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Manifest en Programma van Aktie
VAN  DE

Nationale Partij
VAN DE KAAP PR0 V1NCIE

(Goedgekeurd door het Party Kongres te Middelburg, Sept. 16, 1915').

G oede B e g in  en Het eerste Unie Parlement is nu ten einde 
S le e h te  e in d e  va n  gelopen. Gedurende de eerste twee jaren van 
h et E e rste  U nle Zy n bestaan heeft het een goede begin gemaakt 

met de oplossing van vraagstukken, die zich 
voordeden. De taalkwestie in de scholen, dio vyf jaren geleden het 
moeilikste probleem van de dag was, werd op bevredigende wyze voor 
alien opgelost, waren de Taal Ordonnanties van de Vrystaat, Trans
vaal en Kaap Provincie slechts in de praktyk uitgevoerd ; en men was 
begonnen met de taak om Nationale uit provinciale wetten en inricht- 
ingen te scheppen. Daarna echter kwam er verandeiing. De eerste 
Botha-Regering, zich verlatende op de steun van een soliede, een- 
drachtige party, bedankte, en de tweede Botha Regering, vertegen- 
woordigende parlements leden, die geen opdracht v a n ’t volk h.idden, 
kwam aan het bewind. Sedert die tyd in stede van vreedzaine vorder- 
ing met de praktiese vraagstukken van 't land, volgden er een reeks 
van geweldige opbruizings. Er waren niet minder dan zes opstanden, 
als tekenen van de diepgrypende ontevredeuheid by elke klas van de 
maatschappy— twee werkstakingen onder de arbeiders, ’t lydelik 
verzet van de Indianen, rebellie van de Kaffers in Grikwaland Oost, de 
opstand tegen de Duits West Afrika politiek van de Regering en de 
anti-Duitse oproeren. Dringende vraagstukken, zoals de vereffening 
van belaeting tussen de verschillende Provincies, en de verschaffing 
van Universitiets opleiding, heeft men doen overstaan. Onze geld- 
zaken kwamen in de war. De volksaandacht werd afgetrokken naar 
een vruchteloze broedertwist. In gevolge van dit alles is het volksge- 
moed, dat vyf jaar geleden gekenmerkt werd door een blye, vaardigo 
ondernemingsgeeet, overgegaan tot de droefheid en slapheid van 
vandaag. Nog nimmer van te voren is een Parlement, dat met zulke 
schitterende vooruitzichten aanving, op zulk een noodlottige misluk- 
king uitgelopen ; by zyn afsterven zo weinigen nagelaten om zich over 
zyn daden te verheugen ; zo velen om zich over zyn dood te verblyden.

^ Het land wordt nu geroepen om zyn regering
voor een nieuw tydperk te kiezen. Niemand 

’ verlangt, dat de toekomst een herhaling van het 
onmiddelike verleden zal zyn. Het betaamt ons om de aard en oor- 
zaken van ons mislukking te begrypen opdat wy ons ervoor wach * 1 
kunnen in de toekomst. Eer> vloek is op ons gedaald omdat w\ 
gedoogd hebben, dat eeu partygeest, boos en Uuiveis maar onbaclu . .... 
over ons zou heersen,
De oude b e v o lk in g  De oude bevolking heeft steeds gevoeld, da
a a n  el k a ap  
g eh eo h t In 
ze lfv e p d e d lg ln g .
De J in g o e s  
tra o h te n  de 
een h eld  te  
v ep b p o k k elen  
doop zy n

men haar niet verstaat en dat ze bedreigd wordt 
door immigranten, die verblind blyven, wat het 
karakter van hun mede-Afrikaners en hun eigen 
belaDgen betreft, omdat ze onder de invloed ver- 
keren van een drukpers geheel en al in de handen 
van kapitalisten, die er op uit zyn om ’t

____ __  laatste pond profyt voor zichzelven uit te halen
le ld sm a n n e n  a f  t e V(*>r de mynen uitgeput zyn. Derhalve is de 
lo k k e n . H et v o lk  oude bevolking steeds gehecht aan elkaar gebleven 
m oet k ie ze n  in een geest van zelfverdcdiging, ofschoon ze
tu esen  aiien als broeders verwelkomen, die hen als
z f o h z e l t en**1 &an ^roeders behandelen, en een verdedigende houding
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opneemt ten opzichte van de overigen. Het was 
nnan van liever-lee het geliefkoosde doel van de Jingo 

sektie om de eenheid van de oude bevolking te 
verbrokkelen. Een sluwe instinkt heeft de Jingoes steeds ertoe geleid 
om de leiders van dp Afrikaners af tc rokennen. En wannoer ze erin 
slaagden heeft hetzelfde instinkt, dat dit gedeelte van ’t volkt noopt otn 
samen te hangen, vele edelnioedige Afrikaners genegen om getrouw te 
blyven aan de oude voormannen, en het oog te sluiten voor ’t feit, dat 
dezen afgedwaald waren van de rechte weg. Dit was 't goval met 
Rhodes, met S. J. du Toit, en met Schreiner, en dit is nu ook weer ’ t 
geval met Genl. Botha. En nu ook, cvenals in het verleden, bestaat 
de enige weg naar veiligheid in noeste arbeid om die verbrokkelde 
eenheid te herstellen, en dat moet weer geischieden door de volks- 
bclar.gen boven die van de verdwaalde voormannen te stellen. Genl. 
Botha, de apostel van konciliatie, werd in 1910 gekozen als kollega 
van Genl. Hertzog, de voorspraak van het nationale sentiment, en kon 
op geen ander voorwaarde ondersteuning erlangen. Gedurende drie 
jaren bleef hy als vyand van nationalisme, aan het bewind, door 
steminen hem toekend als vermeende bondgenoot.

W a a ro m  w lj 
n ie t langrer J in  
g o lsm e m ogen 
d ulden. Z ijn  
a a rd .

In alle landen is het de taak van de Regering 
om het volk te leiden tot een vollediger nationaal 
leven ; en voorspoed hangt er van af of bij 
het volk ’t vertrouwen gewekt wordt, dat zijn 
belangen, en niet minder zyn gevoelens, vereerd 
en verzorgd worden door zyn regering. Inons 

eigen land meer nog misschien dan in enig ander, wegens de ver- 
scheidenheid van zyn bevolking,moet de geest van de regering gekenmerkt 
worden door een ruime, omvangryke verdraagzaamheid en een veelzy- 
dige simpathie ; terwijl ontstaande uit deze -omstandigheid, er steeds, 
gevaar is, dat aan de stem van rassefiaat gehoor zal gegeven worden by 
de Regering om ze af te lokken van de enge baan van recht en veilig
heid. Het is niet slechts door zyn rassenhaat dat Jingoisme geken
merkt wordt, maar ook.door zyn gewelddadigheid. In een land waar 
een simpathieke politiek onmisbaar is voor alle sekties, heerst de Jingo 
met een voorhamer en verbeeldt zich dan, dat hy een held is. Het 
voorwerp van zyn geweld mag zyn de Boer de mynarbeider o f de 
Naturel, doch hoe duidelik ook het geval de tedere hand van de genees- 
heer vereist, de Jingo behandelt het maar steeds met de hamer van de 
smit. Het gebrek aan deelnemend verstand aan de kant van de 
Regering en haar gewelddadige methodes zyn de ware oorzaken van de 
werkstakings op ’t Rand en de Boeren opstand. W y  begeren niet 
een herhaling van deze dingen. Derhalve moeten wy de oorzaken 
wegruimen. W y  kunnen geen Jingoisme in dit land gedogen.

De eerste Unieregering werd gevormd met de 
uitdrukkelike opdracht van 't volk om aan Jingo
isme met een mannelike weerstand het hoofd te 
bieden. De tegenwoordige Regering, zonder de 

toestemming van ’t volk en in weerwil van 't volksgevoel, is tot stand 
gekomen om jingoisme tegemoet te gaan met een lakeiengeost van gehoor- 
zaamheid. Genl. Botha heeft, ongetwyfeld, gemeend om langs die weg 
het doel te bereiken, dat wy alien beogen-vrede tussen de twee Europese 
nationalteiten. Doch in zyn angstvalllge ijver heeft hy nagelaten om 
rekening te houden met de onveranderlike karakterlrekken van zyn eigen 
volk en is hy voort gegaan hen over het hoofd te zien. En gevolgelik 
zyn diegenen, die best verstaan om de jingogeest te strelen, meesters ge- 
worden over de Ministers van Zuid Afrika ; en in iedere biezonderheid, 
is het bevel uitgegaan, niet van het Ministerie, maar van anderen, die 
nooit van te voren iets over hadden, en nog minder vandaag iets omgeven, 
voor de gevoelens van de mensen, die een meerderheid in het Parlement 
hadden gebiacht. Op deze wyze isde party, die behcersd wordt door ryke 
jingoes, bekend als de Unionisten, de ware meesters van het land ge- 
worden, en de Ministers worden slechts toegelaten om hun po9ten te 
bekleden op voorwaarde, dat zo de politiek van hun meesters uitvoeren. 
Unionist parlementsleden spreken openlik van de verstandhouding, die 
er bestaat, en het gedrag van het Ministerie getuigt ervan.

G e n e ra a l B o th a  
g e v a n g e n  door 
de J in g o e s.
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H y v e rsto o t de Terwyl de eerste Minister dus door zyn optreden 
gretrouw ste led en  de toejuiging van de jingoes uitgelokt heeft, spreekt 
van  zy n  P a rty . bet vanzelf, dat hy tegenstand heeft van diegenen, 
die, indachtig aan de opdracht van 1910, de politiek van overheersing 
destyds hadden afgekeurd en het tans ook niet beamen, overtuigd, dat 
bet in belang van geen der beide rassen nooh van het land is. En met 
betrekking tot dozen heeft de regering dezelfde politiek van geweld 
gevolgd, die steeds de [mperialisten gekenmerkt heeft, zowel als de tiran- 
aieke metodes die zioh altyd laat welgevallen by mensen, die niet hun eigen 
oaas zyn. Zy betogen, datde Party bestaat om de zin van de meerderheid 
te geven, onverschillig wat do gevoelens van de minderheid mogen zyn, 
een dwingelandsleer, die de Party aanstonds tot het instrument van 
tirannieke overheersers zou doen ontaarden. Zy verklaren, dat 
niemand, die niet bereid is om de Ministers te volgen in de Party 
mag blyen. En toen kandidaten door het volk, wiens vertrouwen de 
Regering verbeurd had, genomineerd werden, hebben ze de konstitutie 
van hun eigen Party verkracht door te weigeren om de volksvertegen- 
woordigers als wettig gekozen Party-kandidaten te erkennen. Vele 
oprechte Afrikaners zyn nochtans by de Regering blyven staan, in een 
geest van getrouwheid, en de Ministers behaalden een meederheid op 
het kongres krachtens’t regelement, dat leden van het Hoofd Komitee 
mogen stemmen al zyn ze niet afgevaardigd, en door het invoeren in 
de Party van nieuwe elementen, die niet in sympatie waren met de 
oude.

En na zy op die wyze vele duizenden van de getrouwste leden 
van de Party verstoten hadden, hebben ze nog geweigerd om de 
nieuwe Party, die gevolgelik onstond, te erkennen onder landsomtandig 
heden waaronder een Regering geroepen wordt om alle partyen te 
raadplegen. A lle andere Partyen werden trouwens in dit geval ook 
geraadpleegd, alleen de Nationale Party werd opzettelik en beledigend 
over het hoofd gezien.

Ministers zitten Daarna is de Regering voort gegaan om de 
sp de velllgheids stem van de nationaalgezinden te smoren. 
klep. Vrye bespreking werd in 't parlement met
geweld gekortwiekt, en andere maatregelen van nog ernstiger aard 
werden zelfs voorgeBteld. Ministers namen persoonlik stappen om de 
ganse pers, zover deze niet reeds in handen van hun jingo-geestgenoten 
was, in eigen bezit te krygen. Pogingen werden in werk gesteld om 
openbare vergaderingen van hnn opponenten in het land te beletten. En 
wanneer vergaderingen belegd werden hebben ze de metodes van 
Tammany Hall ingeroepen en de plaatselik stem gesmoord met gepenpel, 
dat van elders opgezweept was om de regeringspolitiek te steunen. 
Strenge maatregelen werden geproklameerd onder het voorwendsel van 
geweld te willen voorkomen, doeh in de werkelikheid om vrye bespreking 
te dempen ; maatregelen, die de toppnnt bereikten met de proklamatie, dat 
bet seditie was om taal te gebruiken, die enigerwyze de strekking had om 
Ministers in minachting te brengen, zioh zelven gelyk stellende met de 
Koning, en ernstiger nog, de Koning met hen.

De ffevoelens van Aldas zyn ze ministers geworden van de ryke 
Hollondse Jingoes, de tegemtond van hnn oude vrienden,
Afrikaners aan wie ze de macht te danken hebben, onder de
ffeweid voeten verpletterd, en zyn ze voort gevaren om
aangedaan. uitsluitelik met het oog op één sektie to regeren.
De gevoelens van de Hollandssprekende Afrikaners werden geweld aan- 
gedaan en hnn vrees werd gewekt door een voorstel, dat de waarborg van 
gelyke taalrechten in de Orondwet, niet van toepassing zal zyn op de 
Universiteit. Op onverantwoordelike wyze sprak de eerste Minister van 
immigratie van staatswege geldelik gesteund, trots de vrees, die onver- 
mydelik daardoor zon gewekt worden in 't  gemoed van een volk zo kort 
geleden veroverd, en wel bewust, dat een garnizoen van immigranten een 
welbekende knnstgreep is van de overheerser om een veroverd volk te 
verdringen, en dat Lord Milner werkelik dit plan gedeeltelik reeds tot 
uitvoer gebraoht had in Zuid Afrika, toen hy aan 't hoofd stond van de 
Party, die tans de baas speelt over ’t ministerie. One reoht van zelf- 
regering hebben ze verkort met de verklaring, dat het land niet meer vry
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was om naar wens te handelen met zyn Invoer Tarief maar gebonden 
was totdat de Imperiale Konferentie haar toestemming gaf o m ’t voor- 
kcnr tarief op te heffen, dat ons .£600,000 per jaar kost, en in rail waar- 
voor wy niets, dat de moeite waard is, zullen torng krygen al verzaakt 
Engeland ook zyn traditionele politiek van vrye handel— Trouwens, al dat 
voorgesteld wordt door de pleitbezorgers van “  Imperiale Preference”  is 
een geringe voorkeur op een invoer tarief van niet meer dan 10 per ceDt. 
op fabrikaten nit Britse kolonies ingevoerd naar Engeland, die in bet 
gehoel alochts een zeer kleine hooveelheid, uitmaken, waarvan ons aandeel 
nietsbeduidend i«.

De Regering heeft zioh voorta schnldig gemaakt aan ambtelike aan- 
stellingen die berekend waren om do Nationalisten zo ver mogelik zioh 
vervreemd te doen gevoelen van de landsregering, een tergende politiek 
die de toppunt bereikte met het ontslaan van Dr. Ramsbottom, Adminia- 
trutenr van de Vrystaat, een man steeds getronw aan zyn plioht en 
bemind door bet volk, maar gebaat door de Jingoes, omdat terwyl hy een 
Engelse naam draagt hy nochtans op vriendichappelike voet staat met de 
Afrikaner bevolking. En eindelik hebben zy wetteloosheid gednld, 
werkelik aangehitst door sommigen die onder de voornaamste onder- 
stenners van de Regerings-party gerekend worden, en gehandeld op een 
wyze, die o p 't  gemoed van een groot gedeelte van de bevolking de indruk 
maakte, dat de bescherming van de politie alleen bestond voor een gedeelte 
van de maatscbappy ; en wanneer het een Jingo-gepeupel behaagde om 
geweld en brandstichting te plegen, dan is het naar het oordeel van de 
Regering de de plioht van de politie om, na een flauwe berisping gedwee 
toe te zien en in te stemmeu. Dat dit alles een noodlottige bedreiging van 
’t Britae Ryk zelf was kwam er blykbaar niet op aan. Het zyn trouwens 
ook niet de belangen van het Ryk die ze behartigen even min als die van 
Znid Afrika maar die van een onverdraagzame geest van overheersing 
en van degenen die ervan gebrnik maken om hun eigen doel te 
bereiken.

B e la s te r in g  v a n  Doch ’t Jingoisme van de Regering heeft zich 
H olland ae vooral geopenbaard in de valse voorstellingen van
A fr ik a n e r s . de wensen en idealen van de Nationalisten, waar-
door de rust en vrede verpest werden. Trots de uitdrukkelike verklaring 
van ons politiek, volhardt zy in een kwtiadwilHge verdraaing van ge- 
zegdes van de voormannen van de Nationale Party, en geeft zy voor dat 
wy vyandig gezind zyn tegen de Engelse bevolking.
En nog erger, zy heeft niet geschroomd om de landelike bewolking te 
belastereD hoewel zy good wist,dat het Afrikaner volk alleen er op gesteld 
was om eigen rechten te handbaven en zich mat eigen zaken te bemoeien. 
Doch de Regering heeft de Afrikaners aan de wereld voorgesteld als een 
gepeupel van sohelms en samenzweerders, die zich ophielden met Duitse 
agenten en spioenen, waarvan echter geen enkele bewys aan de dag ge- 
komen is. Hierdoor hebben ze de woede van de Britse bevolking tegen 
de Afrikaners opgezweept. En dit ailes heeft een gevoel doen ontstaan 
by de landelike bevolking, dat de Regering vervreemd was van zich en 
dat hun gevoelens niet in rekening kwamen by de personen die ze ver- 
trouwd en aan ’t bewind gesteld hadden.

De Oorlog: De Onder deze omstandigheden mocsten wy een oor 
Nationale Party log tegemoet gaan. De leidsman van de Nation- 
over 1 hoofd alisten heeft dadelik een beroep gedaan op zyn 
gezlen. ondersteuners om niets te doen, dat de Regering
kon dwarsbomeD. Doch de Regering heeft goed godacht om juist die 
weg te volgen om het Ryk te steunen, die zy goed wist de landelike be- 
volking het meest tegen de borst stuitte, maar die overeenkwam 
met de veroveringsgeest, voorheen 
Terwyl men de gevoelens van de 
pleegde moesten de Nationalisten, 
kanergevoel, met minachting over 
instede van tot een besluit te komen, dat aan alien zou be 
vrediging geven, wat tevens niet moeilik wns, heeft't Ministerie besloten 
on met de zwaargelaarsde dreunstrap van de militarist de gevoelens van 
't volk, dat zy de rug toegekeerd had, onder de voeten te vertreden.

uitgedrukt door Genl. Smuts, 
andere Party voormannen raad- 
vertegen woordigendo ’t Afri- 
’t hoofd gezien worden, en
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D* R*b»Ui*. De rebellie, die daaruit onstond is onmiddellik 
toe te schryven aan wanbestuur van Regeringg- 

wege, wat trouwena ook hot geval is met de meeste oproeren, zoals ’t 
officiele vorslag van de arbeidsonlusten op de Rand ook bewyst. Met 
betrekking tot deze laatste, towel als die van de Aziaten en Kaffers en de 
de roekelooze vernielÍDg van eigendommen van burgers van werkoliko of 
denkbeeldige Duitse afkomst, heeft de Regering ingezieD, dat ze de ge- 
volgen waren van diepgewortelde ontevredenheid en, dat men iets moest 
doen om de gemoederen tot bedaring te brengen. Slechts in een geval 
word dit beginsel niet toegepast. En dat, het geval van de mensen aan 
wie de Regering alles te danken heeft ; het geval tevens, dat direkt te 
wyten is aan de misdaden van de Regeering zelf. Slechts voor de A fri
kaner was er geen simpathie. Alle anderen konden vergeven worden, 
alleen voor diegenen tegen wie de Ministers verraad en onrecht gepleegd 
hadden, was er geen genade.

B u lte n g e w o n e  De rebellie was gewis een vergryp en heef' het
a tre n g h e ld  teg e n  verlies van kostelik goed en bloed veroorzaakt. 
R eb ellen . Het verlies van eigendom was echter geen tiende
deel zo groot, als de vernieling door de brandstichting aangebracht. En 
wat ook al de schade mag zyn, naauwkeurig zorg wordt gedragen, dat 
het verlies op de schouders van de boeren zal te lande komen. Op de 
Rand werd niets van deze aard gedaan ; integendeel, de Regering heeft 
toen werkelik £47,000 aan de myneigenaars uit de landskas betaald als 
schadevergoeding om de stakers weer in hun posten te herstellen. 
Hierin zoals in andere opzichten werden de Afrikaners uitgezonderd om 
wraak en wrede vervolging op uit te' oefenen, omdat de Regeringsbazen 
dat begeerden. General de W et en Dinizulu werden beiden schnldig 
gevonden aan hoogverraad. Let echter om het verschil van 
de behandeling in de twee gevallen, en de oorzaken van dat verschil. 
De een heeft geen ryke Jingo vrienden ; hy heeft alleen de liefde van 
zyn mede-Afrikaners. Voor de naturellen echter bestaat er een senti- 
mentele teder gevoeligheid in Engeland, beneveDs de goede gezindheid 
algemeen in Zuid Afrika. Derhalve wordt Generaal De W et blootge- 
steld aan de skerpe behandeling van de tronkstraf, terwyl de Regering 
een plaats voor £16,000 aangekocht heeft voor Dinizulu en hem met de 
grootste eerbied behandelt als een gevangen keiz6r.

K a p ita lis te n  Het is trouwens in de velvolging van Afrikaners
t r e k k e n  vo ord eel en de vertreding van hun gevoelens, dat de des- 
u lt  R e g e r in g . potiese aard van de Regering het helderst te voor- 
schyn komt. Het is tevens uit het wanbestuur van de openbare geld- 
zaken, dat de Jingobazen het meeste profyt trekken van de Regerings- 
tak van hun bezigheid. En hoe volstrekt hun beheer over de Regering 
is wordt bewezen uit het feit, dat het ministerie werkelik een grondbe- 
lasting voorstolde op aandrang van de Unionisten en Arbeiders Party, 
menende op die wyze hun bazen te behagen ; en de dezelve weer terug 
trok op bevel van de kapitalisten in Engeland, die weer meesters zyn van 
de Unionisten hier. Tot de belasting, die genoodzaakt wordt wegens de 
oorlog, dragen de myneigenaars werkelik minder by per cent, dan de 
armste belastingbetaler in de Unie ; en de inkomstebelasting is zogerang- 
schikt, dat, in evenredigheid, de oorlogsbydrage van de ryksten in het 
land de helft minder is dan die op de armsten gelegd ! Voorheen heeft 
de overheid reeds getracht om de Premier mynmaatschagpv van alle 
inkomstenbelasting vry te schelden, en voor drie jaren aohtereen werd 
ze slechts door de besliste oppositie van de Nationalisten verhinderd om 
de helft van het Bewaarplaatsen geld, dat de Staat toebehoort volgens de 
verklaring van Generaal Smuts zelf, als een geschenk aan een groep van 
krfpitalisten weg to geven. En het blykt, dat nog groter baton op de 
Oost Rand op diezelfde wyze raoeten overhandigd worden aan de heren 
kapitalisten, die gewis moetcn geluk gewenst worden met de voordelige 
belegging van hun politieke steun. Maar diegenen onder ons, dio niet 
graag het land geruineerd willen zien, zullen het diet betreuren dat het 
volk spoedig in de gelegenheid zal gesteld worden om te verklaren of 
men een Vennootschap wil bekrachtigen dat zo winstgevend voor de 
kapitalisten, zo nadelig voor het land is.
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N o o d z a k e llk  
te r u g  te  k eren .

Het is niet nodig om in dc biezonderheden te 
treden van het rampzalige tydperk van Jingo over- 
heersing gedreven door Afrikaners. Het is 

genoeg om het volk te waarschuwen tegeu de betekenis van Jingoisme, 
en aan te tonen, dat de tegenwoordige Regering onder het beheer staat 
van deze noodlottige macht ; dat al de rampen, die zo schielik de 
zegen, die op een Vereenigd Zuid Afrika moest rusten, tot een vloek 
veranderden, aan de genoemde oorzaken te wyten zyn, als de snode 
bron van alle kwaad. Ons begeerte is om terug te keren tot de 
zegen die wy verwachten ; en om dat te kunnen doen vragen wy om 
de staatsmasjienerie te mogen omkeren ; om de politieke leiddraad 
vast te knopen aan een gezonde verdraagzame Nationalisme, die steeds 
naar de ontwikkeling van een frisser volkskarakter zal streven, in plaats 
van dezelve te binden nan een misvormde Jingoisme voor eeuwig 
bevlekt met broederbloed.

De geest van Nationalisme, die de Nationale 
N fttlon zU sn fe1 Party tot gids en inspiratie omhelst, komt helder 

te voorschyn uit haar Programma van Beginselen, 
dat tot grondwet dient van dq Party, en diegenon, die de 
Party willen oordelen naai verdraaide rapporten en niet
volgens haar uitgesproken beginselen, tnaken zich schuldig
aan voorbedachte leugentaal. Ons oogmerk is om by het volk 
een krachtig besef van Christelik nationalisme aan te kweken, dat 
erkent, dat de eerste en ernstige taak van de Staatkunde in Zuid Afrika, 
waaraan alle andere ondergeschikt zyn, bestaat in dc ontwikkeling van 
een fris en degelik volksleven, en een oprechte nationale trots. In het 
volksleven begeren wy om de harten van alle sekties samen te binden 
door een nauwkeurige waardering van en zorg voor hun biezondere 
gevoelens, vrezen en belangen, door zorg te dragen dat alle nationale 
stromen naast elkaar same» vloeien op de brede bodem van Zuid 
Afrikaanse patriotisme. De verhouding tussen ons Vaderland on het 
Britse Ryk erkennen wy zonder omweg. En terwyl wy erop staan, 
dat niets zal gedaan worden in de organisatie van het Ryk, dat bere- 
kend is om ons rechten van Zelfregering te verkorten, of de vrees te 
wekken, dat zodanige rechten een vryheden gevaar lopen, zyn wy er 
overtuigd van, dat langs dc aangewezen weg wy de belangen beharti- 
gen, niet alleen van Zuid Afrika maar ook van het Ryk zelf. De 
geest van revolutie, voortgesproten uit het wangecjrag van de Reger- 
ing— want in Zuid Afrika is deze geest aan niets anders te wyten—  
willen wy bedwingen met een yverige handhaving van de volksvry- 
heden, en de verspreiding van een grondige kennis van de rechten en 
vryheden die het volk toekomen. W y doen een beroep op alien 
om ons by te staan in deze taak, in de geest van President Steyn’s rede 
van December, -1913, waarvan het voornaamste orgaan van diegenen, 
die ons tegenwerken, verklaarde dat zyn toespraak “  het visioen was 
van een groothartig staatsman ; het aanbod van Christelike broeder- 
schap door het hoofd van het een ras tot zyn landgenoten van het 
andere.”  Van deze geest zullen wy geenzins afwyken, noch minder 
van de demokratiese beginzelen, die de party leiders beschouwen als 
raadgevers en tolken van het volkshatt tot diegene die van ons ver- 
schillen maar niet als bazen. Deze beginselen zyn een waarborg aan 
reder lid van de party dat hy zyn invloed op haar kan laat gelden. 
Want, gewaarschuwd door de dure ervaring van het verleden, heeft de 
party zich gevrywaard tegen alleenheersing met de bepaling, dat 
Ministers niet leden van het Hoofd Komitee mogen zyn.

Verhouding tot 
ander Partyen.

De Party verklaart zich bereid om samen te 
werken met enig andere, die dezelfde beginselen 
toegedaan zyn en keurt af alle oppositie tegen 

maatregelen die ten voordele van het land zyn, onverschillig van wie 
de voorstellen uitgaan, en al versebilt zy ook van mening in andere 
opzichten van degenen, die zodanige maat-regelen voorstellen. En 
by name zou het ons verheugen om weer samen te werken met onze 
kameraden va n 't  tydperk voor 1910, en die wegens een eerlik misver- 
stand een ander weg hebben ingeslagen. En wat ook al de uitslag
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van de algemene verkiezing, wy voor ons znllen ons uilerste doen om 
de eenheid van de Zuid Afrikaanse Nationale Party van 1910 te her- 
stellen. Ter zelfder tyd stellen wy geen vertrouwen in de politiek van 
een der andere Partyen : In de Uniooisten niet, omdat zy i n ’t belang 
van kapitalisten groepen werken en geen simpathie hebben met de 
gevoelens van Afrikaners even min als van de arbeidende klasse. 
Wegens hun dominerend gedrag verwekken zy eerst oproer en daarna 
verergeren zy het kwaad door middel van geweld. Ook niet in de 
Regering, omdat zy gedwee de bevelen uitvoert van de Unionisten en 
hun meesters overtreffen in hun gebrek aan simpathie en in geweld, en 
onlangs getoond heeft, dat zy niet in staat is om de wet en orde te 
handhaven, en by name toen het gepeupel van de steden de eigen- 
dommen van burgers van niet Brits geboorte naar willekeur vernielde : 
En eindelik, ook niet in de Arbeiders Party ; omdat deze onverschil- 
lig is omtrent nationale zaken en openlik de afschaffing van private 
bezitting vooral wat grondeigendom betreft bepleit, en voorts te veel 
genegen is om haar rechten met geweld te handhaven zonder eerst 
alle konstitutionele middelen te hebben beproefd.

P ro g ra m m a  
H elen en 
h e rste lle n .

De taak van het volgende Parlement zal zyn om 
het volksgemoed te helen en tot bedaring te 
brengen.— De Engelse sektie door hen do ver- 
zekering te goven, dat de vlag aan geen gevaar 

bloot westeld is, en dat het land bereid is om zyn plicht te doen als 
onderdeel van het Britse Ryk, en dat niemand in Zuidd Afrika begeert 
om aan de Engelssprekende Afrikaners hun plaats te ontzeggen als 
gewaardeerde leden van het Zuid Afrikaanse broederschap. De 
Hollandssprekenden door hen de laten gevoelen, dat hun nationale 
sentimenten aspiraties en vrezen gëeerbiedigd en verzorgd zyn. En 
de arbeiders door een gevoel van vertrouwen by hen te wekken, dat 
alles zal gedaan worden door de Regering om aan hen volledige 
vryheid en gelegenheid te verzekeren.

A m noetle. De ouontbeerlikste van alle politieka daden, met 
het oog op de vrede en samenwerking in Zuid 

Afrika is de oniniddelikke in volkomen vrystelling van alio politieLe 
gevangenens.

K o n s titu tio n e le  De eerste voorwaarde van burgervrede is, dat de 
H ervo rm in g 1—H et Regering op de toestemming van het volk zal 
V o lk s w ll  m oet bernsten. Tegenwoordig is een kainer van het 
g e sch ie d e n . Parlement de enigste waarborg daarvan, en de
ervaring heeft geleerd, hoe gevaarlik het is voor een volk om zich uit- 
sluitelik daarop te verlaten. De Volksraad wordt gekozen voor vyf jaar, 
en als deze raad verkiest 0111 ontrouw to zyu aan zyn plicht, dan onstaat 
er verwydering tussen het volk en de wetgeving, dio een ondrageliko 
spanning kan veroorzaken. De aanmatiging van het reelit 0111 tegen de 
volkswil te regeren, door het Eerste Unic Parlement, was de indirekte 
oorzaak van herhaalde oprooren, die het land miljoenen gelds en veel 
meer in ander opzichten gekost hebben. Het stelsel van Party Regering, 
tot een uitorste gerekt door gewetenloze Ministers, en leden, getrouw aan 
hun Party maar ontrouw aan hun kiezers, doet de ganse konstitutie ont- 
aarden tot een gevaar, dat de vrede bedreigt. Een waarborg moet 
boraamd worden tegen de herhaling van dergelike aaumaatiging als die 
door ons bileefd, om het volk in de verzekering te doen berusten dat zvn 
wil zal zegevieren. En dat eist zeer ernstige overweging en maakt de 
samenwerking van alle Partyen wenselik.
H e rv o rm in g  V an  Parlements leden moeten minder afliankelik zyn 
P a p lem e n ta ire  van het Ministerie nicer afliankelik van het volk. 
R e g e le m e n t va n  Aanmerlcelike hervorming is nodig om het Parlement 
opde‘ in staat te stellen zyn werk behoorlik te verriehten.
Een algemene verkiezingswet is een vereiste. Het Parleinentairc Regel- 
ment van orde moet in herziening genomen worden ten einde de Volks
raad te bekwamen om zyn gevoelens eenvondiger en spoediger te doen 
blyken zonder inbreuk te maken op het vrye zoggingsrecht van leden. 
Men moet meer werkzaamhedcn opdragen aan private Parlementsleden
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P la a ts e llk e
R e g e rin g .

cn belangryke wetsontwerpen dieneu vroegtydig gepubliseerd te worden 
opdat het volk in de gelegenheid gesteld wordt zyn stem te doen gelden. 
Kunstgrepen, die berekend zyn om hct behoer over zaken uit do hand 
van het Parlement te nemen, zoals de Spoorweg Raad en de Civiole 
Dienst Kommissie, moeten vermeden worden.
K r y g s w e t  n ie t Het proklameren van de Krygswet otn bouzel-
on n od ig  te  achtige redenen en voor Party-doeleinden mpet
w orden  strengelik verboden worden. I let recht van de
g e p ro k la m e e rd . burger om voor de gewone civiele hoven to recht 
gesteld te worden moet onvervreemdbaar zyn.
T a a lre o h te n  Gelykheid van taalrechton reeds in de Konsti-

tutie gewaarborgd moet op aangedrongen worden 
en een werkelikheid gemaakt worden.
De F ere. De vrybeid van de pers moot een workelikheid

gemaakt worden door wotgeving, berek’ tid om 
te voorkomen, dat de vrye uiting van gevoelen niet bet uitsluitend 
recht van kapitalisten zal zyn.en om voorziening *e make»,dat elk aan- 
zienlike sektie van de bevolking in de gelegenheid gesteld wcrdt haar 
stem te laat horen.

