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Een onderzoek naar de vraag hoe het kon gebeuren dat de steun van de zwarte en 
gekleurde bevolking van Zuid-Afrika aan de Britten tijdens de Tweede Boerenoorlog 
(1899-1902) aldaar,niet leidde tot meer politieke invloed voor deze bevolkingsgroepen na 
afloop van die oorlog.
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Inleiding

The question of granting the Franchise to Natives will not be decided until after the 
introduction of Self-Government.1

Bovenstaande tekst is artikel acht van het vredesverdrag van Vereeniging, een vrede die 
het einde van de Tweede Boerenoorlog2 in Zuid-Afrika betekende. Deze oorlog duurde 
van 1899 tot 1902 en werd gestreden tussen de Britten vanuit hun kolonies Kaap Kolonie 
en Natal tegen de Boerenrepublieken, ZAR en Oranje-Vrijstaat. De twee tegenstanders, 
Brit en Boer, in aanmerking nemende, ligt het voor de hand dit als een ‘white man’s war‘ te 
beoordelen, maar daar deze oorlog in een volledig zwarte omgeving werd uitgevochten, is 
dat wellicht wat al te naïef. Aan beide kanten vochten Zwarten mee en ook werd het niet 
vechtende deel van de zwarte bevolking door de oorlog geraakt.

Aanloop tot de oorlog

De crisis in Transvaal aan het einde van de negentiende eeuw was het hoogtepunt van 
twee en een halve eeuw ‘Afrikaner’  expansie en conflicten met Zwarten en Britten.3
  In 1652 had de VOC een bevoorradingsstation gevestigd bij Kaap De Goede Hoop. 
Aanvankelijk was dit een arme kolonie, na vijftig jaar waren er nauwelijks twee duizend 
blanke kolonisten gevestigd en vanaf het begin waren er meer gekleurde bediendes 
(inclusief geïmporteerde slaven), waar de Europeanen afhankelijk van waren daar die het 
zware lichamelijke werk moesten verrichten, dan Blanken in de kolonie.4
  Die kolonisten waren aanvankelijk voornamelijk Nederlandse Calvinisten, met een 
toevoeging van Duitse Protestanten en Franse Hugenoten; zij noemden zichzelf 
‘Afrikaners’ en deelden een gevoel van wrok ten opzichte van Europa; zij spraken een 
gezamenlijke taal, een variant van het Nederlands, dat ‘ Afrikaans ‘ genoemd werd. De 
armsten en meest vrijgevochten onder hen werden ‘trekboeren‘ genoemd, nomadische 
boeren, wier constante zoektocht naar weidegrond hen steeds dieper Afrikaans gebied in 
dreef.5
  In 1806, gedurende de Napoleontische oorlogen, nam de Britse regering voorgoed de 
kolonie in bezit. Hun doel was strategisch, De Kaap was een vlootbasis op de zee route 
naar India en het Verre Oosten. De kolonie was echter te onvruchtbaar om veel Engelse 
kolonisten te trekken. De Afrikaners vormden lange tijd de meerderheid onder de Blanken, 
met gemengde gevoelens ten aanzien van de Britten.
  Toen werden in 1834 alle slaven vrij verklaard in het gehele Britse Empire en slavernij 
was voortaan verboden. Dit veroorzaakte de ‘Grote Trek’ : de uittocht gedurende 1835 - 37 
van ongeveer 5000 boeren (met ongeveer evenveel gekleurde bediendes) over de Oranje 
en Vaal rivieren en voorbij de noord-oostelijke grens van de kolonie. Hoe oneens deze 

1

1 Artikel 8 van het vredesverdrag van Vereeniging, getekend op 31 mei 1902 in Melrose House, Pretoria, 
Zuid-Afrika.

2 Tweede Boerenoorlog, Anglo-Boer war, Tweede Vrijheidsoorlog, South-African war, zijn allemaal termen 
voor hetzelfde verschijnsel, die ik dooreen zal gebruiken, te weten het gewapende conflict tussen Boeren en 
Britten van 1899 - 1902 in Zuid-Afrika.

