot ·~mtwikkeling gebracht, door Britse Traktaten 'crkencl, en door de Grondwet van beide Republieken als zodanig bevestigd.
III.-Ook op staatkundig terrein belijdt hij de
ecuwige beginse1en van Gods vVoord; zo evenwel dat
het staatsgezag noch rcchtstrccks door de uitspraak van.
enige foerk, maar alleen in de konscientie \'an de overheidspersonen, aan de ordinantien Gods gebonden zij.
IV.-De overheid, zo leert hij. is· als dienares-;e
Gods, i:n een Christelike en dus niet-gotlsdicnsdoze
natic, gehouden tot vcrheerliking van Gods naam en
behoort diensvolgens a. uit bcstuur en wetgeving aHe5
tc ,-erwijderen, wat de vrije invloecl van het Evangelic·
oµ on~ volksleven bel•emmert; b. zichzelve als d;i,artoe iu volstvekte zin onbe\·oegcl, te onthouden van elke
rechtstreeksP bemoeiing met de gecstelike ontwikkeling van de natie; c. alle kPrkgenootschappen of godsdienstige verenigingen, en voorts aUe burgers, om·~r
schillig wclkc hun denkwijze aangaande de eeuw1ge
dingen zij, tc behandelen op voet van gelijkheid; en d.
in de kons6cnt~e. voor z.ovn die het vermoeden van
achtbaarheid niet mist, ef•n grcns t·e .erfoennen voor haar
mac ht.
V.-Hij belijdt dat de overheid regeert bij de gratie
Gods, en, hieraan haar regeringsmacht ontlenende, het
recht heeft de cred te vrag;en; en, ter vrijlating van de
dag cles Heeren, en alzo mede in 's volks belang, onder
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regeling van •een behoorW.«e Zondagswet, zowel zelve
zov·eel doenl1ik in al haar vertakkingen op die dag "behoort te rusten, als in haar konsessien aan maatschappijen van vervoer geheie of g·ecfee1t•elike stilstand \"an
zaken \"Oor die dag heeft te bedingen.
VI.-Op zichzelf geen enkele Staatsvorm de enig
bruikbare keurende, P.n de alsnu bestaande vormen
erkennende (II), zo meent hij toch, <lat lzet eillddoel
onzer nationale ontwikkehng zijn moet, een verenigd
Zuid Afrika, onder eigen vlag.
VIL-De bestaande k:onstitutien van de Kaapkolonie en \·an Natal, en de GrondweUen van de Ora11je
Vrijstaat ·en de Z. A. Republi<ek aanvaardt hij a1s uitgangspunt om langs wettige weg, door hervorming van.
bestaande instellingen, tot dat einddoel te geraken.
VI 11.-Hij verlangt daartoe bevestiging van de
rechtmatige volksinvloed, idie, krachtens de zedelike
band tussen kiez·ers en gekozenen, door de respektie\·e
\Vetgevingen naar ·eis van onze historie, op het staatsgezag wordt uitgeoefend.
IX.-IIij wil dat de autonomie van de verschillende distrikten voor zover deze niet strijdt met de eisen
van de staatseenheid en de rechten van de enkel.e
personen niet onbeschermd laat, worde gee·erbiedigd,
of waar zij verkm;t is, door desentralisatie worde hersteld.
X.- Om de grondbeziUers het hun toekomend recht
te verzekeren ais de meiest "belanghebbenden en grootste belastingschuldigen, om vreemde fortuinzoekers uit
het regeringskasteel te weren, en om de zedeloze omkQperi.j van het belange.loos gepeupel te voorkomen,
eist hij hervorming van het bestaand kiesstelsel, en
in de e'erste plaats vl'rhoging van kiesrecht in de
Kaapkolonie.
XI.-Hij wil dat de staat (voor zover onbtentenis
van veerkrach t bi j de burg•eri j hiertoe niet noodzaakt)
het begins·el late varen, alsof de overhcid geroepen
zou zijn om van harentwege onderwijs te doen geven;
\ioorkome dat de ov·erheidschol·en, voor zo\·er nodig,
tot propaganda van godsdienstige -of t·egen de godsdienst gekeerde begrippen misbruikt worden; en alzo
ook inzake van onderwijs aan aUe burgers, onverschil1ig welke hun godsdi,enstige of pa:edagogiec;e zfrnswijze zij, gelijke rechten gunne.
XI I.- -Van de soeverein wil hi j, dat door een onafhankel ike rechtspraak, die ond·er ~eders bereik valle
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en m verband sta met het zedelik r,echtsbesef van de
natie, volgens wetten die op de eeuwige r,echtsbeginselen rusten, ten I st·e bes1issing uitga voor alle geschil1en van partijen, zowel van burgerrechtelike als
van administratieve aard: ten zde vonnis kome tegen
een iegelik, di,e zich vergrijpt aan de gemene orde van
de clingen; ·en ten 3de voltrekking van straf aan de gevonniste volge, niet skchts om de maabchappij te
beschermen o·f de overtreder te beteren, maar al1ereerst tot herstd van de geschonden g.erechtigheid.
Desnoods door de dood::.traf, waartoe het recht in beginsel aan de m·erheirl toekomt.
XI l I.- Op de ovqheid, zo oordeielt hij, rust de
plicht om te waken voor de pub1iefoe eerbaarheid op
de weg en in publieke plaatsen; de gelegenheid tot
het ;.;ebruik van sterkc drank te beperken; de uitstal
te vf'rbieclen van onzedelike bock-, plaat- en prentwerken; verlciding van minderjarigen tot onzedelike
daden strafbaar te steUen, en met de hoererij op generlci wijz<' ltoch prevent~ef, noch beschennend, en derhalve anders clan wcrend, in aanraking t·e treden. Onder dien verstande ,echter dat zc zich bij elke maatrcgel
die uit deze Vierplichting voortvloeit, stiptelik verre
houde van wat tot het terrein van het huiselike levcn
behoort.
XlV. -In het belang van de openbare gezondheid
acht hij, dat de overheid te waken hceft t,egen vervalsing- van levensmiddden; tegen verontreiniging van de
publieke weg en t'egen vergiftiging vari de dampkring
of het water; zorg he.eft te drag,en voor zindelijkheid
in haar eigen huishouding; en cen eerbare begrafenis
van de lijken; en voorb bij het zich vertonen van b.e:.mcttelikc ziekten (hehoudens de vrije beschikking van
een iegelik over zijn eigen Echaam en zijn eigen kon~cientic) al zulfoe maatregelen heeft te nemen, als
strekken kunnen ·en onmisbaar zijn om te voorkomen,
dat iemand onwilJ:ens of onwetens, met de smetstof van
dez·e ziektien in een voor hem gevaarlike aanraking zou
treden.