Met het zelfde duel om de Regering in nauwer 
aanraking te brengen met het volk, en leitende 
op de mislukking van het Eerste Unie Parle- 

ment, wat dat betreft, alsmede met het oog op de onlusten die in 
gevolge daarvan ontstaan zyn, moet men meer macht aan de Pro
v in c ia l Raden toevertrouwen ; c f indien men zulks verkiest in do een 
of ander der plaatselike lichamen. De geldzaken van deze licbamen 
moeten onverwyld op een gezonde en permanente basis gesteld worden,

O p voed ln g Ze moe ên voorts in staat gesteld worden en
gelaat om, zonder uitstel, een national stelsel 

van onderwys in hetleven te roepen, dat voorziening zal rnaken voor 
degelik algemeen onderwys voor alle leerlingen en speciale opleiding 
voor Europese kinderen— landbouwkundig, technies of professioneel— 
volgens aanleg van de leerling. Niets minder kan de toekomst van 
bet land waarborgen, en de hoop om langs die weg de Arme Blanken 
kwestie op te lossen, die zulk een politiek zal in bet leven roepen, zal 
meer dan volledige vergoeding zyn voor de de geldelike opoffering, 
die daarmee zal gepaard gaan.

Orde en V ry h e ld  De handelwyz« der tegenwoordige Regering 
9 ' moeten w yom koren; want dewyl vrye besprek-

ing met geweld onderdrukt werd is men er geenszin’s in geslaagd 
om de orde te handehaven, En terwyl de orde onverbiddelik 
moet gehandbaafd worden, zullen wy gewis vinden, dat hoe meer 
men het volk vertrouwt, des te meer zal het volk genegen zyn ora 
zich aan de kant van de wet en orde te scharen.

Zo lang de oorlog duurt zyn wy geroepen om 
zo te handelen, dat wy de gevoelens van alle 

klassen van de maatschappy respekteren en elkander zo ver raogelik 
tegenmoet komen.

De knoestige Universiteits kwestie moet op- 
gelost worden door langezamerhand de be- 
staande Universiteits kolleges te doen ont- 

wikkelen tot zelfstandige Qniversiteiten.
Het besproeiiDgsvraagstuk moet met energie 

aangepakt worden, en land-nederzetting en de 
Land Bank moeten werkelikheden worden.

De O orlog.

De U n lr v e r s lte lts  
K w e stie .

B e s p r o e lln g  en 
L an d b o u w .

A rb e ld s  en 
ln d u a tr le le  
V r a a g a tu k k e n .

Buitengewone zorg is nodigin de behandeling 
van de arbeidstoestanden en industriele vraag- 
stukken. Op de Spoorwegen moeten Advise- 
rende Komitees. vertegenwoordigonde de werk- 

lieden, tot stand gebract worden; gewelddadige en tirannieke 
bandeling moet een einde nemen. Op de goudmynen en elders 
moeten de Arbeiders Unies zonder schroom erkend worden, en 
geraadpleegd in zaken die hun belangen gelden. V ry w illig konciliatie 
Raden moeten gestioht worden. Men moet Zondag zo ver doenlik 
als rustdag heiligen. Myntering dient, na behoorlike kennisgeving, 
als een okkupatie kwaal onder de Workmans Ko-npensitie W et 
geplaatst te wordeD. Een Fabriekakte is nodig. Een ernstige poging 
moet aangewend worden ora ekonomiese en industriele wanorde, die
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oorzaak is van bet bes'.aan van ellendige armoede naaat weelderig 
rykdom, en de onluaten die daaruit vloeien, te ontdekken en verbeter- 
ing daarin aan te brengen. Het recht ora eigendora te bezitten en te 
genieten moet beacherrad worden; aan de mens moet de gelegenheid 
gewaarborgd worden ora ziob volledig te ontwikkelen.

H at N a tu re lle n  
V ra a g e tu k .

De politiek, waarmee ala proefneraing, aanvang 
gemaakt werd in de Kafferland Wet, dient met 
bealiate hand voort gezet te worden, en ter zelf- 

dertyd moeten de Naturellen, op eigen grondgebied, opgeleid worden 
tot een beaef van Nationale eenbeid. Met dat doel moet men het 
Naturellenonderwys plaatsen onder bet Deparlement van 
Naturellenzaken.

Hot Konaolideren van handela en ander 
wetten, dat door de tegenwoordige Regering 
acbromelik is verzuimd geworden, moet men 

voortzetten en voltooien.

K o n a o lid e ren  va n  
W e tte n .

De fln a n o le le  
to estan d .

Dit alles hangt echter af van een gezond 
beheer over de geldzaken van het land. Afge- 
zien van do oorlogs uitgaven bestaat er een 

tekort in de landakas van ettelike miljoënen sterling bebalve de 
oorlogs onkoaten, een landachuld van £150,000,000 waarvan een groot 
Redeelte niet door baton kcdekt is. en een gedeelte van het overige 
door baten gedekt die afhandelik van het voortbeataan van de 
myninduatrie zyn ; dringende behoefte bestaat voorts voor uitgaaf, 
vooral in verband met opvoeding; de oorlogs uitgaven duren intusaen 
voort; gerucbten doen de rondte, dat het leven van do mynen van 
korten duur zal zyn ; men moet rekening houden met het vooruitzicht, 
dat na de oorlog er ernatige ellende en erraoede overal zal heeraen 
wanneer die menaen de.nu ieta verdienon in de oorlog terug komen 
en met de anderen konkureren om werk to krygen ; het ia gewia 
dat loabandigbeid in verband met het beheer over de financier, vooral 
over de oorlogs kontrakten en uitgaven bestaat; de landskaa ia 
terdege uitgeput. Het vooratael komt nog bovenop van de Regerlnga 
Party om orze verantwoordelikheden te vermeerden met de inlyving 
by de Unie van Duita W est A frika en Rhodesia, en om de bronnen 
van onze inkomate te verminderen door van de gelegenheid gebruik 
te maken om aan groepen van myneigenaara groote ataatabaten op de 
Bewaarplaatsen en Ooat Rand weg te geven. Voorwaar het ia 
moeilik om de ernat en de betekenis van dit allea to overdryven ; 
moeilik een beaef te vormen van wat het voorgaande betekent 
v o o r ’t volkageluk en landawelvaart. Nieta kan inderdaad zo dringend 
noodzakelik zyn ala, dat wy zouden terug keren van het onverachillige 
onbekwame acbtelozig beheer over geldzaken, dat het tegenwoordige 
Regering gekenmerkt beeft gedurendede laatate drie jaren, en dat wy 
een helder-doorachte, bealiate nationale financiele politiek zouden 
aanvaarden.

De annekaatie van nog meer grondgebied zou 
betekenen, dat de baten die wy tans beachikbaar 
hebben om het land te ontwikkelen, zouden 
veratrooid worden, zodat het annbouwen van 

Bpoorwegen, bruggen, damroen soholen enz in de Unie zal vertraagd 
worden, terwyl de verlenging van spoorwegen om de Unie in 
spoorweg verbinding te atellen met Duita West, veel 
zou bydragen om ons eigen havens een nekalag toe te 
dienen. Doch deze vraag ia niet hoofdzakelik finanoieel. Het zou 
de toppant bereiken van dwaasheid wanneer wy eenig deel van 
Rhodesia annekaeren zonder de toeatemming van bet volk, en dat 
kan niet geacbieden voor dat Rhodesia volkomen zelfregering heeft. 
De vraag, hoewel geopperd door de Eerate Minister, dient dua vandaag 
nog boegenaamd niet ter eprake gebracht te worden. Afgezien van 
dat, moet de Unie onder geen omatandigheden zich verantwoordelik 
maken voor de landachulden van Rhodesia die niet gedekt zyn door 
baten, en geen deel van Rhodesia moet geannekaeerd worden zonder 
de uitdrukkelike toeatemming van het volk van de Unie, by wyze van 
een algemene elektie. Onder tegenwoordige omatandigheden zou het 
dwaasheid zyn voor one om onze financiele en politieke verantwoor* 
delikhedn te verrneerderen.

F ln a n o le le  W at onder de tegenwoordige omatandigheden
P o l it ie k .  dringend noodzakelik ia, zyn hetvolgende: (1)

Een sterke delgings fonda ora alle acbulden

U ltb r e ld ln g  va n  
ffpondgebelcl en 
on s fln an olen .
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langzamerhand uit to wissen die met gedekt worden door baten 
van gelyke waarde, die voorts de last zal dragen wanneer die mynen 
uitgeput zyn ; (2). Lichte belasting, die zo min mogelike de uitbreid- 
ing van industrie zal belemmeren. W y  moeten alles aanwenden om 
de bronnen van voorspoed in bet land te ontginnen uit inkorasten 
zonder de staatsschulden to vermeerderon. Om dat mogelik te 
maken, zelfs na een reeks van jaror, dionon w y  er np aan <p  dringen 
dat-de baten van de staat tot voordeel van het volk als een geheel 
zullen belegd worden. Dit op zichzelf maakt het noodzakelik om 
kwyt te raken van de tegenvoordige Regering, die reeda te kennen 
heeft gegeven dat zy van plan is om miljoenen sterling van de 
staatseigendommen weg te geven. Het vereist ock de afschaffing 
van dure administratieve gewassen zoals de Spoorweg Raad, en de 
daarstelling van eenvondige adm inistrate. De havens moeten 
zelfbetalend zyn. A lle  openbare uitgaven dienen onderhevig te zyn 
aan waakzaam toezicht en strong beheer. W at belasting betreft, 
moeten wy werkelik de lasten verliohten waar deze het leven duur- 
der maken, en zwaar drukken op de arme klassen in ons stelsel van 
Invoer Tarief en Inkomsten belasting, al was het om geen ander reden 
dan dat dergelike vorderingen de kosten van produktie verhogen en 
aldus voorspoed vertragen. Er moet voorts vereffening van belasting 
komen tussen de verschillende Provincies. De tyd is aangebroken 
wanneer een uitvoerbelasting op ruwe diamenten noodzakelik ge- 
worden is, hoewel de belangen van de delvers beschermd moeten 
worden en de belasting zodanig vast gesteld, dat een aanzienlik op- 
brengst verzekerd wordt aan de staat en een diamantslypery tot 
stand komt, en niet zodat het op de delvers zal drukken. A lle  klassen 
van de maatschappy moeten zich gereed maken voor grote zelf- 
opoflfering. Al wilden wy ook, dan kunnen wy eenvoudig niet afzien 
van een politiek van bsscherming. De landsomstandigheden moeten 
zonder vooroordeel in overweging genomen worden en een politiek 
daaruit afgeleid, die zich by alle rechtgezinde patriotten zal aanbe- 
velen als niet eenzijdig maar nationaal. Niets minder zal toereikend 
zyn om in de dringende behoeften van het volk te voorzien. Het volk 
is er bereid voor en de omstandigheden eisen het.

Het volksvertrouwen in ons verdedigings- 
macht moet hersteld worden, en het ganse 
verdpdigingsplan moet in herziening genomen 

worden by het licht van de ervaring.

De V e r d e d lg ln g s  
fflacht.

V erh o u d ln g  tot T Seder* K^uime tyd is er al sprake van een
h et R y k  Imperiale Federatie ; zelfs prinsen van het

Kóninlike Huis hebben zich veroorloofd om 
voorstellen in die zin te bepleiten. Indian geen verstandiger voor* 
stellen te voorschyn komen dan blyft het waar voor Zuid Afrika, 
zoals gezegd door de leider van de een party in Canada en bekrach- 
tigd door de aanvoerder van de ander party, dat het onmogelik is om 
een stelsel te bedenken, dat beter aan zyn doel zal beantwoorden voor 
het Ryk dan het tegen woordige; en elk voorstel berekend om een 
verandering te weeg te brengen in de bostaande verhouding moet het 
hoofd geboden worden in belang zowel van eigen land als van het 
Ryk. Terzelfdertyd kan veel goeds geboren worden uit een volkomen 
openhartige bespreking van de positie met de Engelse Ministers. 
Aangezien het hoogste belang, beide voor Zuid A frika en voor het 
Ryk, vryheid is, bestaat er goede grond te geloven, dat zulke be
spreking met eensgezindbeid zal geschieden en goede vruchten kan 
afwerpen.

R u st en V red e  Be eerste en crnstigte behoefte van Zuid Afrika 
on der h et V o lk . *8 ^ rede binnen <le perken van eigen gebied. En 

om dat te erlangen moeten wy in het gemoed 
van elke sektie der bevolking de overtuiging vestigen, dat de Reger
ing rechtvaardig, simpathiek en billik zal handelen, en 
vooral dat bun sentiment,voorliefde en vooroordelen in rekeningjzullen 
genomen worden; hetgeen ook niet onmogelik is daar er geen 
wezenlik vyandschap bestaat tussen deze sekties, en met onderlinge 
verdraagzaamheid zal alle wry ving weldra verdwynen. Maar bovenal 
moet de lust om kwaad te denken van elkaar uitgedelgd worden, 
zowel als het verraad tegen de belangen van Zuid Afrika gepleegd 
door mensen die niet proberen om elkanJers gevoelens te verstaan 
en te waarderen. Wanneer dat gebeurt zal ons geliefd vaderland 
eindelik geluk en voorspoed behnlen ; en zolang als de bevolking 
gelukkig en voorspoedig is onder de Britse vlag, zal die vlag ook door
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Keen gevaar bedreigd worden. Het is derhalve de taak en plicht van 
alien, die de vlag waarderen en Zuid Afrika beroinnen, om »oe <e 
zien, dat degenen, die nog niet de vlag ala bun eigen 
kunnen denken, zorgvuldig beschut worden tegen allep, dat 
hen kan doen gevoelen dat er geen ruimte meer ia voor 
hen en voor de vr.ve pols«dag van hun harten in eigen vaderland, dat 
alle9 voor hen betekent. indien wy alechta volharden op deze w°g dan 
zullen de stormwekkende vraagatukken die vandaag in verwarine zyn 
vanzelf wegeterven. N iet alleen zal de verdeeldheid verdwij- 
nen maar de eenheid van Zuid Afrika zal zich doen gelden en de 
eerate taak van de ataatkunde zal voltooid zyn. W y zullen ontdekken 
dat er ruimte beataat in Zuid Afrika, wel ia waar, niet voor onver- 
draagzaanheid maar voor een mannelike en onbuigzame vaderlanda 
liefde voor alien, evenal9 voor loyaliteit tegenover ona eigen broeder- 
schap en voor de broederschap van natiea waartoe wy behoren. Deze 
geeat, die zoala een boom, niet gemaakt kan worden maar grceien 
moet zal in gan8 de wereld geen ryker aarde vinden voor zyn aan- 
kweking dan het hart van ona eigen volk, zo lang verdeeld, z> diep 
verwond, zo wreed belasterd en nochtans zo gevoelig en hereidwillig 
om de hand van vriendschap te vatten.

H et berOep van  
N a tlo n a lls ffle .

De geeat van nationaliame beoogt geen schenr- 
inp ; het beoogt de broederschap van natiea. 
Haat en wraakzucht druist aan ttgen zyn and, 

H y begeert eenheid, niet echter door middel van pryageving van war 
demens toekomt.naar door deaankweking van onderlingo respekten 
aamenwerking in one gemeen8chappelike taak. H y spreekt naar het 
hart van Boer en Brit en doet een beroep op alien tot verwezenliking 
van bet groot werk, dat zoals wy waarachtig geloven, dezo geeat 
beatemd is om in de wereld te verrichten.

Sblliok á Ko., Drukk»n> en UitfireverB, "  Uitenha^e Ty«l," (Titenhiicre.
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VOLLEDIG VERSLAG VAN HET KONGRES VAN 

DE NATIONAL!-: PARTIJ VAN TRANSVAAL.

Dinsdagmorgen, i “ Augustus, werd in de stads- 
zaal hct Kongres van de Xationale Partij van Trans
vaal gchouden. Dc opkomst was biezonder groot en 
schatten vvij het aantal aanwezigen op 500.

Ondcr luid applaus verschenen tegen 10 uur de 
lcden van het hoofd-komitee op het podium. Aan de 
tafel narnen plants de heren A. D. W . Wolmarans, 
advokaat Ticlman Roos, Dr. T. C. Visser en de heer 
S. ]. I’. Kloff. \’erder waren nog op de verhoging 
aanwezig mevr. de wed. C. F. Beyers en enige andere 
dames, bcnevens de heren Ds. X'cethling, P. W. Orban, 
H. S. Webb, J. Meijer, M. Moodie, professor Kamp en 
verscheidene anderen.

Nadat Ds. Neethling de vergadering met een gcbed 
geopend had en dc aanwezigen psalm 146 vers 1 staandc 
hadden gezongcn, verwelkomde Advokaat Tielman 
Roos de aanwezigen, waarvan velen van verre gekomen 
zijn. op dit eerste grote Kongres van dc Xationale Partij 
van Transvaal. Hct nationale volksgevoel wordt steeds 
groter en dit kongres wil bijdragen om dit gevoel steeds 
sterker en reincr te maken. De ontvlamming van dezc 
nationale geest is te danken aan het feit, dat men heeft 
leren inzien dat zaken verkeerd gaan. Om de hoge 
roeping te volbrengen is het nodig alle gevoel van 
eerzucht en bejag op voordeel weg te branden. De 
gehele nationale beweging staat te hoog daartoe. Nie- 
mand kan voordeel behalen door zich bij de partij aan 
te sluiten. Wij zijn de partij gevormd uit het armste 
•deel tier bevolking, zijnde het deel dat het volksgevoel 
het juiste weergeeft, en dus is er geen voordeel te 
behalen. Men moet dus alleen leven en streven voor 
de volkszaak, de Afrikaner zaak (applaus). Met een 
glimlach kunnen wij dan 00k toezien als men van ons 
spreekt als ,,paddestoelen-politicie”  en, baantjes-zoekers. 
De tegenpartij weet alleen nog ons te beschimpen 
(applaus). De naam paddestoelen is het duidellkste 
getuigschrift hoe dc regeringspartij van autokraten 
haar aanhang heeft gekregen (applaus). Wij wensen 
niet, zolas zij, het hele land door één persoon te Iaten 
regeren( applaus). Wij willen hen leren, dat het volk 
zichzelf weet te regeren (hoor, hoor).

De Nationale Partij is de verlichameliking van de 
nieuwe volksgeest. De stoffelike zaken, die ons volk 
gedreven hebben tot het stichten van de Nationale 
Partij is : de verkrachting van alle vrijheden van de 
onderdanen. Dit is reeds vroeg begonnen o.a. toen de 
regering de onwettige deportatie uitvoerde. Dat de 
regering na deze onwettige daad zich verder en verder 
op de weg der wetteloosheid heeft gewaagd, is voor 
een groot deel te wijten aan het feit, dat wij toen niet 
openlik onze afkeuring hebben uitgesproken (applaus). 
Spreker heeft bij een protestvergadering na de werk- 
staking reeds gezegd, dat, als een deel van de bevolking 
toelaat dat wetteloosheid plaats vindt, zijn beurt 
vroeger of later 00k komt, en dit is gebleken. Had 
men toen geprotesteerd over het gehele land, dan zou 
de regering niet zo licht verder gegaan zijn.

Tans wil spreker een enkel woord spreken over 
•een zaak waarover het volk nimmer de gelegenheid is 
gegeven zijn opinie uit te spreken, n.l. de goddeloze 
•daad van de inval in Duits Z.W . Afrika (toej.) Spreker 
heeft daartoe eerst verlof moeten vragen. Men had 
■ destijds het gehele volk over deze gewichtige zaak 
moeten raadplcgen, en niet een paar parlementsleden 
•die omgepraat werden. Spreker weet dat vele parle
mentsleden beslist tegen de ekspeditie waren, maar in 
de kaukus bepraat werden en er voor stemden. Dat 
noemt de regering dan het volks gevoelen raadplegen!

(gelach). Maar men heeft het volk nooit nog het recht 
gegeven er vrijuit zijn opinie over te geven.

En de gevaren voortspruitend uit die regeringsdaad, 
waren nog niet voorbij, en wanneer ons volk nog zwaar 
j?al moeten lijden voor deze daad, dan is het omdat de 
meesten bang zijn geweest er hun eerlike opinie over 
uit te spreken. Toen de ekspeditie was doorgedreven 
heeft men de krijgswet afgekondigd en het uitspreken 
van een opinie onmogelik gemaakt. De krijgswet is 
eenvoudig gebruikt om hen, die men onder de gewone 
wet niet in de tronk kon zetten, toch in de tronk te 
«•toppen. Hoewel de Afrikaner gewoon is zijn opinie 
op waardige wijze uit te spreken, werd hem zulks 
onmogelik gemaakt. Het gevolg was toen een uitbar- 
>ting van verzet waarvan de gehele verantwoordelikheid 
op de regering rust. Tal van personen zijn zonder enige 
reden in de gevangenis gezet. Zo werd door een 
hunner, de heer Posthumus Meijes, nadat hij weer 
vrijgelaten was, aan de kommandant van politie ge- 
vraagd, of deze de reden 00k voor zijn gevangenname 
kon opgeven. Deze wist het niet. De magistraat wist 
het 00k niet, en toen hij bij de Minister kwam, verwees 
deze hem weer naar de kommandant terug! En dan 
zegt men nog, dat wij nooit een beter regering kunnen 
krijgen. Spreker zou het de grootste schande voor 
Zuid-Afrika vinden als wij geen beter regering konden 
samenstellen. Het volk was moreel zo gezonken, dat 
men in slaafse onderwerping te bang was z ’n mond 
open te maken tegen onrecht. Het volkskarakter was 
door de regeringspraktijken zwak en slecht geworden.

Overal trof men spioenen onder z’n eigen volk, 
die door de regering er op na gehouden werden. 
Spreker noemt een voorbeeld waarin men twee uur 
lang tevergeefs getracht heeft een zaak tegen een per
soon te maken, waarbij hem b.v.b. gevraagd was, of 
hij in Augustus, dus lang voor de ,.protest zaak” , in de 
straat met wijlen Generaal Beijers en Ds. van Broek- 
huizen had gesproken! Men had ons volk gekom- 
mandeerd om een aanvallende oorlog te beginnen, 
waar het volk de oorsprong totaal niet van kende.

Immers men had in Z.A. slechts sympathie van de 
Duitsers ondervonden en de reden waarom Engeland 
de oorlog begon, was het Afrikaane volk nooit duidelik 
gemaakt. Waar de Yerdedigingswet spreekt van ver- 
dedigen, had de regering het volk gedwongen tot een 
aanvallende oorlog, met 'het doel om te annekseren. 
Het heette dat men opgekommandeerd was om de rebel- 
lie van Maritz te onderdrukken, maar hoe kwamen de 
troepen dan in Windhoek uit? •

Een andere bewering was, dat de Duitsers ons 
hadden aangevallen. Maar hoe rijmde men het dar. 
dat de Duitsers op 19 Augustus bij Nakob zogenaamd 
aanvielen, terwijl op 10 Augustus door de regering 
reeds beloofd was D.Z.W .A. te zullen aanvallen? (ap
plaus). Dat dit alles toen aan het volk niet bekend was, 
toont de eerlikheid van de regering!

Bovendien had men de zware lasten van de ekspe
ditie voornamelik op een zeker deel van de bevolking 
laten drukken. De Rand, waar men zo voor de ekspe
ditie was, werd niet gekommandeerd, 00k niet in 
Pretoria, dorpen waar men tans zo druk snelvuur 
kanonnen bijeen kollekteerde. Dc buiten-districter. 
hadden het spit afgebeten.

Tans moet men zorgen dat diezelfde mensen, die 
altoos ’t spit moesten afbijten, 00k de wetgeving kun
nen doorzetten. Een Engelsman, lid van Enslin’s 
Horse, die niet wilde meegaan, werd niet naar Upington 
gestuurd. Hij werd eenvoudig met rust gelaten. Stem 
uit hct publiek (wat omtrent het Blauwboek). Spreker 
meende dat voldoende bewezen was dat al zeer weinig 
waarde kon worden gehecht aan de beweringen in dat 
boek. Spreker achtte het een schande dat dit boek 
gepubliseerd was toen de zaken voor dc Hoven nog 
hangende waren.
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De schandelike verkrachting van de wet was voorai 
geblekcn in het treurig geval van wijlen Josef Fouric. 
Wat Dr. Gey van Pittius voor dc krijgsraad heeft ver- 
klaard, herhaalde spreker nu weer, n.l. dat volgens zijn 
opinie en die van zijn kollega’s, de krijgsraad geen 
recht had hem te straffen. Een appêl in het Hoge Hof 
was onmogelik gemaakt. Men heeft willen beweren 
dat wij minachting voor ’t Hoge Hof hebbcn, maar er 
is zeker geen groter minachting dan om het Hof de 
kans tc bencmen ’n vonnis te geven of oordeel uit te 
spreken. (Geroep van : moord ! moord !) De veroor- 
declde die onder dc Verdedigingsmacht werd opgc- 
bracht, had volgens die Wet hct rccht om.de notulen 
van de Krijgsraad te krijgen, maar dit werd onder de 
krijgsraad weer geweigerd. (Geroep: schande!)

In de oproerzaken die voor de speciale hoven ware* 
gebracht, had men geen recht op nppel. Drie zaken, 
die toevallig onder de gewone wet vielen, werden bij 
appêJ alle drie gcw’onnen. Maakt die niet tamelik 
duidclik dat er tegen de veroordeelden feitelik niets in 
te brengen was. Iemand in Durban die durfde ver- 
klaren dat hij nict geloofde dat de Kussen in Berlijn 
zouden komen is veroordeeld tot ^,5 boete. Was die 
man toen geen profeet? Maar hij mocst zoal-s zovele 
profeten lijden. (Toejuichingen).

In andere landen betekent de krijgswet, dat men 
de macht uit dc handen van de civiele autoriteiten over- 
handigd aan de militaire autoriteiten, hier had men 
de macht uit de handen vn de civiele autoriteiten gc- 
nomen en aan zichzelf overhandigt!

Als veldheer blijft onze minister partijlcidcr, dus 
is het begrijpelik hoe de tegenstanders daar de dupe 
van worden. In geen cnkel land kent spreker zulk cen 
gruwel. Zo’n regering behoort.niet aan het hoofd van 
zaken te staan, zelfs niet in een dorpje dat ’n 6d. belas- 
ting opbrengt. De regering heeft tans de verinetelheid 
te verklaren, dat de Unie nooit het Duitse gebied zal af- 
geven. Zeer begrijpelik! De Unie heeft het niet en 
kan het dus 00k niet afgeven. Dat is even dwaas als 
een man die geen plants heeft en die vcrklaarl: ,,lk
zal geen transport van die plants geven.”

Onlangs zeide de heer Koos v. Heerden op een 
vergadering, het Duitse gebied behoort aan de Unie. 
Toen men hier tegen opkwam, zeide hij: Nu ja, maar 
het wordt toch door de Unie gcadministreerd. Is een 
agent, die uw geldzaken administreert, de eigenaar 
van uw geld? Volgens het Witboek heeft dc Rijks 
regering de beschikking over D .Z.W . aan zich bchou- 
den tot na de oorlog. Hct is nu onmogelik tc zeggen 
wat zal gebeuren. Men ziet dus tans hoe gevaarlik het 
is geweest zich met de veldtocht of strooptocht (uit het 
publiek ,,rooftocht” ) in te laten. Het is tijd dat het 
volk paal en perk gaat stellen aan zulke daden, door 
goede wetten. Enige dwaas kan regeren met een 
krijgswet. Maar wat als de losbarsting komt?

Wie gaat de ^20,000,000 schuld betalen? De 
enige billike oplossing die spreker ziet, is, dat de Rijks 
regering dit bedrag betaalt. Die had het voordecl. Wij 
gaan het niet betalen! Spreker denkt dat dit punt cen 
van de verkiezings-leuzen van de N'ationale Partij zal 
zijn.

Botha heeft onlangs op ’n vergadering gezegd, dat 
zijn regering voor de vreedzame samenleving tussen 
alle delen van de bevolking staat. Spreker had z’n ogen 
eens moeten uitwrijven toen hij dat la s! De werk- 
stakers, de koelies, de rebellen, zijn hier dc bewijzen 
van! Was het 00k een pogen naar vreedzame oplos
sing toen Botha generaal Beyers bij Kommissiedrift 
aanviel, terwijl hij wist dat Beyers wilde onderhandelen.

De toepassing van straf was 00k onevenredig. 
Spreker vergeleek de straffen aan de brandstichters op- 
gelegd en die over de rebellen voormannen uitgsproken. 
Minister de Wet (niet Generaal de Wet) waarvan men 
zoveel verwacht had was gewogen en te licht bevonden.

Het grote doel van een regering moet toch zijn, de 
bevolking onder goede levensomstandighcden op eigen 
bodem zich te doen ontwikkelen. De regering wilde 
echter nu de mensen naar D.Z.W .A. laten trekken en 
zich daar vestigen. Dit zou nog een vcrmetelheid zijr>.

De grote reden van dit alles moest men zoeken in 
het bondgenootsehap (geheim of openlik) dat de rege
ring met de kapitalisten had.

De Nationale Partij zou:—
iste De rust en vrede in het land herstellcn, door 

nmnestie te geven aan de politieke gevangenen, niet 
omdat wij de fouten niet willen zien, maar omdat wij 
menen dat de regering hen daartoe gedreven heeft. 
Daarom willen wij die fouten vergeven. Zolang die niet 
gebeurt zal er geen vrede komen in het land.

2de Verbctering brengen in de rechtsplegin" geen 
speciale hoven meer. Onze gewone rcchtspleging is 
meer dan voldoende.

3de Aan de krijgswet paal en perk te stellen. Wil 
men iemand onder de krijgswet arrestcren, dan moet 
er een beschuldiging wezen.

4de De verdedigingswet wijzigen, of nog beter op- 
heffen, en een nieuwe wet voorbrengen, zodat geschic- 
denissen als Upington niet meer kunnen voorkomen.

5de De verantwoordelikheid van de ministers uit- 
breiden met betrekking tot: (a) de siviele dierist, (b) 
de spoorwegen, (c) de Prokureur Generaal. De minis
ters zelve behoren de verantwoordelikheid van die 
departementen te dragen. Spreker zou willen aanbe- 
velen onder-ministers aan tc stellen, die altoos op hun 
kantoor kunnen zijn en niet op kosten van het land 
behoeven rond te reizen voor elektic kampagnes.

6de De inlijving van Rhodesia onder de Unie niet 
goed te keuren zonder de wil van de bevolking van dc 
Unie zowel als Rhodesia. Ook niet onder een krijgswet 
zoals D.Z.W .A.

“de In de arbeidskwestie dezelfde sympathie aar. 
de arbeiders te schenken, die tot nog toe alleen de werk- 
gevers hadden ondervonden. Het aanstellen van een 
arbeidsraad zou hiertoe nodig zijn. De regering had 
getoond alleen voor de grote grondbezitters en kapita
listen sympathie te hebben.

8ste De profijten van de mijn-industrie aan land- 
bouw, besproeiingswerken enz. te besteden.

Bij alles moest de nationale geest op de voorgrond 
treden. De belangen van Zuid-Afrika moesten voor- 
gaan, en als het Rijk iets eist, dat in strijd is met die 
belangen moest men het eenvoudig weigeren. Spreker 
kende zelfs geen andere belangen dan Zuid-Afrikaanse 
belangen (applaus).

9de De taalrechten beslist handhaven en met klem 
uitvoeren voorai in de buiten-distrikten. Indien de 
Nationale Partij in de meerderheid komt, zal men 
binnen zeer weinig maanden de ambtenaren tweetalig 
maken ! Voorai in de buiten distrikten eiste men sym- 
pathieke ambtenaren.

tode In de steden het wegzinkend deel der bevol
king opheffen waar tot nu toe geen hand naar uitge- 
stoken was. Voor spreker was het meer waard de 
armen op te heffen uit hun morele degeneratie, dan de 
rijken nog rijker te maken. Hieronder viel ook de 
schandelike drankwet.

1 ide De gevangenissen laten bezigen om zelfrespekt 
bij de mensen terug te doen keren, niet om hen al hun 
zelfrespekt te doen verliezen. Was de behandeling Dr. 
Steenkamp aangedaan geen schande geweest?

i2de Industrieen bevorderen, en de inlandse indus- 
trieen die doodgebloed waren weer ophelpen.

i3de Het kind een ehristelike nationale opvoeding 
geven.

Men beschuldigde de nationalisten, dat zij de bur
gers, die naar D.Z.W .A. waren gegaan, voor kakies 
uitgeseholden. Wie had dit de minister verteld, of was 
het zijn eigen geweten dat sprak? Spreker zou het
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nooit eon man verwijten. dat hij naar D.Z.W .A. was 
gegaan. Alleen die voor de meerderc glorie van de 
Empire er zich op beroemden. Hij was er van ver- 
zekerd, dat velen van hen, die naar D.Z.W .A. waren 
geweest, bij de Nationlisten zouden staan.

In de Volkstem was een schandelike bewering gc- 
daan, n.l. dat de nationalisten Gcnl. Hertzog overboord 
hadden geworpen. Nimmer zouden de Transvalers zo 
ondankbaar zijn. De Xationale Partij was fedcraal en 
dus werkte Generaal Hertzog meer in de Vrijstaat, 
vandaar dat men tans minder van hem hoorde, maar 
ondanks enkele kleine foutjes die elk mens, en dus ook 
Generaal Hertzog aankleven, was hij altoos de rerhte 
kampioen voor de nationale volkszaak geweest, en zou 
men hem dan nu met ondank belonen? Zondcn Gene
raal Hertzog’s optreden zou de nationale geest nimmer 
zo ontwaakt zijn. Men hoopte die dankbaarheid vroc- 
ger of later te kunnen tonen.

Zonder de ontwaking van de nationale volksgocst 
zou ons volk lot waterdragcrs en houthakkers zijn gi- 
maakt, doch God hceft dit verhocd (daverende toe- 
juichingen).

Hierop werd staandc ecn motie aangenomen, diepe 
deelneming betonende aan de familieleden van wijlen 
Kapitein J. Fourie, Generaal de la Rev en Generaal 
Beyers.

* • •
De volgcnde spreker was de hcer Senator A. D. 

\V. Wolmarans, die onder luid applaus naar voren trad.
Spreker zeide weinig te zeggen te hebben na deze 

grote toespraak van de heer Roos, temeer nu 't Kon- 
gres veel zaken had te behandelen, en hij zich niel over 
de toekomstige politiek zou uitspreken, waar het Kon- 
gres nog over moest beslissen. Tcrugzicnde op 't 
Kongres van 26 Augustus 1914 werd tans wel bewezen 
dat de Nationale Partij rccht van bestaan had. Dit was 
te danken aan de verkeerde politiek van de regering 
gevolgd sedert 1907.