3 Thomas Pakenham, The Boer War, (London, UK 1992, Abacus version) xxi.

4 Pakenham, Boer War, xxi.

5 Ibidem, xxi.



‘voortrekkers‘ het onderling ook waren, over een ding waren zij het wel eens: geen 
politieke rechten voor het zwarte of gekleurde deel van de bevolking.6
  Gedurende de komende zestig jaar zou de houding van de Britse regering ten opzichte 
van de boeren zo ongeveer wisselen met het weer.7 In 1843 creëerden de Britten een 
tweede kolonie in Zuid-Afrika middels de annexatie van Natal, wat voor de boeren 
wederom een bewijs van de onbetrouwbaarheid van de Britten betekende. In 1852 en 
1854 erkende Engeland de onafhankelijkheid van de twee Boerenrepublieken, Transvaal 
en Oranje-Vrijstaat. In 1877 werd Transvaal door Engeland geannexeerd in een poging 
Zuid-Afrika te verenigen. Deze annexatie werd weer ongedaan gemaakt in 1881 na de 
Eerste Boerenoorlog, geleid door Paul Kruger aan Transvaalse kant en met de Engelse 
nederlaag te Majuba als hoogtepunt. De onafhankelijkheid van Transvaal of Zuid-
Afrikaanse Republiek (ZAR) zoals het nu ging heten, werd hersteld onder bepaalde 
voorwaarden, waaronder de Britse supervisie over het buitenlands beleid.
  In 1895 spanden twee multimiljonairs, Cecil Rhodes en Alfred Beit, samen om de ZAR 
voor henzelf en het Britse Imperium over te nemen.
  Er waren inmiddels grote diamant - (Kimberley, 1870) aan de rand van de Kaap Kolonie 
en goud- vondsten (Witwatersrand, 1886) in ZAR gedaan, die een zeer verschillend 
gevolg voor beide gebieden zouden hebben. De diamantvondsten veroorzaakten een 
toevloed van Britten naar de Kaap Kolonie - waaronder Rhodes en Beit, die daar hun 
enorme vermogen zouden verwerven-  en zouden tot een vorm van succesvol zelfbestuur 
binnen het Empire voor de Kaap Kolonie leiden. De goudvondsten betekenden 
daarentegen voor ZAR geen gouden toekomst. Ze maakten wel Rhodes en vooral Beit 
nog rijker dan ze al waren, maar ook zou ZAR overstroomd worden door zogenaamde 
‘Uitlanders’ , nieuwe en voornamelijk Britse immigranten, die afkwamen op de ‘goldrush‘. 
De situatie van deze Uitlanders was uniek, ze werden verondersteld in de meerderheid te 
zijn ten opzichte van de Boeren, maar toch hadden ze geen stemrecht. Daar zouden 
Rhodes en Beit - met al hun miljoenen - wel even verandering in brengen via de ‘Jameson 
Raid’, een wat klunzig uitgevoerde overval op ZAR door een dokter, Jameson genaamd, 
geleid en gericht op het steunen van een geplande opstand van de Uitlanders te 
Witwatersrand. De Uitlanders kwamen echter niet in opstand en de dokter werd gevangen 
genomen door ZAR troepen begin januari 1896.
  Rhodes was uit de (Britse) gratie; Engeland werd internationaal veroordeeld voor haar 
betrokkenheid bij een vunzige samenzwering een onafhankelijke Christelijke staat te 
bemachtigen; heftige discussies werden er in Engeland gevoerd over imperialistische 
eisen versus politieke moraliteit en in Zuid-Afrika was de positie van Paul Kruger, sinds 30 
december 1880 president van ZAR, sterker dan ooit.8

President Paul Kruger(1825 - 1904)                                                                               
Bron: Provinciaal archief Oranje-Vrijstaat.                                                                      
                                                      

                                                            Hoed van Paul Kruger        
                                       Collectie Rijksmuseum,Amsterdam.
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6 Ibidem, xxi.