XV.-Hij wenst dat bi] het financ~eiel beheer van
de "taat de verhouding tussen overheid en burgers niet
die van verdrag, maar een zcdelik organiese zij, en dat
hct evcnwicht tussen ontvangsten en uitgaven geregeld
worde niet door drukkende vermeerdering van de lasten der natie noch <loor hezuiniging op het nodige,
maar door beperking van staatsbemo·eiing; en dau
voorts ons belastingstelsel hervormd worde in die zin
1
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dat de ontwikkeling van het volks1ev•en minder schade
lijde, de hoge opbr·engst van de middden niet enige
maatstaf, de druk: minder ongelijkmatig zij; en de
k'osten van stemming afnemen.
XVI .-Kracht tot handhaving van onze nationale
21elfstandigheid zoekt hij .in de •erkJenning, handhaving
en beoefoning van onz•e landstaal; in het onderwijzen
van onze verachterde boerenbevolk'ing; in de bevordering van k•ennis onzer historie; in de opkweki:ng
van vrijheidszin en pat6otisme bij onze bevolk:ing,
vooral bij de jeugd; en voorts in een doeUtreffende
Burgerwet, die in de Burgerij de eigenlike strijdkracht
van het land erkent en ontwikkdt.I
XVI 1.-Hij erkent de noodzakelikheid om ook door
middel van onze wetgeving, beter dan tans, ·er toe mede
te werk!en, dat de v;erhouding tussen heren en dienstboden zoveel doen:Lik beantwoorde aan de eisen van
Gods Woord en een gezonde Staathuishoudkunde.
XVI I I .-Uitgaande van de overtuiging dat de verwikkdi111gen in on:zie IrrbooriJJingenkwestien grotendeels
haar ontstaan vierschuldigd zijn aan een onbetamellike
inmenging van de Britse Rijksregering, .en dat de enige
In'boorlingenpol!iti•ek die ooit beantwoorden zal g·eregeld
zal moeten warden door pliaatselike regeringen in Zuid
Afrika, in onderlinge oviere1enstemming, en onder l!eiding van staatkundige staa:tsUeden, ei:st hij een zelfstandige en onderling ov1elieenstemmende Inboorlingenpoliti·ek, gegrond op recht •en gerechtigheid, ·en daartoe rekebing houdendie met de van God gestelde en in
de maatschappij erkende rang.en •en standen. .
XIX.-Hij vel'klaart, dat het de staat niet toekomt,
zich met de inwendige aangdegenheden van de Jierkgenootschappen in te laten.
.
XX.-Dat hij, om de:oe beginse1en ingang te doen
vimden als zdfstandige partij optreedt; zich bij geen
andere partijl laat inde]en; en sl·echts dan samenwerking met andeve partijen aanvaardt, indien die door
ieen vooraf wel ·omschreven program met onge'krienkt
behoud van zijn beginse1en, kan warden verkregen.
Reden waarom hij gemeenlik met ieien eigen kandidatuur aan de staatkundigie verkiezingen deelneemt.
VERKLARIKG.

Maar Ds. Du ~oit het dit nie gelaat bij 'n bewerking van Dr. Kuyper se Program nie. Hij het
in 1883 'n 'boekie (:groot 126 bls.) geskrijwe, waarin
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al die punte op bekwame, en waar nodig, op sc1f::.tandige wijsc toegelig word.
v,ereers word gewijs op die noodsakeliklzeid van 'n
Program. Die voorbeeld van die 1-Gerk word gebruik
om dit duidelik te maak. 'n Kerk het nk net nodig 'n
Kerkorde nie, maar in die ecrste plaas 'n Geloofsbeli jdeni:n. So kan di•e Bond ook nie tevrede wees met
'n Konstitusie nie, maar moet sijn fondament soek in
'n vaste Program van staatkundige beginsels.
Laat ons hier als proewe oorne.em die toeligting
bij enige artikels. B.v. bij art. 11.:"Volkomen in overeenstemming dus met het neergelegd
beginsel erkennen wij in ons land, voor het tegenwoordige:
a In de Kaapkolonie en Natal de Britse Soevereiniteit, a\s
van Godswege Jangs historiese weg geworden; en
b. In de Oranje V rystaat en de Zuid Afrikaanse Republiek
de republikeinse staatsvo1 m, als ender de leidil'lg Gods in onze
geschiedenis geworteld, door de uitgeweken Boeren tot ontwikkeling gebracht, door Britse Traktaten erkend, en door de
Grondwet van beide Republieken als zodanig bevestigd.
Elke paging van een partij om in de Kaapkolonie of Natal,
eigenmachtig en eigenwillig, de Britse vlag neer te halen, staan
wij dus tegen als opstand en rebelli< tegen het wettig gezag, en
in strijd met Gods Woord (o.a. Rom. 13: Il.
Evenzeer beschouwden wij het als een daad van rebellie en
opstand tegen de wettige regering toen sommige burgers van
de Zuid Afrikaanse Republiek per r.etitie het Britse gezag inriepen; <>n een zondigen tegen hct soeverein gezag van het land
toen een Britse Kommissaris uit naam van de Koningin van
Engeland de Transvaal wederrechtelik annekseerde.
Maar hier komt de bedenking: zou de Vrystaat en Transvaal dan nooit op wettige wijze onder Brits bestuur kunnen
k0men ( Of, zullen de Kaapkolonie en Natal dan altijd ender
Engels gezag blijven, en nimmer, als vrije Republieken, samen
met Vrijstaat en Transvaal, een Verenigd Zuid Afrika kunnen
vormen, ender eigen vlag?
Dit punt dient nader besproken te warden ender Art VI.