In zekere mate is spreker, en zijn alien, daarvoor 
mede-aansprakelik. We hebben de voormannen te 
blindelings gevolgd. God laat somtijds straffen toe en 
dat is ook hier gebcurd. Een beschaafd volk als het 
Transvaalse kan niet geregeerd worden als Rusland—  
voordat het onze bondgenoot was (gelaeh). Ook in 
Rusland is de uitbarsting gekomen in de vorm van ecn 
revolutie. Hetzelfde is hier gebeurd. Wij betreuren 
wat er gebeurd is. Voor wie? Alleen voor de eer van 
bet Britse rijk. Het volk kan zich niet op die wijze 
laten onderdrukken (hoor, hoor). Er is soheiding ge
komen tussen regering en volk. Toen is de uitbarsting 
gekomen in kleine klompjes. In de katikiis zegt de 
regering wat de Parlementsleden moeten doen. Weini- 
•gen hielden rekening m et’t volks gevoelen. Ze hebben 
zelfs gezegd dat ze tegen de opinies der kiezers stemden 
Dat is bedrog jegens het volk (hoor, hoor). Het Trans
vaalse volk is gebouwd op het voorgeslacht, godsdiep- 
stig en nationaal. Waar is in Smuts’ onderwijswet 
iets daarvan? Spr. heeft gevochten met anderen tegen 
het stelsel om ’t volk godsdienstloos en totaal Engels 
te maken, in het hoofdkomitee van C.N.O. Doch dc 
vice-voorzitter maakte 'n wet waarvan Lord Milner de 
vader was. Spreker had ernstige kwesties met generaal 
Smuts. Generaal Botha legde dat bij. Generaal Smuts 
zei ,,wacht tot 1908” en beloofde verandering. Toen 
kwam 'n kleine verbetering. Spr. eiste meer, maar 
generaal Smuts raadpleegde George Farrar. Er kwam 
ontevredenheid. Onderdrukking leidt tot ontwaking. 
De Zondagswet is ook ’n aanleiding. De regering ging 
tegen het woord Gods en liet te veel toe op Zondag. 
Dat is zondigen tegen de natie en Gods wet.

Zonder de ekspeditie naar D.Z.W .A. zou er gocn 
rebellic zijn geweest (luid applaus). Spr. wil zich niet 
uiten o v e r ’t recht handelen of niet door de gewapenden 
maar toen tot de ekspeditie was bcsloten en het volk

ontevreden werd, zond generaal Botha cirkulaires 
rond: We zullen alleen vrijwilligers vragen. Net daar- 
na was er krijgswet. Het was niet om Maritz. Er was 
n.l. al gekommandeerd voordat het Parlemcnt ooit be- 
sloten had (luid applaus).

Het volk werd bedrogen. De la Rcy en Beyers 
zouden nog leven als er gecn ekspeditie geweest was—  
daarvan was spreker overtuigd (langdurig applaus). 
Indien men vroeg hoe hij zulks overeen kon brengen 
met de opvatting dat ons leven in Gods hand is, dan 
antwoordt hij: Men kan zijn leven verkorten, doch niet 
vcrlcngen !

Het volk is de afgrond ingestort en de Nationale 
Partij kwam om nog te redden wat nog te redden is. 
Spr. ziet geen kans om het volk te redden. Hij is 
daartoe niet sterk genoeg, maar evcnals David cn 
Goliath, zegt spr. ,,God zal voor mij strijden.”  Met 
die hulp hoopt men ’t volk nog te redden. Het is ver- 
gaan omdat het zonder kennis was.

Spr. wil slechts 'n minuut of tien spreken (gelaeh). 
In 'n paar trekken wil hij Joncn wat er te doen is.

Twee-stroom wordt gebruikt als beschuldiging van 
rassehaat. Dat is absoluut onbillik. Men wil de 
nationale stroom uitkeren en voeren in dc Engelse 
stroom doch God heeft elke rivier geschapen. Uitein- 
delik vloeien ze alle in elkaar. Dit is de beste politiek. 
Laat de Hollands-sprekenden en de Engels-sprekenden 
toch na wederzijdse hulp elk hun eigen politieke stroom 
hebben. Als de Engelsen tonen dat zij het goed menen 
met Z.A. krijgt men misschien later één grote partij.

Men kan de kleur van de luipaard niet veranderen 
(gelaeh).

Spr. heeft geen rassehaat. Hij heeft saamgewerkt 
voor de konsiliatie en dit getoond in 1893 toen ’n on- 
partijdige rechter mensen ter dood veroordeelde. Ook 
na 1912 heeft spr. met de toenmalige ,,Nationalisten” 
saamgewerkt. Maar. toen generaal Hertzog, die men 
beschouwt als de verpersoonliking van het Afrikaner- 
volk, niet kapitalisties en jingoisties genoeg was, werd 
hij uitgezet ten bate van één Imperialist of jingo— men 
noeme het zo men wil. Dit was de dank voor de kon
siliatie.

Op 10 Okt. 1914 is te Pretoria in het Opera-gebouw 
rassehaat bewezen. Men respekteert de President nog, 
maar toen men over hem wilde spreken werd ’t belet. 
De Regering heeft nu alle jingo’s op haar hand. Zif 
steunt op de mensen die te P.M.Bg opstand dreigden. 
toen de venster-ingooiers vervolgd werden. Zij steunt 
'n water en melk politiek, op ’n gebroken riet, zoals 
bleek met Fitzpatrick’s overwinning van Botha in 
1910. Ongeveer 16 pCt. der ambtenaren is Hollands- 
sprekende (geroep: schande). Een Hollandse regering 
behoort gelijke rechten ook op dat gebied te geven. 
Bijna geen enkele Hollands sprekende is magistraat gc- 
worden, ofschoon men bekwame mensen heeft. Recht 
verteert ongerechtigheid en men moet proberen ’n 
meerderheid te krijgen, indien mogelik.

Spr. is eerstens Transvaler, tweedens Afrikaner in 
de Unie en derdens Brits enderdaan omdat God dit 
over hem beschikt heeft (gelaeh en applaus).

Hij is geen vreemdeling en men kent zijn politiek.
Op ’t Room-Kongres (gelaeh) verwachte men hulp 

van Dr. Krause tot heling. Hij noemde generaal Hert
zog op lage wijze 'n brakhondje en beledigde de gene
raal. Tans doet Dr. K. 'n voorstel tot samenwerking. 
Weliswaar kan men vrienschappelik samenleven als 
buren, maar tans is ’t niet de gewenste tijd om eer» 
woord te spreken over schikken en samenwerking. 
Xccn: men staat nu pm te vechten en moet zijn manne- 
likheid tonen. Eerst na ’t gevecht zal ’t tijd genoeg 
wezen om bij te leggen (hoor, hoor).

Prinsipe is hoger dan partijbelang. Kalvinisties 
is dat als de Regering 'n last oplegt. men moet weten 
dat zij ertoe gerechtigd is. Als zij iets doet zoals be-
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schreven is in ,,Eeu\v van onrecht" door J. C. Smuts, 
zegt spr. ,,Ik doe zoals de mannen van Upington, voor 
wie ik 't meestc respekt heb."  Spr. is 2 maanden ge- 
interneerd, zonder dat redenen opgegeven werden. Gene- 
raal Smuts en de politie wisten de reden geen van beiden- 
(gelach). De Krijgswet is op de allerverrotste wijze uit- 
gcvoerd. Dit blijkt uit het feit, dat de Vrijwaringswet 
nodig was. Was alles behoorlik gegaan, dan was die 
wet overbodig. Nog nooit heeft spr. gehoord dat bloed 
vcrgoten werd zoals met de koelies in Natal en later 
met de staking in Johannesburg. Men schoot maar op 
de menigte inplaats van vrede te maken, zoals Presi
dent Kruger. De staking in 1914 werd veroorzaakt 
door 'n onrechtvaardige spoorweghandeling der Rege- 
ring. De heer Poutsma (applaus) liet 'n onderzoek 
instellen te Pretoria, en terwijl nog onderzoek gchouden 
werd ontskieg de Regering 70 spoorweg mensen. Dus 
onbehoorlik. De staking volgde, Krijgswet, het opkom- 
manderen en het schieten. Spr. zei toen: We staan 
aan de vnoravond van een burgeroorlog. Waar heeft 
men gehoord dat een volk werd geroepen om te vechten 
voor degenen die het volk verdrukten, zoals de Engel- 
sen in de Eeuw van Onrecht? (gelach en appl.) 't Be- 
stuur der Regering is gewogen en te licht bevonden- 
(luide. aanhoudende toejuichingen).

Op de-wand zag hij geschreven de woorden: Mene,
Mene, tekcl upharsin (luid applaus).

• • •

Dr. T. C. Visser wijst cr op hoc men Senator Wol- 
marans de Demostenes van de Afrikaners zou kunnen 
noemen. Spreker is too maal liever ,,pnddestoel-politi- 
kus" dan een onderdrukker van zijn natie.

Men moet oppassen voor de honingkwast van ,,de 
ongekroonde koning der Unionisten” , voor de stories 
van bloed en tranen en graven. . Dit zijn alles kaf- 
praatjes. Spr. waarchuwt tegen anneksatie van Rhode
sia . dat bankrot is. Onze bevolking is te klein om ’t 
gcbied zo ver uit te breiden. De plaatsen die generaal" 
Botha aan de mensen wil geven in D.Z.W . worden al 
minder naarmate de Russen door de Duitsers wordem 

■ geklopt (luid gelach). Eerst was het in Johannesburg 
10,000 later 5,000 en te Krugersdorp sprak hij in ’t 
geheel niet meer van plaatsen. De oorlog in Europa 
,,gaat g ’n oorwinning wees voor die allies nie. Dit 
gaat ’n draw wees. Julie weet wat ’n draw is (luid 
gelach). De Unie zal moeten betalen voor de schade 
die in D.Z.W .A. gedaan is. De mensen zullen belast 
worden dat ’t barst— met de rente op ,£(200,000,000. 
“ Hul set ’n landtax op onze plaatse” Dit betekent dat 
de plaats verkocht moet worden "ons sal hul vcg tot 
•die dood tegen grond belasting; kleingrondbezit moet 
onbelast blijven. Alleen op groot-grondbezit moot be
lasting komen. De Regering die niet naar de arbeider 
kijkt is geen steun waard. Spr. zegt; ’n man heeft geen 
baas behalve zijn eigen geweten. Spr. is tegen “ Vic
timisation”  (ap.).

Vervolgens worden door Adv. T. Roos versehei- 
dene telegrammen van gelukwensen zoals van Senator 
Marais, Volksraadlid v. Niekerk en de heer'Rhceder 
L.P. R. uit Boshof en sommigen in T ’vaal voorgelezen. 
Verjder leest spr. nog ’n brief voor van S. P. Erasmus.

Prok. Minnaar brengt de groeten en wensen over 
van genl. de Wet, Kemp en andere krijgsgevangenen. 
Zij zijn in de geest in het midden áer vergadering (luid 
appl.).

Om half een vcrdaagde het kongres.

DINSDAG NAMIDDAG.
Te 2 uur hervat het Kongres.
Door de Sekretaris wordt de lijst van de geakkre- 

•diteerde afgevaardigden voorgelezen, alsmede de No- 
tulen van het laatste Kongres te Pretoria gehouden.

Door de Voorzitter wordt een telegram van tre- 
•gelukwens van het Hoofd-bestuur van de Nationale

Partij in de Orartje Vrijstaat voorgelezen, dat met luid 
applaus begroet werdt.

De Voorzitter stelt aan de orde Punt een van de

BESCHRIJVINGSPUNTEN. 
n.l. de vrijstelling en amnestic voor politiekc gevange- 
«ien.

REDEVOERING VAN DE HEER H. S. WEBB.
Het punt wordt ingeleid door de heer H. S. Webb. 

Hij verklaart hoe hij al de grote zaken van de zoge- 
naamde rebellen heeft doorgezet. In het Hof is daar- 
bij wel niet voldoende uitgekomen. Hij durft te ver- 
klaren dat hij een beter besef, van de zogenaamde op- 
stand of rebellie heeft dan de meeste andere personen 
in Z.A. Als Engels Afrikaner (luid applaus) is hij in 
staat te spreken zonder dat van hem beweerd kan wor
den dat hij aan rassehaat lijdt (hoor, hoor). Het is 
tegenuoordig al so gesteld, dat zodra een Hollands 
sprekende Afrikaner voor zijn rechten opkomt men 
roept van rassehaat. Spreker is voor absolute recht- 
vaardigheid. Hij zal niet beweren dat de Nationale 
Partij de opstand geheel goedkeurt en verdient zeker 
niet de naam van Rebellenpartij. Om te pleiten voor 
amnestie aan de leiders moet men een reden hebben 
en die is er ongetwijfeld.

De geschiedenis van de rebellie begint in de on- 
eerlike politick van de voormannen der Z. A. P. reeds 
jaren geleden begonnen. Door de heer Senator A. D. 
W. Wohnarans is reeds gesproken over het blindelings 
volgcn van de leiders. Die leiders hebben altoos ge- 
zegd: Blijf" stil, 't is een kwestie van hoge politick, 
jullie kent het niet verstaan. We gaan dc Engelsen 
verncuken. Wij werken achter het gordijn” . Dat was 
altoos het mooie ekskuus als men beginsels wilde zien 
prijs geven. De mensen hebben het toen toegelaten, 
in de.veronderstelling dat men het door konsiliatie wel 
recht zou krijgen. Maar zowel de Engelsen als de Afri
kaners werden beiden ontevreden over hetgeen gegeven 
en genomen werd.

Spreker wijst op hetgeen voorgevallen is bij de 
aanname van de Verdedigingswct. Door Slim Jannic 
werd toen beloofd dat men alleen verdedigend zou op- 
treden en alleen dan buiten de grenzen van de Unie zou 
gaan, als er eerst een aanval op ons gedaan werd. Dat 
was de eis van het Volk en het was onnodig om nu met 
spitsvondige uitleggingen aan te komen. In Engeland 
had Generaal Botha allerlei grote beloften gedaan en in 
Augustus 1914 werd hij voor de keuze gesteld wie hij 
zou verneuken: de Boer of de Engelsman. Hij kon niet 
langcr dubbel spel spelen. Daar hij niet bedanken 
wilde, dompelde hij liever Z. A. in een bloedbad. (luide 
toejuichingen). Kommandant Alberts zou toen kastig 
vrede maken, maar toen Alberts verklaardc, dat, om 
dit te bereiken Gmeraal Botha moest aftreden, weiger- 
<de Botha dit en werd de rebellen leiders de eis gesteld 
zich binnen 3 dagen over te geven, indien men een 
bloedbad wilde voorkomen. Botha wist dan 00k goed, 
toen hij Pretoria verliet, dat er bloed zou vloeien, aau 
zijn Kommandanten wjerd voorgesteld 20,000 man on- 
•der de wapens te brengen: 5000 vrij willigers 8000 ge- 
kommandeerde burgers en 7000 man van de permanente 
verdedigingsmacht. Het heette dat deze troepen nodig 
waren om de opstand van Maritz te onderdrukken. Het 
is een leugen dat er alleen gekommandeerd werd voor de 
opstand van Maritz. Eerst na de gevechten bij Nakob 
en Schuitdrift werd het Parlement bijeen geroepen. Had 
Botha gehandeld zoals hem betaamd zou hebben dan 
had hij het Partement moeten voorstellen alleen vrij- 
willigers op te roepen evenals in de andere kolonies is 
geschied en anders had hij moeten bedanken. Hij ver- 
telde toen echter de grootste leugen die hij maar kon 
vertellen, omdat hij de leugen met een waarheid be-
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dekte. Op io Augustus had hij al beloofd D.Z.W .A. 
te zullen aanvallen, en liet hij het voorkomen of Engc- 
land het dringend gevraagd had. Dit was niet waar, 
Generaal Botha heeft dit telegram niet voorgelegd vóór 
in de tweede zitting van het Parlement in begin van dit 
jaar. Spreker blameert Engeland volstrekt niet maar 
heeft het daar alleen toegelaten.

Op 2i September werd te Lichtenburg een besluit 
genomen te eisen dat de regering van de aanval op het 
Duitse gebied moest afzien. Toen besloot Generaal 
Botha om alleen vrijwilligers te vragen. De verdedi- 
gingsmacht was toen al weg en ofschoon het besluit 
oorspronkelik misschien eerlik bedoeld was, was het 
zulks later ongetwijfeld niet. De regering wilde zich 
alleen dekken met een wetspuntje, maar zoiets is geen 
politick.

Op 23 September heeft de Regering weer een bru- 
tale leugen verteld. Terwijl Genl de Wet op Kopjes 
vergaderde, werd door de regering aan de Magistraat 
getelegrafeerd, dat alleen vrijwilligers voor de tocht 
naar D.Z.West gevraagd zouden worden. Op die- 
zelfde dag kreeg echter Maritz een telegram hem pelas- 
tende met de Aktieve Burgermacht tot steun van Genl. 
Lukin naar Warmbad op te trekken. Genl Smuts be- 
weerde later dat dit was om Maritz tot rebellie te for- 
ceren. Maar is het dan staatsmans manier om een 
bloedbad te beginnen? (luide toejuiching). Maritz is toen 
opgestaan. Op 12 October kwam de tijding daarvan 
hier aan. Mevr Maritz heeft aan Generaal Hertzog het 
antwoord d.d. 25 Sept, getoond en daarin deelde hij 
mede dat hij geweigerd had D.Z.W .A. aan te vallen 
omdat hij wist dat de Regering beloofd had, alleen vrij
willigers te zullen gebruiken. Generaal Hertzog heeft 
het antwoord van Maritz aan generaal de Wet laten 
zien.

Op 21 Sept, werd te Lichtenburg een Kommissie 
aangesteld om protestvergaderingen te organiseren. 
Op 2 Oktober sprak Generaal de Wet te Potchefstroom 
en werd hij door 't gepeupel met dode katten en rotte 
eieren gegooid. Op 13 Oktober zou men te Kopjes weer 
bijeenkomen om verder te besluiten. Op 12 Oktober 
kwam de tijding van de opstand van Marits en Generaal 
de Wet, die ou leeuw, kon de reden niet verdragen en 
ze i: 't geweer als het dan nodig is (hoor, hoor). Hij zag 
geen andere kans dan Maritz te helpen. Piet Grobler 
wilde het langs Konstitutionele weg liever zoeken en 
was voor het sturen van een deputatie. Liebenberg deed 
hetzelfde (geroep van: Boe, boe!) Ook Brand Wessels 
■ was daarvoor, en zo gebeurde dan ook. Al antwoord dat 
de deputatie kreeg was, dat Genl. Botha het betreurde 
dat men zich tegen het besluit van het Parlement ver- 
zette.

Kort daarop is er weer een verraderlike leugen ver
teld. Op 19 Oktober kreeg Genl. Hertzog van enige 
zijner vrienden te Upington het telegrafies verzoek om 
over te komen om te trachten Maritz tot inkeer te bren- 
gen. Genl. Hertzog gaf aan Generaal Botha hiervan 
kennis en bood zijn diensten aan om de vrede te her- 
stellen maar het antwoord van Botha was: W e onder- 
handelen niet met rebellen; alleen met geweld. Dit 
vond vooral bij de Engelsen weerklank, (gelach) maar 
op diezelfde dag— 19 Oktober, vroeg Generaal Botha 
aan Generaal Beyers om naar Maritz te gaan om vrede 
te maken! Wie van beiden heeft Generaal Botha toen 
belogen, Generaal Hertzog? Of wilde Botha dat Beyers 
naar Maritz zou gaan om Beyers zodoende ook te kun- 
nen beschuldigen van verraad?

Bij het opkommanderen naar D.Z.W .A. kwamen 
de ,,Gelijke rechten” toen .weer op de voorgrond als: 
,,Societas Conina.”  De Engelsen kregen de rechten 
om thuis te blijven en de Boeren kregen de plichten om 
te gaan vechten ! Spreker werd ook gekommandeerd 
(gelachJ. In Pretoria werd dus gekommandeerd. Spre
ker weigerde echter en de kommandeer order werd in-

getrokken. Als vrijwilliger had spreker wel willen 
gaan. Toen volgde leugen op leugen totdat de opge- 
kommandeerde burgers om raad en hulp naar Generaal 
Beyers vluchtten. Generaal Beyers handhaafde zolang 
hij kon zijn positie.

Op 27 September werd spreker door Generaal 
Beyers verzocht aan Generaal Hertzog te schrijven om 
geen toespraken te houden daar hij (Generaal Beyers) er 
zich buiten wilde houden en het volk wilde laten be- 
slissen. Hieraan voldeed spreker. Zelfs in het Opera 
gebouw had Generaal Beyers niet willen spreken maar 
Ds. van Broekhuizen had hem gezegd: Het is geen po- 
litieke vergadering maar een gewijd konsert en u heeft 
de President gekend. Na enige aarzeling had hij er 
toen in toegestemd.

Generaal Beijers werd overal vervolgd en bedreigd 
zodat hij dan hier en dan daar moest slapen (geroep 
van : schande!) Op 20 Oktober besloot Generaal Beijers 
naar buiten te gaan en veiligheid bij zijn eigen burgers 
te zoeken. Op 24 Oktober trok hij met Ds. van Broek
huizen te Steenbokfontein een dokument op dat als volgt 
Tuidt:— (Zie Blauw-boek).

Men ziet dus hij wilde geen rebellie maar een pro
test. Dat heeft hij ook bij de begrafenis van Generaal 
de la Rey gezegd.

Op 4 November had hij een onderhoud met Meintjes 
en deed hij een schriftelik voorstel aan de regering, 
waarin hij verklaarde dat indien men alleen met vrij
willigers naar D.Z.W est zou optrekken hij terug zou 
komen en bereid was voor een Hof te verschijnen. Spre
ker heeft hier een brief van Generaal Beijers d.d. 23 
November gericht aan Generaal Botha, doch onafge- 
leverd. Het was toen al te laat. Daarin schrijft hij:

Er werd dus niet gevochten voor onafhankelikheid 
doch geprotesteerd tegen de inval en tegen het ontne- 
men der vrijheid van het volk— geenszins tegen de Brit- 
se vlag. Men heeft het hier zwart op wit in het eigen 
handschrift van Generaal Beijers (luide toejuichingen).

In de Vrijstaat waren de zaken enigszins anders. Op 
22 Oktober hadden de burgers het antwoord van de re
gering komen horen en werd er besloten de zaak verder 
over te laten aan Generaals de Wet en Beijers, Gene
raal de Wet besloot toen, aangezien hij geen vergaderin- 
gen mocht houden, het onder de wapens te doen. Op- 
8 November reed Generaal de Wet met zijn burgers 
tot op 15 treden van de regerings troepen, zijn zoon 
Danie de Wet werd met een dum dum kogel dood ge> 
schoten de helft van zijn hoofd werd verbrijzeld. De 
burgers hadden van Generaal de Wet orders om alien 
ongeladen geweren bij zich te hebben. Maar toen liet 
hij hen schieten en joeg hij de regerings troepen tot 
bij Winburg. Onder het fluiten van de kogels kwamen 
C. Steyn en Fichardt hem vragen om vrede te komen. 
maken. Is het te verwonderen dat hij dit toen weigerde 
bij het lijk van zijn zoon?

Spreker geeft een omstandig verhaal van de ver- 
dere pogingen van de heren C. Steyn en generaal 
Hertzog om vrede te maken met Generaal de Wet. De 
Wet antwoordde dat hij zijn burgers niet verlaten zou, 
zonder een belofte van de regering. Hertzog wist deze 
te krijgen en keerde darmede terug maar toen had 
Generaal de Wet juist vernomen dat de regering troe
pen op 27 Oktober— terwijl de Wet bezig was geweest 
naar President Steyn te -aan— Generaal Beijers hadden 
aangevallen. Toen wilde Generaal de Wet zich niet laten 1 
overhalen tot een onderhoud met President Steyn, tenzij 
Generaal Beijers daarbij ook tegenwoordig zou zijn.

De regering heeft beweerd dat zij dit bericht niet 
op 30 Oktober aan Generaal Beijers kon overhandigen- 
omdat deze achter Pilandsberg was, maar diezelfde 
dag werd door de regering hier gepubliseerd dat 
Beijers door Alberts te Treurfontein was verjaagd. Op 
4 November ging Meintjes Generaal Beijers opzoekers 
op last van Generaal Smuts, doch de brief van Generaal
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de Wet bracht hij niet over aan Generaal Beijers!! De 
regering wilde vreedzame schikking.

Toch heeft Generaal Beijers getracht Generaal de 
Wet te bereiken.

Zonder aan te vallen trok hij over het treinspoor. 
De regerings troepen beschoten zijn burgers van achter 
maar hij liet hen niet terug schieten. Toen hij het 
gevraagde vrijgeleide kreeg begaf hij zich onmiddelik 
aaar President Steyn. Generaal de Wet wilde toen 
niet van een schikking weten en Beijers ging terug, 
achterjaagd door de regeringstroepen, tot hij zijr» 
leven verloor. Ziehier min of meer de geschiedenis. 
van de zogenaamde rebellie.

Spreker gelooft niet dat het volks karakter er door 
heeft geleden, en besehouwt hij de opstand als ene zegen 
van God, want men ging hard achteruit. De idealen 
begonnen weg te sterven, maar de opstand deed ze weer 
herleven. (luid applaus.)

De leiders zijn schuldig bevonden door het Hof aan 
Hoogverraad. Als wetspunt is dit misschien juist, oni- 
dat de rebellie medehielp om de aanval tegen het Duits 
gebied tegen te houden. Maar politiek drijft men niet 
op wetspuntjes.

Spreker wil niet beweren dat hij de opstand goed 
keurt. Hij zelf had paarden, geweren en ammunitie 
gehad en had dus als hij gewild had ook kunnen rebel- 
leren. Hij is echter tegen het gebruiken van wapenge- 
weld, maar in dit geval is de zaak door de regering ge- 
forseerd. Men had lijdelik verzet kunnen plegen, maar 
daarvoor moet men een koelie geaardheid hebben! 
(gelach).

Een gewone man slaat terug, of het nu volgens de 
Bijbel is of niet! Het mag onwenselik zijn, maar is ze- 
ker wel menselik! Bij velen stroomt h'et bloed zo warm 
dat ze niet in de tronk gaan zitten maar liever naar de 
wapens grijpen. Spreker is overtuigd dat de rebellie 
het gevolg is van de verderfelike konsiliatiepolitiek 
van de Botha-regering en dringt daarom aan op alge- 
hele amnestie voor de leiders en al de veroordeelden.

De heer L. E. Krause wenst de motie te sekon- 
deren. Ook hij durft vrijmoedig beweren, dat de rege
ring zelf schuldig is aan het in de tronk zijn van onze 
arme helden van het verleden. Generaal Smuts durft 
verklaren dat hij voor de oorlog van 1899 geen Trans- 
vaals burger was! moet hij dan door de Engelsen 
géstrafd worden als rebel? Of is het misschien een on- 
waarheid dat hij geen burger was? (gelach). Hij 
meent dat alle leden van de Partij alles moeten doen 
wat in hun vermogen is om amnestie voor de veroor
deelden te verkrijgen. Met algemene stemmen wordt 
dit punt van de agenda aangenomen.

Na een korte schortsing hervat het Kongres te 4.30 
de zitting.

De Voorzitter maakt verschillende medelingen be- 
kend in verband met kleine konferenties tussen afge- 
vaardigden van enkele afdelingen in het Hoofd Komitee.

Ds. DE KLERK.

Ds de Klerk van Potchefstroom is blij over de his- 
toriese toespraak van de heer Webb. Al de daarin 
genoemde gegevens wezen op één punt n.l. dat de 
•opstand het gevolg was van de onvoorzichtige stap 
van de regering om de burgers op te kommanderen 
voor de aanval op D.Z.W . Spreker is van dezelfde 
•overtuiging en wil zich korteliks nog bepalen tot het 
punt: ,,waarom de bevolking zo tegen dat opkomman- 
•deren was.”  De Engelsen kunnen daarvoor geen op- 
lossing vinden. Ook het hoofd van de Z. A. Partij—  
spreker kan hier niet zeggen Generaal Botha maar zal 
maar zeggen ,,General”  Botha— kan dit niet begrjipen. 
Xatuurlik niet, dit zal hij ook nimmer zolang hij op de

tans door hem ingeslagen weg voort bliift gaan. AY as 
hij nog de Botha van 1899 dan had hij het wel geweten. 
Bii de bevolking bestond er nog respekt voor hun land 
•en hun tradities. Bij Botha kon zoiets niet meer op- 
gewekt worden hij wect alleen te praten van de weg 
van ,,zijn plicht!” Botha had niet zecr gekregen toen 
■ een Engels oorlogs schip naar hem genoemd werd. Een 
bekend geleerd schrijver Dr. A. Kuyper had daar 
omtrent geschreven dat hij niet kon begrijpen dat Gene
raal Botha niet uitgeroepen heeft ,,Spaar mij toch die 
smarte” . Het volk voelde wel die smarte! En daarom 
was het tegen de ekspeditie naar D.Z.W .A. Nog maar 
13 jaar geleden hadden de burgers rond gevlucht, ge- 
jaagd en achtervolgd door de destijds vijandelike En- 
gelse troepen. Toen men na de oorlog naar huis keerde 
had men zijn woningen afgebrand, zijn kraal leeg ge- 
vonden en de dierbare vrouwen en kinderen op de kerk- 
hoven van de konsentratie kampen en tans vroeg men 
<lat zelfde volk de wapens op te nemen en voor Engeland 
te gaan vechten. Daarvoor had de Afrikaner te veel 
zelfrespekt! Neemt aan dat Engeland ondergaat (ge
lach en applaus) en Duitsland de overwinning behaalt 
(applaus en hoera geroep) zal een van de Engelse vrien- 
<len zelfs na 25 jaar er over denken om voor Duitsland 
de wapens op te nemen? Als dat zo was, zou spreker 
geen respekt voor een Engelsman hebben. Elk volk 
heeft het heilig recht om een nationaal gevoelen te be- 
zitten ook al is het overwonnen. En dat deel van het 
*:olk, dat dit gevoelen hoog houdt, dient gerespekteerd 
te worden. Het volk zou doodstil, lijdelik loyaal ge- 
bleven zijn, indien de regering door haar optreden het 
niet tot een desperate opstand had gedreven.

Generaál de Wet— een man zoals wij er maar e e n  
hebben— (luide toejuichingen) zit in de tronk. De ander 
die geen voeling hield met zijn volk, wordt opgehemeld. 
Onze vrouwen en zelfs 80,000 vrouwen in Nederland 
hebben om genade voor hem gevraagd en mijn respekt 
voor Zuid-Afrika zal moeten dalen als de tronkdeuren 
voor hem gesloten blijven. Van vrede en rust kan geen 
sprake zijn zolang Generaal de Wet in de tronk blijft 
al moesten er ook tien van ons in zijn plek gaan zitten. 
(Luide toejuichingen).

De heer Roux van Johannesburg verklaard nog 
nooit zulk een prachtige vergadering te hebben bijge- 
woond, die feitelik het gevolg is van de losbandige 
politiek van de regering.

In een zakboekje sehreef hij eens Rebel van 1908 
a f !

Hij leest een brief voor van wijlen Generaal Beijers.
Spreker was bij de Kleinfontein werkstaking en 

geeft een breedvoerige uiteenzetting van die werksta
king. Hij heeft toen met dinamiet patronen in zijn zak 
rond gelopen om Generaals Botha en Smuts op te 
blazen.

De Voorzitter onderbreekt de spreker en wijst de 
vergadering er op dat dergelijke geweldplegingen geheel 
en al indruisen tegen de gevoelens van de Nationalisten.

Spreker gaat voort nog verscheidene punten aan 
te halen maar vindt weinig aandacht bij de afgevaardig- 
den en besluit dan ook eindelik zijn aanspraak.

De heer P. W. Joynt van Zeerust zegt dat hij 
dankbaar aan Generaal Botha is, want die heeft van 
hem een Afrikaner gemaakt zoals er wellicht geen 
tweede in de zaal is.

In 1914 heeft hij Generaal Botha gewaarschuwd 
dat het vuur in het bos was en het antwoord was: Ach, 
allemaal laffe stories.

In September kreeg hij een telegram dat hij bij 
huis kon blijven maar wordt tegelijkertijd door de 
Veldkornet opgekommandeerd. Hij wist niet waar zich 
aan te houden en werd eindelik gevangengenomen en 
in de tronk te Zeerust gehouden, daarna naar het Duitse 
kamp te Pietermaritzburg gebracht, toen in de onder- 
grondse cellen op Marshal Square gezet, later naar 
Pretoria gebracht, van daar naar Beaconsfield, toen
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weer naar Johannesburg en cindelik losgelaten en huis 
toe gezonden.

Als reden voor het verlenen van amnestic wijst hij 
er op, hoe, toen in 1809 Spanje tegen Napoleon rebel- 
leerde Engeland Spanje had ondersteund. Toen in 1906 
Dinizoeloe beschuldigd stond van rebellie was er een 
advokaat uit Engeland gestuurd om hem te verdedigen. 
Men zag hier dus het verschil tussen blank en gckleurd ! 
Dinizoeloe kreeg maar 4 jaar en werd al heel spoedig uit 
de tronk gehaald, kreeg een prachtige plaats present en 
£500 toelage per jaar en later een koninklikc begrafenis 
die £226 gekost heeft. En welke begrafenis krecg onzc 
Generaal Beyers? Vergelijk de behandeling die wij 
Afrikaners als politieke gevangencn krijgen, bij die 
van een Zoeloe. N'eemt de koelies, die ook in vcrzet 
kwamen ! Hoeveel werden er in de gevangcnis gczct 
en wie betaalde de schade? Van Staatswege werden 
hun grieven weggenomen en 33000 koelies vrij gesteld 
van het betalen van belasting. Wij moeten allcs betalen 
en de koelies kregen nog £100,000 per jaar persent. 
Bij de werkstaking in 1913 was er ook veel schade en 
werd zelfs .£.47,500 aan de strike breakers betaald en 
al die schade moesten de belasting betalers betalen. 
Maar dat noemde men ,,High politics” .