7 Ibidem, xxi.

8 Bill Nasson, The Boer War. The struggle for South Africa, (Gloucestershire, UK 2011), 51.



De Engelsen lieten het er niet bij zitten, de Uitlander kaart werd goed uitgespeeld; er 
werden diverse onderhandelingen met Kruger gevoerd over een of andere vorm van 
kiesrecht voor hen in ZAR en toen de Uitlanders zich rechtstreeks tot koningin Victoria 
wendden om hulp kon Milner 9 zijn zin doordrijven en alle voorstellen van Kruger als ‘ te 
weinig en te laat ‘ bestempelen. De Boeren kwamen tot de (terechte) conclusie dat de 
Engelsen helemaal niet uit waren op het verkrijgen van politieke rechten voor de 
Uitlanders in ZAR, maar op het land zelf. 10 Oranje-Vrijstaat had zich inmiddels met ZAR 
solidair verklaard en beide staten zagen in dat oorlog onvermijdelijk zou zijn. 
  Op 9 oktober 1899 stelden Kruger en zijn bondgenoot Steyn 11 een ultimatum - Groot-
Brittannië moest internationale arbitrage over alle geschilpunten toestaan en alle troepen 
onmiddellijk terugtrekken,zowel die troepen die de boerengrenzen bedreigden, als 
versterkingen elders gestationeerd, als troepen onderweg van welk deel van het Empire 
dan ook - aan de Britten, die daar geen gehoor aan gaven.12 Op 11 oktober verklaarden 
de Boerenrepublieken formeel Groot-Brittannië de oorlog.13

                                                       

                                                   Bron: http://www.theoldscholar.net/BoerWar/Prelude.html

3

9 Sir Alfred Milner, Brits gouverneur van de Kaap Kolonie

10 Nasson, Boer War, 54.

11 Marthinus Theunis Steyn, president Oranje-Vrijstaat van 1896 tot 1902.

12 Nasson, Boer War, 55.

13 Ibidem, 56.



Verloop van de Anglo-Boerenoorlog

De oorlog bestond uit drie te onderscheiden fases.
Gedurende de eerste fase, het Boeren offensief van oktober tot december 1899, voerden 
de boeren preventieve aanvallen uit op Brits gebied in Natal en in de Kaap Kolonie. De 
boeren ondervonden geen problemen bij het mobiliseren van hun leger; dat bestond 
hoofdzakelijk uit burger eenheden, naast de Staatsartillerie. De boeren droegen gewoon 
hun dagelijkse kleding, alleen de leden van de staatsartillerie droegen lichtgroene 
uniformen. Als er in een district gevaar dreigde, vormden de burgers van dat district een 
commando en kozen hun officieren. Elke man bracht zijn eigen geweer en paard mee; als 
hij zich geen geweer kon veroorloven werd hem dat van staatswege verstrekt. President 
Kruger had al na de Jameson Raid begrepen dat oorlog wel eens onvermijdelijk zou 
kunnen zijn en had de moderne bewapening van ZAR ter hand genomen. Hij liet 37.000 
stuks uiterst moderne Mauser geweren met zo’n 40 tot 50 miljoen kogels en het 
modernste Europese geschut importeren. In oktober 1899 beschikte de staatsartillerie van 
ZAR over 73 kanonnen, 59 daarvan nieuw, waaronder 4 stuks 155-mm Le Creusot Long 
Toms.14

 Le Creusot Long Tom op transport naar het beleg van  
Kimberley.  Bron: De diamant mijnen Zuid-Afrika.

De gezamenlijke Boerenrepublieken konden tussen de 30 tot 40.000 man binnen 
ongeveer een week op de been krijgen en het werd de Britten al spoedig duidelijk dat dit 
Boerenleger een strategische uitdaging betekende. Het betrof hier namelijk een zeer 
mobiel en innovatief leger, waarvan de manschappen de terrein omstandigheden op hun 
duimpje kenden en volledig wisten te benutten. Het waren ervaren ruiters en jagers en 
door hun jachtervaring gewend zeer zuiver te schieten. Ook beschikte ZAR over een 
inlichtingendienst die geheel Zuid-Afrika bestreek en waarvan de reikwijdte en efficiency 
de Engelsen totaal ontgaan was.15

  De eerste invallen in Natal en de Kaap Kolonie leidden tot de belegeringen van 
Ladysmith, Mafeking en Kimberley.
Terugkijkend was dit overigens niet heel verstandig van de Boeren daar zij hun grote 
voordelen, mobiliteit en terreinkennis nu niet konden benutten en de oorlog tot een 
‘Sitzkrieg‘  verworden was in plaats van een ‘Blitzkrieg‘  wat hun grote kracht was. Ook 
getuigde het niet van veel historisch inzicht daar de Boeren tijdens de eerste Boerenoorlog 
maar liefst negen maal een beleg hadden geslagen, wat in geen enkel geval succesvol 
was geweest.