Vnor het tegenwoordige antwoorden wij slechts: het goddelik
a\bestuur kan te eniger tijd het soeverein 5ezag in elk van deze
Kolonien of Republieken in andere handen overgeven, op velerlei wijze en door velerlei middelen. Had God het bijv. toegelaten
dat E11gelands overmacht onze Transvaalse vrijheidshelden verpletterde, dan ware natuurlik het Brits gezag in Transvaal gevestigd. krachtens de wet van verovering. Of veronderstel die
vrijheidsoorlog had zich, ender het Godsbestuur, uitgebreid over
geheE'l Zuid Afrika, dan kon hij geeindigd zijn of in de vrijmaking van heel ons land, gelijk de Verenigde Staten van
Amerika, of in de a\gehele onderwerping van deze Zuidhoek, zo
dat hier geen vrije Republiek meer besta. Of waarom zou er geen
verandering kunnen plaats vinden geheel langs Konslitutionele weg? Waarom zou Zuid Afrika, daartoe rijp zijnde, niet van
Engeland kunnen verkrijgen dat het, vrijwillig en zonder bleed-
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- - - - - --- ------ --vergieten, zijn vlag wegnam, ten einde een afgemene Konfederatie onder eigen vlag nict ]anger in de weg te staan, terwijl aan
Groot Brittanje zekere rechten op de zeehavens in deze landen
gewaarborgd worden?
Waartegen wij ons te wachten hebben is slechts dat wij niet
eigenmachtig en eigenwillig, tegen de bestaande machten, en
mitsdien tegen God zelf, die deze machten verordende en in
stand houdt, in verzet komen; maar, naar ons geweten, het
Godsbestuur volgende, onze plicht trouw hehartigen."

Onder art. VI waarheen bowe verwijs werd lees
ons dan als volg : '· Wij hebben reeds verklaard, dat wij geen van beide staatsvormen (koninkrijk of republiek) op zich zelf de enig bruikbare
keuren; dat wij elke roekeloze poging om eigenmachtig en
eigenwillig enig bestaand ge..zag omver te werpen, veroordelen
.als rebellie.
En toch. wanneer met het oog op de toekomstige vereniging van de verschillende Staten en Kolonien van Zuid Afrika
waarop alles schijnt henen te wijzen, de vraag aan de orde
komt; welke regeringsvorm wij alsdan zouden verkiezen, dan
zeggen we met Calvyn, dat ook ons de voorkeur aan de republiek
schijnt toe te Immen. " wijl, om der zonde wille, in veler handen
bet gezag veiliger is te achten dan in die van een enkele per~oon."

. Maar wij hebben bovendien nog meerdere redenen voor
deze keuze. Als daar zijn :a. De republiekeinse regeringsvorm is gewortetd in onze vollcshistorie. Elke poging tot afwerping van een vreemd juk, en tot
ontwikkeling van een eigen nationaliteit, liep uit op de stichting
van een republiek. Denk aan de " voortrekkers" en de republieken door hen gesticht in Natal, Vrijstaat en Transvaal.
Daarentegen ondervonden wij van de Britse monarchie steeds
onderdrukking van onze nationaliteit, terugzetting van alle
waarachtige volksontwikkeling, opoffering van onze Koloniale
belangen aart de belangen van de rijksrc:gering. Zo staat in
•-0nze ervaring de monarchie gelijk met onderdrukking en
vreemde overheersing: en de republiek met eigen nation ale
ontwikkeling en waarachtige vrijheid.
b. De Republiek komt het best 01•ereen met onze Volksaard.
Wij zijn een vrijheidlievend volk. En loch de nuchtere Hollandse geest, die nog steeds in ons voortleeft, gepaard met de
beteugelende invloed van de Calvinistiese leer door ons algemeen beleden biedt genoegzame waarborg tegen de bandeloze
vrijh·eid van de demokratie. En de ondervinding toont duidelik in de Oranje Vrijstaat en de Z. A. Republiek, hoe volkomen
de repubJikeinae staatsvorm met onze volksaard overeenkomt.
c. Maar eigenlik is ook de Republiek de enig denkbare staatsvorm voor een Verenigd Zuid Afrika. Wat toch anders? Eigen
vorsten-te!gen hebben wij niet om op de troon te plaatsen, al
zouden wij zulks ook wensen. Uit een Europees vorstenhuis een
regent voor ems te kiezen,-zo iets behoeft slechts genoemd te
word en om de tegenzin van de ganse natie op te wekken. Neen,
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wanneer wij ons een Verenigd Zuid Afrika voorstellen, dan denken wij aan een Republiek en niets anders ; hetzij een Republiek
onder eeo President als de Verenigde Staten van Amerika, of
met een Bondsraad als in Zwitserland."

Dog dis onc1oenlik moer uit die \nerk1aring van die
Program aan te haal. Dis nog vierkrijgbaar bij die
Paarlsc Drukkerij •en kan gerus deur onse politieke
leiers bestudeer word. Vv at daarin staan saL nie maklik verouder nie. Hoe nuw klink bijv ..in onse ore
daardie "opofferi:ng van onse ko1oniale belange aan die
belange van die rijksi;eg·ering I "
GESKIEDENIS ,, AK DlE PROGRAM.

En wat het van die Program ~eword?
'n Mens souse dat, gie11ek!en die Calvinistiese grondtype van ons v:olk, die aanneµiing daarvan, altans van
c:lj.e hoofbeginsels, g'n swarigheid sou opgelewer het
n1e.
Maar so was dit nie. Iloor bietjie wat die "Patriot" ons aangaande diJe geskiedenis van die Program
viertel : -"Di 1esers kie:n di geskiedeniis van di Program.
In begin van I 882 deur Ds. S. J. du ~oit gepubliseerd ·en an di Graaff-Reinetse !Gongves ~oorge1eg,
werd dit verwese na di Cradockse Kong11es wat in
September dieselfde jaar sou gehou worde en gehou is.
Al wat ons in di offisiielle notu1e van l'aasgemelde
Kongr•es daaromtrent v:ind is:
"Het eea:ste heschrijvinigspunt is nu ter tafel •en wordt ingdeid door het
lid van Hanover. Na ieen korte diskussie bes1oot de
\nergac1eri:ng, op voorstd van de heer Theron, gesekondeerd door de heer S. Vorster, dat dit beschrijvingspunt uitgesteld worde tot morgenavond. '' In di verdere :notule k'an ons ni vinde <lat di "morgenavond" vir
di P11ogram angebroke "is ni.
Op Richmond ( 188 3) werd na di aneensluiting van
Bond •en Vereniging di 'v'Olliende besiuit genome: "Deze
viergaderi:ng beveielt aan, dat hiet ibedoeMe Program van
Beginsie1cn naar de diffierente Takken van de aaneengesLoten Bond en Veneniging worde Vlerwezen, om bij
omie eerstvolgende Provinsialie Vergadering hun gevioclen desaangaande in t•e licveren."