Het was een schande voor God dat men gedurende 
de werkstaking negen mensen had durven deporteren. 
De regering trad tegen de rebellen op als publieke ver- 
volger en pleitbezorgcr voor hen die de onmogelikste 
civiele eisen indienden. Maar de brandstichtcrs worden 
niet vervolgd.

De heer Webb wenst nog de volgcnde toelichting 
op zijn vorige rede te geven: Ten iste heeft de heer
Neser in een toespraak te Klerksdorp gezegd dat vol- 
gens Minister de Wet, de brandstichters ontslagen wer
den van rechtsvervolging, omdat de getuigen weigerden 
om tegen hen to getuigen. Gister was voor de Magis- 
traat de jonge v. Nikkelen Kuyper tot 7 dagen gevan- 
genisstraf veroordeeld omdat hij weigerde op grond van 
gewetens bezwaren getuigenis af té leggen, onder mede- 
delingen dat hij daarna weer zou worden opgeroepen en 
zolang gestraft tot hij gedwongen zou zijn, zijn getui
genis te geven. Zijn appêl is van de hand gewezen. 
JGeroep: Hoe oud is hij?) Hij is 19 jaar en toen ik hem 
vroeg om toeh maar een getuigenis af te leggen, zei
hij mij: Ik heb er gewetens bezwaren tegen en zal het 
dus niet doen!

Ten tweede hebben de rebellen naar schatting onge- 
veer £200,000 schade veroorzaakt hetgeen gedekt zal 
worden door de Helpmekaar verenigingen. De brand
stichters veroorzaakten ruim £2,000,000 schade en die 
behoeven niets te betalen. Bij het gevangen nemen van> 
de rebellen werd in vele gevallen aan de rebellen alles 
ontnomen, zonder dat hen kompensatie werd gegevem 
en hun goed gebruikt voor de ekspeditie naar D.Z.W .A. 
Een van de rebellen leiders waren 513 paarden en muilen 
ter waarde van ongeveer £17,000 afgenomen, maar 
later werd hij nog bovendien gedagvaard voor £560- 
waarde voor door hem gekommandeerde paarden enz.

Dit zijn punten die het Afrikaner hart zeer ma’ken. 
Hij spreekt hier als Engels Afrikaner.

Van het daareven aangehaalde van die dynamiet 
geschiedenis wil hij niet weten. Zulke dingen werpt 
een Afrikaner van zich. Als mooi voorbeeld kan hij 
vertellen hoe op de vergadering te Lichtenburg een 
officier aan Generaal Beijers aanbood met 400 man 
Generaals Botha en Smuts gevangen te nemen en dan te 
publiceren dat Generaals Botha en Smuts de leiding van 
de rebbelie op zich hadden genomen. Het antwoord' 
van Generaal Beijers was toen geweest: Dit is oneer-
lik, onnodig en ongewenst en wordt jc dus door mij- 
verboden !

De heer Webb herhaalt nu de motic voor 
AMXESTIE

luidende:—
Dit Kongres besluit dat het wenselik is, algemene 

amnestie aan politieke gevangenen te verlenen en dat 
de diskwalifikaties van alle zogenaamde rebellen weg
genomen worden, ’t welk ook aan ’t programma der 
Partij voor de k’omende elektie zal toegevoce’d worden.

Gesekondeerd door de heer Krause wordt dit voor- 
stel met algemene stemmen aangenomen.

De Voorzitter stelt tans aan de orde het tweede 
beschrijvingspunt n.l.

,,dat het hoofdkomitee zich in verbinding stelle 
,,met de hoofdkomitees der Nationale Partijen- 
,,in de andere Provincies om een hoofdbestuur 
,,voor de Unie in het leven te roepen en dat zulk 
,,een Hoofdbestuur een algemene Parlementairc- 
..Leider kiczen zal.”

\ a  enige diskussies, waarbij door enkele afgevaar- 
digden wordt aanbevolen nog geen Parlementaire leider 
te kiezen voor de verkiezingen zijn afgelopen, wordt 
het voorstel van het Hoofdbestuur aangenomen.

NATIONALE BLADEN.
Aan de orde punt drie n.l. het ondersteunen van het 

binnenkort te verschijnen blad : ,,Ons Vaderland” .
De heer Joynt (Zeerust) verklaart er zich tegen om 

een dergelijk besluit te nemen. Men beschuldigt de 
Botha-Smuts regeruig dat zij partijdig is en enkelen 
voortrekt, maar dit besluit zou hetzelfde tengevolge heb
ben. Als het nieuwc blad de ondersteuning verdient, dan 
verdienen zeker de bladen ondersteuning die gedurende 
de afgelopen maanden zoveel voor de Nationale zaak 
gedaan hebben. Spreker is voornemens ,,Ons Vader
land” te gaan ondersteunen, maar is tegen het besluit 
dat schade zou doen aan bladen als ,,De Spectator”  en 
,,Het Volksblad” , die de baanbrekers zijn geweest voor 
de Nationale zaak.

De Voorzitter, de heer Roos, zegt dat het besluit 
volstrekt niet bedoeld is om de andere bladen nadeel te 
berokkenen. Het Volksblad en vooral de Spectator 
hebben enorm veel voor de Nationale zaak gedaan en 
zou men nimmer ondankbaar tegenover die bladen wil- 
len zijn. Hij geeft het woord aan Prof. Kamp, die a.s. 
Redakteur van Ons Vaderland, die in het kort een en 
ander zegt omtrent de geest die het blad zal regeren. 
Het zal geen eng partij-orgaan zijn, maar een vrije koe- 
rant met nationale beginsels.

De heer C. A. de Buisson wil gaarne weten of de 
heer Oost en ,,Het Volk”  nu maar vergeten worden. 
De heer Webb verklaard dat de heer Oost helaas in de 
gevaneenis is en ,,Het Volk” geamalgamcerd is met 
,,Ons Vaderland” .

De heer Malan wenst ook dat ,,De Burger”  zal 
ondersteund worden en alle andere natioale bladen.

De heer Rood meent dat men één officieel blad van 
de Partij moet hebben, zoals dê Volkstem het orgaan 
van de Z. A. Partij is. De heer Roos deelt mede dat 
de Direktie van ,,Ons Vaderland”  geweigerd heeft het 
officieel orgaan van de Nationale Partij te zijn. Later 
zal men dit wellicht kunnen vragen.

Besloten wordt: dat alle nationale bladen zoals r 
,,D e Spectator” , ,,Het Volksblad” , ,,Ons Vaderland”  
en ,,De Burger”  ondersteund zullen worden, welk be
sluit met een paar tegenstemmen wordt aangenomen.

Op voorstel van de heer Joynt wordt een motie van 
sympathie met de gevangenen aangenomen, onder de 
dure belofte, dat door de leden van de partij geen steen 
onaangeroerd zal blijven, om hen invrijheidstelling te 
verkrijgen.

De Voorzitter deelt mede dat er een dames kollekte 
in het belang van de Partij zal worden gehouden. Hij 
wijst erop dat de vergadering haar deelname met het 
lot der gevangenen heeft betuigd, maar dat deze alleen 
op konstitutionele wijze kunnen worden vrijgemaakt.

De vergadering verdaagt om 6 uur n.m.
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DINSDAGAVOND.

Om 8 uur hervat het Kongres de zitting.
De Voorzitter stelt aan de orde beschrijvingspunt 

4 en geeft aan de hand het ledental van het Hoofdbestuur 
van 13 op 20 te brengen. Een lange diskussic ontspint 
zich.

Iemand stelt voor, d a t ’t ledental tot 21 gebracht 
wordt. De hr. Fourie sekondeert en dringt erop aan 
dat de hele pronvinsie vertegenwoordigd moet zijn.

Prof. Duvenage van Potchefstroom wijst erop, dat 
of men ’t ledental vermeerdert of mannen herkiest, de 
bestuursleden die in moeilike tijden aan ’t hoofd waren, 
nu niet mogen over ’t hoofd gezicn wordcn. En wat 
zal men doen omtrent tie leden die in de gevangenis 
zitten? In de Knap was men tegen de rebellie geweest, 
totdat Fourie doodgeschoten werd. Toen was er ’n 
herleving van de nationale beginsels gekomen (hr.hr.). 
Men moest die grote mannen in ’t hoofdkomitee hebben 
en niet teruggehouden worden door vreesachtigheid 
dat ’t de Partij zal kwaad doen. Gcnl. de Wet en zijn 
medelijders behoren tot de grootste mannen die Zuid- 
afrika in honderde jaren voort gebracht heeft. Of- 
schoon ze geen aktief deel in de werkzaaniheden nemen 
kunnen, men geve hun ’n plaats in ’t komitee als ere- 
leden. Ten slotte wil spr. nog 'n wenk geven; men 
moet toch vooral toezien dat de buiten distrikten ver- 
tegenwoordiging krijgen op ’t komitee.

De hr. Pretorius van Fordsburg maakt erop op- 
merkzaam dat op de Witwatersrand 22 kiesdistrikten 
zijn en op ’t platteland 23. Die twee moeten dus ge- 
lijke vertegenwoordiging hebben. Wat de gevange- 
nen betreft, die zullen zij binnen ’n paar maanden 
vrijmaken (applaus,) maar alleen door hun stem Botha 
en Smuts moeten er uit (applaus) en de Nationale Partij 
zal hen eruit stemmen. Spr. eindigt met meer ver- 
tegenwoordigers voor de Rand te vragen.

De hr. Fourie spreekt weer; hij is voor vermeer- 
dering van ’t ledental van ’t hoofdkomitee, indien 
nodig. Men had hem gezegd dat hij te kwaai was en 
niet moest spreken, maar hij wenste net te zeggen dat 
’t ’n klap in ’t aangezicht van de mannen die voor 
onze nationale beginsels en belangen in de gevangenis 
zitten, zou zijn als bij de vorming van ’t nieuwe 
hoofdkomitee voorbijgezien werden.

De volgende spreker waarschuwt sterk tegen de 
herhalingen waarin de kongresleden telkens vervallen. 
Als eenmaal iets gezegd is, is dat genoeg en men be- 
hoort slechts eenmaal over ’t zelfde ondervverp te 
spreken (hr. hr.)

De hr. Rood stelt voor dat de samenstelling van 
’t komitee als volgt z ij: 3 leden voor Pretoria, 8 voor 
de Rand en 10 voor de buitendistrikten, terwijl de lei- 
ders die in de gevangenis zitten als ere-presidenten 
aangenomen worden.

Adv. Tielman Roos is tegen ’t idee van ere-leden.
De hr. J. H. L. Schuman van “ De Transvaler”  

spreekt namens Dr. Visser, die afwezig is en de positie 
van !t Komitee van Toezicht voor de Witwatersrand 
zou uitgelegd hebben. De vermeerdering van ’t hoofd
komitee was mede door dit Komitee van Toezicht voor- 
gesteld omdat men de Rand ruimer vertegenwoordigd 
wilde hebben, Op de Rand leefden de Nationalisten in 
’ t midden van hun bitterste vijanden; daarom vroegen 
zij om nog 5 leden op ’t hoofdkomitee. Spr. geeft 00k 
aan de hand dat men sekundii op ’t hoofdkomitee aan- 
stelt voor de mensen in de tronk, totdat dezen vrij zijn.

Een kongreslid zegt dat ’t uitmaken van hoe de 
verschillende delen des lands vertegenwoordiging moe
ten zijn, ’n ingewikkelde zaak is en stelt voor dat zij aan 
’ n kommissie van 3 overgelaten worde. De sekondant 
kiervan stelt de heren Schumann (voor de Rand), Scott 
van Pietersburg (voor ’t platteland) en Webb, voor 
Pretoria) voor. Anderen achten 3 leden te min en wil-

len 6 of 7. 'n Ander kongreslid stelt voor dat ’t tegen- 
woordige hoofdkomitee aanblijve en zelf zich met 1 z  
leden vermeerdere, wat door de hr. Joint gesekondeerd 
wordt. Iemand anders stelt voor dat elk kiesdistrikt 
’n lid op ’t hoofdkomitee hebbe, maar wordt spoedig 
stilgemaakt.

Prokureur Webb legt uit dat ’t getal 13 van ’t 
hoofdkomitee overgenomen werd van de Vrijstaat, die 
echter slechts 17 kiesafdelingen heeft. Spr. stelt voor 
de statuten te verandcren op dit punt, en ’t ledental van 
’t hoofdkomitee 21 te maken, daar Transvaal zoveel 
meer kiesafdelingen heeft.

De hr. Roos zegt dat de hele kwestie is, of men hier 
over ’t hoofdkomitee zal stemmen of ’t aan ’n kommis
sie zal overlaten om ’n rapport uit te brengen over de 
wijze van vertegenwoordiging der verschillende delen 
van ’t land. Hierover, en over de vraag of ’t hoofdko
mitee uit 21 leden zal bestaan of niet, volgt nog enige 
diskussie.

De hr. P. W . Orban begint ’n toespraak en ver- 
gelijkt de Z.A.P. met de Nationale Partij, maar wordt 
onderbroken door geroep van: “ Stem! Stem!’ ’, daar 
hij buiten de orde is. Over de vraag of hij zijn toespraak 
zal mogen beeindigen wordt 00k nog gediskuseerd.

Men besluit tot stemmen over te gaan en ’ t voorstel 
van de hr. Webb wordt aangenomen.

Ook de vraag van ’t al of niet aanstellen ener kom
missie om over de vertegenwoordiging te rapporteren, 
wordt besproken. De hr. Webb wenst de samenstelling 
van ’t hoofdkomitee aan de gezonde keuze van ’t Kon
gres over te laten; als de twintig beste mannen alien in 
Pretoria zitten, laat hen dan ’t hoofdkomitee zijn (hoor, 
hoor.)

’t Voorstel van de hr. Webb, om geen belemmering 
te hebben door gedwongen plaatselike vertegenwoor
diging in ’t hoofdkomitee, wordt aangenomen en men 
gaat tot ’t nomineren van kandidaten over.

Ds. De Klerk vraagt wie de 6 aftredende leden 
zijn en hun namen worden voorgelezen. Twee daarvan 
de h.h. Malcolm, Moodie en F. C. Niemeycr, stellen zich 
niet herkiesbaar.

De heer Webb stelt hierop de volgende veertien 
heren voor als aanbevelenswaardigfe leden voor het 
Hoofdkomitee:

Door de vergadering worden aan deze lijst nog 
verscheidene namen toegevoegd :

De heren Webb, Eloft en v. d. Walt worden aan- 
gewezen als leden van het stembureau. Nadat al de 
stembriefjes zijn ingekomen wordt de vergadering ver- 
daagd tot de volgende morgen 10 uur terwijl intussen 
het stembureau de uitslag van de stemming zal op- 
maken.

WOENSDAGMORGEN.

Om 10 uur wordt het Kongres heropend.
De Voorzitter deelt mede dat de sprekers niet in 

herhalingen moeten vervallen om tijd verlies te ver- 
mijden. Hij verwelkomt met een paar korte woorden 
de heer Jan Brand Wessels. (luide toejuichingen).

Een der aanwezigen wijst op het verslag in de Rand 
Daily Mail waarvan vooral het hoofd een verkeerde in- 
druk kan geven omtrent ,,de poging om Generaal Botha 
en Smuts te vermoorden !’ ’

De Voorzitter zegt dat men aan zulke hoofdjes al 
gewoon is. Het is zeker onnodig te herhalen dat het 
Kongres tegen enig geweld is. Men zal alleen geestelik 
dynamict gebruiken. Men moet geen nota nemen van 
de lamheid van de Pers of de lamheid van een enkel 
persoon in het Kongres.

Als uitslag van de verkiezing van de vorige avond 
wordt mede gedeeld dat de navolgende heren verkozen 
zijn tot leden van het Hoofdbestuur van de Partij.
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Genl. KEMP.
Dr. VISSER, T. C.
IAN JOUBERT.
Adv. VAN HEES, A. S.
GROBLER, P. G. W.
I. SMIT.
Genl. BEZUIDENHOUT, A. P.
Prof. DUVENHAGE, A. C. N.
S. BECKER.
Ch. RAATH.
Kommandant ERASMUS, S. P.
Ds. DE KLERK.
Ds. H. VAN BROEKHLTZEW
cn J. FRANCK EX.

Ann de orde punt 6. TJPunt 5 reeds afgehanddd 
onder punt 1.)

OPHEFFING VAN DE KRIJGSWET.

De heer W . Venter (Lichtenburg) geeft een ver- 
Idaring omtrent de behandeling van de weigeraars te 
Upington en daagt elkeen uit te loochenen wat hij zegt. 
De regering spreekt met twee monden. Spreker is 
mishandeld geworden alleen omdat hij tegen de annek- 
satie van D.Z.W . was. Men heeft hem met vuisten 
geslagen en hem van Zondag tot Dinsdag zonder kost 
gelaten en dan durft Generaal Smuts nog te verklaren 
dat ze gewoon als soldaten behandeld zijn. Spreker 
noemt dit een absolute leugen. Voor schande van het 
publiek heeft men spreker in de straten klipoen laten 
optillen. Hij was met nakende lijve en dat terwijl de 
zon brandde. Ook heeft hij zakken mielies uit de wal 
van Grootrivier moeten dragen— net maar om werk te 
maken. Het brood was zo slecht dat het aan zijn tanden 
vastkleefde. Spreker noemt dit een eeuwige schande 
voor Zuid-Afrika en de Afrikaanse regering. Voor de 
mishandelde gevangenen is geen vrijwaring. Zij heb
ben moeten lijden onder de wraakneming van de Rege
ring en werden onder het schuim van Kimberley dwars 
door de hel gestuurd. Spreker heeft eerst zoveel doen- 
lik getracht de rebellie te voorkomen en is alleen ge- 
straft omdat hij niet voor de regering wilde vechten. 
Men moet nu de Regering in een wet aan banden leggen. 
Spreker zal niet rusten voor Botha uit de regering is.

De heer E. de Beer (P.C.Str.) gaat terug in de 
Ehgelse. geschiedenis van 1628, toen de revolutie in 
Engeland begon. Karel I regeerde niet konstitutioneel. 
De burgeroorlog gaf de vrijheden van een Brits burger 
(hoor, hoor). ’n Rebellie is ’t heerlikste ding als ze 
slaagt .zoals de heer Fichardt zei,, maar het ellendigste 
als ze faalt. Na Cromwell kwam er 'n nieuwe koning, 
die 4 artikelen moest tekenen, w.o. geen krijgswet in 
tijd van vrede en geen gevangenz'etting zonder ’n Hof. 
In Januarie 1914 werd krijgswet geproklameerd alleen 
voor 'n staking. De rechten van het volk worden onder- 
drukt. Tans is er geen oorlog meer, maar de krijgswet 
Is er nog—  waarom, laat spr. aan het verstand van de 
vergadering over. Spr. behandelt de deportatie van 
1914— ook 'n inbreuk op de Britse konstitutie. Hij her- 
innert aan de toestanden in Eneeland die leiden tot de 
Habeas Corpus-wet van Lord Shaftesbury. De krijgs
wet heft Habeas Corpus (bescherming van den lijve) op. 
Er is tans geen w et; de regering doet achter 'n gordijm 
presies wat ze wil.

Hij stelt voor te besluiten dat de krijswet dadelik 
behoort opgeheven te worden.

De oude heer Jan Meyer, die onder luid applaus het 
woord neemt, zegt dat hij tot zijn spijt gister geen kans. 
heeft gekregen een enkel woord te spreken. Hij will 
niet over reeds geploegd land gaan maar alleen zijn> 
zienswijze over de krijgswet geven. Spreker is 73 jaar 
oud en 68 jaar in Transvaal, een zoon van een voortrek- 
ker en heeft altoos bij zijn Volk gestaan.

Hij rekent dat de krijgwet alleen een wet is om

Botha en Smuts te beschermen in al hun onwettige 
daden.

Dr. Krause heeft Jannie Smuts onder zijn eed laten 
verklaren dat 10 dagen vóór het Parlement bijeen 
kwam, de oorlog aan D.Z.W .A. al verklaard was. 
Waarom wil de regering altijd zo graag binnen in een 
krijgswet zitten? Het was volgens spreker veel beter 
geweest als de regering de Burgers eerst over de onder- 
neming naar D.Z.W . A. had geraadpleegd. Smuts had 
hem gezegd dat dit een verouderde gewoonte was. 
Spreker vraagt of ons Volk dan verouderd, vernederd 
is sinds wij onder het Britse Rijk staan. Heeft de 
Botha-Smuts regering dan de rechten van ons Volk toe- 
getrapt? Heeft het volk niet meer de koningsstem? 
Spreker had indertijd acht dagen lang getracht Generaal 
Botha te spreken in verband met de uitzetting van Ge
neraal Hertzog en hem toen op het verkeerde van zijn- 
daad gewezen en de burgeroorlog voorspeld, daar Ge
neraal Hertzog de meest ideale Afrikaner is. En zo- 
een man was uitgezet terwille van een Leuchars.

Botha had hem toen geantwoord: Ik zal altoos
in de meerderheid blijven want de Unionisten hebben 
nu bij mij aangesloten (gelach). Spreker had hem toen 
gevraagd: Maar hoe kan je hen vertrouwen. Want ze 
hebben altoos op de. muur gezeten en zijn er alleen 
afgekqmen omdat ze gezien hebben dat ze alleen de 
meerderheid niet kunnen krijgen. Generaal Botha ant- 
woordde mij toen: Ik vertrouw hen géheel en al.

De krijgswet was volgens spreker geheel onnodig, 
daar er alleen buiten de Unie gevochten werd.

Hoe durft een regering oorlog te verklaren zonder 
eerst het volk te raadplegen? Botha beweert dat hij het 
Volk geraadpleegd heeft door het Parlement, maar hij 
heeft hen bepraat en gezegd: Ik heb me nu in een moei- 
likheid gebracht, nu moeten jullie er mij uithelpen. (ge
lach). Hij had dienen af te treden als Minister. Velen 
zoals Tobias Smuts zelf verklaard heeft, hebben 
hun kiezers beloofd tegen de regering te zullen 
stemmen, maar in de kaukus zijn ze omgepraat en heb
ben ze voor de regering gaan stemmen. Code zij dank, 
was spreker, zo oud als hij is een goed Afrikaner en 
belooft hij de Nationale Partij te zullen bijstaan en 
helpen. De Nationale Partij zal alleen de mensen wer- 
kelik bijeen kunnen brengen.

De le Roux v. Niekerk ondersteunt het voorstel. 
Zuid-Afrika is tans niet meer in oorlog en de krijgswet 
heeft een demoraliserend effekt op het volk. Het volks- 
karakter is toch reeds genoeg gezakt. Als het volk vrij 
was geweest en niet onder krijgswet had bestaan had 
alien geweigerd te gaan. De kommissie voor de weige
raars heeft spreker duidelik doen verstaan dat als hij 
maar net wilde zeggen: Ik zal gaan dat men hem dan
naar huis zou laten gaan. Spreker heeft echter blijven 
weigeren en ging noor Booysen. Voor de komende 
elektie is het absoluut noodzakelik dat de krijgswet 
wordt opgeheven.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aange- 
nomen.

Na een korte bespreking wordt naar aanleiding 
van beschrijvingspunt 7 het volgende besluit aange- 
nomen:

Dit Kongres besluit dat er een wet behoort ge- 
maakt te worden, bepalingen neerleggende waaronder 
de krijgswet alleen afgekondigd kan worden.

Aan de orde beschrijvingspunt 8.

ATJZIGING VAN DE VERDEDIGINGSWET.

De heer H. Munnik legt de gevaren uit die in de 
Verdedigingswet liggen opgesloten. Dc Premier die 
tevens leider van zijn Partij is is ook de hoogste iflilitair. 
Toen wijlen Generaal Beijers als Kommandant Generaal 

I een onafhankelike positie wilde innemen, moest hij zijn 
ontslag nemen. Generaal Botha volgt tans het voor-
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beeld van Meksiko en trekt, zo gauw hij als Partij leider 
het Volk niet meer kan dwingen, zijn uniform aan en 
kan dan met hen als militairen doen wat hii wil. Een 
Premier mag z.i. geen Kommandant Generaal zijn. 
-Men heeft recds een ontwerp gehad om overal Inspek- 
teur Generaals aan te stellen om zodoende de oude 
positie van Kommandant Generaal op te heffen. Hij 
ziet niet in waarom men hier in Z. A. een verplichte 
dienst heeft terwijl in al de andere Britse Kolonies men 
vrijwillige dienstneming heeft. De heer W . Rood 
noemt de Verdedigingswet een misgewas. Met de 
werkstaking heeft men voor de eerste maal gezien hoe 
slecht het stelsel werkt. De mobilisatie is veel te kost- 
baar. De Parlementsleden voeren niets uit voor hun 
kiezers. Ze komen als vrottfe eieren uit de kaukus (ge- 
lach). En het ergste is, wij geloven hen, zij geloven 
Botha en Smuts en uiteindelik ,,4s ons algaar ver- 
neukt!”  (gelach). De Verdedigingswet is een Roofwet. 
Bovendien geeft het de Veldkornetten kans tot partijdig- 
heid. Spreker kan bewijzen leveren dat de Veldkornet
ten in tal van gevallen willekeurig vrijstelling hebben 
gegevcn. (Hij haalt bewijzen aan). Spreker is voor 
verandering van de wet of nog beter een geheel nieuwe 
wet. N’ icmand zal aarzelen of achterblijven om de wa- 
pens op te nemen als het land in gevaar komt. Wij 
Afrikaners zijn niet zoals zovelen die ’s morgens de 
hemel bidden ,,to get at the Huns”  maar ’s avonds de 
Heer danken dat zij de ,,Huns”  niet gezien hebben, of 
thuis blijven omdat ze niet voldoende betaald worden!

De heer Jan du Plessis de Beer heeft bezwaar tegen 
gedwongen dienstplicht, temeer daar die zelfs niet in 
Engeland bestaat. Hij verhaalt hoe zijn kind creleden 
heeft in het kamp te Booysens. Hij vertelt verder van 
«en enige zoon die opgekommandeerd werd en doodge- 
schoten is. Spreker wijdt uit over wijlen Jopie Fourie 
over wie hij nog altoos rouwt. President Kruger heeft 
vergiffenis gevraagd als hij eens een fout maakte, maar 
•de tegenwoordige regering niet. Hij wijst verder op het 
partijdig opkommanderen. De settlers, die de rebellen 
hebben gejoogd en met kaffermeiden leven, werden niet 
gekommandeerd voor D.Z.W .A.

De heer Venter wijst op de partijdige bevoordeling 
van personen bij het aanstellen van officieren. Men 
heeft zelfs eks-kriminelen aangesteld als officieren over 
onze kinderen.

De heer Luit. Carl Roos zegt dat een kommissie 
van oud-artillerie officieren aan Generaal Smuts hulp 
heeft aangeboden om de wet op te stellen. Toen werd 
door Generaal Smuts echter beweerd, dat de tegenwoor
dige kanonnen te ingewikkeld waren— hij had hun hulp’ 
dus niet nodig en werkte met Lord Methuen de ont- 
werpwet uit. Spreker wijdt verder uit over de artillerie 
kursus te Auckland Park en wijst er op hoe de officieren 
van de Verdedigingsmacht feitelik slechts regerings- 
agenten voor de komende elekties zijn.

Met algemene stemmen wordt hierop het volgende 
besluit genomen:

Dit Kongres besluit dat de bestaande krijgswet 
terug getrokken dient te worden om plaats te 
maken voor een nieuwe wet waarbij het opkomman
deren van de burgers voor aanvallende oorlogen on- 
mogelik zal zijn gesteld.
Aan de orde punt 9 van de agenda.
Strenger toepassing van artikel 137 van de Unie 

konstitutie.
De heer J. L. P. Erasmus (Johannesburg) voert het 

eerst het woord over het onderwerp doch is aan de rap
porteur tafel niet te verstaan.

De heer Wolmarans (Roodepoort) wenst dat elk- 
een het eens is over dit punt en het dus zonder bespre- 
king kan aangenomen worden.

De heer S. W. du Toit (Rustenburg) acht dit punt 
het belangrijkste van de gehele agenda en wil dus de 
diskussies voortgezet zien. al was het slechts om naar

buiten uit te doen zien, hoe belangrijk men het acht. 
De Afrikaner spreek nog maar al te graag Engels. 
Hierdoor wordt het Volk van zijn godsdicnst en nationa- 
le beginsels afgeleid.

De heer Rood heeft door de tegenpartij horen be- 
uit over de regerings politiek met betrekkin" tot dit 
punt. Spreker heeft eerst gemeend dat de Smuts-wet 
goed bedoeld was, maar toen men in het ontwerp-uni- 
versit^itswet begon te spreken van : Hollands voor zover 
doenlik, had hij ingezien wat men er eigenlik medc be- 
oogde. Spreker vreest dat, waar een taal vernietigd 
wordt, 00k het Volk ondergaat.

De heer J. S. Pretorius zegt dat het artikel 137 al- 
leen als een dode letter bestaat, doch in werkelikheid 
niet toegepast wordt. Kijk maar eens in de Goeverne- 
ments kantoren. Onze kinderen wordt het Engels in- 
gepompt. Als je protesteert over de Engelse onder- 
wijzers dan heet het dat er geen Hollandse onderwijzers 
zijn. Ons volk wordt stelselmatig verengelst. Spreker 
wil dat men elk zijn billike rechten zal geven. 16 pCt. 
vau tit ambtenaren zijn Afrikaners. Komt men bij de 
spoorwegen en kent men geen Engels dan is er geen 
mogclikheid om geplaatst te worden, maar komt de 
Kngelsman die geen Hollands kent dan wordt hij in 
dienst genomen. Is dit recht?

De heer Rood heeft door de tegenpartij horen be- 
weren dat Generaal Hertzog indertijd in de Vrijstaat 
met de Engelsen zou zijn overeengekomen om het ge
hele onderwijs alleen door Engels medium te geven. 
Hij zou gaarne willen wcten of dit zo is.

DE HEER JAN’ BRAND W ESSELS.

Onder luidc toejuichingen stelt de Voorzitter de 
heer J. H. B. Wessels van Bethlehem aan de vergade- 
ring voor.

De heer Wessels zegt dat hij met een broeder 
uit de Vrijstaat tot hen is overgekomen om een paar 
woorden te spreken. Het onderwerp tans aan de orde 
is reeds grote vernedering aangedaan. Spreker acht 
dit een belediging voor het Volk. Onze taal wordt op 
papier erkend maar niet in de praktijk. Hierdoor worden 
tie Afrikaner kinderen achteruit gesteld. Spreker ziet 
dat de afgevaardigden ,,ecn warm klompje is”  en 
meent dus dat het onnodig is hun gevoelens nog meer 
op te wekken. Hoeveel Hollands sprekenden krijgt 
men op de Spoorwegen en hoeveel van hen brengen het 
dan nog tot de hogere rangen zoals stationchef. Mis- 
schien 1 percent. Is dit een aanmoediging voor onze 
kinderen? Maar het volk heeft zelf 00k schuld. Spre
ker is zelf prokureur maar op de prokureurs kantoren 
wordt vooral de taal mishandeld. In elk vak dient 
elkecn zijn eigen taal te respekteren en te bevorderen. 
Niet door praten maar door doen moet men de regering 
op het rechte pad brengen. Weiger beslist om Engels 
te spreken op de spoorwegen. Weiger zelfs om hen 
die geen Hollands verstaan tegemoet te komen. Vraag 
onmiddellik het nummer en de naam van de ambtenaar 
die u niet te woord kan of wil staan en rar>r>orteer hem! 
(Een stem: Bij wie?) Ja ik weet dat de Ministers alle 
verantwoordelikheid van zich afgeschoven hebben door 
overal kommissies voor aan te stellen, maar geef mij 
maar de be-eedigde verklaringen van zulke gevallen en 
ik zal zorgen dat het van de banken in het Parlement 
voor de regering zal worden gebracht. De tijd is m* 
voorbij voor algemene beschuldigingen. Tans moeten 
wij feiten bijbrengen en specifieke gevallen moeten aan- 
houdend voor de regering gelegd worden tot er veran
dering komt. Voortdurende druppels hollen de klip uit. 
Ik wil voor de regering niet meer komen zonder met 
be-edigde verklaringen elk woord te kunnen bewijzen 
en van Jannie Smuts wil ik geen enkel woord meer 
aannemen zonder dat hij een be-edigde verklaring uit 
zijn zak kan halen om te bewijzen wat hij zegt.
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Ons volk is achteruit gegaan omdat de taal rech- 
ten verkracht zijn. Wat betreft de vraag van een der 
sprekers omtrent Generaal Hertzog, kan spreker ver- 
klaren dat er nooit een groter leugen is verteld. A1 
was ik de grootste vijand van Generaal Hertzog dan zou 
ik toch moeten verklaren dat hij de man is geweest die 
juist op het hachelikst ogenblik het gevaar gezien heeft 
en voor de taal kwestie in de bres gesprongen is. Hij 
heeft voor die zaak gestreden toen deze onpopulair was. 
Maar wij weten het bij ondervinding dat het juist de 
mannen zijn die het meeste principe tonen, die voor iets 
durven op te komen en te strijden als het onpopulair is. 
Tans is elkeen vol van de Nationale zaak, maar toen in 
de rebellie de zaak onpopulair was, liet men een paar 
flinke personen de strijd alleen strijden. Barry Hertzog 
heeft ge-eist dat de Hollandse taal in de Vrijstaat gelijke 
rechten zou krijgen en het is aan hem te danken dat wij 
tans in de Vrijstaat absoluut gelijke rechten voor de 
beide talen hebben. Hierdoor heeft hij bewezen dat hij 
voor absolute rechtvaardigheid staat. Niemand zal kun- 
nen beweren dat hij het Engels als enig medium heeft 
aanbevolen. Ik zeg dit met verontwaardiging vlak in 
de tanden van de man die zo durft liegen. Als de Trans- 
valers mij willen beschouwen als een kind van ons 
Volk, dan wil ik ook als zendeling voor de heilige zaak 
van ons Volk optreden en hier onder jullie rondgaan om 
op elk platform aan te tonen dat de regering geheel en 
al te licht bevonden is. Zoals ik reeds gezegd heb: 
de taal kwestie wordt beter bevorderd door d o e n dan 
door p r a t e n .  In elke sphere van ons leven moeten 
wij met klem strijden voor de handhaving van onze 
rechten op het taalgebied ! Onder daverende toejuichin- 
gen en het geven van drie hoera’s voor de spreker neemt 
de heer J. Brand Wessels weer zijn plaats in op de ver- 
hoging.