4

14 Ibidem, 73 en 74.

15 Ibidem, 79.



  Uiteraard probeerden de Britten het initiatief terug te nemen; Generaal Sir Redvers Henry 
Buller arriveerde met verse Britse troepen in Kaapstad en besloot zijn legermacht op te 
splitsen, teneinde de belegerde steden te ontzetten. Een deel onder Lord Methuen moest 
de westelijke spoorlijn volgen en Kimberley en Mafeking bevrijden; een kleinere macht van 
zo’n 3.000 man, geleid door William Gatacre, moest naar het noorden trekken tot aan het 
spoorweg knooppunt bij Stormberg om het hart van de Kaap Provincie te vrijwaren van 
Boeren invallen en mogelijke lokale opstanden van aldaar woonachtige boeren; tenslotte 
zou Buller zelf met het grootste deel van zijn leger naar Natal trekken om Ladysmith te 
ontzetten.

  
 Sir Redvers Henry Buller (1839 - 1906)
 Bron: Wikipedia.

Deze strategie liet aanvankelijk gemengde resultaten zien. Methuen won een aantal 
bloedige schermutselingen bij Belmont, Graspan en Modder rivier, maar half december 
keerden de kansen en was er de zogenaamde ‘black week‘ (10-15 december 1899),
waarin het Britse leger drie vernietigende nederlagen, in de slagen bij Stormberg, 
Magersfontein en Colenso, kreeg te verwerken. Deze gebeurtenissen zouden een ‘eye 
opener’  worden voor de Britse troepen en de regering; de oorlog zou hoogstwaarschijnlijk 
toch niet voor de Kerst afgelopen zijn en die verrekte boeren waren toch wel zeer 
geduchte tegenstanders; het Britse leger zou zowel wat betreft bewapening als wat betreft 
tactiek zeer snel gemoderniseerd worden.
  Toen brak de tweede fase aan. London besloot verse troepen bijeen te zoeken in het 
gehele Empire en ze naar Zuid-Afrika te sturen, alwaar ook een nieuwe opperbevelhebber 
werd benoemd: Lord Roberts of Kandahar. 
  Op 10 januari 1900 arriveerde hij met zijn chef-staf Kitchener in Zuid-Afrika en keerden 
de oorlogskansen. De troepen bleven binnen stromen en begin 1900 kon hij beschikken 
over een troepenmacht van meer dan 180.000 man, een leger dat even groot was als de 
totale blanke bevolking van de beide Boerenrepublieken samen.16 Ook veranderde hij de 
strategie; Roberts begreep dat deze oorlog niet gewonnen zou worden via de spoorlijnen; 
optrekken via vaste routes zou de Boeren immers alleen maar in de kaart spelen.17 
Roberts besloot zijn troepen te verzamelen iets ten noorden van Oranje rivier Station, en 
zich dan snel naar Oost en West verspreiden om vervolgens op te trekken naar de 
Boerenhoofdsteden, eerst Bloemfontein en daarna via Johannesburg naar Pretoria. Hij 
was van mening dat de Boeren wel zouden stoppen met de oorlog wanneer hun grootste 
steden, inclusief de beide hoofdsteden, in Britse handen waren. 

5

16 Nasson, Boer War, 167.

17 Ibidem, 167.



  Kimberly en Ladysmith werden door de Britten ontzet en generaal Cronje, die snel optrok 
naar Bloemfontein ter verdediging van de hoofdstad, werd overvallen bij Paardeberg en 
gedwongen zich over te geven - met 5.000 man - op de verjaardag van Majuba dag, 27 
februari 1900. Deze ineenstorting bij Paardeberg en de overgave van zo’n tien procent 
van de Boeren legers waren een vernietigende slag voor de oorlogsinspanningen van de 
Boeren Republieken.18