In Maart I 884 werd op Graaff-Reint;.t, na 'n lange
en warme diskussi, omt11ent di Program besLote: "Dat
Lie \nergadering gdet hebbende op het feit dat verreweg de gl1ote meerderheid van de Takken het Programma nog n~et in overweging heef t genomen, hoewel het reeds tweemalien moest o\nerstaan, welk verzuim
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de v'ergadering bij deZ'en betveurt, zo besluit zij het~
zelv,e weder uit tie std1en tot een volgende Provinciale
Vergadering, verwijz.ende hetzelve weder naar de verschiUende Takken, om <laarovcr alsdan rapport uit te
breng,en. ··
En op di laaste Provinsiale Vergadering ( T 8 8 5)
was di besluit van di grote meerderhcid : "Deze vergadering spreekt haar gev'oelen uit dat een Program
van l3eginsden voor de eenheid en solii.diteit \'an deze
Ver,eniging uiterst noodzakelik is, doch heeft !Jezwaren
om het. Program van Beginselen, tans voor deze vergadering, aan te nemen, en besluit een Kommissie aan
tc stdlen, bestaande uit de her,en J. H. Hofrneijr, Jr.,
D . .F. du Toit, Dr. Hoffman en de voorsteHer (C. W.
de la Harpe), om een Program te ontwerpen en ter
goedkeuring op de volgende Provinsiale Vergadering
in te dienen. ''
Dit is tog in di dri Jare tyd 'n heel klein bitji gevorderd.
Deur di anname van di voorstel is dan eindelik
l) Di noodsakelikheid van 'n Program van Beginsels vir di eenheid en di vastheid van di Bond uitgesproke;
z) di Program deur Ds. Du Toit bewerk en deur
vers~e~e Bonds Takke angenome, vierworpe, en
3) 'n Kommissi lbernoemd om 'n nu we Program op
te stJel 'en by di volllende Provinsiale Ver,gadering in te
dien."-(P. 1 Mei, '85.)
Die "Tol!k/' van 10 Apr. '85, dee~ hierd~e biesonderhede met> ten opsigt,e van die Kongres van d~e jaar:
Met de aanname van dit voorstel is toch ein°delik :
I) de wenselikheid en noodzakelikheid van een Program
van Beginselen voor de Bond uitgesproken; maar
2) dat, door Ds. S. J. du Toit bewerkt. en <loor verscheidene
Takken van de Bond aangenomen, verworpen, en
3) een Kommissie benoemd om een nieuw Program te ont.. werpen en op de volgende Provinciale Vergadering in te dienen.
Over het eerste punt hebben wij reden om ons te verblijden.
Meer behoeven wij er niet van te zeggen.
Het tweede punt betreuren wij,
a. Omdat men het Program verwerpt op grond van bezwaren, die men niet aanwijst. Zodanige aanwijzigingen konden dan
beoordeeld worden of ze de verwerping rechtvaardigen of niet,
en konden tevens als richtsnoer dienen bij het ontwerpen van
een nieuw Program. Wie verzekert nu dat een nieuw Program
niet diezelfde bezwaren zal inhouden ?
b. Omdat men het verworpen heeft zonder inachtneming
van het gevoelen van de differcnte Takken, waarheen het her·
haalde malen was verwezen, en die er over gerapporteerd heb-
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hen. Zullen die Takken er in berusten, dat hun gevoelen op
dergelijke wijze wordt geminacht? Wij zullen zien.
Ook tegen het derde punt hebben wij ooze bezwaren ;
Wij zullen veronderstellen <lat de tans benoemde
Kommissie de haar opgedragen taak aanvaardt, en op. de volgende Provinciale Vergadering haar Koncept indient,-hoe ver
is men dan gevorde1d? Behalve de erkenning dat een Program
noodzakelik is, staat men in dit opzicht dan in 1886, net waar
men stood toen het Koncept van Ds. Du Toit in 1882 aan bet
Kongres te Graaff-Reinet is voorgelegd.
Het Provinciaal Bestuur zal wellicht de tijd niet hebben om
het Koncept artikel na artikel te overwegen. En deed het
dit, clan kan het Provinciaal Bestuur niet als Wetgevend lichaam
een Program aan de Takken voorschrijven. Het Koncept zal
dan, ter goed- of afkeuring aan de Takken moeten voorgelegd.
Vindt het bijval, dan kan dit in 1887 aan de Provinciale Vergadering worden gerapporteerd.
Zelfs dan kan het door de Provinciale Vergadering nog nief
:finaal worden vastgesteld. Immen; zulk een Program is voor
de gehele Bond, niet slechts voor de Koloniale afdeling er van.
Door het Provinciaal Bestuur aangenomen zal het naar het
Crntraal Restuur moeten verwezen worden.
Neemt aan dat het Centraal Bestuur nog in hetzelfde jaar
bijeenkomt, maar-hetgeen zeer waarschijnlik is-belangrijke
wijzigingen in het Koncept voorstelt. Dan moet hij opnieuw
aan de takken voorgelegd worden. En gaat alles heel voorspoedig, dan hebben wij het vooruitzicht om reeds ten jare
1888 een Program van Beginselen voor de Bond vastgesteld te
krijgen.
Is dat geen spotten met het eerstt gedeelte van het aangenomen besluit, dat een Program voor de eenheid en 'loliditeit
van de Bond hoogst noodzakelik is?
Oozes inziens had men beter gedaan met bet voorstel
Goosen
"Deze vergadering acht een Program van Beginselen nodig
voor onze organisatie en besluit dat door Ds. S. J. du Toit daartoe opgesteld aan te nemen met weglating van de woorden
'onder eigen vlag,' verdere wijzigingen er van aan bet Centraal
Bestuur overlatende ''
aan te nemen. Of men had bet voorstel van Rooy
"Het Provinciaal Bestuur acht een Program van Beginselen nodig"
met dat van de Sekretaris
"Aangezien het Program van Beginselen een Program is
voor de Bond in Zuid Afrika en niet voor de Kolonie alleen, besluit i:leze vergadering bet in handen van de Centrale vergadering te laten, met terugwijzing naar de takken voor rapport"
kunnen aannemen. Komt dan bet Centraal Bestuur, op voorstel van de Transvaalse afdeling van de Bond, nog deze maand,
of ten minste dit jaar, bijeen, dan kan bet Koncept, als door dat
Bestuur gewijzigd, dadelik naarde Takken worden verwezen om
bij de volgende Provinciale vergaderingen er over te rapporteren. Dan hadden wij het vooruitzicht reeds volgend jaar een
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Program van Beginselen, zo "hoogst noodzakelik" voor de
,. eenheid en soliditeit '' van de Bond, vastgesteld te krijgen. Nu
is de zaak op de lange baan geschoven. en we! op een wijze, die
ons niet erg berekend schijnt om de eenheid en soliditeit van de
Bond te bevorderen, en allerminst om de Takken te overtuigen
dat men doordrongen was van de noodzakdikheid van een Programma."