Een der nfgevaardigden brengt een specifieke 
klacht in. Hij zegt dat er te Krugersdorp geen Holland
se formulieren zijn voor geboorte bewijzen.

De heer J. A. Diepcring van Johannesburg brengt 
een voorstel voor dat elke ambtenaar van welke aard 
ook beide talen m o e t kennen en anders met een maand 
kennisgeving uit de dienst moet worden ontslagen.

De Voorzitter is er voor om een meer algemene 
opdracht te geven en wil de regering verzoeken de taal- 
gelijkhcid ten voile toe te passen.

Mel algemene stemmen wordt dit voorstel aange- 
nomen.

MIJNTNDL'STRIE.

Op vcrzoek van dc Voorzitter zal men de heer Dr. 
T. C. Visser, die moet vertrekken, in de gelegenheid 
stellen een voorstel toe te lichten met betrekking tot 
punten 34 en 35 van de Agenda. De heer Visser be- 
spreekt tans de belasting op mineralen en wijst op de 
ongelijke belasting op de diamant-mijnen. In de Kaap 
betaalt (De Beers) 10 pCt. in de Vrijstaat 40 pCt. in de 
Transvaal 60 pCt. De Beer’s maken grote profijten 
ongeveer £3,500,000 per jaar. Zij moeten zwaarder 
belast worden. Spreker is voor belasting volgens 
schaal stelsel. Hierdoor zou het land een inkomst kun- 
nen krijgen van £900,000. Als de Nationale Partij aan 
de regering komt zal er een grote landsschuld zijn en 
zou dit bedrag dus zeker welkom zijn. Spreker wijdt 
verder enige opmerkingen aan het ,,victimisation”  
stelsel.

Hij stelt voor de diamant belasting gelijk te maken 
over de gehele Unie en een invoerrecht te heffen op ruwe 
diamant teneinde hierdoor diamant slijperijen hier te 
vestigen. Op de goud profijten wil hij een belasting 
volgens schaal invoeren.

Kommandant Edwards wijst er op hoe zelfs in 
Kngeland 25 pCt. belasting op alle mineralen wordt ge- 
heven, daar de mineralen aan de Staat behoren.

De heer Henry Munnik wijst, als oud Staats mijn- 
ingenieur er op dat jaarliks voor £6,000,000 diamanten 
het land uitgaat en aan goud ongeveer £40,000,000.

Voor het Imperialc Goevernement is men gewillig 
daarvan tans 6 /6 uit het pond dus ongeveer £  10,000,000 
af te geven voor bijdrage in de oorlogskosten. Dan kan 
men de mijnen in normale omstandigheden hier ook 
maar gerust zwaarder belastcn. Spreker wijst er op 
hoe Smuts het goedgekeurd heeft dat de mijnen met 
een geschenk van £500,000 verschoond werden van het 
betalen van alle belastingen en hen daarvoor nog de 
helft van de bewaarplaatsen gaf, geschat op £1,500,000 
dus voor £500,000 krijgen zij £750,000 terug en wor
den te vrijgesteld van alle belasting 1!

Na enkele verdere diskussies wordt het voorstel va* 
de heer Visser aangenomen.

ADV. VAN HEES.

De Voorzitter vraagt een ogenblik aandacht voor 
cen paar woorden die de heer van Hees wenst te spre- 
ken, die nog niet gesproken heeft, daar hij eerst gister- 
avond als lid van het Hoofdkomitee werd verkozen 
(luide toejuichingen).

De heer Adv. A. S. van Hees spreekt hierop onge
veer als volgt:

Voorzitter, Dames en Heren !
Ik dank u biezonder voor de eer mij aangedaan om 

mij in uw Hoofdbestuur te kiezen. In dit Kongres zijn 
burgers van alle delen van de Transvaal tegenwoordig, 
waarvan de meesten mij zeker nog niet kennen. Toch 
vertrouw ik dat u door de koeranten wel mijn stem in 
het Hof zult hebben gehoord (applaus) en als de voor- 
vallen van de laatste maanden op uw harten gedrukt 
hebben zoals ze dit op mijn hart hebben gedaan, dan 
ben ik zeker dat de Botha-Smuts regering nooit meer 
op de kussens zal komen.

Generaal Smuts heeft te Johannesburg verklaard 
dat hij gevoeld heeft dat de Voorzienigheid hem en 
Botha gestuurd heeft om D .Z.W .A. te gaan in bezit 
nemen. Toen spreker die woorden las, schoot hem een 
storie te binnen van een Boesman Kieviet die door zijn 
baas betraot was op het stelen van een kalkoen. Toen 
de baas hem vroeg hoe hij tot zulk een daad kon komen, 
was zijn antwoord dat hij de Heer er om gebeden had t 
De Baas was verwonderd over het antwoord daar hij zelf 
ook wel eens om het een of ander onnodig voorwerp 
gebeden had, maar het dan ook nooit gekreeen. O, 
zei de Boesman. dat komt omdat die Baas verkeerd bid, 
als ik om iets bid vraag ik net: ,,Blief toch Heere, stuur 
toch voor Kieviet om een kalkoen te gaat haaP en dan 
yerhoort die Heere die gebed en ik ga hem haal! (ge- 
lach). Daar hebt ge nu Jan Smuts met betrekking tot 
zijn godsdienstige opvattingen (gelach).

Ik hoop dat wij alien uit deze storie die les zullen 
Jeren dat wij zullen bidden: Blief toch, stuur ons om 
onze gevangenen uit de tronk los te krijgen 1 (luide toe
juichingen).

De Nationale Partij staat voor wettigheid en recht
vaardigheid.

In Stellenbosch heeft Generaal Botha 3 redenen 
opgepeven waarom hij D .Z.W .A. heeft veroverd.

Eerstens zou er blocdvergieten geweest zijn als hij 
het niet gedaan had. (Wat meent hij hiermedc? Wiens 
bloed zou vergoten zijn? Door de ekspeditie is immers 
het Afrikaner bloed vergoten . Was Botha dan soms 
bevreesd dat de Engelsen zouden gaan rebelleren? 
Heeft hij er dus toe besloten uit vrees dat Engels bloed 
vergoten zou worden?)

Tweedens stond de regering voor de keuze te be- 
danken of het doen.

Waarom zegt hij: tie regering zou dan op andere 
schouders gekomen zijn? Het was omdat hij wist dat 
hij niet weer herkozen zou worden. En daar het volgêns
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Britsc Konstitutionele beginsels ge-eist wordt, dat cen 
regering die weet dat zij bij een aftrcden niet herkozen 
zal worden, onmiddelik aftrcedt, zict men hoe de Rege
ring zich onwettig in haar zetel heeft gehouden.

Dcrdens is het voorstel zo schielik opgekomen dat 
er geen tijd was het Volk te raadplegen.

President Steyn van wie niemand kan zeggcn dat 
hij ooit een leugcn verteld heeft, heeft volgens hct 
Blauwboek gezegd dat hij Gencraal Botha reeds 3 jaar 
geleden gewaarschuwd had tegen dc plannen met 
D.Z.W .A. Generaal Botha had dus 3 jaar lang dit 
plan en had 3 jaar lang zijn volk om raad kunnen vra- 
gen. Opmerkelik is het zcker dat dit plan dus moet 
ontstaan zijn na de konferentje van Gencraal Botha te 
Londen. Opmerkelik is het 00k hoe kort daarop Gene
raal Hertzog sprak van ,,eerst de belangen van Zuid- 
Afrika en dan die van het Rijk” . Werd Zuid-Afrika 
wellicht toen reeds door Generaal Hertzog bedekt gc- 
waarschuwd tegen wat nu gebeurd is? Neen Botha 
w i 1 d e het YTolk niet raadplegen.

YVij hebben van Senator Wolmarans gehoord hoe 
hij gezegd heeft dat hij in de eerste plaats een Trans- 
valer is. in dc tweede plaats een Afrikaner van de Unie 
en in de derde plaats een Brits onderdaan onder de toe- 
lating Gods. Ik wil nog verder gaan en verklaren dat 
ik in de eerste plaats een Transvaler ben, in de tweede 
plaats een Zuid Afrikaner en onderdaan van de Unie, 
in de derde plaats een Brits onderdaan, maar n o o i t 
zal ik een ,,Imperialist”  zijn.

Ik wens in 't breed nationalist te zijn. Volgens 
ekonomiese belangen mag een volk verdeeld zijn in leden 
van de Arbeids partij, S. A. P., Unionistiese en Syndi- 
kalistiese, Socialistiese of welke partij 00k, maar dit 
alles helpt een volk niet als zijn Nationale rechten niet 
verzekerd zijn.

De heer Poutsma die hier in ons midden is zal 
moeten erkennen dat al zijn streven naar verandering 
en verbetering op ekonomies gebied niets gebaat heb
ben. Hij werd gedeporteerd zijn rechten als burger 
waren niet verzekerd. Ook uit de klachten over de 
taal kwestie is U gebleken dat de Nationale rechten 
hier niet verzekerd zijn. Wij raden dan ook elkeen 
van welke andere gezindheid hij ook al is aan te sluiten 
bij onze Nationale Partij. Men kan alleen voor de toe- 
komst in welke richting ook zorgen, indien de Nationale 
rechten verzekerd zijn.

In de Hoven ziet men hetzelfde. Wij hebben een 
uitstekend Hof van Appël, Hooggerechtshof, enz, maar 
in een paar jaar tijds hebben wij overal Speciale Hoven 
zien aanstellen en zelfs Y’eld krijgsraden.

Neem de zaak van Jopie Fourie. De Y’eldkrijgs- 
raad waarvoor hij terechtstond had geen recht te zitten. 
De krijgsraad die de 200 weigeraars naar Upington 
heeft gestuurd had eveneens geen recht om te zitten en 
is een van de grootste schanddaden in Zuid-Afrika. 
Het doel was om ons Volk te vernederen en hen als ban- 
dieten te laten wegvoeren. De Engelse bladen konden 
dan schelden en praten van ,,shirkers” . De Rand Daily 
Mail noetnt ons dan ,,bekrompen” . Het is bekrompen 
als men protesteert tegen Generaal de YV'et’s opsluiting 
terwijl Jameson Premier wrerd. Laat men het dan maar 
bekrompen noemen, dat wij protesteren dat Jopie Fourie 
werd dood geschoten en de weduwe zelfs niet weet 
waar het lijk rust. Zuid-Afrika kan voor miin part dan 
maar helemaal bekrompen blijven (luide toejuichingen). 
De regering maakt dat het Volk de Koning haat, of- 
schoon het Y'olk niet haatdragend is en zeer gezag- 
lievend. Dc regering zal tot in het graf gewetens 
wroeging gevoelen. Zij heeft elke beschaafde sektie 
van de gemeenschap hier laten rebelleren. God helpe 
onze arme vrouwen en kinderen als zij uiteindelik ook 
de miljoenen zwarten in opstand zal hebben gebracht. 
Y'rees en minachting voor het Yrolk zijn de bron van de 
handelingen van de regering. De regering zegt een-

voudig jullie kaffers. koelies, arbeiders, blanken, jullie 
weet niet wat je belangen zijn. YVij weten het alleen 
en daarom zullen wij jc eenvoudig dood schieten als je 
niet wil zoals wii willen. In de zaal zitten afgevaardig- 
den die net als de kaffers passen dragen om hier te zijn. 
Generaal Botha durft cchter beweren dat hij zijn Volk 
zo lief heeft; wel dat heeft prokureur Webb u gister 
duidelik gemaakt. I.aat ik nog als voorbeeld er op 
wijzen dat in 1877, 3000 burgers geprotesteerd hebben 
tegen de Engelse regering. Sir Bartle Frere heeft toen 
geen krijgswet afgekondigd. Heeft Botha nooit ge
hoord van gewapende protesten. Indien ons Volk tans 
weer zulk een regering aan het hoofd van zaken plaatst 
dan verdiend het ook niet beter.

De Engelsen hopen met hun vote British op 40 a 
50 zetels. Zij zullen Generaal Botha dan weer opzij 
stoten zoals zij reeds bewezen hebben. Dezelfde dag dat 
Botha het bericht zond dat hij Windhoek ingenomen, 
wierpen zij de ruiten in van De Volkstem ,het rege- 
rings orgaan. Zij hebben u alien nodig om het vuil 
werk voor hen te docn.

Ik hecht geen biezonderc waarde aan een eed afge- 
dwongen of gekregen op de loop van hct geweer. Dit 
is een algcmeen erkend rechts beginsel. Waarom zou 
ons volk dan niet hetzelfde beginsel mogen huldigen? 
Ik wens u nog met betrekking tot de zaak van de jonge 
Kuyper mede te delen dat hij weigert getuigenis te 
geven en toen ik hem vroeg om zulks toch maar te doen 
daar hij onnodig lang mijn klient Prctorius ophield, was 
zijn antwoord: Ik houd me aan mijn geweten; laat
Prctorius dan ook maar wat langer blijven zitten.”  
Dat is de houding van een waar Afrikaner

lk vraag U alien in Transvaal onze zaak te steu- 
nen en het gebed van Kieviet zo te bezigen dat de Na
tionale Partij gestuurd mag worden om de Wet en de 
anderen uit de tronk te halen.

Onder luide toejuichingen eindigt de spreker zijn 
redevoering.

Dc heer S. du Toit van Rustenburg is vast over- 
tuigd dat de Satan in de Hel zal protesteren tegen een 
regering als die van Botha en Smuts, want door hun op- 
ireden worden al de Afrikaners nu Nationalist (gclach).

De zitting verdaagt.
YY’oensdagmiddag.

De Voorzitter waarschuwt in verband met het bc- 
weerde dreigement van Rooi Danie te Kaalfontcin, de 
afgevaardigden tegen de stories die verspreid worden 
om de mensen vrees aan te jagen voor de Nationale 
Partij, zoals b.v.b. door opzegging van voorschotten 
•door de Landbank, terugbctaling eisen van Repatriatie- 
schulden enz. Men wordt verzocht van zulke gevallen 
dadelik be-edigde verklaringen naar het Hoofdbestuur 
te zenden, waarna ze gepubliseerd zullen worden.

Op een vraag deelt dc Voorzitter mede dat Mevr. 
de Wed. Jopie Fourie 1.1. Zondag aan Generaal Botha 
gevraagd heeft waar haar man begraven is. Generaal 
Botha heeft toen cchter gezegd dat Generaal Smuts 
het weet maar die zegt hct ook niet, evenmin als Minis
ter de Wet. (geroep van schande). Ja, al was er niets 
.anders tegen de regering dan dit, dan was die reeds 
genoeg. (luid applaus).

De heer Dr. Gey van Pittius en Jan Meijer en Jan 
Joubert worden aangcwezen als een kommissie om de 
regering te naderen om de uillevcring van het lijk van 
Jopie Fourie aan de familie te vragen.

De heer N. J. v. d. Walt zegt dat beweerd is dat 
de Konstitutie weggenomen zal worden als dc Nationale 
Partij het wint.

De Voorzitter zegt dat zoiets meer dan belachelik 
Is. Het is onder de Konstitutie van het Britse Rijk nu 
■ eenmaal onmogelik zo iets terug te trekken.

De heer Jan Meijer zegt dat Rooi Danie Opper- 
man gezegd heeft dat de Landbank en de Repatriatie 
bet geld zullen opcisen als de mensen Nationaal worden.
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De heer van Zijl van de O.V.S. houdt hier op nog 
een korte aanspraak waarin hij de leden aanmoedigt om 
vooral toch hun best te doen en alien naar de stembus 
te brengen. In de O.V.S. denkt men 16 van de 17 
zetels te zullen winnen . Spreker was tegcnwoordig bij 
bet verdrinken van Generaal Beyers.

Het publiek wenst tans daaromtrent iets naders te 
boren, maar besloten wordt met de verrichtingen voort 
ie gaan.

De heer A. P. Bouwer is stcrk voor meer organi- 
satie en zou de vrouwen het stemrecht willen zien toe- 
gekend.

INDUSTRIEEN.

Aan de orde wordt gesteld punt 11.
Regerings ondersteuaing bij het oprichten van bin- 

nenlandse industrieen.
De heer D. v. d. Merwe (Lichtenburg) is er voor om 

wolfabrieken op te richten en diamant slijperijen. De 
heer Wolmarans wenst looiereien en jam fabrieken op- 
gerieht te zien.

De heer Schumann (Johannesburg) bepleit het 
strafbaar stellen van intimidatie door werkgevers.

De heer J. Pretorius zegt dat de regering de indus
trieen niet schijnt te willen ondersteunen.

Nadat nog enkele sprekers het woord gevocrd hcb- 
ben wordt een besluit op dit punt aangenomen.

Aan de orde punt 12.
Werkelike bescherming van industrieele arbeiders.
De heren J. Burger (Krugersdorp). Erasmus van 

Vrededorp, en nog enkele andere sprekers voeren het 
woord waarna besloten wordt een Arbeidersraad aan te 
stellen, de schadevergoeding aan mijnteringlijdcrs door 
de mijnen te doen dragen en de phthises wet herzien 
zal worden.

Aan de orde punt 27.

HET ARME BLANKEN VRAAGSTUK.

De heer J. H. L. Schumann van Johannesburg 
meent dat veel gedaan kan worden indien bij de Rege
ring het hart maar op de goede plek zit. De bewering 
van Sir Percy FitzPatrick dat het stuk brood dat hier 
is, niet groot genoeg is om elkeen een hapje ervan te 
geven absoluut verkeerd is. In een rijk land als Z.A. 
is genoeg voor alien.

Men kan de armen in drie klassen verdelen: a. zij 
die buiten eigen toedoen verarmd zijn; b. Zij die een 
verkeerd levens bestaan gezocht hebben ; c. Zij die te 
lui zijn om te werken. Gevangen arbeid moet aange- 
wend worden voor in orde brengen van gronden.

Toen Genl. Hertzog nog Minister'van Justitie was, 
•was dit reeds voorgesteld.

Ds. de Klerik wenst vooral armoede te voorkomen, 
dit is beter dan de armoede te genezen. Hij geeft ver- 
schillende oorzaken van de tegenwoordige armoede op. 
Inplaats de miljoenen weg te gooien voor D.Z.W .A. 
had men het armen vraagstuk moeten trachten op te 
lossen. Zo tal van mensen zouden met een spannetje 
beesten er gehcel boven op zijn gekomen. Plaatsen zijn 
er genoeg. Plaats de mensen op het land. De stroom 
naar de dorpen is de ondergang van het volk. Spreker 
wil 00k Straf Kolonies en Arbeids Kolonies . De zulken 
die daar tonen hulp waard te zijn moeten dan later grond 
krijgen.

De heer Meyer heett, ais een van de 50 boeren die 
naar Europa zijn geweest enig bezwaar tegen het op- 
lossen van het arme blanken vraagstuk door fabrieken. 
Hij heeft nergens groter armoede gezien dan in landen 
waar de meeste fabrieken waren. Hij zoekt de oplos- 
sing in de landbouw en besproeiiings werken.

In Amerika geven de grote Roosevelt dammen bij 5 
duim regenval genoeg water voor irrigatie van 120,

000 morgen. De heer J. N. R. Joubert, wijst erop dat 
er veel gedaan kan worden als men aan blanke arbei
ders hier de voorkeur gaf. Gewoonlik neemt men liever 
de kaffer.

De afgevaardigde van Waterberg zegt dat de arme 
blanke kwestie een der voornaamste punten op het 
elektie programma van Generaal Botha is geweest en 
wat heeft hij voor deze zaak gedaan?

De heer Webb verwijst naar het Bijbelwoord: De 
armen hebt ge altoos bij U. Spreker was deze tekst te 
binnen gekomen toen hij Ds. De Klerk over de kwestie 
daar juist hoorde spreken. Op een Kongres kan zo’n 
zaak onmogelik opgelost worden. Wij hebben hier de 
moeilikheid dat de blanken er niet aan gewoon zijn ruwe 
arbeid te verrichten. Hierdoor is de bijwoner klas 
ontstaan.

Een der sprekers heeft gezegd als een blanke en 
een kaffer om werk vragen, krijgt de kaffer de voor
keur maar de schuld daarvan ligt niet altijd bij de 
rijke. Velen hebben het door bedrog zo gemaakt dat 
men bang is hen in dienst te nemen.

Dc regering heeft dit 00k ondervonden. Er is een 
ecrlike poging door de Botha regering gedaan om door 
beesten uit te delen de burgers te helpen. Bij velen 
ging dit goed, maar er waren 00k andere gevallen.

Welke soort van hulp zullen wij nu gaan geven?
De setlement schema's waren mislukt gedeelte- 

lik door verkeerde behandeling van de kwestie door de 
regering, gedeeltelik door schuld van de personen zelf.

Spreker kan dus onmogelik een dadelike oplossing 
geven, maar wenst voor te stellen: dat met klem aan 
het Hoofdbestuur van de Nationale Partij wordt opge- 
dragen om alle pogingen aan te wenden om deze zaak 
prakties op te lossen.

Ds. v. d. Walt van Middelburg meent dat als men 
de kwestie wil oplosscn men meer sympathie met de 
armen moet hebben dan uit de toespraak van de heer 
Webb valt op te maken. Spreker meent een grote op
lossing te moeten zoeken in een Christelik Nationale 
opvoeding op de scholen.

De heer Fourie is 00k teleurgcsteld over de wijze 
waarop de heer Webb over de armen heeft gesproken, 
en hoopt dat het Kongres niet met die geest zal samen- 
gaan.

De heer Jan du Plcssis dc Beer houdt een geestige 
aanspraak over het onderwerp die voortdurend de lach- 
lust van de afgevaardigden opwekt.

Verscheiden afgevaardigden willen de heer Webb- 
antwoorden, waarop deze verklaart, dat hij niet 
bang is om de waarheid te horen en te zeggen. Als 
alien uitgesproken hebben zal hij van repliek dienen.

Het Kongres verdaagt hierop tot de volgende 
morgen.

DON DFR DAG-MORGEN.

Nogcens de Nationale bladen.
De heer Dr. Gey van Pittius zegt dat er Dinsdag 

een misverstand is geweest omtrent de nieuwe Natio
nale kocrant. Het beginsel in ,,Ons Vaderland”  is 
“ Nationa.nl.”  Dc Partij heeft een orgaan beslist nodig. 
Het doel van de oprichting van het bind was juist een 
pnrtijorgaan te hebben. De koerant moet ondersteund 
worden want als de onderneming mislukt is het een nek- 
breek voor de partij. Het blad zal voorlopig 2 maal 
per week verschijnen, doch later een dagblad worden. 
De politiek van het blad is neergelegt in het prospektus 
en deze artikelen kunnen nooit veranderd worden. (Hij 
leest de viif artikelen voor.)

Wij zijn de andere bladen dankbaar voor wat ze 
gedaan hebben maar wij willen een koerant hebben die 
het eigendom van het volk is. Er zijn 40 stichters aan- 
delen uitgegeven om te voorkomen dat de koerant 
veranderen kan. Men moet voor 6 September 7500
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aandelen geplaatst hebben. Spreker stelt dus voor het 
blad ,,Ons Vaderland" het officieel orgaan van de 
Partij te makcn en doet een beroep op de steun van 
alien, dan zal de koerant op 7 of 8 September verschij- 
■ nen.

De heer Venter brengt een boodschap op van 
Generaal de Wet over meldendc dat weer 56 gevange- 
iien uit Bloemfontein zijn gestuurd en verzoekende geld 
voor hen bijeen te brengen. Spreker denkt dat er een 
£200 nodig zal zijn.

De Voorzitter declt mede dat er tc Pretoria een 
S.A. Ondersteunings Fonds is en men alles doet om te 
Tielpen.

De heer Moll acht de zaak van de koerant een 
zeer gewichtigc, daar de pen sterkcr is dan het zwaard. 
Wij hebben tans reeds De Spectator en het Volksblad. 
Het idee is echter dat iedereen een aandeel in de nieuwe 
krant moot nemen. De Volkstem is tans ,,nct Botha.” 
Wij moeten een blad voor, door en uit het volk hebben. 
De partij moet een orgaan hebben. Laat elkeen 5c 
aandelen nemen, maar in elk geval toch ecn.

De heer Rood zcgt dat men Dinsdag al de 4 Ho>- 
landse bladen als organen van de Partij heeft aange- 
nomen. Dit is onmogelik. Men moet een orgaan heb
ben. ,,De Burger”  is te ver voor de Transvaal. ,,De 
Spectator”  is het eigendom van een persoon. Een man 
kan draaien. Dit is echter niet waarschijnlik en spreker 
hoopt het 00k niet. Met Ons Vaderiand is dit ecn 
andere zaak. Als dit blad het eigendom wordt van de 
leden van de Nationale Partij dan kan men er mede doen 
wat men wil. De Volkstem is alleen de Botha’s stem. 
Spreker stelt voor:

Dit Kongres besluit ,,Ons Vaderland aan te ne
men als officieel orgaan van de Nationale Partij.”

De Voorzitter de heer Tielman Roos verklaart dat 
hij met bewondering gedurende de laatste jaren het 
werk van De Spectator heeft gadegeslagen. Hij durft 
beweren dat het in zijn o o g ’t beste is gewcest. Neemt 
slechts wat er drie weken geleden geschreven werd re 
■ de zegetocht van Generaal Botha. Het is onmogelik 
om zo’n koerant te laten vallen en beveelt het blad dan 
00k ten stcrkste aan.

Het voorstel van de heer Rood wordt hierop aan— 
genomen.

Ds. du Plessis gaat nu verder op het punt de arme 
blanken kwestie, en stelt voor dart het Kongres zijn 
diepe afkeuring uitspreke over de jongste brandstich- 
ting. Dit is rechtvaardig tegenover de vele neutrale 
onderdanen die er door benadeeld zijn.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aange- 
nomen.

Vele sprekers voeren nog het woord. De heer 
C. Grobler wijst er op dat men gister de heer Webb 
vcrkeerd verstaan heeft en dus liever van deze kwestie 
moet afstappen.

De heer Coetzec is 00k voor grote besproeiings- 
werken.

De heer van Gass stelt zich voor de kwestie op te 
lossen door doeltreffend onderwijs, land nederzettin- 
gen, irrigatieschema’s en gedwongen arbeid voor on- 
willigen.

De heer Orban is van mening dat, aangezien de 
Nationale Partij grotendeels uit de armere klasse is 
voort gekomen, de Partij 00k de meeste aandacht daar- 
aan moet wijden. Lang niet altijd is die armoede de 
schuld van de mensen zelf. In Wet No. 12 over de 
landnederzettingen mist men het Hoofdstuk voor de 
arme blanken, dat Piet Grobler eraan toegevoegd had 
willen hebben. Toen Minister Smuts nog in z’n kies- 
afdeling dorst te komen heeft hij verklaart dat dit 
hoofdstuk er wegens grote drukte uitgelaten was, maar 
dat het er bij de volgende zitting ingelast zou worden. 
Dit is echter nooit gebeurd. De wet is goed mits ze 
gocd wordt uitgevoerd en dit ontbrekend hoofdstuk er

bij gcvoegd wordt. Het is de plicht van het Kongres 
hier op aan te dringen bij de eerst volgende Parlement- 
zitting.

Prof. Duvenhage meent dat het vraagstuk niet een 
kwestie van de arme blanken is maar van het gehele 
volk. Dageliks verliest ons volk meer grond en dit is 
feitelik alles wat ze bezitten. Hij zal als lid van het 
Hoofdbestuur er voor waken dat de zaak dadelik wordt 
aangepakt. De heer Webb geeft hierop zijn repliek 
Wat hij gezegd heeft is de waarheid. Het doet hem 
leed dat hij enkelen zeer gemaakt heeft. Hij haalt de 
gelijkenis van de talenten aan om aan te tonen wat hij 
bedoeld heeft.

Spreker wenst geen honigkwast te gebruiken; hij 
wenst 00k geen schema’s en beloften te doen. Men is 
hier bijeen om elkander richtsnocren aan de hand te 
doen. Wat wij hier bespreken zal de wereld door gaan. 
De Z.A.P. heeft altoos schone beloften gemaakt. Neem 
b.v. de Ko-operatie schema! Nederzettingen op 
droge gronden is een mislukking geweest. Verschil- 
lende andere zaken staan in nauw verband met het 
vraagstuk zoals het naturellen vraagstuk, Industrieen, 
Onderwijs, drank verkoop. Wij moeten niet aan idealen 
vasthouden maar aan praktiese oplossingen.

Voor het tegenwoordige is hetmeest voor de hand 
liggende; a. Nederzettingen onder besproeiings werken ; 
b. Het uitgeven van vee onder behoorlik toezicht.

Hij wil gaarne het voorstel van de heer van Gass in 
zijn voorstel opnemen.

Na de nog enige bespreking wordt uit de ver- 
schillende voorstellen een voorstel opgetrokken en met 
algemene stemmen aangenomen.

De heer Webb geeft verslag van wat de kommissie 
besloten heeft over de wijziging van de konstitutie, 
programma van beginsels en statuten.

Een zeer lange diskussie ontspint zich over deze 
verschillende punten. Daar de aangebrachte wijzigin- 
gen gepubliseerd zullen worden, geven wij hiervan geen 
uitvoerig verslag.

De Voorzitter is tegen de vernietiging van 't Komi- 
tee van Toezicht voor de Witwatersrand. Hij is van 
mening dat de Krijswet alleen in stand gehouden wordt 
om de organisatie der Nationale Partij in de buiten- 
distrikten te hinderen (hoor, hoor). Van geen regering 
zou men dit verwachten, behalve de tegenwoordige. 
Ook is er een gerucht dat de verkiezingen veel spoediger 
zal plaatsvinden dan men vermoedt. Gevolgelik trekt 
de vertegenwoordiger van de tak die ’t voorstel voor 
afschaffing van 't Komitee van Toezicht ingeleverd 
heeft, dit voorstel terug.

De Voorzitter benoemt ’n kommissie voor’ t samen- 
stellen van ’n program van aktie, dat zo spoedig moge- 
lik verslag moet doen.

’ t Kongres schorst om kwart voor één.
Donderdagmiddag.
Op voorstel van de heer H. W . Huisen besluit het 

Kongres de nood onder de Afrikaner bevolking op de 
publieke delverijen onder dc aandacht van de regering 
te brengen.

Aan de orde het

NATURELLEN VRAAGSTUK.

De heer J. de Beer spreekt over het feit dat de 
bastaards geen hut belasting betalen. De kleurling 
wordt bovendien te veel voorgetrokken.

De heer Rood is voor de segregatie politiek in de 
zin als door Generaal Hertzog voorgesteld.

Dc heer Scott (Zoutpansberg) klaagt over de Kom- 
missarissen die meer als Kafferagenten optreden.

Hij is tegen het veelvuldig gebruik van Kafferwerk- 
volk op de plaaten.

De heer Toerien van Losberg meent dat al wat het
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Kongres moet doen is het wetsontwerp van Generaal 
Hertzog doorvocren.

De hcer de Lange stclt voor dat het cmploycren van 
Kafíers op goevcrnmcnts kantoren anders dan voor na- 
turcllen zakcn bclet moet worden.

N'adat nog enigc sprekcrs over het onderwerp heb- 
bcn gcsproken wordt besloten dat

de segregate zo mogelik moet worden uitgevoerd.
Aan de orde bcschrijvingspunt 14.

HET REIZEN VAN NATURELLEN IN AFZON- 
DERLIKE SPOORWAGENS.

Dit punt wordt eenparig aangenomen.
Besloten wordt het punt: het al of niet instand- 

houden van de Provinciale Raden onaangeroerd te laten.
Op voorstel van Ds. v. d. Walt wordt goedge- 

keurd het weder in dienst stellen van alle, tengevolge 
van de rebellie enz. ontslagen ambtenaren en onder- 
wijzers.

Het vcrpliehtend maken van Volksraadsleden om 
vóór zitting tc ncmen hun bedanking in handen te stel
len van dc vertcgenwoordigers van de Partij wordt ver- 
worpen. De Voorzitter meent dat de Nationalisten 
cerlik gcnoeg zullen zijn om te bedanken wanneer zij 
het vertrouwen van hun kiezers verloren hebben.

Punt 18. Het Hollands als medium op Staats- 
scholen te maken wordt aangenomen.

Punten 19, 20, 2t, 23, 24 en 25 worden zonder dis- 
kussies aangenomen. Punt 22 wordt tot het volgend 
Kongres uitgesteld.

De Voorzitter stelt aan de orde punt 29.
Het al of niet toelaten van vrouwen als leden van 

de Partij.
Dit punt verwekt heel wat verschil van opinie en 

de heer Pretorius meent zelfs dat vrouwen-stemrecht 
in strijd met Godswoord is. De Voorzitter voorziet te 
veel diskussies en stelt dus voor van het punt af te 
stappen. Hij wijst echter op de grote dingen die de 
Afrikaanse vrouw gedaan heeft en deelt mede dat het 
verzoek om als dames-lid van de Partij te worden aan
genomen ingekomen is van een aantal zeer invloedrijke 
en algemeen ge-eerde dames van Pretoria.

De heer Webb leest hierop het

HET PROGRAM VAN AKTIE

4. Bevordering van onzc Landbouw cn Veeteelt 
.over de gehele Unie.

5. Binnenlandsc Industrieen en Nijverheden.
Rechtvaardige bchandeling van bestaande en het

uunnioedigcn van meuwe industrieen, die onmisbaar zijn 
voor de ontwikkeling des lands en algemene welvaart 
der bevolking.

b. Bescherming van Industrieele arbeiders.
(aj Uitvoering van Staats, Provinciale en Muni- 

eipaliteitswerken in eigen beheer; vaststelling van een 
minimum loon en maximum arbeidstijd voor alle werk- 
lieden in dienst van openbare lichamen en bij openbare 
werken; alsmede bij alle undernemingen waarvan kon- 
sessie van overheidswege gegeven wordt; afschaffing 
van stukwcrk; verschaftcn van produktieve arbeid aan 
wcrklozen.