  Roberts trok Bloemfontein binnen op 13 maart en na zo’n zes weken voorbereiding, 
besloot hij op te trekken tegen Transvaal. Mafeking werd op 17 mei bevrijd en Pretoria 
bezet op 5 juni. De twee Boeren Republieken werden geannexeerd; zo’n 13.900 boeren 
legden de wapens neer; Roberts gaf het opperbevel over aan Lord Kitchener of Khartoem 
en keerde terug naar Engeland om Lord Wolseley op te volgen als opperbevelhebber van 
het Britse imperiale leger. Lord Roberts werd verheven tot graaf, ontving een toelage van 
honderdduizend pond en werd royaal gefêteerd en geëerd. De oorlog was immers over en 
had de Britse suprematie maar weer eens overduidelijk aangetoond.
  Was die oorlog wel over, of had Roberts - zoals de chef-staf van Buller het zo fraai 
uitdrukte ‘annexed a country without conquering it‘ ?19

 De oorlog bleek inderdaad in het geheel niet over; het ergste moest eigenlijk nog komen, 
de derde fase.

                                                                                                                     
                                                                                                                                                         

Lord  Roberts of Kandahar                                                                                        Lord Kitchener of Khartoem
Bron: Wikipedia                                                                                                          Bron: Wikipedia

Deze derde fase werd gekenmerkt door een hardnekkige guerrilla oorlog van de kant van 
de Boeren en het Britse antwoord daarop: de tactiek van de verschroeide aarde, met als 
gevolg afgebrande boerderijen, verbrande velden en concentratiekampen voor 
voornamelijk vrouwen en kinderen en de bouw van blokhuizen verbonden door 
prikkeldraad om de bewegingsvrijheid van de Boeren in te perken. Deze kleine forten 
vormden een compact systeem van afgelegen alarminstallaties en defensieve 
hindernissen gecombineerd met telegraaf, telefoon, postduiven en andere signaal -
verbindingen teneinde  communicatie over grote afstanden mogelijk te maken. Het was 
een simpele manier om de boeren in te kapselen, maar tegelijkertijd een knap stukje 
militaire constructie.20 
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18 Ibidem, 177.

19 Ibidem,198.

20 Ibidem, 232.
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           Zwarte, gewapende wachten bij een blokhuis. Bron: Wikipedia
                      

                                                                                                                                  
Overgebleven blokhuis nabij Wolseley
 Bron: Wikipedia.
                                                                                     

                                                   
   Deze mechanische ruggengraat werd verder versterkt door de tewerkstelling van 
honderden loyale blanke wachtlieden en vele duizenden gewapende Zwarten en 
Kleurlingen als ‘kijkers’, ‘wachten’, ‘scouts’,’schildwachten’ en ‘politie’ zodat de ‘echte’ 
militairen vrij gespeeld werden om de Boeren op te jagen.
  De boerenbedrijven - nu voornamelijk bestierd door vrouwen - werden verondersteld de 
Boeren commando’s heimelijk te steunen, al was het maar door hen van eten en 
inlichtingen te voorzien. Roberts had al in maart 1900 besloten tot vernietiging van de 
boerderijen en de bebouwde velden en het afvoeren van vee over te gaan en Kitchener 
zette deze politiek met harde hand voort. Deze verschroeide aarde politiek leidde tot 
duizenden ontheemde vrouwen en kinderen - zowel blank als zwart trouwens - en de 
Britten bedachten de zogenaamde vluchtelingenkampen of concentratie kampen.
  In september 1900, de maand waarin vluchtelingenkampen  voor boeren die zich 
overgegeven hadden (om hen te beschermen tegen gedwongen dienst neming bij de 
Boeren) en hun families werden opgericht te Bloemfontein en Pretoria, werd het duidelijk 
dat het grotere probleem van rondzwervende ‘ongewensten’ niet opgelost kon worden 
door ze eenvoudigweg naar de Boeren troepen toe te sturen.21 Door het opvoeren van 
maatregelen als verschroeide aarde en het verwoesten en opblazen van boerenwoningen 
nam de chaos op het platte land toe. Tegen eind december voerde Kitchener het beleid 
van vluchtelingen kampen verspreid over heel Zuid-Afrika in. Toen waren er al meer dan 
veertig kampen, waarvan een aantal meer bewoners hadden dan een middelgrote boeren- 
stad. In september 1901 bevolkten 110.000 kinderen, vrouwen en een enkele oude man 
de blanke concentratiekampen. Daarnaast golfde er nog een vloed aan dakloze Afrikanen 
door het land, waarvoor de militaire autoriteiten aparte concentratie kampen oprichtten.22