VA:\'WAAR DIE TEE::'-<ST.\::-JD?

Op die Kongres van '8 5 het die opposisie nie
onverwags gekom nie. Die Kaapstadse Bondstak het
kort te vore op voorstel van Clemens de Wet, gesekondeerd deur Dr. Van Oordt beslote: "Deze verg. is van
gevoelen dat de Bond door het Programma van Beginselen aan tc nemen v1e],e mannen van zich zou afstoten
en zich groteliks verzwakken in p1aats van t,e versterken, waarom g;ez,egd Program niet als deel1 van uf
bijlage tot onze Konstitutie behoort te worden aangenomen. "
cP . I 6 Jan. ·s,.,. \1
Die Distriksbestuur van \Villowmorc had als bieskri jwingspunt opgesondc : ''Dit Distriktsbestuur i:s van gevoden dat het Programma van Beginselen 1tiet aangenomen behoort te
worden, daar het het als unnodig acht \'Oor de voor.uitgang en welvaart van de Bond doch integendeiel!
meent dat het zal strekken om de Bond te verzwakken
doordat vele ]eden de Bond er door zouden verlaten;
en verder omdat de bepaling omtrent een eigen vl'ag 'er
in v·ervat aanleiding zou geven tot de verdenking <lat
de Bond tot doel wu hebben de Engelsc vlag die ons
tans beschermt t e verwerpen." ( P. 2 3 Jan., '8 5).
Op die laaste beswaar antwoord Ds. Du Toit uit
Pretoria als volg : T .-Dez,e verklaring wordt gedaan behoudens de erkenning, "dat wij gecn enkele staatsvorm op zich zerf
de enig bruikbare keuren, en de alsnu bestaande vormen erkennen", (naar Art. II); er is dus slechts sprake van "ltet einddoel onzer nationa1e ontwikkeling,"
zo111der te bepalen wanneer of fwp, wij dat einddoe1 bereiken moet,en.
2.-0ok hier, gelijk op ,elk ander punt, staat de weg
tot wijzig:ing open, indien men het wil. ::.v.Ien kan die
3 gehate woordj,es weglate111, of me:n kan er wat anders
voor in de plaats stdlen. Men zou het kunne:n l'aten
l,ezien :
"Een Verenigd Zuid Afrika onder Brits
Protektoraat",. of "011der Britse Kus 1ht'scherming". at1
naar men vierbest.
Vergun mij dit schrijven alweder te besluiten met
de verklaring : -
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Overigens ben ik van ge,-oe1en, lVIannen Broeders,
dat .onze Afrikaander partij een duidclik omschre,,en
Program van Beginselcn hebbcn moet !
Wij mogen
niet op lossic zandgrond bouwen !
De Heere onze God zegenc onze zw<1kkc pogingen,
in belang van ons land 'en volk ! "
Daar was twee haakplekke : I) bij die rnlk, wat
we1 gueic voelhoring::. had maar nog nic op hoogtc
was met al die bieo;onderhcclP rnn 'n politieke Program
nie, en 2; veral bii die Hofmcyr-partij, wat van die
begin af teen die "clogmatisme" van daarclie Program
gekant was en "los wou wees om na omstandighede en
berekening te kon handcl. · ·
: P. r l'vl ei, '8 5 . \
Die , toenmalrge editeur van d~e "Patriot" was
vierontwaardig. Hij se :"Os. du Tait het re.eds voor dri jaar, ni slegs erken dat 'n
program noodsakelik is ni, mar oek di hande an di werk geslaan
en 'n konsep ontworpe. Eers nou stem di meerderheid van ons
Provinsiale Vergadering voor di noodsakelikheid \'an 'n Program.
Is dit ni 'n klaar bewys, ja 'n openlike erkenning dat hy
verder gesien het ni? Wi seg dat ni na nog een of een paar
jare diselfde persone, wat eers teen, mar nou voor 'n Program
gestem het, oek sal erken dat Ds. Du Toit syn konsep met geringe wysiging<> goed is ni?
En ni alleen verwerp hulle syn opstel ni; mar lat horn oek
geheel buiten rekening by di benoeming van 'n Kommissi om 'n
ander op te stel !
Farao bet 1'[eweet dat di man wat horn di µlanne kon ge oek
di geskikste persoon was om dit uit te voer. En by had ni
nodig om horn daarin te bekla ni.
Ons Provinsiaal Bestuur slaat di man in di angesig en misken horn ; hoe hulle daarby sal vaar moet di tyd leer.
Vir di teenwoordige maak ons gen anmerking op di benoemde Kommissi self ni. Wat ons persoonlik angaat is ons
nog ni beslis of ons di benoeming sal anneem ni. Neem ons dit
an dan gaat ons tog staan op di grondslag deur Ds. Du Tait
geleg, En dan sou ons graag wil weet hoeveul en watter Takke
di Program deur Ds. Du Toit opgestel in beginsel, geheel of
gedeeltelik angenome, en, sedert dit in behandeling was, an di
Provinsiaal Bestuur gerapporteer het." (P. 8 Mei '85).
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Die editeur het woord gehou.
In 1886 het hij op
die Kongres 'n Program inged1cn, wat in hoofsaak
met die van Ds. Du Toit ooreenstem. Die bclangrikste wijsigi111ge was: die weglating I) van die artikeJ.
oor vrije onderwijs (seker om di'e aanncming van die
Program te bevorder) en 2) van die woorde "onder
eigien vlag".
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Daarnaas het toen verskijn che Program van mnr.
Dr. Hoffman was op die Kongres
lfo~mey:.
me aanwes1g n1,e, en op 'n kommissie-vergadering (te
Yore gehou) kon die driemanskap dit nie eens word
n1e.
Die twee Programmes het toen langes mekaar gele,
rnaar hul verskil was groot ; 'n vcrskil wat ons hier
nie nader gaan bespreek nic, rnaar wat hi1erop neerkom, dat die Program van Ds. Du Toit opgctrokke is
op die grondslag van diie Cal1vinistiese staatkund:ige
beginsd~, terwijL die van mnr. Hofmeyr daar g'n
aanspraak op maak nie.