(b) Het totslandbrengen van een betere verhou- 
ding tussen werkgever en werknemer door het invoeren 
van een Arbeidsraad, door beter kompensatic aan mijn- 
tering-lijders, ten lasle van de mijneigenaren, en door 
invoering van een uniforme Werkmans Kompensatic 
Wet over de gehele Unie op dc basis van die van Trans
vaal.

7. Belasting van mineralen.
Het verkrijgen van uniforme belasting op dia- 

mantmijnen, en hogere belasting op alle uit te voercn 
ruwc diamanten en ruw goud.

8. Afschaffing van alle belastingen op de noodza- 
kelike levens middelen.

9. Arme Blanken.
Een oplossing van dit vraagstuk te bereiken on- 

dc anderen door:
(a) Besproeiings-schemas en nederzettingen.
(b) Technics Vakonderwijs aan Kinderen.
(c) Hulp om armen zoveel mogelik terug te 

krijgen op het Platteland.
10. Elekties.

(a) Uniforme wet op elekties voor de gehele
Unie.

(b) Vaststelling van de datum voor het houden 
van verkiezingen door het Parlement.

(c) Voortdurende registratie van kiezers door 
middel van zesmaandelikse aanvullingslijsten.

11. Krijgswet.
Het proklameren van de Krijgsraad niet mogelik 

fc maken behalve wanneer goedgekeurd door het Par-

van de Nationale Partij voor de aanstaande ver- 
kiezing, dat als voIgt luidt:—

PROGRAM VAN AKTIE.
De Nationale Partij van Transvaal, in Kongres ver- 

gaderd te Pretoria op 17, 18 en 19 Augustus 1915, 
besluit de volgende punten in haar Program van Aktie 
op te nemen en verbindt zich aan die punten zo mogelik 
effekt te geven door praktiese wetgeving.

1. Amnestie voor Politieke overtreders in verband 
met het jongste gewapend protest en kansellatie van 
diskwalifikaties, alsmede onmiddellike invrijheidstelling 
van genoemde overtreders, omdat de opstand veroor- 
zaakt werd door de misleidende politiek van de Rege- 
ring, en omdat er geen sprake kan zijn van rust en vrede 
zolang deze ongelukkige gebeurtenis in herinnering ge- 
houde wordt door gevangenschap en diskwalifikaties 
van burgers.

2. Landsverdediging.
Afschaffing van het tans bestaande militaire stel- 

sel, en invoering van een algemene weerplicht in de zin 
van een Burgermacht in plaats van de Verdedigings- 
macht.

3. Strengere handhaving van artikel 137 van de 
Unie-Konstitutie, opdat de twee talen des lands abso- 
luut gelijke rechten erlangen.

lement.
12. Drank wet.

(a) Het afschaffen van het z.g.n. trap-systeem
(b) Het toelaten onder behoorlike kondities en 

onder Staats-lisentie aan boeren om hun naturellen 
werklui een redelike hoeveelheid drank te geven.

13. Onderwijs.
(b) De keuze van gekwalificeerde onderwijzers 

door de ouders moet ge-eerbiedigd worden.
(a) Staatssubsidie aan private scholen volgens 

het pond voor pond stelsel.
(c) Wettelike regeling van het voorbereidend 

onderwijs, verplicht lager onderwijs tot het 14c jaar. 
Gratis voortgezet onderwijs tot het i8de jaar.

(d) Algemene invoering van Ambachtonderwijs.
(e) Kosteloze openstelling van alle inrichtingen 

van openbaar onderwijs met gratis verstrekken ler 
leermiddelen en, zo nodig, van verpleging der leerlingen.

14. Staatsfinancieen.
Te zorgen dat de inkomsten en uitgaven van dc 

Schatkist balanceren.
15. De Naturellen Kwestie.

Segregatie van kleurlingen.
16. Algemeen.

Konsept-wetten drie maanden voor indiening te 
worden gepubliceerd voor de informatie van het publiek.

Na punt-puntsgewijze behandeling wordt dit pro- 
gramma goedgekeurd.
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De heer J. Francken van Maraisburg declt mede 
dat, met het oog op zijn kandidatuur, de heer Foutsma 
zijn politieke positie zal uitleggen.

DE REDEVOERING VAN DE HEER POUTSMA.

De heer Poutsma spreekt ongeveer als volgt:
Mij is gevraagd om uit te leggen waarom ik van 

dc Arbeiderspartij naar de Nationale Partij ben over- 
gekomen.

In 1914 was ik Sekretaris van de Spoorweg en 
Haven Arbeiders Vereniging. Ook onder hen veroor- 
zaakte de regering een opstand. Zij grepen echter niet 
naar de wapens maar staakten het werk. Onder die 
arbeiders zijn duizende Afrikaners die voortdurend 
achteruitgesteld worden. Voor tot de staking besloten 
was heb ik alles gedaan wat ik maar kon om de rege
ring tc overtuigen waar de fout lag. Tengevolge van de 
slaking in 1913 was er een Grieven Kommissie aange- 
steld. Eerst vernamen wij dat er 1000, later dat er 
500 mcnsen ontslagen zouden worden. Wij hebben 
gctracht langs konstitutionele weg te protesteren daar 
de Grieven Kommissie nog zat. Men ging naar ver- 
sehillende Ministers, maar kreeg eindelik antwoord: Je 
moct je mond houden en doen wat wij willen. Tenge
volge van dc staking ben ik in de gunst van Slim Jannie 
gekomen, die mij zelfs een vrij-biljet naar Engeland 
gaf. Toen ik Duitsland en Frankrijk bezocht kon ik 
zicn welk een voorbereidselen gemaakt werden voor de 
oorlog. Teruggekeerd in Engeland begreep ik hoe 
nodig het was dat land te hclpen, want ik geloof dat irv- 
dicn Duitsland alle macht alleen kreeg, het een ramp 
zou zijn voor de demokratie. In Europa hoorde ik dat 
alien hier bij Botha stonden met zijn D.Z.W .A. eks- 
peditic maar toen ik in Durban aankwam bevond ik dat 
tlit ver van de waarheid was. Het was voor mij toen 
duidelik dat dc burgeroorlog een reden had. Zouden 
de Afrikaners gaan vechten tegen de Duitsers die hen 
nimmer kwaad hadden gedaan? (applaus). Ik bevond 
ook dat de Arbeids partij hier geen rekening had gehou- 
den met de gevoelens van het andere ras en dat hun 
lciders, op een kleine uitzondering na, achter de rege
ring aangingen wat betrof de oorlog. Ik had dus te 
kiezen tussen het Afrikaner Volk of ,,Imperialisme” . 
Ik ben een Brits onderdaan en wilde dus niet ontrouw 
zijn nan de vlag, die ik vrijwillig had aangenomen, 
maar ik gcvoelde dat ik in de eerste plaats de zijde van 
het Volk moest nemen omdat hun zaak recht was. 
(hoor, hoor). Een Arbeiders partij kan niet bestaan, 
als zij geen rekening houdt met het volk. Daarom heb 
ik mij los gemaakt cn mij bij de Nationale Partij aan- 
gesloten. Ben ik een overloper, dan zijn wij het alien, 
wij zijn overgelopen van de verkeerde politiek van de 
Regering naar de rechtvaardige politiek van de Natio
nale Partij. Ik ben sedert November bij de Nationale 
Partij cn kan jullie gelukwensen met haar vooruitgang 
en het prachtig program van aktie (luide toejuichingen). 
Als de Johannesburgse Kongresleden naar de Rand te- 
rug gaan, kunnen zij de arbeiders zeggen, dat zij niet 
betcr kunnen doen dan bij onze Partij aan te sluiten. 
Ik zal dit ook doen. De Arbeiders partij doet tans door 
de politiek die zij volgt, dingen waar zij vroeger nooit 
haar stem voor zou hebben gegeven. Het zal de Regering 
en de Unionisten ditmaal niet gelukken : wij hebben reeds 
de meerderheid! (hoor, hoor). Indien de regering ooit 
een schrik heeft gekregen dan is het door dit Kongres 
geweest. De demokratie wil zich aan het oplossen van 
de grote volksproblemen wijden. Demokratie is niets 
anders dan de stem van het Volk en dat is de stem van 
God. Zij staat voor het volksbestaan: Wij moeten ons 
vrij maken en aan de anderen zeggen: Komt en helpt 
ons tegen de tyrannen, om hen uit hun zetels te lichten. 
Indien er andere partijen waren. zou de Regering reeds 
alle achting en vertrouwen verloren hebben. Er zijn

echter geen andere partijen, die de wonden kunnen helen 
en ons vrede. rust en eensgezindheid wedergeven, dan 
alleen de Nationale Partij. Ik ben overtuigd dat het 
doel van de Nationale Partij niet is om verdeeldheid of 
scheuring onder het Volk te brengen .zoals dit wordt 
voorgesteld door onze vijanden de Pers, de Regering en 
de Unionisten. Ons doel is om te zorgen dat ons Volk 
niet opgeslokt wordt door een 'andere natie die niet 
hoger staat dan wij zelf, maar om een regering te 
hebben waaronder elk ras zijn eigen tradities en 
neigingen volgen en zich langs eigen liinen 
ontwikkelen kan. Ik hoop dat elkeen naar huis 
zal gaan in de vaste overtuiging dat wij einde
lik de rechte koers hebben gevonden en dat onze poli
tiek het land zal ontwikkelen. Andere oartijen zullen 
nooit een vasthouden ikrijgen op het Volk. Afrika 
moet voor alles gaan. Laat men met deze beginsels van 
hier gaan en anderen vertellen wat hier besproken is als 
ziinde ons doel; niet zoals het door de pers verteld word. 
Het Volk moet nu bij elkaar staan. Wij moeten onze 
medemensen overtuigen, niet afstoten. Pas 00 voor 
ompraten of be-invloeden door o-eld. Indien wii stand- 
vastig blijven— in het bewustzijn dat het verleden een 
vloek was, maar de toekomst een zegen zal kunnen zijn, 
dan zie ik met zulk een regering in vertrouwen de toe
komst van Zuid-Afrika tegemoet 1

Onder daverende toejuichingen ncemt de hecr 
Poutsma zijn plaats weer in.

De heer Gavie Wolmarans wijst er op hoe de heer 
Poutsma de afgevaardigden een zeker niet geheel over- 
bodige les heeft gegeven. Spreker wil tans nog in een 
paar woorden zeggen waarom hij meent geen lid van 
de Z. A. P. langer te kunnen blijven.

Tot 1910 heeft hij met die Partij kunnen samengaan 
maar toen heeft men de ene hand aan Jameson en de 
andere aan George Farrar gereikt. Het gevolg van die 
amalgamate was dat een ineensmelting totaal onmogc- 
lik bleak. Toen Generaal Hertzog uit het Kabinet werd 
gezet, gingen de ogen verder open.

Men heeft ons toen Jan Rap en z’n maat genoemd 
en paddestoel politici.

Bij de werkstaking heeft de regering niets trachten 
te sehikken, bij dc rcbcllie evenmin. De rebellie is al
lcun ontstaan door dc tocht naar D.Z.W .A.

Spreker was ook in D.Z.W .A. maar Goddank heeft 
hij niet nodig gehad mensen te schieten die hem nooit 
enig kwaad gedaan hebben.

Men heeft hem regerings politieman genoemd om
dat hij Kommandant de Villiers de hoofdofficier van 
Maritz als gevangene heeft meegevoerd. Maar de heer 
de Villiers had hem hier persoonlik voor bedankt. 
Spreker hoopt dat men toch vergevings gezind zal zijn 
tegen over andersdenkenden. Scheldwoorden doen 
slechts afbreuk aan de partij. Laat Generaal Botha dat 
maar doen als hij dit wil.

Vervolgens worden verscheidene* zaken over orga- 
nisatie besproken.

Hierop spreekt de Voorzitt'er het afscheidswoord.
Spreker dankt alien voor de geduldige wijze waar- 

op zij aan de verrichtingen hebben deel genomen en 
voelt zich zeer vereerd met dit grote Kongres. Met 
verachting werpt spreker de beledigingen van bladen 
als de ,,Pretoria News”  van zich, geen koerant doet de 
Partij meer goed dan de ,,Pretoria New's”  want de 
schrijvers van die artikelen zijn Botha-Smuts mensen. 
Spreker is overtuigd dat Zuid Afrika voor altoos klaar is 
met de zogenaamde konsiliatic politiek ; die politiek is 
niets den vcrkrachting van de rechten van het Volk.

Men heeft te kampen tegen 3 partijen en spreker 
hoopt dus men de grote noodzakelikheid van organisa- 
tic zal gevoclen. Hij waarschuwt tegen afvalligheid 
door omkoperij. Hij die nu afvalt steekt een dolk in het 
hart van zijn eigen Volk.
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Wij hebbcn gecn leer dat de rijken rijker moet 
worden cn dc armc maar armer. Wij gaan beginnen 
met de arme blanken kwestie en zullen niet langer dul- 
den dat het geld van de schatten die in uw land zijn, 
bet land uit zullen gaan. Waar was nu de Hertzog 
,faktie? Het was geen faktie maar een Kongres van 
het grootste deel van het Volk. Onze overwinning is 
zeker en gewis. De mensen zijn door de regerings par- 
tij bedreigd op alle mogelike manieren, maar dat zal 
juist hun vloek worden. Wij willen geen mensen die 
ons blindelings volgen, maar onze medebroeders over- 
tuigen dat zij bij de kapitalisten staan. De Nationale 
Partij zal weldra het gehele Volk zijn. Wij worden 
gevoed uit de Hogescholen. De ontwikkelde Afrikaner 
is op onze zijde en die gedachte geeft ons moed voor dc

toekomst. 90 pCt. van onze predikanten zijn Nationaal. 
Spreker ziet zelfs in de toekomst dat de Engelsman 
zelfs zal leren inzien, dat er voor hem 00k een plaats bij 
ons open is.

De overwinning is zeker, maar het schoonstc is, 
dat wij kunnen verklaren: Wij hebben de goedc slrijd 
gestreden en het geloof behouden. (applaus).

Ken motie van dank aan de Voorzitter wordt staan* 
dc aangenomen.

Op voorstel van Ds. du Plessis wordt voorts een 
motie van dank betuigintr aangenomen aan de dames.

Met het zingen van Psalm 100 vers 4 en een gebed 
uitgesproken doór Ds. dc Klerk, wordt het Kongres 
gesloten.
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DIE GEW APENDE OPSTAND, PROGRAM  VAN AKSIE, DEELNAME 
AAN OORLOG —  19 JULIE 1915
Platform van de partij
Woensdag avond kwam men weer bijeen te 8 ure.

Er worden telegrammen gelezen van de meest uiteenliggende plekken in de 
Ume. waann het kongres sukses toegewenst wordt.

Hiema neemt Senator Marais de voorzi tiers toe 1 in op verzoek van Genl. 
Hertzog.

Genl. Hertzog neemt't woord over't program van aktie. Hij zegt dat men 
zoiets anders stilletjes in de zak houdt om 't schroomvallig nu en dan voor de 
dag te halen. Deze partij heeft ’t beter gedacht’t volk in z’n vertrouwen te 
nemen, omdat daarin vervat zijn al de kwesties en punten waarbij men later 
zal staan en welke men in praktijk brengt. Dit is een gezonde manier van doen. 
want ’t volk heeft recht ’t te weten en ook tegenstanders moeten 't kunnen 
weten.

In de eerste plaats zal, als bij de elektie nog geen vrijstelling is geschiedt aan 
de gevangenen. voorop gesteld worden algemene amnestie. ’t Volk moet voorts 
de verzekenng hebben dat

zijn fundamentele rechten
met meer verkracht zullen worden. Desnoods moet in de grondwet neergelegd 
worden, dat geen persoon zonder veroordeling in de tronk mag gezet worden. 
en niet dat zoals hier geschied is, de rechten van de onderdaan vertrapt 
worden. Gebeurt dit wel, dan zullen de regeerders terecht moeten worden 
gesteld hetzij voor ’t hof of voor't parlement. Dit is 'n zeer punt bij het volk. 
Het verbannen van de negen mensen is ’n voorbeeld. Het doodschieten van 
Jopie Fourie is van a tot z onwettig. Hij is voor 'n veld krijgsgerechtshof 
gebracht, dat helemaal onregelmatig was en hij is doodgeschoten, voordat zijn 
rechtsgeleerde adviseurs zich konden laten gelden. Het derde punt, de 
eigenlike wortel van ’ t kwaad, is dat de regering elke haverklap knjgswet kan 
proklameren. Dat recht mag zij met hebben. behalve in bij de wet vastgestelde 
gevallen. Bij ’n staking worden 60 000 onder de wapens geroepen en knjgswet 
verklaard. Met ’t gewapende opstand net zo. Die is onderdrukt maar de 
knjgswet blijft. Als er net geen voldoende polilie is —  knjgswet. Dit is onwettig 
en ’t volk wordt vrees aangejaagd. De wet moet ook bepalen op welke manier 
de krijgswet uitgeoefend mag worden. In Holland en Frankrijk b.v. wordt 
bepaald. dat binnen acht of twintig dagen de volksraad opgeroepen moet 
worden. omdat dit de enigste macht is boven de regering.

De Verdedigingswet
moet herzien en zodanig gewijzigd worden, dat de regenng ons nier in 'n 
aanvallende oorlog mag wikkelen en onze zoons tegen hun zin ervoor 
gebruiken. Bij de spesiale zitting vertelde de regering dat men Zuid-West met 
wilde veroveren, doch ging vechten omdat de Duitsers bij Nakop over de lijn 
trokken. Er werd ’n spoor gevraagd naar Upington, doch de ambtenaren 
wisten niet hoe belangnjk Nakop was en zetten dit, zoals ’t behoort, aan Duitse 
kant. (Gelach.) Dit was 'n lelik ding en last werd gegeven Nakop dadelik aan 
de Unie-kant te zetten. (Gelach.) Doch er waren 121 kaarten klaar. Spr. heeft 
bij de Regenng opgemerkt, dat de leugen van de regenng achterhaald. In ’t 
Blauwboek waren drie Nakops. een aan weerskanten van de grens en een op 
de lijn. Hier in ’t hof komt genl. Smuts vertellen dat in Augustus de regering 
reeds besloten had op verzoek van de Britse regenng Zuid West aan te vallen, 
lang voor de Nakop geschiedenis. Hij zei ook, dat men gedeeltelik voor 
offensieve doeleinden de Verdedigingsmacht opriep. De regering had geen 
recht daartoe. Dat 400 of 500 onwilligen, die de regenng liet veroordelen, naar 
Upington gezonden werden, stelt ’n groter misdaad daar dan de rebellie. Die 
jonge mannen hadden geen gelegenheid in hoger beroep te gaan en de 
regenng had eenvoudig van haar macht misbruik gemaakt.

Verantwoordelikheid
Men moet er verder op staan, dat minister werkelike en geen nominale 
verantwoordelikheid zullen dragen. Daar zijn de knjgswet regulaties waarin 
bepaald werd, dat ’t belachelik maken of in diskrediet brengen van de regenng 
oproer zou daarstellen. De toestand was wel zo, dat men niet over de regering 
kon spreken zonder tegen die regulatie te zondigen. Omdat de Koning geen
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kwaad kan doen, zijn de ministers verantwoordelik, daar anders niemand 
verantwoordelik zou zijn. Hun optreden was ’n schending van een van onze 
fundamentele rechten. De regenng heeft andere personen met verantwoorde- 
likheid bekleed, zoals de spoorwegraad die telkens voorgeschoven wordt, ais 
men de minister aanvalt. Daar is ook de Siviele Dienst kommissie, die al de 
verantwoordelikheid voor aanstellingen voor de minister op zich nemen; 
ofschoon de minister dikwels zelf aanstellingen maakt als hij daartoe lust 
gevoelt. Dit is ’n ontduiking van een van de grootste plichten van de minister 
Die spoorwegraad en die kommissie moeten afgeschaft worden. Zij kosten van 
£15.000 tot £20,000.

Finantien
’n Verder punt is. dat er strenger financieel beheer en groter bezuiniging moet 
zijn. Gelukkig is de Minister van Verdedigirig niet meer de poeba. d ie ’t geld 
beheerde en eens vijf portefeuilles had. Als men ziet hoe weinig ministers van 
hun departement weten. i s ’t beter minder bekwame mannen te hebben. doch 
mensen. die van hun werk alles afweten. Wij worden door de hoofdklerken 
geregeerd. De heer Graaff is benoemd voor financien, maar hij en minister 
Smuts zijn een. De minister van financien moet ’n onafhankelike man zijn van 
wilskracht, die bij gelegenheid zijn voet kan neerzetten. Daarom is mnr. Hull 
indertijd afgetreden.

Binnen 5 jaar van de Unie is de schuld van £124,000,000 gestegen tot 
£150.000,000 en wel niet voor produktieve ondememingen, doch 15 miljoen is 
gegaan voor Zuid West. We zullen nog zien wat we ervoor krijgen. Er is ’n 
hoge belasting gelegd op suiker, koffie en dergelike dingen. lemand, die 
vroeger £1 belasting betaalde, zal nu £35 betalen, en er is nog meer op komst. 
tengevolge van de overhaaste wijze van geld uitgeven.

Prov. Raden
Daar zijn de Prov. Raden. die de regering wil afschaffen. ’t Komt spr. voor of 
toen de regenng Dr. Ramsbottom uitstootte, ’t doel was de Prov. Raad in zo 'n 
positie te brengen. dat zij des te meer reden zou hebben hem af te schaffen. 
Dit kan niet, want Natal is b.v. in de Unie gekomen op voorwaarde, dat er ’n 
Prov. Raad zou zijn en om die af te schaffen, zou trouwbreuk zijn. De regering 
heeft reeds zoveel te doen, dat er weinig van terecht komt om 't werk van de 
Prov. Raden ook over te nemen. ’t zou enkel tot belachelik maken van de 
regenng strekken. Waar onder een ambtenaar wordt ontslagen, wordt boven 
anderhalf aangesteld. Is 't nodig bij al de bestaande gneven nog een te voegen 
ter wille van de bespanng van ’n klein beetje geld.

Rhodesia
Spr. komt tans tot de inlijving van nieuw grondgebied. Hij heeft ’t oog op 
Rhodesia en Duits Zuid West —  spr. wil het vel van de beer niet verkopen. 
zolang deze nog loopt. Hij zou Zuid West uitlaten. maar hij en andere 
volksraadsleden zijn uitgenodigd tegen einde Julie 't nieuwe gebied te 
bezichtigen. zodat men tot andere gedachten over anneksatie schijnt gekomen 
te zijn. Hij heeft m eer’t oog op Rhodesia, dat volgens genl. Botha ingelijfd 
moet worden. Daartoe moet vrijwillige toestemming zijn van de kant van de 
inwoners en met de toestemming van de Unie bij wijze van ’n elektie. Zo niet. 
zullen wij ons moeten harden voor de gevolgen. Als zij later los widen zijn, wat 
zal men doen. Wil men niet en zij nemen de wapens op. welk recht zullen wij 
dan hebben hen gewapenderhand te dwingen tot blijven. De toestemming van 
de Chartered Mij. kan men voor geld gauw genoeg krijgen, maar die v a n ’t 
volk (sic), ’t Zal 'n voortdurend klagen zijn en vragen om spoorwegen en geld, 
't Volk moet geraadpleegd worden, want't zal feitelik zijn 't stichten van ’n 
nieuwe unie.

Wil men geen stakingen hebben, dan moeten de arbeiders tegemoet 
gekomen worden door ’n staatsdepartement aan hun eisen gehoor te geven, en 
hen te beschermen tegenover hun overheden, en wel door de aanstelling van ’n 
zelfstandige raad, waarbij zij kunnen klagen en niet b ij’t mannetje net boven, 
want deze is dikwels de man tegen wie de klacht gaat.

MUneralen
De mineralen is nog ’n kwestie. In ’t verleden werd zorg gedragen dat enkelen 
zich daaruit verrijkten ten koste van de Staat en zo hebben wij vele 
miljoenairs, maar geen rijke Staat. De Staat moet er meer voordeel uit hebben

67



in de toekomst. Doch de grote vraag is, wat is er uit al de weggegraven 
schatten overgebleven als njkdom van de Staat. Als die bronnen uitgeput 
raken, moet er belasting op ’t volk gelegd worden. Er moet voor gevochten 
worden. dat de inkomsten van de kant besteed zullen worden aan reproduktie- 
werken. 't Laatste punt is dit: de meeste gneven zouden vermeden zijn, indien 
men een nationale politiek had gevolgd. Daarom moet voortaan op de 
nationale in ’t program neergelegde begmselen gehandeld worden.

Dit zijn de punten voor de a.s. elektie. Daarom moeten die zaken goed 
besproken worden. Is men’t eens, dan kan men te velde trekken.

Heeft men nog punten. dan kan men die te berde brengen en zal opneming 
in't program overwogen worden.

Hiema wordt’t program puntsgewijze behandeld.

Een vakante plaats
Bij de plank, handelende over de Krijgswet. zeide de heer J.H Brand Wessels. 
dat hij onder de Krijgswet in de tronk was gezet. Hij kon de zitting van het 
Parlement niet bijwonen en zodoende was zijn plaats ledig. Hij wilde wel 
weten. wat zijn positie was?

Generaal Hertzog antwoordde, dat in het land geen mensen meer van 
mening verschilden dan rechtsgeleerden. Zij verdienden hun kost door de 
verschillen. Zijn plaats was nog niet vakant verklaard. maar de rechtsgeleer
den hadden beweerd. dat zijn zetel vakant verklaard moest worden. ..Ik raad u 
aan bij het bijeenkomen van de Volksraad in uw plaats te zijn. Alleen de 
Volksraad kan beslissen of gij uw plaats al of niet verloren hebt.”

Een afgevaardigde vroeg in verband met de Provinciate Raden wie het 
hoofd was. de Direkteur van Onderwijs of het Uitvoerend Komite?

De voorzitter dacht. dat generaal Hattingh of de heer Havenga die vraag 
zouden kunnen beantwoorden.

Een schitterende overwinning
De heer E. W. Fichardt vroeg om een vollediger uitleg over de inlijving van 
Duits West. Ze hadden een schitterende overwinning behaald. Ze hadden een 
van de wonderbaarlikste feiten van de oorlog volbracht. Zestig duizend man 
hadden drie duizend man verslagen. Hij had gezien. dat de wapens 
teruggegeven waren aan de gevaarlike 3000 Duitsers. die Zuid Afnka zouden 
hebben willen veroveren. Hij wenste te weten wat ze zouden doen met de huid 
van de beer, als de beer in Europa, die nog rondliep, gedood was.

Generaal Hertzog zeide, dat de heer Fichardt zich vergiste. als hij dacht dat 
spr. hem zou voorspellen, wat het uiteinde van de beer zou zijn. Men moest er 
aan denken. dat het Impenale Goevemement gezegd had. dat ze het lot van 
het land beslissen zouden na de oorlog in Europa. Wat de inlijving betreft kon 
hij op het ogenblik nog met zeggen wat gedaan zou worden. Hij had geen 
gevoelen betreffende het onderwerp en in elk geval zou het minst gevaarlike 
zijn te zwijgetr.

De kosten
De heer Venter hád gezegd. dat de ekspeditie vijftien miljoen gekost had. Hij 
had gedacht, dat het land van hen zou zijn, maar klaarblijkelik behoorde het 
aan het Britse Rijk. Wie zou dat betalen?

De Voorzitter antwoordde. dat het geld aan de schuld van het land was 
toegevoegd en zo hadden zij te betalen. Hij hennnerde er de afgevaardigden 
aan. dat zij voor de oorlog het land hadden kunnen kopen voor zes pence per 
morgen. (Gelach.)

De heer Rheeder. terugkomend op de kwestie van Rhodesia, zeide. dat ze 
eerst hun eigen huis in orde hadden te maken voor naar nieuw grondgebied 
om te zien. Er waren duizenden mensen in het land, voor wie zij te zorgen 
hadden. Ze moesten grote streken van hun land onder besproei-ing brengen 
en hun volk vestigen, voordat ze naar Rhodesia keken. Ze verlangden nog 
geen immigratie. Ze hadden voor hun eigen mensen te zorgen. Rhodesia kon 
zoveel immigranten aanmoedigen als het wenste.

De heer van der Merwe (Frankfort) drong er op aan, dat de leiding van God 
in de Wet van de Unie zou worden gezien. Dat behoorde een van de punten 
van hun programma te zijn.

De heer Euvrard meende, dat de belangrijkste reden. waarom het gevaarlik 
zou zijn voort te gaan met anneksatie was, dat de naturellen kwestie in de Unie 
nog niet geregeld was. Het was absoluut nodig in de belangen van Zuid Afrika
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hun naturellen politiek op gezonde grondslag te plaatsen voordat ze Rhodesia 
zouden inlijven.

De leiding der voorzienigheid
Generaal Hertzog, antwoordende op de vraag om de lading van de 
Voorziemgheid op te nemen m de Unie-wet. zeide dat de reden, waarom hij 
niei op de erkenning had aangedrongen was, dat het gedaan. behoorde te 
worden Maar tegen het einde van de zitting van de konventie te Bloemfontein 
had íemand de zaak genoemd en er was gezegd, dat het in Austrahe gedaan 
was. Sommigen meenden, dat het goed zou zijn het voorbeeld te volgen, 
vooral met het oog op de verkiezingen. Toen sprak hij er zeer sterk tegen, 
omdat hij er tegen was de Voorzienigheid als verkiezingsagent te gebruiken. 
Hij meende ook. dat, als zoiets gedaan zou behoorde te zijn, het nodig gedacht 
zou zijn bij het begin. De meerderheid was er tegen geweest en naar hij dacht 
met recht. Hij was bij de Konventie en hij had deel genomen aan de stnjd, een 
bittere stnjd somtijds, en hij had ook gezien hoe zaken door middel van geven 
en nemen werden aangenomen, hoewel hij en anderen voelden, dat ze 
verkeerd waren. Andere zaken waren er op een manicr bijgevoegd. die hun het 
recht gegeven had bitter teleurgesteld te zijn. Ze hadden met het recht God er 
bij te noemen en te veronderstellen, dat hij samenwerker geweest was in zo’n 
onvolmaakt werk. Als hij God voor het dokument zou danken, zou hij 
overtuigd moeten worden. dat het volmaakt was. Het was dat in ’t geheel met 
en hij kon met eerlik zulk een dokument aan de Almachtige toe te schnjven. 
Ze moesten niet oneerlik zijn in godsdienstzaken. Ze konden even goed een 
gewone wet nemen en zeggen, dat het Gods werk was. God had hun de kracht 
gegeven hun werk te doen. maar het was verkeerd hun onvolmaakt werk aan 
Hem toe te schnjven. Ze konden God dankbaar zijn voor het leiden van het 
volk, omdat Hij het volk tot de overtuiging geleid had, dat de Ume goed was, 
als hij geloofde, dat het goed was. Hij dacht niet, dat die zaak aan hun planken 
moest worden toegevoegd. Hij had de grootste eerbied voor de mensen, die het 
idee ondersteunden, maar hij voelde dat hij het tegen moest gaan.

De heer Raath, terugkomend op de inlijving van grondgebieden, zeide, dat 
ze er aan moesten denken. dat een groot aantal Hollands-sprekende Zuid- 
Afnkaners in Rhodesia woonden. Daar werd de taal onderdrukt. Hij voelde 
bijna. dat er een tak van de Nationale Parlij daar gesticht moest worden. Ze 
moesten de kwestie van inlijving aan omstandigheden overlaten.

Onzijdigheid
De heer E. W. Fichardt wenste een onderdeel toe te voegen aan de 
inlijvingskwestie. om te bepalen, dat de kwestie van onzijdigheid in aanmer- 
king genomen behoorde te worden.

De Voorzitter zeide, dat dat later behandeld kon worden.
Generaal Hertzog zeide. dat de onzijdigheidskwestie een zaak was, die hem 

persoonlik raakte tengevolge van het feit, dat, naar wat hij over het onderwerp 
gezegd had gedurende de speciale zitting, dit een langdunge diskussie had 
teweeggebracht. Hij had gezegd, dat de aanval op Duits West betekende een 
deelnemen aan de Europese oorlog op een manier, die onnodig en gevaarlik 
voor hen was en gezegd, dat ze het recht hadden buiten zulk een oorlog te 
blijven. De positie was. dat. toen Brittanje in oorlog was, alle dominiums 
gezegd hadden. dat, als ze de oorlog niet goedkeurden ze er buiten konden 
blijven. Kanada en Australie hadden lange tijd volgehouden, dat een oorlog 
tussen Brittanje en een andere Europese Mogendheid hen er niet noodzakelik 
bij betrok. Toen hij dat gezichtspunt in de Volksraad had aangevoerd, zeide de 
heer Mernman, dat dat onzijdigheids idee bespottelik was. Ongeveer drie jaar 
geleden had „De Volkstem" een dergelike verklanng afgelegd. ,.De Volkstem” 
was hierover sterk aangevallen door het hoofd van het Goevernement. De 
heer Mernman. had het idee van uit de hoogte belachelik gemaakt. In weerwil 
van de hoge positie van de heer Mernman en de frontverandenng van „De 
Volkstem" geloofde hij nog, dat Zuid-Afrika. evenals de andere dominiums, 
het volste recht had

te weigeren deel te nemen aan de oorlog
van Groot-Bnttanje. Elke andere memng was belachelik, want die zou 
Verantwoordelik Bestuur maar schijn maken. Het zou betekenen, dat Bnttanje 
beslissen kon hoeveel geld de Dominiums hadden uit te geven. Zelfbestuur 
was gegeven met het fundamentele recht te beslissen hoeveel ze uitgeven
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zouden. Werd dat weggenomen, dan bleeí niets van zelfbestuur over. Door 
Kanada en Australie was op dat recht gestaan. Voor de Amenkaanse 
Omwentehng was het recht van onzijdigheid als een absoluut recht be- 
schouwd. Men hoefde slechts het werk van Benjamin Franklin te lezen. want hij 
sprak over het recht van onzijdigheid. door de Amenkaanse kolonies bezeten. 
Moesten ze vandaag geloven. dat ze minder recht hadden dan de Amenkaanse 
kolonies hadden gehad. Ze wilden dat recht met overgeven. Wijlen de 
Hoofdrechter. Lord de Villiers. had gezegd. dat onzijdigheid belachelik was. Met 
alle respekt voor wijlen de Hoofdrechter. zou hij met hem van mening blijven 
verschillen.