7

21 Ibidem, 242.

22 Ibidem, 242.



  Naar schatting zouden er zo’n 1.600 mannen, ruim 4.000 vrouwen en meer dan 22.000 
kinderen in de blanke kampen om het leven komen. In de zwarte kampen zou het aantal 
doden - ook voornamelijk kinderen en vrouwen - zo’n 20.000 hebben bedragen.23

  Door deze enorme sterfte cijfers die toentertijd niet bekend waren, maar dat er veel 
vrouwen en kinderen stierven wel, vreesden de Boeren voor hun toekomst en toonden ze 
zich bereidwillig over vrede te gaan onderhandelen. Dit zou leiden tot het verdrag van 
Vereeniging, een vredesverdrag dat op 31 mei 1902 werd overeengekomen door leiders 
van Boeren en Britten te Vereeniging, een dorp bij de Vaalrivier in ZAR. Dezelfde avond 
nog werd het in het Melrose house te Pretoria getekend door Kitchener en Milner aan 
Britse kant en door Schalk Burger namens ZAR en Christiaan de Wet namens Oranje-
Vrijstaat. 
  De Boerenoorlog was eindelijk afgelopen.

Boerenvrouwen en kinderen in een 
Brits concentratiekamp.
Bron: www.xead.nl.

Het zwarte politieke denken

De geleidelijke maar onafwendbare evolutie naar een op niet-raciale principes 
gegrondveste Zuid-Afrikaanse gemeenschap, waarin de invloed van een goed opgeleide 
en getalenteerde zwarte bevolking progressief zou toenemen door hun eigen inzet en 
vastberadenheid, was een leidende visie onder de leden van de zwarte elite.24 Het was 
een toekomstvisie waarvan het stemrecht dat op bescheiden schaal bestond voor Zwarten 
in de Kaap Kolonie de bron was en waaraan de meeste leden van de zwarte elite 
persoonlijk vertrouwen en inspiratie ontleenden.25 Het hielp hen zin te geven aan hun 
eigen leven en aan hun strijd voor vooruitgang en erkenning in de bredere koloniale 
gemeenschap.26 Daarom was de impact op het zwarte politieke denken van bovenstaand 
artikel acht van het vredesverdrag - dat in feite de introductie van stemrecht voor iedereen, 
ongeacht ras of kleur, in de nieuw te vormen Staat uitsloot - zo enorm.27
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23 Bill Nasson, Uyadela Wen’osulapho. Black Participation in the Anglo-Boer War, (Randburg, Zuid-Afrika, 
1999) 48. 

24 Peter Warwick, Black People and the South African War 1899 - 1902,(Cambridge, UK 1983), 175.

25 Warwick, Black People, 175.

26 Ibidem, 175.

27 Ibidem, 175.



 Het optimisme van 1899 en eerdere jaren, werd een vernietigende slag toegebracht.28 
Ook werd al spoedig duidelijk dat dit artikel geen afdwaling was in de Britse politiek, want 
na de oorlog bleef de raciaal discriminerende wetgeving in de geannexeerde kolonies, die 
een erfenis waren van de voorgaande republieken, en in Natal en Kaap Kolonie 
grotendeels intact.29 Gemeentes in Transvaal stonden formele rassenscheiding toe; de 
Gemeente verordening van 1903 impliceerde een volledig blank stemrecht; Verordening 
17 van 1904 introduceerde voor het eerst wettelijke arbeid-rassendiscriminatie.30  
  Dit alles in grote tegenstelling tot wat de zwarte elite - niet ten onrechte - had geloofd op 
basis van het Britse woord in het verleden en de oorlogspropaganda zoals door de Britten 
bedreven, namelijk dat een Britse overwinning een nieuw en meer verlicht tijdperk zou 
betekenen in het Afrikaanse bestuur.