Bij een punt moet ons egter nader die aandag bepaa,l. Ds. Du Toit het neergeskrijf, dat 'n V·erenigde
Suicl-Afrika "einddoel" van d~e Bond moet wees, waarYoor mnr. Hofmeyr in die plek gestel het d~e woord
.. ei nd best em mi11![."
Dis twee karakteristieke woorde, omdat hul juis
die v,erskil tusscn die twee staatsmanne uitdruk. Die
'"'Patriot" het destijds dit gesc van die twee woorde :

J: H.

"As ons praat van einddoel dan weet ons wat ons se en wat
.ons wil. Daar is niks duister in di saak ni. Ons wil dat al di
state van Suid Afrika sal verer.ig. Ons wil dit langs konstitu-sionelt> weg, ons wil daartoe werk met al ons krag omdat ons
weet, dat daarin di toekoms van ons kinders le. Di vereniging
van di state is ons meer werd dan belastings of brandsiekwet of
-enig ander ding. Dit is ons doe! en ons beskou dat di Bond
voor di doe! opgerig is.
Ons wil oek di instandhouding van di Afrikaanse Nasionaliteit. Di Rollans Afrikaans element moet ni ondergaan ni ; mar
moet opgehou en versterk word deur alle geoorloofde middels;
ons moet daarvan praat in di skool en in di huisgesin ; in di
kerk en op di mark, o'eral.
Ons is Gristene en ons wil Gristene bly. Geen heerskappy
o'er iemand syn gewete, mar oek ni 'n staat sonder God. Skeiding van kerk en staat, mar ni 'n A theistise staat.
Ons wil godsdienstig onderwys en daarom staat ons di vry·
willig beginsel op di skole voor. Di andere party, di oorspronkelike party \·an di Boere Vereniging, gaat van 'n ander beginsel
uit. Bulle wil oek vereniging van di state, so as hulle se, mar
hulle spreek daarvan as eindbestemming. Hulle stel di ding nf't
so ver as hulle mar kan. Al di andere dinge moet eers kom, en·
<lan dit, as dit so moet wees. By ons is di vereniging hoofdoel,
by hulle glad ni .... Di beste van hulle is Koloniaa], denk en werl:
net vir di Kolonie terwyl 'n hele party niks meer wil wees, dan
'n landbouwkundig genootskap. Polit1ek, hoge politiek is ons
strewe. Geen politiek ; mar beter wol en beter wyn is hulle doe!.
Ons praat ni van di verrajers, wat oek in di Bond b, di eigenlik
daar net ingekom is om di Bond te vermoor." (P. 18 Maart '87.)
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Die Program van die gebroedcrs Du Toit was
egter met die verskijning van die Kaapse nog niie
in die ''ergecthock g·eraak nie. Dis soos prof. Cachet
in Zwart. Pilleljes gese het:
"Het arme Program van
Beginsden is ncl als de wandelcnde Joorl veroordeeld
tot eeuwigdurend omzwerven. Hct moet nu weer bij
de distriktshesture11 rondgaan.
In die tussentijd moet
de Bond maar zonder bcginselen klaar korncn".
(P.
29 Apr. '87.)
Gevolg hiervan was 'n toestand, wat die "Patriot''
aldus beskri jwe : Dit is egter bepaald nodig dat op di een of andere wyse 'n
behoorlike konstitusi angeneem worde, of di da'e van di Bond is
geteld. By mekaar kom, speeches hou, mekaar heuning om di
mond te smecr is we! regte mooi, mar ge ni baing ni. As ons
di Bond so beskou, dan lyk by net op 'n man wat kreupel is en
daarom doet hv oek so min. Di gees, wat deur di Bond opgewek is, het baing gedaan, dit stem ons toe, mar di Bond mar
min. Parlementslt>de word gekies sonder dat di Bond sig daarmee bemoei. Party takke werk regte goed, mar net as dit by di
hogere besture kom, dan loop alles mis. Dit kan oek ni anders
ni, so lank 'n mens eigenlik ni weet wat di beginsels van di
Bond is ni ; na welk doe! di Bond streef; met een woord, wat
di Bond wil." (P. 18 Mrt '87.)

Op die &ongres van I 888 werd weer '11 voorstel ingedien om die Program van die broec1crs Du Toit aan
te nocm. Mnr. D. Viljoen het daar sdfa beweer, rl.aL •
'n meerderheid van distriksbesturc vir d1i.e Du Toits-ontwerp is. Maar mnr. Theron hct gcwaarskuw en gest·
dat als een \"an die ontwerpe aangcncem word, claar
skeuring in di'f' Bond sou foom. D~e saak went weer na
die ouc kommissic verwijs om dk \'Olgcncle ja;:ir r;:ipport te doen. "De hcren Hofmeyr 1en Du Toit moC'sten
het geheim verstaan van te gevcn en te ncmcn", het
mnr. Theron gocse.
r. I'. ~ 5 :\lei, '8 8.)
En ;,o mocs cli·e Du Toits - Program weer swerf.
hoewel dit, volgcns die mening van die ''Patriot"
op n mcenlerheid van Bondsmanne kon rPkPn.
Hij SL' :
, Di verskil tussen di partye is wesenlik 'n verskil van beginsels en di dinge lat hulle ni so gemakkelik wegredeneer. Op di
Provinsiale Bestuursvergadering het tot nou toe altycl di party
van di Kaapstaclse Tak die o'c:rhand gehad. Di plase waar di
vergadering gehou word bet daar seker 0ok wat mee te doen,
mar ons glo vas, dat as hoof vir hoof di lede van di Bond sou
gevra word, di meerderheid mees vir ons program sou wees."
(P. I8 Mrt '87/.
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Eindelik, in I 8 89, werd mnr. Hofmcyr se Program
met geringe wijsigings aangeneem. Van die wijsigings noem ons twee, n.l. 1) dat die partij "bedoet"·,
'n V crenigde Suid Afrika en 2) dat rekening moet gehou word met die "ClzristelikP karakter'' van die vo1k..'
(P. 14 Maart, '89).
So eindig clan 'n episode in tli.e strijd vir Christdike
beginsels op politieke terrein-'n episode. want clie,
verskil van daard~e tijd kd nog in die boesem Yan ons
volk 'voort en kom elkc keer weer voor die dag.
DIE ''E!GE!\-VLAC" KWJ<:SSIE.