Beperkte onzijdigheid
Toen Brittanje in oorlog was, verkeerden zij zonder twijfel in staat van ooriog. 
maar dat verschilde van als een der voornaamsten in de strijd op te treden. Ze 
hadden het recht te zeggen Bnttanje was in oorlog; zij als een dominium 
hadden zekere verplichtingen aan Bnttanje. Ze konden Britse oorlogsschepen 
met beletten van hun havens gebruik te maken; ze waren die rechten zelfs in 
oorlogstijd aan Bnttanje verschuldigd. Wanneer de vijand hen met vrede liet. 
hadden ze het recht stil te zitten.

In het tegenwoordige geval hadden ze volkomen recht gehad stil te zitten en 
Duits West niet aan te vallen. Ze hadden een verzoek ontvangen, waarop 
volgens Generaal Botha slechts een antwoord mogelik was. Dat was een van 
de beschuldigingen, die hij de Regering had voorgeworpen. Generaal Botha 
had de Imperiale Regering een onrecht gedaan, want hij gaf het volk de 
indruk, dat die Regering het volk een bevel gegeven had. Op die manier had 
generaal Botha het Imperiale Goevemement in miskrediet bij het volk 
gebracht. Generaal Botha had geen open kaart gespeeld met het Impenale 
Goevemement, evenmin als met het volk van de Unie. Ze konden de 
onzijdigheid van de Dominiums een beperkte onzijdigheid noemen, maar 
onzijdigheid was het. Ze hadden het recht verplichtingen uit te voeren, voor 
het uitbreken van de oorlog aangegaan, zonder aan een breuk van onzijdig
heid schuldig te zijn. Ze hadden het volmaakste recht zulk een houding aan te 
nemen.

Dit was evenwel een akademiese kwestie, omdat hij niet dacht. dat het door 
enig persoon, die de betrekkingen tussen de Dominiums en Groot Bnttanje 
kende. emstig bestreden zou worden. Hij zou dit gaarne als een van de 
planken aantenemen, omdat ze het als een feit hadden.

Smuts’ bewering
De heer C. G. Fichardt zeide, dat Genl. Hertzog in het Parlement verklaard 
had dat Zuid-Afrika evengoed in oorlog was als Londen of een graafschap in 
Engeland, maar in dezelfde toespraak had de Minister gezegd dat Zuid-Afrika 
kon geweigerd hebben om aan het verzoek van het Impenale Goevemement 
te voldoen. Wanneer Zuid Afrika even goed in oorlog was als Londen, hoe kon 
men dan het verzoek weigeren? Gen. Smuts ondersteunde in een deel van zijn 
toespraak Genl. Hertzog, daarom omdat zij Genl. Hertzog en Genl. Smuts op 
de ene zijde hadden qn Genl. Smuts op de andere zijde. had de meerdeheid genl. 
Hertzog’s inzichten aangenomen.

De heer Wilcocks sprak als een lid van het gekozen komitee op de kwestie 
van het erkennen van de leiding Gods in de Unie Wet, hij zeide dat hij 
getracht had om het in de wet ingevoerd te krijgen, maar het was hem met 
gelukt. Het rapport van het gekozen komitee was overwogen geworden en het 
Parlement was overgegaan om te erkennen dat het de leiding van God 
erkende, maar dat het niet in de wet kon worden opgenomen. De kwestie was 
bij de Nationale Partij opgenomen, die in het tweede artikel van haar 
konstitutie verklaarde wat het in de zaak gevoelde, en het was met nodig het in 
de planken van het platvorm op te nemen.

Het gehele programma van aktie, zoals voorgelegd door generaal Hertzog, 
werd toen aangenomen.

De gerechtshoven
Adv. van Hees verklaarde dat de gehele Transvaal het programma van 
princiepes zou ondersteunen. Hij zeide, dat de rechtspraak in de toekomst 
slechts in handen van behoorlik benoemde rechters moest zijn. In December 
hadden ze bij Pretoria een aantal speciale hoven gehad, zoals krijgswethoven 
en andere en geen recht van beroep werd toegestaan. Die hoven waren door
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Generaal Smuts benoemd. Toen werd een zaak van sediue voor dc gewone 
hoven gebracht en er werd aangetoond, dat er niet zo iets bestond als gewone 
seditie in de wet van het land. Hij hoopte, dat ze er voor zouden zorgcn. dat in 
de toekomst slechts behoorlik samengestelde rcchtbanken rccht zouden 
spreken en dat er altijd het recht van beroep zou zijn.

Hij venvees naar de zaak van de beide Fouries. Een was doodgeschotcn en 
de ander, een jonge man van 22 jaar, had vijf jaar dwangarbeid. Hij was de 
emge man, in verband met de zogenaamde opstand veroordeeld tot dwang- 
arbeid. en hij was gevonnisd, niet door de geregelde hoven van het land. Ze 
moesten er op staan, dat de handelingen in de gerechtshoven in het Hollands 
behandeld werden zonder tussenkomst van tolken. Hij verklaarde, dat voor de 
laatste dne jaar Generaal Botha de aanval op Duils West overwogen had. Als 
Transvaler ondersteunde hij alle punten van het programma.
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MAN1FES VAN DIE
Suid Afrikaanse Arbeids Partij.

A an die Kiesers van Suid Afrika.
Dit was met grote virwagting, toen u vijf jaar gelede die eerste Unie 

Parlement gekies het.
U het toen besef welk ’n vloek die rassestrijd in die virlede vir Suid Afrika 

gewees het. Die lojale waarneming van die Vereeniging Trakaat deur beide 
partije het die pad naar die Nasionale Konvensie en die Akte van Unie oop geleg. 
Die Akte van Unie ten voile toegestem deur die Parlemente van al die vireni- 
gende Kolonies, het finaal ’n seel geset op die ooreenkoms van Suid 
Afrikaners om rasse wrijving te virmij—die in die virlede soveel bitterheid 
virwek het en die politiek onvrugbaar gestel.

Die posisie van Suid Afrika, als een van die self-regerende dele, binne die 
Britse Ryk, die gelykheid in die oog van die Konstitusie van alle Afrikaners 
Brits sowel als Hollans, die gclyke taalregte, die vraagstukke was ten enemale 
beslis deur die Akte van Unie—om nie heropen të word nie. Die pad was oop 
om Nasionale kwessies te bcsprcek op regmatige en vrugbare lijne. Die virdeling 
van politieke partije sou nie langcr op die dorre rasse virdeling bcstaan nie, 
nog op die virhouding naar virlede en reeds beliste twiste, maar moes strijk 
met die beginsels voorgestel vir die behandeling van die vraagstukke, ten voor 
dele van die inwoncrs van Suid Afrika.

Die hoop van vijf jaar gelede is beswaar geword deur die ondcrvinding in 
die cerstc Parlement en die gebeurtenisse van die laastc twee jaar.

U het gesien in dieselfde Parlement, hoe die Suid Afrikaanse Partij 
Gouverment altijd die belange van eindom en profijte studeer en niemendal 
oorhet vir die grote wcrkendc massa van mcnsc nic.

Mcttertijd het die Gouverment meer en meer opperinag gebruik en los gebreek 
van uw ware behocftcs en gcdagtcs. Onbctwijfelde tekens van u\v grote 
ontcvredenhcid skijn niks andcrs aan die Gouverment voor te stel nie, dan die 
noodsakclikheid van mag en dwang te gebruik nie.

En toen u uitsicn vir die brick die moes angcdraai word om sulke neigings 
in die Gouverment teen tewerk. wat het u gevind?

U het gevind dat die sogenaamde Opposisie—die Unionistc Partij— 
ingeslote virtccnwoordigers van mceste van die Stcdelike en Industrieele 
afdclings, uw virtroirwc geskonde het en u hoegenaamd geen beskerming virskaf 
het nic.

Toen die Gouverment met Myntering en ander Industrieele kwessies 
gehandel het, of toen dit die vraagstuk van ingevoerde kontrak diens was of 
die ontevredenheid in die spoorweg diens, het u gevind dat die Unioniste Partij 
net soos die Suid Afrikaanse Partij gestaan het vir die belange van eindom en 
profyte wannecr dit in strijd was met die belange van die volk.

Die hoogste punt was bereik toen dit die Gouverment ondersteun het en 
self toegejuig het gedurende die werkstaking van 1914 met betrekking tot die
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handclwijse van die heerscrs in die virtrapping van die mees gcwone beginsels 
van vrijhcid, toen sonder die skijn van ondersoek en ten spijte van ’n order van 
the Ilogc Geregshof, die Gouverment 9 burgers van die Unie die land uitgeset
het.

Die waarhcid was toe aan u bekend. Daar was geen onderskeid tussen 
Gouvcrinent en Opposisic nie in sulke sake wat werkelik uw belange betref.

Ioder van die twee Partije staan net vir die belange van land en mijn 
einaars tecnoor die voordeel van manne en vroue die die werk van die land 
docn. Hul enigste ekskuus om nie een Partij te wees nie was eenvoudig dat 
hulle op virkillende kante van die rasse kwessie in die virlcde gestaan het.

In tussen het u gesicn dat ’n deel sig van die Gouverment Partij onttrek 
het. Wat eers net ’n pirsoonlike en provinsiale gcskil was het gegroei en 
uitgebrei. Die ontevredenheid van velc in die buite distrikte, oor die nalatig- 
heid van die Gouverment met betrekking tot hulle belange, was virmeerder en 
het deurinckaar gcraak met die aanblasing tot vlam, van die dooie kolc van 
rasse gevocl.

Net soos in 1910 vcle van die Engelse werkers in die dorpe misleid geword 
het deur die geskrecuw “ Vote British,” om vir Unionist*: te stem, net so 
word vandag alle Hollans Afrikaanse werkers gevraag om “ Nasionalist 
te stem ” om hul toekoms te virtrou, an ’n Partij die in die laaste Parlement, 
maar weinig nicer belang gestel het en maar min mcer ware good vir die werk- 
ende klas gedaan het dan die Suid Afrikaanse-Unionist Partije.

Die Suid Afrikaanse Arbeids Partij vraag u non weer om die hoop van 
vijf jaar te bewerkstellig. Virbctcr die foute van 1910 en weiger om van die 
regte pad afgelei te word deur die geskreeuw van rasse vooroordeel. in welke 
vorni die ook mag voorkom en deur welke deel van die one remskoen Partije 
of belange dit mog voorgehou word, of die deel homself non Suid Afrikaanse, 
Unionist or Nasionalist Partij ook noem.

Outhou hoc maklik die drie Tartije saam gestaan het in die laaste Parle- 
ment als dit ’n kwessie was van virdediging van grote eindoms belange die jou 
belange teen gewerk het.

Onthou by voorbeeld hoe hulle saamgewerk het om op die mijn worker te 
pak ’n deel van die mijntcring kompensasie, die naar regte deur die inijn einaars 
nioes gedra word en beskou net die teemvoordige bejanimcrlike kondisie van 
die vcle slag oilers van dio kwaal onder die voorstelle van die wet.

Die Suid Afrikaanse Arbeids Partij staan vandag, soos dit altijd gedaan 
het, vir die voordeel van die grote massa van werkende .manne en vroue in 
die Unie—die enigste ware en blijwende Nasionale belange.

So doende werk ons ewe sterk en ernstig teen—op die een hand—die klomp 
wat van oorlog gevaar van buite praat, net om die belange van die bevolkirg 
gedurig na te laat en aan die ander kant, die ander klomp, die u vraag om nie 
itaar die gevaar om te sien nie, of die die oorlog woer gebruik om die oue en 
dorre kwessies van die virlede op te ruie.

Ons Partij sien in dat die grote wereid mocilikhcid waardcur ons nou 
gaan, nie dieselfde gevoel in die harte van almal van die twe wittc rasse in 
ons land kan bewerk nie.

Maar ons is oortuig dat die ware belange, van iedcr mens van welke ras 
ook in Suid Afrika, eis dat ons ons bes sal doen om die Imperiale Gouverment 
te steun in die gevaar en om sorg te dra dat die grote militaire heerskappy van
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Midde Europa nie die oorhand kry nie in die oorlog deur hulself begin, wanl 
als dit sou gebcur dan staan ons vrijheid en die van Suid Afrika in hagclik 
gevaar.

Ons weet dat die gewone mocilikhcde die vloei van die tccnwoordige 
systeem van geld produksie en uitdeling, virmeerder word deur die swaar van 
oorlog. Ons beveel dringend aan dat dit viral nodig is in hierdie tijd om voor- 
sorg te maak dat all die produserende mag van die nasie sal gehandhaaf word, 
dat werkeloosbeid sal weggedaan word en dat die volk sal beskerm word van 
pogings deur private persone om prijse onwettelik op te jaag, en dus profijt te 
maak uit nasionale noodsakclikbcid.

Ten dien einde mcen ons dat die Gouverment, gedurende die oorlog, al die 
natuurlike bronne sal oorneem vir die voordeel van die volk, waarvan die einaars 
nie ten voile gebruik maak nie; en die Gouverment behoort ’n wakende oog te 
hou oor, en als nodig in hande te neem, die sake wat die produksie en virdeling 
van lewes beboeftes reguleer.

Verdcr beslcou ons dat die oorlog tijd waarin ons lccl', dit nicer -nood 
saaklik maak dat ons moot vog teen die grootstc en venijnigste vijand binne 
ons cie land—die virwurgende grijp van die kapitalis monopolic systeem, of die 
van industrie, land of geld mag wees. Die monopolies wurg die vrybeid en 
aktiwiteit van die nasie; dit maak ieder nasionale noodsaak, in oorlog of vredc 
die ekskuus om sij vat op die land te virsterk: dit vermoerder armoedc, swaar 
en ontevredenheid onder die bevolking.

Dit moet beveg word gedurig en sunder vrees, in die I nie Parlement en 
daarbuite, als ons Suid Afrika ’n vrije nasie wil maak.

Laatstelik meld Die Arbeids Partij dat hoewel ieder kandidaat deur ons 
opgesit virbondc is om sij uiterstc te doen om ’n algemenc eleksie te doen plaats 
neem binne ses maande na die oorlog oor is. geen van die andcre Partije 
sulk n onderneming gee nie

(*ns vraag u om ons virteenwoordigers naar die Parlement te stuur om ’n 
sterke Arbeids l ’artij in die Huis te vorm— ’n Partij die aanhoudend sal trag 
om wettc vir uw voordeel deur te werk en die sal belet dat saamspanning sal 
plaats vind tussen andcr Partijc om uw vooruitgang gedurig te virhinder— 
tusson Partije die >elf geen opbouwende programma besit nie.

DIE SUID A FRIKAANSE ARB EID S P A R T IJ ,
GEORGE B. STEER, Voorsitter.
REG. BARLOW, Algeruene Sekretaris.•  September, 1915
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VECHT PLATVORM.
1. Beletting van die invoer van Arbeid onder kontrak—wit sowel als gekleurd.Tegenwerking van naturelle immigrasie naar centrums van blanke inwoners—en die bevordering van naturelle vooruitgang in naturellereserves.
2. Taksasie van die Onvirbeterde of Plaatswaarde van alle land, landbouw-grond of mineraal; gedwonge onteigening van land vir digter settlement, of publicke virbeterings.
3. Oprigting van 'n Staats Bank en Staats assuransie, inbegrepe assuransieteen werkeloosheid.
i. Agt uur dag, Raad vir loon bcpaling, minimum loon cn wekelikse betaling van loon. Werkmans kompensasie ingeslote kompensasie vir beroepa- 

kwale.
5. Ope prospektering en gedwonge werking, die dadelike ontwikkeling deurdie Staat van die Gouverment mijn distrik Oost Rand. Nasionalisasievan mijne.
6. Uitvoer taks op rouw diamante, met die oog om die oprigting van ’nDiamants Slijperij in Suid Afrika.
7. Nasionalisasie van die drank handel*. Afskafling van trap-systeero.
8. Vroue stemreg.
9. Vrye spraak op publieke virgaderings.

10. Medium van onderwijs in lagere skol-e, tc wees wat oucrs virkics.
* Die Suid Afrikaanse Arbeids Partij is daarToor dat die kiesers met eleksie tijd sal gcvraag 

word, tc stem of hul daarroor is (a) of die drankhandel sal genasionaliseer word;
(b) of die liande! sal gestaak word.

O od rok d » or I .  H. A d l ln c t o o  A Co u  (o p a b llc o o r d  d o o r  d is  S o ld  A f i ik a a a a o  i r b o t d i  P o rtlJ .
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SPEECHES
delivered by

GENERAL BOTHA AND MINISTERS,
at the S A P Special Congress at Bloemfontein, 

AUGUST. 1915.

GENERAL BOTHA’S SPEECH
The congress resumed at two. General Botha was the first 
speaker, and his rising was the signal for a loud and pro
longed outburst of cheering. Delegates rose in their seats and 
vociferously greeted their leader.

General Botha said: I deem it a great privilege to have the 
opportunity' of welcoming you all here. When I glanced at 
your faces this morning 1 found all the old "staatmakers”  
among them—(loud cheers)—and 1 say w hen I saw that I was 
filled with joy and gratitude. In the name of the Government, 
and in the name of the head committee, it is a great pleasure 
to me to bid you welcome. I know you have made many 
sacrifices, but where patriots make sacrifices for the coun
try nothing much can go wrong. This is a special congress, 
and it meets in very special circumstances. Not alone are 
the war conditions throughout the world unprecedented in 
the history of humanity, but also with us in South Africa con
ditions are very exceptional, and, of course, our organisa
tion has suffered a great deal through these exceptional cir
cumstances. Last year we had called a congress, but that had 
to be postponed owing to the war and the rebellion. And now, 
on the eve of a general election, we decided not to hold the 
ordinary congress, but a special congress for the discussion 
of business in connection with the election.

FIVE YEARS OF UNION
During the last five years the administration has been form
ed out of our party, and on an occasion like this it is fitting 
to review the first five years of Union. I think I can say 
without fear of contradiction that in South Africa, in any case, 
no Administration has ever taken the reigns of Government 
under more difficult conditions than my colleagues and 
myself. (Cheers.) To bring into being the Union and to unify 
into one Administration the four separate Governments was 
a gigantic task. Prejudices and provincial feelings became 
stronger with every proposal which was submitted which 
touched the interests of each Province. That was the case 
even when officials had to be appointed,—(Hear, hear)— 
and no one who has not taken part in that difficult work can 
possibly realise how great the task of the Government was. 
For, as you know, the representatives of the four Provinces 
each developed along its own lines, were attached to their 
own interests. Mostly every legislative proposal brought us 
in touch with questions which had in previous days caused 
the fate of Governments.

MINISTERIAL CRISIS
Twice during this period a ministerial crisis broke over the 
Government. It is unnecessary to go into details connected 
with that, for you are acquainted with the circumstances. 
Twice also the Government was hard hit by the death of 
Ministers, in both cases old. able and tried statesmen. I men
tion these things so that you can appreciate the difficulties 
with which the Government has had to contend.

Then again, we found as the legacy of previous Govern
ments the industrial problems, which also led to rioting. Then 
also we had also the strike on the Rand in July, 1913, and

although after a good deal of destruction and some shedding 
of blood, it was amicably settled, the fires remained 
smouldering until January. 1914, when there was a great out
burst, and practically there was a general strike, not only 
on the mines and railways, but also in many other industries, 
and it was only after we had called out 40 ,tXX) men that we 
could end the trouble without bloodshed.

INDUSTRIAL LESSONS
Now these were new experiences, not only for the Govern
ment, but also in our political history, and it is to be hoped 
that the lessons which not only the workers and employer, 
but also the Government, learnt will tend to prevent a recur
rence of those incidents. (Cheers.) The workers have learn
ed that on the road of violence nothing is to be attained, and 
the employers have, 1 hope, learned that legitimate grievances 
must be removed in time,—(cheers)—and that one must not 
wait until no section is any longer in a mood for an amicable 
solution.

THE UNION A SUCCESS
But the greatest calamity came with the outbreak of war and 
the rebellion. Thus we have had great difficulties to contend 
with in the five years, and the period has not been without 
disappointments and anxieties; but I think everyone will ad
mit that the Union has been a decided success. (Loud cheers.) 
It has answered all reasonable expectations, and it is now 
established on a strong basis. Toward the achievement of 
this satisfactory result many factors have contributed, of 
which I shall mention only a few. The two dominant races 
in the Union were treated on a basis of equality,—(cheers)— 
especially in the application of clause 137 of the South Africa 
[. . .] well as in the the railway service, the two languages 
were placed on an absolute footing of equality. And in regard 
to education, in consequence of the report of a Parliamen
tary Committee, in three of the Provinces ordinances were 
passed which removed the grievance which threatened to take 
a serious turn.

ASIATICS AND NATIVES
The Asiatic question, which in one way or another has con
tinually caused friction during many years, has also been 
satisfactorily solved. By the passing of the Natives Land Act 
and the appointment of the Commission for which provision 
is made therein, a definite step was taken to solve the native 
question in a statesmanlike manner, and the way was found 
towards the solution of difficulties and problems which gave 
cause for anxiety to all citizens.

An improvement has been effected in the conditions of the 
workers by the passing of the Miners’ Phthisis Act and the 
Workmen’s Compensation Act. The development of the 
natural resources of the country has been furthered by the 
passing of important acts like the Land Bank Act and the 
Irrigation Act.

THE DEFENCE ACT
The Defence Act has been passed whereby organisation for 
war was created. That made it possible for the Government 
not only to subdue internal troubles in a comparatively short 
time, but also to enable South Africa to take a worthy part 
in the world-wide war in which we, together with the Em
pire, have become involved against our wish. (Cheers.)

If anyone yet doubts whether the war was caused by Ger
many, I advise him to read the book called “ I Accuse” . I 
know Blue Books are not read by most people, but here is 
a book easily and interestingly written by a capable German,
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giving absolute proof that no else is responsible for the war 
than the German Government and the military party there. 
(Cheers.) I do not know whether the book has been publish
ed in English, but the Dutch edition is obtainable here, and 
I hope that our members will get that book, read it, and study 
it.

IF THERE HAD BEEN NO UNION
I fear when I think what would have happened on the out
break of the war and the rebellion if we had not had Union. 
(Cheers.) Thereby the power of combined action of all the 
people in South Africa was obtained, instead of our still being 
divided into four Provinces, each with different interests and 
views. We have reason to be proud when we think how gal
lantly the officers and men of both white races have con
ducted themselves in the crisis—(cheers)—and how well the 
natives and coloured people behaved in remaining loyal and 
continuing their work, both in the rebellion and during the 
campaign in German South-West Africa.

A GREAT TEST
On the outbreak of war a great test was given the Union. 
It has stood the test with brilliant success. (Loud cheers.) 
The unfortunate internal unrest was suppressed without great 
losses, and the warlike operations against the enemy on our 
borders were carried on ably and vigorously so that the Union 
can rejoice to-day in a return to peaceful conditions after the 
enemy country has come into our possession—also with small 
losses.

FINANCIAL POSITION
Now 1 am glad to say that the financial conditions of the 
Union are satisfactory and sound. (Cheers.) Our national debt 
was 116 millions at the time of Union. Since Union there 
has been an increase of £22 , 100,000. From loan funds 
£9 ,500,000 were spent on railways and harbours, on the land 
bank £2,000,000 was spent, on telegraphs and telephones, 
£1.450,000. on agriculture and irrigation £1,030.000. on 
local works and schools £80,000, on the war £8 ,715,000 . 
and the costs and loans amount to £1. 160,000. But the war 
costs in regard to German West must be increased by about 
£7 ,000,000. This amount does not include only the cost of 
the campaign, but also the expenses in connection with the 
rebellion. I have not the exact figures, but the rebellion 
figures alone were about four or five millions.

NATIONAL DEBT
Then there is also in the amount the cost of building hun
dreds of miles of railway which are now administered by 
my friend here (Mr. Burton). (Cheers.) After deducting the 
amount of sinking fund, the amount of the National Debt on 
March 31st last was £130,800,000. Of that sum we can 
regard as productive £114, 150,000, which is invested in 
railways, harbours, telegraphs, etc. The total railway mileage 
built from the time of Union until the end of 1914 was 1,449. 
Besides this there is under construction 950 miles of railway, 
the greater part of which will be completed at the end of the 
year. So that in these five years in spite of all these difficulties 
the Government has developed the country with 2,400 miles 
of railway. The costs of new lines now under construction 
and of work on old lines and of harbours was £13,000,000. 
The acquisition by purchase of new rolling stock cost 
£3 ,400,000.

I mention these facts to show that although the National 
Debt has increased the people have the satisfaction of know
ing that the country has benefited by the expenditure. There

is another figure which is of great importance, and it is this: 
There is an annual reduction of railway tariffs of £1,356,000.

THE FUTURE
Well, all this is a proof of astonishing development and pro
gress which has taken place in spite of all the difficulties. 
And that was made possible by the credit which the Govern
ment enjoyed in Great Britain and in Europe—(hear, hear)— 
and it will be our striving to maintain that credit in the 
markets of the world.

As to the future, I believe it is not wise just now to submit 
a fitting programme of action and legislation. The terrible 
war in which the Union together with the rest of the Empire 
is engaged continues, and our first aim must be to bring that 
struggle to a successful conclusion. (Cheers.) The Union will, 
if I have the honour to obtain the confidence of the country 
in the next Parliament—(cheers)—accept her responsibilities 
as faithfully as in the past. (Cheers.) No one knows how long 
the war may last and in what a state of financial and economic 
exhaustion the countries concerned may find themselves at 
its conclusion; and no one can say in how far it will be pos
sible during or after that war to carry out a constructive pro
gramme.

THE GREAT AIM
1 suggest therefore that at the present time we should not 
occupy ourselves with the submission of programmes which 
we may be incapable of carrying out, but that we should con
centrate our minds on the absolute necessity of bringing the 
war to a successful conclusion as soon as possible. The steps 
taken by the Government in this connection, especially in 
the campaign in German S.-W. were not taken only in the 
interests of the Empire and its Allies, but also, and, more 
especially, in the interests of the permanent peace and of the 
future of the Union.

SETTLEMENT OF GERMAN SOUTH-WEST AFRICA
Although for these reasons it is not desirable to submit a full 
programme to-day there are points of deep interest on which 
the policy of the Party can make itself felt. It is clear that 
a great deal more will have to be done in the future for land 
settlement than in the past. Owing to the unsuitability of the 
Crown lands and the high price asked for private lands, land 
settlement has not progressed as much as we expected. But 
that state of affairs is now changed with the occupation of 
South-West Africa—(cheers)—where we have a territory 
belonging to the State bigger than the Transvaal and the Free 
State together, the greater part of which belongs to the 
Government, and which is eminently suitable for agriculture 
and stock raising. If the Government is given the opportu
nity of carrying out its plans thousands of our citizens who 
are desirous of taking up agriculture and stock raising will 
be given the opportunity of settling there. Thus we shall not 
only improve the unhealthy social conditions here, but we 
shall also make the conquered territory a source of strength 
to the Union. From my own knowledge of the country I may 
say there is a future for thousands of our people there for 
whom land in the Union is too expensive and for whom it 
is estimated to find room in the country instead of in the 
cities.

BROADER BASES OF POLICY
As to the broader bases of policy, our party still stands where 
it did five years ago. Five years ago the white people of South 
Africa were united in a solemn bond signed at the Conven
tion in order to have for the future one united South Africa 
and one united people. (Cheers.) That compact was confirm
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ed by the Imperial Parliament by the passing of the South 
Africa Act, and it was greeted by every section of the people 
of South Africa in great enthusiasm and unity. A new day 
appeared to break for our sorely tried country, and the whole 
people was inspired with a new spirit of co-operation and 
national unity.

THE PARTY’S OBJECT
Our own Party declared its chief aim in the words of Ar
ticles 2 and 3 of our programme, viz.: “ the development 
of the South African spirit of national unity and self-reliance, 
through the attainment of the lasting union of the various sec
tions of the people,”  and for this purpose “ the constitutional 
equality will be maintained, and all causes of estrangement 
and misunderstanding between the various sections avoid
ed.”  These words allow of no ambiguity. “ National unity”  
and closer co-operation, avoidance of all causes of estrange
ment and misunderstanding. Here there was no thought or 
word of the fatal two-stream policy,—(loud cheers)—of 
which we have since heard so much and of which the first 
fruits were seen in the calamitous rebellion.

RESOLUTION OF THE PEOPLE
With Union the people decided solemnly and finally to bid 
farewell to the old lines of cleavage and difference, and for 
the future to do its best to become and remain one state and 
one united people. That resolution has the first place in our 
Party programme, and I hope it will remain there and be 
striven for by our Party for ever.

We have not changed but it is our Nationalist opponents 
who have changed their ground and wish to drive the white 
population into separate camps and wish to have them 
educated and live apart from each other. In this two-stream 
policy I see NOTHING BUT DISASTER for South Africa- 
as this would be a breach of the fundamental agreement on 
which the Union is based. And if it is accepted—which I do 
not expect for one moment—by the people of South Africa, 
I see danger, not only for the future peace, but even for the 
continued existence of the Union. Let us not go back upon 
what was finally decided and disposed of five years ago. Let 
us, in spite of difficulties, continue on the path which will 
alone lead us to a united, greater, powerful South Africa. 
Let both sections of the white people, while they maintain 
their own language and traditions, also RESPECT EACH 
OTHER mutually and meet each other in a spirit of real and 
true co-operation. So far as I can judge, enormous progress 
has already been made along the road of national being, and 
I trust that we shall persevere along that road. It is altogether 
false to say, as the Nationalists do, that the right of existence 
of Afrikanderdom is denied.

A RIDICULOUS ASSERTION
And the assertion becomes more ridiculous when it is said, 
as they do, that that, right is denied by the South African Party 
and its leaders. That assertion is refuted not only by the ser
vices which have been rendered by those leaders to their 
country and people, but also by the fact that the South African 
Party includes the essence of the old South African parties. 
Many false statements of my attitude towards the language 
in regard to my one-stream policy have been made. I would 
only say that it is as impossible for me as it would be for 
you to abandon what is our own. (Hear hear.) Men have 
made as great sacrifices as it is possible for men to make 
for their language and traditions and I should like to quote 
a speech I made some time ago: It is said that we are indif
ferent in regard to our status, but a more ridiculous state

ment I have never heard. How could it be possible that men 
like our Ministers should be against our language? If there 
is ONE THING I HAVE, and of which I am proud, is is 
my language. (Cheers.) I hope that every responsible per
son will co-operate to maintain in the one stream the language 
and traditions of each. In other countries we have seen two 
languages existing side by side, and why should we, when 
we speak of one stream, suggest that the Dutch language 
should be forced out? My answer is that the Dutch language 
should be forced pressed. In Switzerland they have three 
languages but one people, and I am sure that there you do 
not hear of three streams. (Cheers and laughter.)

THE RIGHT TO DECIDE
No; what we do deny, and what we shall continue to deny, 
is the right of anyone to divide the white people of the Union 
and the right of anyone to kindle a most dangerous form of 
racial hate under the cloak of nationalism, and to break down 
the work of national unity for which our Party has done so 
much. I have the greatest confidence in the eventual success 
of that work. I know my people, and I know that the disposi
tion towards a two-stream policy is only a passing phenom
enon; and I have the more confidence because I know that 
five years ago the present leaders of the National Party most 
cordially subscribed to our doctrine of national unity.

NOT CHANGED
We have not changed, and our programme is not changed, 
and our doors are still open to those who have strayed from 
us. We look forward with serious interest to the time when 
they will become converted and return to the fold of the 
Mother Party. In any case, we shall stand or fall by the fun
damental principles of our Party. (Cheers.)

The question at the coming election which every voter will 
have to ask himself is “ Do I agree with the policy of na
tional unity of the S. A.P. or am I in favour of the two-stream 
policy, and the POLITICAL SEGREGATION of the white 
races? Am I in favour of a great and united South Africa 
or of a divided and small South Africa?”

I have said that this is not a new question for us, but it 
was decided five years ago, and that the electors will say 
that these questions were decided for them when Union was 
entered into and that they have no desire either now or at 
any other time to go back upon the decision.

I thank you sincerely for the time you have given me to 
address those words to you. A hard and difficult time lies 
before you. I ask you to meet it in a honourable and manly 
manner. The people who support me and the Government 
will, I trust, do nothing to cause unpleasantness at the elec
tions. (Cheers.)

THE MOTHER PARTY
We are the Mother Party of all in the country and we have 
the essence of our people in the Party. That being so it is 
unnecessary for us to abuse and rave and for us who main
tain Christian principles it is not fitting to fight the elections 
in any but an honourable manner. I make this appeal to the 
electors of South Africa, and I ask them to support me and 
to fight for a majority of our own Party. (Loud cheers.) We 
stand purely as a South African Party and we will fight for 
a majority of the S. A. P. And I assure you that I have every 
cause to tell you that it is possible to obtain the majority. 
(Cheers.) I thank you again heartily for the way you have 
listened to me. (Loud and prolonged cheers.)

General Botha resumed his seat, having spoken for about 
70 minutes.
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M AN IFESTO
O F  T H E

National Party
O F  T H E

CAPE P R O V IN C E
(Adopted at the Party Congress at Middelburg, Sept. 16, I915).

The first Union Parliament is now at the 
Good B e g in n in g  end of its natural life. During the first two 
a n d  B ad  E n d in g  years it made a fair start in handling the prob- 
o f  F ir s t  Union lems which confronted it. It settled the ques- 
P a rl la m e n t .  tion of language in the schools, which five years

ago was the most difficult problem of the 
day, in a way which would be satisfactory to all, if only the ordi
nances passed in the Transvaal, Cape and Free State were carried 
out, and it began the work of evolving national out o f provincial 
institutions and laws. After this, a change was made. The first 
Botha Government, resting on the support of a compact and united 
party, resigned, and the second Botha Government, representing 
members of Parliament not commissioned by the people, took its 
place. Since then, instead of peaceful progress with practical work, 
the country has had a series of violent explosions. There have been 
no less than six risings— two strikes, the passive resistance movement 
of the Indians, the rebellion of the Kafirs in Griqualand East, the 
Boer rising, and the anti-German riots— representing profound discon
tent among every class of the people. Urgent questions, such as that 
of the equalization of taxation between the Provinces, and the provi
sion of University education, have been left over. Our finances have 
been left to drift into serious disorder. The attention of the people 
has been diverted to unfruitful mutual animosities, and in conse
quence the mind of the nation has passed from the hope and cheer
fulness and enterprise of five years ago to the unhappiness and inert
ness of to-day. Never did a Parliament start with brighter auspices, 
prove itself so disastrous a failure, or leave at its demise so few  to 
rejoice over its achievements, or so many to rejoice over its death.