Onderzoek

De vraag is nu of bovenstaande ontwikkeling een onverwachte ommezwaai in de Britse 
politiek in Zuid-Afrika betekende, min of meer geforceerd door de Boeren bij het 
vredesverdrag van Vereeniging, of dat deze politiek te verwachten viel wanneer men de 
Britse houding en politiek ten aanzien van inheemse bevolkingen in andere Britse koloniën 
kritisch in ogenschouw nam.
 Dan komen vragen op als de volgende. Konden de Zwarten en Kleurlingen in Zuid-Afrika 
terecht vertrouwen op een aanzienlijke verbetering van hun omstandigheden na afloop 
van de Boerenoorlog?
    Waren ‘beloftes‘ gedaan aan Zwarten en Kleurlingen (Aziaten incluis) in Zuid-Afrika 
tijdens de oorlog in lijn met feitelijk Brits gedrag in andere kolonies met een grote 
gekleurde bevolking of gingen die daar ver boven uit? 
Tenslotte: Waarom werd er niet een begin twintigste eeuwse democratie gevestigd, met 
stemrecht voor een aanzienlijk deel van de totale bevolking, in het nieuw te scheppen land 
dat als samenstelling van vier gebiedsdelen geen gezamenlijk geschiedenis had, anders 
dan de Anglo-Boer War?
Kortom, mijn onderzoeksvraag is: Streefde de Britse regering rond 1900 daadwerkelijk 
serieus naar het verlenen van politieke invloed en dus stemrecht aan niet-Blanken 
in Zuid-Afrika (en haar overige ‘blanke’ kolonies)? En als dat zo was, waren de 
Britten, gevestigd in Zuid-Afrika (en de overige ‘blanke’ kolonies), het daar dan mee 
eens en steunden zij dat streven? 
  Mijn onderzoek strekt zich dan uit naar: Wat was het Engelse beleid ? Wat was het 
feitelijke gedrag van de Britten ten aanzien van Zwarten, Kleurlingen en Aziaten in de 
Kaap Kolonie en Natal voor en tijdens de oorlog? Hoe was de Britse rassenpolitiek in 
andere delen van de wereld rond 1900? Wat was in het algemeen de houding van blanke 
Britten ten opzichte van andere rassen; bestonden er (wetenschappelijke) theorieën over 
rassengelijkheid, dan wel - ongelijkheid; wat was democratie eigenlijk eind negentiende 
eeuw?
  Dat de Britse politiek in Zuid-Afrika niet afweek van die in andere Britse kolonies zou 
afgeleid kunnen worden uit de woorden van Abdurahman 31 in zijn eerste toespraak als 
President van de African People’s Organisation waarin hij de uitvoering van de Britse 
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politiek in Zuid-Afrika krachtig bekritiseerde en stelde dat 84 procent  van Engeland’s 400 
miljoen koloniale onderdanen geregeerd werden ‘op een min of meer despotische 
manier’.32

  Ik zal in mijn onderzoek achtereenvolgens behandelen; de contemporaine visie op ras, 
zowel in theorie als in de praktijk; ontwikkelingen in het al dan niet verlenen van stemrecht 
aan inheemsen, achtereenvolgens in de Kaap Kolonie, Australië en Canada; de steun van 
de Zwarten aan de Britten tijdens de Boerenoorlog; het verschijnsel democratie op de 
grenslijn van de negentiende en twintigste eeuw, zowel in Engeland zelf als opvattingen 
levend in haar dominions; tenslotte besluit ik dan met een conclusie, die hopelijk een 
bevredigend antwoord zal geven op bovengestelde vragen.

Visie op ras

De Theorie

In de tweede helft van de negentiende eeuw woedde binnen de antropologie een strijd 
tussen de zogeheten monogenisten en polygenisten. Monogenese behelst de stelling dat 
alle mensenrassen dezelfde gemeenschappelijke oorsprong hebben, de visie die ook 
Darwin onderschreef. Polygenese daarentegen, is de stelling dat de mensenrassen een 
verschillende oorsprong hebben.33

  Het feit dat Darwin uitging van een gemeenschappelijke oorsprong van de mens 
betekende overigens niet dat hij ook meende dat alle mensenrassen gelijkwaardig zijn. 
Net als de meeste andere negentiende-eeuwse Westerlingen was Darwin ervan overtuigd 
dat het blanke Europese ras (en dan met name de manlijke helft daarvan) als het 
voorlopige hoogtepunt van de evolutie moest worden beschouwd. Negers en Papoea’s 
waren in Darwins ogen inferieure, ‘wilde’ mensenrassen zonder beschaving.34