Hierdie kwessie het destijds baing stof opgejaag.
Dis egter ni,e nodig om al te lang daarbij stil te staan
nie, want dis uit rneds afgedrukte sitabc duidelik,
dat die "Patriot" onder die lcu'i "Verienigd Suid Afrika
onder <:'ic Yla:g" g'n gewcld of revolusi'e bedod hct
nie. Langs "kollslil11sio11elP" weg moes die eindcloel
nagestreef word.
Die persoon wa t met die meeste gesag oor die:
saak kan spreek, het ons bij ter perse gaan, die volgende meegedeel :
"Die "eie vlag" het ongetwyfeld (in rnyn beskouwing, toen
en nou) bedoel 'n verer.ig (onafhankelik) Snid Afrika met 'n eie
vlag Soos elke nasie syn eie taal. land, ens. het. so'
ook syn eie Regeringsvorrn. Die hele natuur predik ontwikkeling tot selfstandighei:l en onafhankelikheid. Dit leer plante- ·
ry k, diereryk, waaronder jij, vir die doel, ook die mens kan tel.
Die ouder voed syn kind op om horn selfstandig te rn·aak en onafhankelik. betrekkelik nattiurlik, want ab$olute onafhankelikheirl hesit Goel alleen. En die kind mag in oudershuis alle mogelike "vryheirl" he. rnaar vryheid bevredig horn nie. hij wil onafhan kelik (syn eie baas) wees, selfs al sou die betrekkelike onafhankelikheid hoin minder vryheid veroorloof, als hy in ouder5.·
huis had. 'n Welgeaarrle ouder help syn kind tot die verkryging van sodanige onafhankelikheid. Hu!le gaat dus nie met
twis uitrnekaar uit nie. Geen kind-als daar nie <!en of rneer
skroewe in syn bo'enste verdieping los is nie-blyf altyd in
oudcrshuis nie So was en is naar myn beskouwing ook geen
nasie gedoernd om ewig onder die voogdyskap van 'n ander
nasie te staan nie, al het hy dit onder die voogdyskap O()k nog
so goed en geniet hy claaronder nog sovenl vryheid. Ook -lie
bande hoef nie geweldadig verbreek te worde nie. Als syn voogd
dit wel rneen-en horn nie net in slawerny wil hou nie-sal hy
hom ook met genoege en blydskap in 'n onafhankelike posisie
help en hy s<JI dankba?r wees dat die voogd horn sover opge,
voed en gehelp het.
'' Bij eie vlag het el< nie geclag an geweldadig verset nie, mar
an dokumentaire vrijheid en onafhankelikhei~. In werkelikheid geloof ek dat dit in Enge lands voordeel sou gewees het, als
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hulle S. Afr. sodanige onafhankelikheid vrijwillig gegee het.
Seker sou hulle van dag meer vnjwillige hulp van Suid Afrika
erlang het.
"Ek kan mij nieherinner dat Ds duT. en ek ooit die "kwessie"
met makaar bespreek bet nie en kan dus nie vir ander praat.
Toen die kwessie so brandend geworde is. is daar rlie draai
angegee. Daar was toen al sprake van 'n Suid Afr. Federasie
en dus 'n goeie geleentheid om "eie vlag" voor te stel alsof <lit
bedoel ieder kolonie, staat. republiek onder sijn eie vlag in die
Federasie. So omtrent leef dit in mi in herinnering en stel ek
mij voor dat die draai gekom is. An afskud van die Engelse
juk, deur oorlog, was seker nooit in die gedagte van <lie gros
van ons oi:gekom nie".
·

Die "Patriot" was van di,e begin af teen 'n Konfederasie, wat deur Engeland sou opg·e1'eg word en wat
deur 'n "Konfer,ensie" moes bewerkstellig word. ~I 5
Apr. '76).
V crder het die Paarlse orgaan nie geskroom om
sijn gevodc kcnhaar te maak nie aangaande die hindcrpaal, wat in die weg ni,n Konfederasie gelc het.
Die no. van 27 Fehr. '80 se :
"Nou ons is oek ver konfederasie. Ons het reeds di grond
lyne getrek daarvoor in ons reels ver 'n "Afrikaner Bond";
want die konfederasie wat ons begeer en die enigste wat vir ons
tot nut kan wees moet uit die volk self voortkom, nie uit EngeJand ons voorgt>skrywe word nie. 'n Vrywilli!!e konfederasie
ja, die is werkelik die enigste geneesmiddel ver al ons politieke
kwale, en die gro,,tste hehoefte ver onse nasionale ontwikkeling.
Ons ken dan oek mar net een hinder wat so 'n konfederasie in die weg staat, dis-die Engelse VlaK· As die Engelse
Regering morge hulle vlag wil wegneem, dan is Afrika l!efrdercerd eer die jaar om is. Of as hulle Froude syn plan wil volge,
en hou net die Kaapse Skiereilc,nd, en geef heel A frika :ver die
Afrikaners dan sal ons gou 'n konfederasie he. Mar nou wil
hulle 'n konfederasie he onder E11gclsc Vlog, en dis juis die ding
wat ons hinder".

'"x STOUT KJXD."
Dat die "Patriot" so reguit gcpraat het, was Sl]TI
sonde. Dit se hij self in die no. van 23 Jan. 1 8()0.
waar gespruke word oor die maaltijd, wat Pres. RC"itz
te Kaapstad wcrd aangcbode. Daar staat : "Byna iedereen praat o'er 'n verenig Suid-Afrika; mar oek
byna iedereen is bang om oek mar di minste plan voor te stel,
om dit te kry. Idereen is bang om wat te se, ui! vrees om daardeur syn eie saak te bederwe, tog gaat di stille werking voort.
"D1 Patriot is altyd min of meer 'n stout kind, en h"t di reg
van 'n stout kind, om te se wat hy wil, sodat ons op di punt nooit
nodig had om 'n onseker geluid te ge. Ons gevoele is bekend
genoeg. Ons wil 'n verenig Suid-Afrika onder eie vlag, of as dit
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on.molik is, onder Brits pr0tektoraat. Ons wil Afrika vir di
Afrikaners, dit wil se: ons wil dat di bestuur van di binnelande
-onder ons sal kom en bly, ons wil in een woord "baas we.:s", en
so min molik van Engeland bevele kry."