The country is now called upon to choose 
N e c e s s ity  of a  its rulers for another term. No one desires that 
C h an ge. the future should be like the immediate past.

W e  must understand our failure, lest we 
repeat it. K curse has come upon us because we have allowed our
selves to be overridden by an evil party spirit.

Misunderstood and menaced by new-comers, 
who, in turn, are kept blind to the virtues of 
their fellow South Africans, and to their own 
interests, by a Press wholly controlled by capi
talists intent on extracting the last ounce of 
profit for themselves before the mines are 
worked out, the old population has clung 
together in the spirit of self-preservation, wel
coming as brothers all who will treat them as 
brothers, and standing on the defence against 
the rest. It has always been the cherished aim 
of the Jingo section to break up the solidarity of 
the older population. A  true instinct has led 
the former to aim at seducing the leaders of 
the latter. Wfien they succeed in this, the very 
instinct which leads the people to cling together, 

leads many high-minded South Africans to follow their old 
leaders, and to close their eyes to the fact that they have 
left the right road. It was so with Rhodes, with S. J. du Toit, 
with Schreiner, and it is so now with General Botha. And now, as in 
the past, the one path of safety for the people lies in laboriously 
building up .again our shattered unity, putting the interests of the 
people before those of the leaders.

In S elf-D efen ce  
t h e  O lder 
P o p u la t io n  
C l i n g  T o g eth er. 
T h e  J in g o e s  T r y  
to  B r e a k  Up Its  
U n ity  by  
S e d u o ln g  I ts  
L ead ers . T he  
P eop le  H ave  to 
C hoose b etw een  
L o y a l ty  to 
L e a d e r s  and 
L o y a l ty  to 
T h em selves .
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In every country the task of government 
W h y  W e  C a n n o t is to lead the people into a richer national 
Afford J in g o ism . life, and progress depends on establishing
Ite C h a ra cte r .  among the people the confidence that their

interests, and not less their feelings, are 
respected and cared for by their rulers. In our country, 
more, perhaps, than in any other, owing to the manifold 
origin of our people, the spirit o f the Government must be one of 
wide tolerance and broad sympathy, while, owing to the same 
circumstance, there is constant danger that the voices of racial 
antipathy may capture the ear of Government, and seduce it from the 
narrow path of justice and safety. It is not only by this racial 
antipathy that Jingoism is characterized, but also by its violence. In 
a country where a sympathetic policy is necessary for all sections, 
the jingo rules with a sledge hammer and fancies himself a hero. 
The subject may be the boer, or the mine-worker or the native, but, 
however clearly the case may call for the gentle hand of the physi
cian, the jingo invariably treats it with the smith’s hammer. The 
want of sympathetic understanding on the part of the Government and 
its violent methods are the real cause of the strikes on the Rand and 
the Boer rising. W e  do not wish for a recurrence o f such things. 
W e  must therefore strike at their cause. We cannot afford Jingoism 
in this country.
G e n e r a l  B o th a  , G f n.er?1 B° lThrta- the aP °6tle o f conciliation was 
C a p tu r e d  b y  th e  e' ectec* in 1910 as a colleague of General Hert- 
J ln g o e s .  zog, exponent o f nationalist sentiment, and

could not obtain support on any other condition. 
Forthreeyears he has remained inofflce as the enemyof nationalism by 
means of votes given him as its ally. The first Union Government was 
formed, with the express consent of the people, to meet jingoism with 
a manly resistance. The present government was formed, without 
the consent of the people, to placate jingoism by  obsequious obedi
ence. No doubt General Botha meant by this to achieve the end we 
all have in view,— peace between the two races— but in his eagerness 
he forgot the unalterable characteristics of his own people and 
proceeded to ignore them, Accordingly those who can best play on 
the intolerant feelings of the jingo have become masters o f the 
Ministers of South Africa, and at every step the order has been 
given not by the ministers but by others, who neither now care nor 
ever have cared anything at all for the feelings o f those who put the 
majority o f the members of parliament in their places. In this way 
the party controlled by the wealthy jingoes which calls itself the 
Unionist Party has become the real ruler o f the country, the ministers 
being allowed to retain office on condition that they carry out their 
masters’ policy. Unionist Members of Parliament have openly 
referred to the understanding which exists, and the conduct of 
the ministry is sufficient evidence.

He D r iv e s  Out 
t h e  S ta u n c h e s t  
M em b ers  of H is 
P a rty .

W hile  he has thus earned the applause o f the 
jingo section the Prime Minister has naturally 
been resisted by those who are not blinded bv 
the glamour of party leaders false to them
selves and who remember their pledges of 

1910 and disapprove now, as they did then, of the policy of 
ascendency, believing that it is not in the real interest of 
either race nor of the country. In regard to these Ministers 
have displayed the same policy of violence which has 
always been shown by Imperialists, and also the despotic 
methods which generally commend themselves to men who are not 
themselves free. They insist that party exists to carry out the will 
o f the majority, no attempt being thought necessary to ensure the 
acquiescence o f the minority, a rule which at once converts parly 
into an instrument o f tyrannical schemers. They declared that no one 
who could not follow the ministers could remain in the party. When 
candidates were elected by the people who did not support the 
Government they broke the constitution by refusing to recognize 
them as party candidates. Still many good South Africans clung to 
the government in simple loyalty. And  Ministers secured a 
majority in the congress by the provision that members of the Head 
Committee can vote though not delegates, and by introducing 
into the party new elements not in sympathy with the old. Having 
thus driven many o f the staunchest members of the party out of it 
they refused to recognise the new party which they had formed, and
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on the occasions when the government naturally consults all parties, 
while consulting everyone else, they pointedly neglected to consult 
the nationalists.

S it t i n g  on the 
S a fe ty  V a lve .

They then proceeded to stop up all the chan
nels by which the nationalist section might 
utter its voice. Violent measures o f closure 

were adopted in parliament and more violent ones were 
proposed. Ministers personally intrigued to get the whole 
o f the press which did not belong to their masters into their own 
hands. Attempts were made by them to prevent the holding of 
public meetings by their opponents in the country districts. Wnen 
meetings were held they employed the methods of Tammany Hall 
and swamped the local people by introducing masses o f their sup
porters from outside. Stringent laws were passed nominally to 
prevent violence but really to prevent free speech, culminating in 
the proclamation making it sedition to use words calculated to bring 
ministers into disrepute, and so placing themselves on a level with 
the King, and, more serious still, the K ing with them.

Having thus become ministers o f  the 
wealthy jingoes and trampled under foot the 
opposition of their old friends, to whom they 
owed their power, they ruled with regard 
exclusively to one section of the people,

O u t r a g in g  the 
F e e l in g s  o f  the  
D u tc h - s p e a k in g  
P eop le .

They outraged the feelings and excited the fears of 
the Dutch - speaking people by proposing that the clause in the constitution makng the two languages equal should 
not apply in the case of the University. They spoke loosely o f im
migration, careless o f the apprehensions which this was bound to 
excite in the mind of a people recently conquered and well aware 
that the establishment o f garrisons o f immigrants is a well known 
device o f dominant powers and that it was actually attempted in 
South Africa by Lord Milner, then the chief of the party which now- 
controls our Ministry. They announced that the country was no 
longer free to do as it chooses in regard to the Customs Tariff, and 
must retain, until it can persuade an imperial conference to release 
it, the system of preferential tariffs, which costs us over £600,000 a 
year and in return for which we could not get anything worth men
tioning even if the free trade policy o f England were abandoned. 
(The utmost that is proposed is a small preference on a tax o f not 
more than 10 % on manufactured goods coming into England from 
the colonies, which amount in all to very little and of which our 
share is negligible). The ministry proceeded to make appointments 
so that that the nationalists should feel as much as possible separated 
from the government o f the country. This has culminated in the 
dismissal o f the Administrator of the Free State, Dr. Ramsbottom, 
who has never failed in his duty and is beloved by the people, but is 
odious to the Jingoes because, while bearing an English name, he is 
on friendly terms with the mass of boers. Finally they have dealt 
with disorder, actually urged on by some of their leading friends, in 
such a way as to create in the minds of large sections of the people the 
conviction that 'police pjotection is only for one section of the com
munity and that when a jingo mob is pleased to exercise violence it 
is, in the opinion of the government, the function of the police, after 
at most a modest remonstrance, to make a display o f acquiescent 
humility. No matter that all this is a fatal menace to the British 
Empire. It is not the British Empire that Ministers serve any more than 
South Africa, but the intolerant spirit o f ascendency, and those who 
use it for their own ends.

L ab e llin g  the
b u t c h - s p e a k in g
People.

But the Jingoism of the Government has been 
displayed mostly by poisoning the peace o f the 
country by misrepresenting the Nationalists. In 
the face of deliberate declarations o f  policy they 

have distorted the phrases of nationalist leaders and pretended that 
they are hostile to the English. Worse still, they have not scrupled 
to malign our country people, who, as they well know, are only set on 
being allowed to mind theirown business, and represented them to the 
world as a set o f  schemers and intriguers busy with German agents 
and spies (of whom there is at present no trace at all), and thus lashed 
up against them the anger of the British section. Altogether they 
produced in the minds of the mass o f the country people a sense that 
the government was estranged from them and that their feelings were
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T h s  W a r :  
I g n o r in g  th s  
N a t io n a l la t  
L e a d e rs  and 
People.

uut to be considered by those whom they had trusted and put in 
power.

Under these circumstances we were con- 
trouted by the problem of the war. The leader 
of the Nationalists at once issued a statement 
calling on the people not to do anything to 
thwart the government, but nevertheless the 
government at once decided to take the one 

way of assisting the empire which it knew to be most distasteful to 
the country people, but which accorded with the desire for extension 
previous’ / expressed by General Smuts. W hile  consulting all the 
other party leaders it ignored the Nationalists, and instead of en
deavouring to arrive at a decision satisfactory to all, which might 
easily have been done, Ministers determined to ride rough-shod over 
the tender feelings of the people they had deserted.

T h e  R ebellion . The rebellion which followed was the direct 
consequence of misgovernment, as indeed most 

rebellions are, and as the official reports show that the risings on the 
Rand were. In regard to these, and also the rising^if the Asiatics and 
Kafirs, and the recent brutal attacks on the property o f citizens 
of real or supposed German origin, the government at once recog
nized that they were the result of deep-seated feelings and con
sidered that something must be done lo soothe them. In one case 
this principle has not been adoptcJ, and that is the case of the people 
to whom the government owes everything and whose rising is most 
directly traceable to its folly ; the ministers can forgive everyone 
but those whom they have betrayed and wronged.

E x c e p tio n a l  
S e v e r i t y  to 
R eb els .

The boer rising, whatever the provocation, 
was, no doubt, wrong, and it resulted in the loss 
of a considerable amount of property, as well as 
precious lives. The destruction of property was 

indeed far less than in the riots. Such as it was, however, elaborate 
precautions were taken to ensure that the whole of this should be paid 
by the boers. On the Rand nothing o f the kind was attempted, and 
the government actually paid £47.000 to the mine-owners to enable 
them to reinstate strikers. Here, as in everything else, special 
severity is shown towards the boer, because the masters of the gov
ernment so desire. General de W et has been convicted o f high 
treason. He has few friends except among the boers, and accord
ingly he has been subjected to the rigorous treatment of the gaol. 
Dinizulu was also convicted of high treason. There is a sentimental 
tenderness for natives in England, beyond the kindly feeling general 
in South Africa. Accordingly General Botha’s government bought a 
£l6,000 farm for Dinizulu and treated him with reverence as a captive 
emperor.

It is in the persecution of tbc boer and the 
disregard of his feelings that the despotic cha
racter of the government and its masters is 
most clearly shown. It is in finance that these 
gentlemen draw the most direct profit from the 

governmental branch of their business. How complete is their control 
is shown by the fact that the ministry actually proposed a land-tax, 
as urged by the labour party and the opposition, in the belief 
that this would please their masters, the Unionists, and 
withdrew it on instruction from the masters of the Unionists in 
the financial houses in Europe. In the taxation made necessary by the 
war, they levied on the mines taxation at a rate rather less than that 
imposed on the poorest income-tax-payer, while the income-tax was 
so graded that the war contribution of the richest was in proportion 
to his income actually half that o f the poorest. The government had 
already endeavoured to relieve the Premier Mine from income-tax, 
and they have for three years in succession only been prevented by 
the determined resistance o f the Nationalist from giving away to a 
group of financiers half the large sums derived from the bewaar- 
plaatscn, though there is the authority o f General Smuts himself 
for saying that the whole o f this belongs to the state. It appears 
that even larger assets on the East Rand are likewise to be handed 
over to these gentlemen, who are certainly to be admired for the profit
able manner in which they have invested their political support. 
But those of us who do not desire to see this country ruined will not

T h r o u g h o u t  
C a p i t a l i s t s  O s in  
F in a n c ia l  
A d v a n ta g e s .
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be sorry that the people will shortly have an opportunity of deciding 
whether they desire the continuance o f a partnership which is so 
lucrative to the capitalists.
N « ■■ltv It is not necessary to go into the details of the
T u r n in g  B a c k .  unhappy period o f Jingo government by Afri- 

kaanders. It is enoughtowarnthe people what Jin
goism is, and to shew that the present government is Jingo in its policy, 
because it has thought fit to make the Jingoes its masters, and that all 
the evils which have so quickly turned the blessing o f Union into a 
curse are to be traced to this. W e  wish to travel back again from 
the curse to the blessing, and in order to do this we ask to be 
allowed to reverse the machinery, and to attach the policy of the 
state not to the lodestar o f a jaundiced Jingoism for ever guilty of 
brother’s blood, but of a tolerant nationalism ever rising to fresh 
heights of national character and attainment.

N a tlo n a l la t
P r in c ip le s .

The spirit of nationalism, which the nationalist 
party takes for its guide and inspiration, is 
clearly characterized by the party’s pro

gramme of principles. This is the fundamental law of the party, and 
those who judge the party by reports and not by our declared prin
ciples stand self-convicted of deliberate falsehood. W e  aim 
at fostering in the people an overpowering sense of Christian nation* 
alism, which recognizes that the primary task of South African 
statesmen, to which all others arc subordinate and secondary, is to 
secure to our country a vigorous and proud national life. In that 
national life we desire to draw together the hearts of all sections of 
the people by scrupulously respecting and caring for their speoial 
leelings, fears and interests and letting them flow together, side by 
side, in the broad stream of South African patriotism. W e  un
equivocally accept the connection between our country and the 
United Kingdom and while wc insist that nothing shall 
be done in the organization of the Empire which 
shall either curtail the self-governing rights of the people o f South 
Africa, or tend to excite apprehension that those rights are in danger 
of being curtailed, we have no doubt that in so doing we are serving 
the best interests, not only of South Africa, but of the whole Empire. 
W e  would draw the life out of any revolutionary spirit which may 
result from mis-government— in South A frica there is no other— by 
jealously safe-guarding the liberties of the people, and diffusing 
among them a thorough knowledge of the rights and the freedom 
they possess. W c  call upon all to join us in this work, in the spirit 
in which President Steyn spoke in December, 1913, when the chief 
organ of those who oppose us said that his speech “  was the vision of 
the large-hearted statesman, the overture of Christian reconciliation, 
from the head of one race to his fellow-countrymen of another.”  
From this spirit we shall not depart, nor from the democratic spirit 
which regards Party leaders as advisers and as interpreters o f the 
heart of our people to those who differ from us, but not as masters, 
which thus secures to every member of our Party the full opportunity 
o f making himself felt, and which after the experience of the past 
the Party has safe-guarded by the provision that Ministers cannot 
be members of the Head Committee.

A tt itu d e  to O th e r  a.r e  PreP.arc,d t? co-operate with any Party
P a rt ie s .  which is genuinely in agreement with us, and

we do not approve of opposing any wise 
suggestion merely because we may differ from those who propose it 
on.other points, In particular we should rejoice if it were again 
possible for us to co operate with those of our old comrades o f the 
period before 1910 who have since then left us owing to genuine 
misunderstanding, and whatever the result o f the election we shall 
do our utmost to re-establish the old unity. A t the same time we 
have no confidence in any of the other Parties as they are now,— not 
in the Unionists because they work in the interest of financial groups, 
and because they have no sympathy either with the feelings o f the 
Dutch-speaking, or of the working, people, and have 
a habit of first creating trouble by their domineering methods, and 
then making it worse by their violent remedies ; nor in the Govern
ment because they do what they are told by the Unionists, and outdo 
their masters in want o f sympathy and violence, and because they 
have recently shown that they are not to be trusted to maintain law 
and order when mobs attack the property o f citizens who are
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C o n s ti tu t io n a l  
R eform  to  S e c u r e  
th a t  th e  W i l l  of 
the  M a jo r ity  
s h a l l  P re v a il .

not of British birth; and not in the Labour Party because in 
so far they openly aim at the abolition of private property, especially 
in land, and tend to seek their ends by violence without first ex
hausting constitutional means.

P r o g r a m m e  The wor^ the next parliament will be to
H e a lin g  and heal anc* settle the mind of the people—to calm 
S e t t l in g .  the English section by convincing it that the flag

is secure, and that the country is perfectly pre
pared to recognize and perform its duty as a part of the British Empire, 
and that no one in South Africa wishes to withhold front English South 
Africans their place as cherished members of the South African 
fraternity; the Dutch-speaking section by making them feel that 
their sentiments, aspirations and apprehensions are respected and 
cared for, and the industrial section by accustoming them to look 
with confidence to the government to do all that can be done to secure 
to them freedom and full opportunity in life.

A m n e s ty  O f all acts the most indispensable is
the immediate grant of full and unconditional 

amnesty to all political prisoners.
The first essential to public peace is that the 

government should rest on the consent of the 
people. At present the only safeguard is one 
house of parliament, and events have shown the 
danger of trusting solely to this. Parliament 
is elected for five years, and if it chooses 

to betray its trust there may be a divorce between the Government 
and the popular will which may put an unsupportable strain on the 
people. The usurpation of power by the first Union parliament was 
the indirect cause of repeated disturbances, which cost the country 
millions of money and much more in other ways. The system of 
Party government driven to an extreme by unscrupulous ministers 
and members falsely true to their party and truly false to their con
stituents renders the whole constitution a menace to peace. Some 
safeguard must be devised to prevent a repetition of the usurpation 
we have witnessed, and to give the people the sense of security that 
their will shall prevail. This will require very careful consideration 
in which the co-operation o f all parties is desirable.

P a r l ia m e n t a r y  Considerable reform is necessary to enable 
R eform  and  A b o- parliament to do its work. A  general election 
l i t lo n  o f  B o ard s. *a w 's neefled. The rules o f  parliament must be 

revised so as to enable parliament to express its 
opinion more simply and quickly without restricting debate. More use 
should be made of private members, and as far as possible important 
bills should be published in advance so that the people may have an 
opportunity of making their voice heard. Such contrivances for pre
venting Parliamentary control as the Railway Board and Civil Ser
vice Commission must be abolished.

The frivolous and factious use of martial law 
must be sternly prevented, and the right of 
civilians to appear before civil courts made 
inalienable.

M ieuee  of 
M a n u a l  L a w  
P re ve n ted .

L a n g u a g e
R ig h ts .

Equality in regard to language rights, already 
guaranteed by the Constitution, must be insisted 
on and made a fact.

The freedom of the press must be made more 
real by taking measures so that the expression of 

opinion shall not be a monopoly o f capitalists and the voice of every 
large section of public opinion shall be heard.

With the same object ot bringing the govern
ment more into touch with the people, and in 
view of the failure of the first parlia

ment to bear this in mind and of the unrest which it has thus created, 
more power must be given to the provincial councils, or, if any pro
vince prefers this, to other local bodies.

The finances of these bodies must without 
delay be put on a sound and permanent basis, and 

they must be enabled and directed to introduce with the least possible 
delay a system of national education, providing for all children of 
European descent a chorough general education and a special educa-

T h e  P reas.

L o ca l
G o v ern m en t.

E d u ca tio n .
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tion, agricultural, technical, commercial or professional according to 
the aptitude o f the child. Nothing less will secure the future of the 
country, and the hope of hereby solving the poor white problem 
which the determined pursuit of such a policy will justify, will amply 
compensate for the financial sacrifices which it will entail.

P u b llo  O rder 
a n d  Freedom

W e  must reverse the action of the present gov
ernment, which, while violently interfering 
with freedom of speech, has tailed to 

maintain public order, and while order must be unflinchingly upheld 
we shall no doubt find that if we trust the people more they will be 
more on the side of order.

T h s  W a r .

T h e  U n iv e r s ity  
Q u estion .

L a n d
D evelop m ent

L a b o u r
P ro b le m s.

As long as the war lasts, we must act in such 
a way as to respect and as far as possible 

satisfy the feelings o f all classes of our people.
W e  must cut the Gordian knot of the Uni

versity question by gradually developing our 
present University Colleges into separate 
Universities.

The problem of the conservation of water 
must be energetically attacked, and land settle
ment and land banks made a realitj.

Special care is necessary in dealir g with the 
conditions of labour. On the railways advisory 
committees representing the men must be 

created, and violent and tyrannical methods discontinued. On the 
mines and elsewhere the men’s unions must be frankly recognized 
and consulted, and voluntary conciliation boards established. ‘..'unday 
must as far as possible be made a holiday. A fter  fair notide V iners ’ 
Phthisis, as an occupational disease, must be brought under the 
Workmen’s Compensation Act. A  Factory Act is required. A  real 
attempt must be made to ascertain and deal with the economic and 
industrial disorders which cause the existence of extreme poverty in 
the shadow of great wealth and general comfort and bring about so 
many disturbances. Property must be secured in the enjoyment of 
its rights and human life in the opportunity of full development.
N n t ivA  Pniins The policy tentatively laid down in the Native

Lands Act must be pushed forward with 
determination, and at the same time the natives must be trained 
up in their own territories to a national life of their own. For this 
purpose native education must be brought under the Native Affairs 
Department.

The work of consolidating commercial and 
other law, which the present government has 
grossly neglected, must be pressed on and 
completed.

A ll this depends on sound finance. There is 
a deficit of several millions apart from the 
war expenditure; a debt o f  £150,000,000, 

much of which is not represented by any assets at all and much of 
the rest by assets which depend on the mines ; urgent need for 
expenditure, especially on education; war expenditure still con
tinuing; rumours that the life o f the mines may not be long; the 
prospect o f grave distress when the men now employed in the war 
come back to compete for employment in civil life ; profligate want 
o f control, especially of war contracts and expenditure ; an ex
chequer elaborately emptied, and the Government’s proposal to add to 
our responsibilities by taking over German South-West Africa and 
Rhodesia and to diminish our resources by seizing this opportune 
moment to give away to groups of mineowners large state assets on 
the bewaarplaatsen and the East Rand. It is difficult to exaggerate 
what all this means to the homes and happiness o f the people, and 
nothing is more essential than that the country should turn back 
from the easy-going, careless finance of the last three years and 
adopt a clearly conceived, determined national financial policy.
T e r r i to r ia l  The annexation of further territory will mean
E x ten sio n  and  'hat l ^e means we have o f developing our coun- 
F ln a n o e  try must be dissipated, so that progress in the

building o f  railways, roads, bridges, schools, 
dams and so forth in our own country will become slower,

L a w
C o n so lid a tio n .

T h e  F in a n c ia l  
P o sit io n .
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while the connecting of the German and Union railways 
will go far to ruin our present ports. But the question 
is in the main not financial, and it would certainly be the 
height of folly to take over any part o f Rhodesia without the 
full assent o f the inhabitants, which cannot be given until the 
people affected have complete self-government. The ques
tion therefore, which has been raised by the Prime Minister, ought 
not to be considered at all at the present time. Apart from this 
the Union must not under any circumstances assume responsibility 
for Rhodesian debt not represented by equivalent assets. Nor ought 
any part of Rhodesia to be annexed without the express consent of 
the people of the Union given at a general election. A t the present 
time it would be madness indeed for us to seek to add to our political 
and financial responsibilities.

What is needed in view of our special 
F in a n c ia l  P o l ic y ,  circumstances is ( i )  a strong sinking fund so 

as to extinguish all debt not represented by 
assets which would bear the debt charges if  the mines were ex
hausted, and (2) light taxation which would interfere as little as 
possible with the progress of industry. W e  ought as far as may „e 

to develop the country out o f revenue without adding to our debt. 
In order to make this possible even after a term of years, we must 
insist on keeping the assets of the state for the benefit of the people 
as a whole. This alone makes it essential that the present govern
ment should be at once ejected, as it has already notified its 
intention of giving away millions o f state assets. It also 
necessitates the abolition o f costly administrative excrescences 
such as the Railway Board, and the adoption of a simpler 
administration. The Harbours must be made to pay for themselves. 
A l l  public expenditure must be subjected to a vigilant scrutiny and a 
rigorous control. In regard to taxation, we must actually lighten the 
burden where it raises the cost o f living, and presses unduly on the 
poorer classes in the Customs and the Income tax, if only because 
these things make production expensive, and so keep back the coun
try’s progress. There must be equalization of taxation as between 
the different Provinces. The time has come for a tax on the export 
of raw diamonds, though the interests of the digger must be safe
guarded and the tax be fixed in such a way as to produce a large 
revenue and establish a diamond-cutting industry, and not so as to 
press on the diggers. The tax on imported spirits must be raised. 
But every form of wealth, and every class o f the community, must be 
prepared to make sacrifices and we cannot renounce protection even 
if we would. The circumstances of the country must be surveyed 
without prejudice, and a policy laid down which will commend itself 
to fair-minded men as not sectional, but patriotic. Nothing less than 
this will serve the urgent needs of the nation. It is prepared for this, 
and it demands it.
D efence Confidence mnst be re-established in the

Defence Forces, and our whole system of 
defence will have to be revised in the light ofexperience.

R e la t io n *  w ith  
th e  E m p ire.

For some time proposals have been whispered 
about for federating the Empire, and Royal 
Princes have been allowed to urge them. 

I f  no wiser proposals are forthcoming, then it is true for South Africa, 
as has been said by the leader o f one party in Canada, with the 
approval of the leader o f the other, that it is impossible to imagine 
any alteration of the Empire which would be as efficient as the 
present arrangement, and any suggestions of this kind must be 
resisted, not only in the interest of our country, but at least equally 
in that of the Empire. A t  the same time much good might come of 
a perfectly frank discussion of the position with the English Minis
ters, and since the first interest, both of South Africa and the Empire, 
is freedom, there is every reason to believe that such a discussion 
would be harmonious, and might lead to good fruit.

P e ace  In th e  The Pr*mary  need o f this country is internal
People 's  H eart.  peace. In order to obtain this, we must create 

in the heart of every section of our people the 
conviction that it is being justly, sympathetically and fairly 
dealt with by the Government, and, perhaps above all, that its 
sentiments, its predilections and its prejudices are being
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respected. This is not impossible, because there is no 
essential antagonism, and with mutual forbearance all 
friction would vanish. But we must put away the lust of
thinking evil of each other and the treason of not trying to under
stand each other. I f  this is done, our dear country will at last attain 
happiness, and if it is happy under the British Sag, that flag will 
never be in danger. It is therefore the work of all who care for the 
flag as it is o f all who care for South Africa to do all they can to 
secure that those who do not look at the flag as their own shall be 
scrupulously protected from anything which may make them feel 
that there is no longer room for them, or for the free pulsation of 
their hearts, in their country, which to them is their all. If 
this course is steadily pursued, the angry questions which 
to-day perplex us will die away ; not only will recent 
divisions disappear, but the union o f South Africa will 
assert itself ; statesmanship will have achieved its primary 
task, and we shall find that in our country there is room, 
not indeed for the intolerance of any, but for the manly and 
unyielding patriotism of all, and that loyalty to our own fraternity 
and to the fraternity of nations o f which we form a part— a spirit, 
which, like a tree, cannot be made, but grows of itself or not at all— 
can find in all the world no happier soil than the hearts of our people, 
so long divided, so deeply wounded, so cruelly maligned and still 
after all so quickly sensitive and so warmly responsive to the touch 
of friendship.

The A p p ea l of 
N a tio n a lism .

The spirit of nationalism is not sectional. 
Resentment and vindictiveness are foreign 
to it. It seeks union not through mutual 

concession, but by mutual respect and co-operation in a common 
task. To  the British because they are British as well as to the.boers 
because they are boers it appeals to join in the great achievements 
to which it believes that it is destined.

SKLLICK ft Co , Printer! and Publiiber*, *'U.tenhace Time»,' Uiteohage

89



LABOUR mAJilfESTO.
The Manifesto of the S.A. Labour Party is now being issued 

and every voter would be well advised to obtain a copy. English 
and Dutch copies have been printed. The last five years are briefly 
reviewed and stress is laid on the false issues which are continually 
placed before the public at election tune. At the last election the 
Unionist candidates advised the British section to "Tote British,", 
and to-day a section of the Dutch have adopted the election cry of 
"Tote Kationalist." TW Manifesto shows that the .Unionists, 
after being sent to Parliament to oppose the S_A. Party, practically 
supported the Government in everything during their term of flve 
years, and points out that no faith can be placed in the Nationalist 
Party's new formed democratic principles. It also points out the 
fact that the true and real Opposition in the last Prliament was 
the small group of Labourites.

We give the following axtracls:—
The South African Labour Party stands to-day, as it has al

ways stood, for the interests of the working mass of men and 
women in this Union—the only true and abiding national interest. 
In that interest it opposes with equal vigour sod equal earnestness:— 

Those, on the one hand, who would make the war the cloak 
and the excuse for continued neglect of yonr needs; and 

Those, on the other hand, who ask yon to disregard the exter
nal danger or use the war as a pretext and occasion for 
raising afresh the barren and progress-hindering quarrels 
of the past

.. The South African Labour Party holds that the true and last-> 
ing interest of the people of both races requires that we should do 
our utmost to assist the Imperial Government in this crisis, and 
-against the dangers which -most arise to Sooth Africa and the 
liberty' of her people if the great military empires of Oentral 
-Europe should be “victorious in the war they initiated ' _j. _

The South Afrir̂ n Labour Party remind» electors .that while 
«vary candidate put forward by it is pledged to do his utmost to 
■•curs s General Section within six .months .after the termination 
of the war, no such undertaking is given by other parties. It 
asks you to send its representatives to Parliament to form a strong 
Labour Party in the House—a party which will constantly urge the 

of measures needed for your welfare, and which -will pre
vent your progress being constantly blocked by alliances between 
other parties themselves lacking in any -constructive.programme.

FIGHTING PLATFORM. -  ■ -*
L Prohibiton of the importaion of contract labour, white or 

coloured. Discouragement of native immigration to white 
centres, and the -encouragement of native progress in .native
roesrvss. _ ._ . •

A Taxation of ,the'*siU^^Tinimproved_value i of -mil .'land—agricuL
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LABOUR MANIFESTO.
The Manifesto of the S.A. Labour Party is now being issued 
and every voter would be well advised to obtain a copy. Eng
lish and Dutch copies have been printed. The last five years 
are briefly reviewed and stress is laid on the false issues 
which are continually placed before the public at election 
time. At the last election the Unionist candidates advised the 
British section to "Vote British.”  and to-day a section of 
the Dutch have adopted the election cry of “ Vote Nationa
list.”  The Manifesto shows that the Unionists, after being 
sent to Parliament to oppose the S.A. Party, practically sup
ported the Government in everything during their term of 
five years, and points out that no faith can be placed in the 
Nationalist Party’s new formed democratic principles. It al
so points out the fact that the true and real Opposition in the 
last Parliament was the small group of Labourites.

We give the following extracts: —
The South African Labour Party stands to-day, as it has 

always stood, for the interests of the working mass of men 
and women in this Union — the only true and abiding na
tional interest. In that interest it opposes with equal vigour 
and equal earnestness:—

Those, on the one hand, who would make the war the 
cloak and the excuse for continued neglect of your 
needs; and
Those, on the other hand, who ask you to disregard 
the external danger or use the war as a pretext and oc
casion for raising afresh the barren and progress- 
hindering quarrels of the past.

The South African Labour Party holds that the true and 
lasting interest of the people of both races requires that we 
should do our utmost to assist the Imperial Government in 
this crisis, and against the dangers which must arise to South 
Africa and the liberty of her people if the great military em
pires of Central Europe should be victorious in the war they 
initiated.

The South African Labour Party reminds electors that whi
le every candidate put forward by it is pledgted to do his

utmost to secure a General Election within six months after 
the termination of the war, no such undertaking is given by 
other parties. It asks you to send its representatives to Par
liament to form a strong Labour Party in the House — a party 
which will constantly urge the taking of measures needed 
for your welfare, and which will prevent your progress being 
constantly blocked by alliances between other parties them
selves lacking in any constructive programme.

FIGHTING PLATFORM
1. Prohibition of the importation of contract labour, white 

or coloured. Discouragement of native immigration to 
white centres, and the encouragement of native progress 
in native reserves.

2 . Taxation of the site or unimproved value of all land — 
agricultural, urban and mineral; the compulsory expro
priation of land for purposes of closer settlement or pu
blic improvements.

3 . Establishment of a State Bank and State insurance, in
cluding insurance against unemployment.

4 . Eight-hour day. Wages Board, minimum wage and 
weekly payment of wages. Workmen’s compensation, 
including compensation for industrial diseases.

5 . Open prospecting, with compulsory working. The im
mediate development by the State of the mining areas 
of the East Rand. Nationalisation of mines.

7 . Nationalisation of the liquor traffic.* Abolition of 
trapping.

8. Women’s suffrage. Establishment of a diamond cutting 
industry in South Africa.

9 . Free speech and public meeting.
10. Medium of instruction in primary schools to be that de

sired by parents.

*The South African Labour Party is in favour of referring
to the electorate at election times requesting the electors
to vote (a) whether there shall be nationalisation of the li
quor traffic; (b) whether the traffic shall be prohibited.
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