Dat Ds. Du Toit die woorde "onder eie viag" in
·Jie Program 'en in die Tran::.vaalse Bondskon:sritusie
ingeskrij± hct, i:s bekend. Toen die woorde egter soveel ergenis gee, was hij bereid om dit t·e skrap.
Ti jdens die \'el'gadering van die Sentraal Bestuu"T
te Bloemfontein in r 886 was die opinics omtrent die
saak so gelijkelik v;erded, dat die stemme van die afgeyaardigdes gcstaak het. Die Vrijstaatse het gestem
teen die drie woorde, die Transvaalse ( volgens opdrag)
.daarvoor.
Uit die Kolonie was mnr. D. F. du Toit
.daarvoor en mnr. T. P. Theron daarteen. Ds. Du
Toit het toen als rnorsitter g'n besliss·ende stem gegee
11ie, maar gcraai dat die lede, wat vir die behoud van
die woordc was, ter willie van eensgesindheid sou toestem om "te berusten in de uitlating der woorden en
slechts hun t'egenstem zoudcn laten aantekenen krachtens hun opdracht" ~·P. 2D Febr., '86, 30 Aug. 1900.)
Om kort te gaan vermcld ons nog, dat die "Patriot"
in 1883 al die eleksie-k~u!:> verdedig het van 'n "l'erenigd ~'>'uid A/rika onder Brit.1·p Protel:torao/." In
1893 het hij die onveranderd oorgeneem en gchandhaaf.
Hier is die historiese stuk · "Wat ons Koloniale Bondsmanne bang was om in hulle
Konstitusi op te neem, skryf ons Oos Londense, Engelse medekoloniste sonder skroom in hulle program.
Di plan kom in hoofsaak op diselfde neer as wat deur Ds.
S. ]. du Toit voorgelel! is in di Tolk van 20 Juny, onder di hoof
''Langs Konstitutionelen Weg", tqt ons einddoel te geraak,
namelik 'n Verenigde Suid Afri'ka, onder eie vlag.
'n Vepmigd Su id Afrika is reeds sedert 1875 di leus van di
Genootskap van regte Afrikaners gewees. Van temeer belang is
dit egter dat diselfde. plan nnu uitgaat van Engelse koloniste.
Ons beveel dit aan di ernstige o'erweging van oos lesers an ....
1n hoofsaak is ons beslis voor di plan en gaan 011s volkorne
daarrne saam. Mindere punte en bysake kan later in onderling
o'erleg gereel worde. Di plan self laat daar opening voor.
Laat ons gerus ons hawens en buitenlandse politiik an
Engeland o'erlaat, solank as ons mar binnelands volkome selfbestuur kry.
Dis ons ni te doen om van Engeland los te kom en onder 'n
ander vreemde mo'entheid te staan ni. Ons wil mos ni onder 'n
ander vreemde mag buig ni. As on<> tog onder vreemde o'erheer-sing moet wees, dan liwers onder Engeland as ondcr 'n ander.
'n Beskerming van ons hawens teen buitenlandse mo'ent,
hede het ons so nodig as brood ; mar binne kan ons ver ons
self re5eer.
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Hou Engeland dus ons havens ver handelsbelange en om
di pad na Indie oop te hou. dan het di Rijksregering wat hulle
wil he en ons verkry meteen 'n nodige en onmisbare beskerming.
En het ons oek wal ons begeer.
'
Sonder le praat vao 'n Tolverbond, verbeterde Posverkeer,
Handelsbelange, ens., wat met 'n Verenigde Suid Afrika makliker en beter kan gereeld worde, sal ons mar 'n paar voordele
noem, wat ons daarby sal win.
Met 'n Verenigde Suid Afrika en 'n volkome inwendig-e
selthestuur is ons Kaffermoeilikherle meteen op '11 end. As di
Kaffcrs weet dat alle Kolonies en State een is teeno'er hulle, dan
sal hulle nd soet wees.- Gen stam sal dit waag om 'n hand op
te tel teen ons ni. En mog, teen alle berekening an. een of ander stam dit doen, dan sal di gou tot 'n waarskuwende voorbeeld
gestel worde v.er al di ander.
Kaffer-oorloge gepaard met afskuwelike bloedvergiting en
r~nueuse uitga;ve sal gou genoeg geskidenis wees, wat in werke
hkheid ni meer hoef herhaald te worde ni. Di sogenoemde Neger
vrmde sal in ons Verenigde Suid Afrika gen grond van bestaan
meer vinde ni.
D;in ons vreselike skuld ! Transvaal het rvke hulpbronne,.
minerale rykdomme. wat nog mar min. nouwe-liks gedeeltelik,
bekend is. Mar op di ogenblik rlurf Transvaal syn hulpbronne
ni ope stel ni. Want sou hulle dit cloen, dan word di 8,ooo
boere net nou o'erstroom met dri- of viirmaal soveul vreemde
fortuinsoekers. En watter soort van men~e rlan instroom, behoef
hiir ni gese te worde ni. Het ons egter 'n Verenigd Su id Afrika,
dan kan di minerale rykdom van Transvaal, wat nou toegemaak
en toegehou word, gerus ope gestel worde. IJan kan \di anrler
Koloniis en State help, as di vreemde invloede te sterk word, sodat ons nasionale bestaan daaronder ni verlore raak ni. Transvaal verskaf ons dan kosbaar en edel rnetaal in o'ervloed, sodat
ons, in di Verenigde State van Suid Afrika, binne kort ons eie
munt kan he, nes in Australie; ons eie steenkole kan gebruik
ens.
Ontwikkeling van ons inwen!<iige hulpbronne is tog di enige
sekere weg om van ems geldelike laste ontslage te raak; terwyt
gedurige nuwe Buitenlan<ise Ienings-tot om ons rente te betaal
-on;" daar al diper indompel ; ons vooruitsig verdonker, en al
hopeloser maak.
·
I >aar dit volstrek ni onrnolik is dat tli kwessi deur ons te
kise Parlen1ent sal moet behandel worde ni ;
Om ni met ons Inboorlinge politiik so dwaselik te laat om
spring as ons laaste Parlement met di Basuto-kwessi gedaaa
het ni;
•
Orn ni voortdurend Ministers te stuur, 0111 te gaan geld Ieen
om ons rente te betaal ni;
Om andere kwessiis, an di kwessi verbo:1de, ens.,
Ag ons dit nodig, as twede punt in ons Stem bus Program
op te neem :'N VERENIGD Sum AFRIKA, ONDER BRITS PROTEKTORAAT:
-(P. I9 Okt. '83 en 28 Sept. '93)