  De invloedrijke socioloog Herbert Spencer ging nog een stapje verder dan Darwin en 
meende dat diens verklaringsmodel, dat hij samenvatte met de slogan survival of the 
fittest, niet alleen op de evolutie van organismen maar ook op evolutie van menselijke 
samenlevingen van toepassing was.35 Hij zag drie overeenkomsten tussen organisme en 
samenleving, te weten: a) Beide groeien gedurende het grootste deel van hun bestaan - 
baby tot volwassene, stadje tot metropool; b) Beide worden in toenemende mate complex 
en c) Toenemende differentiatie van structuur wordt vergezeld door toenemende 
differentiatie van functie.36 De evolutie van de samenleving bestond dan uit de verandering 
van een homogene, onstabiele toestand naar een heterogene, geïntegreerde en stabiele 
toestand.
  Het moge duidelijk zijn dat: 1) samenlevingen die bestonden uit inferieure, wilde 
mensenrassen (Darwin) nooit, of tenminste niet op korte termijn,  zouden kunnen 
uitgroeien tot zo’n geïntegreerde stabiele toestand (Spencer); 2) deze stabiele toestand 
uiteraard wel een vereiste was, wilde men stemrecht toekennen aan de leden van die 
samenleving en 3) zonder hulp van Blanken de niet-blanke samenlevingen zo’n toestand 
nooit zouden bereiken.
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Sir Charles Darwin                                             Herbert 
Spencer  (1809-1882)                                                              (1820-1903)  
Bron: Wikipedia                                                    Bron: Wikipedia

De Praktijk

Imperialisme werd het centrale idee dat het Britse denken beheerste. Zo verklaarde 
bijvoorbeeld  de Daily Express in de eerste editie in 1896 dat de krant was ‘neither the 
mouthpiece of a political party nor the instrument of any social clique...Our policy is 
patriotic, our policy is the British empire’.37 De nationale consensus rustte op bepaalde 
duidelijk gedefinieerde aannames. Om te beginnen, waren er de unieke kenmerken van 
het Britse karakter, die de wereldwijde expansie van Groot- Brittannie verklaarden en 
rechtvaardigden. Het Britse nationale karakter was begiftigd met een speciaal talent voor 
bestuur, zowel zelfbestuur als het bestuur over onderworpen volkeren; de Britten waren 
‘the greatest governing race the world has ever seen’ om Joseph Chamberlain 38 te 
citeren.39

Dit impliceerde niet alleen de superioriteit van de Britten over alle andere blanke rassen, 
en a fortiori over niet-blanke rassen, maar ook een morele rechtvaardiging van het empire:   
Engeland’s imperiale missie was in het belang van de beschaving en van de mensheid in 
het algemeen. Ergens was er op de achtergrond altijd het idee van dienen zowel als van 
heersen. ‘The white man’s burden’ , zoals Kipling de plicht noemde om de wereld te 
beschaven en tot het Christendom te brengen, lag domweg op Engelse schouders.40

  Het Britse Empire bestond uit zo’n zeventig eenheden, die in vijf hoofdgroepen 
onderverdeeld werden, te weten: 1) Het koninkrijk van Groot-Brittannie en Ierland; 2) de 
dominions met zelfbestuur: Canada, Newfoundland, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-
Afrika; 3) kolonies met representatieve instituties, zoals de meerderheid van de West-
Indische eilanden; 4) Kroonkolonies, zoals bijvoorbeeld Gibraltar onder het ministerie van 
Defensie, Sint Helena onder het ministerie van Koloniën en Ascension eiland (als schip 
aangemerkt) onder de Marine en 5) afhankelijkheden en protectoraten, waaronder oude 
en belangrijke gebieden als India en Egypte en nieuwe en onderontwikkelde gebieden als 
Zanzibar en Oeganda.41 De leden van deze vijf groepen vertegenwoordigden bijna elk 
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stadium van politieke ontwikkeling, bekend in de sociale wetenschappen. Zij varieerden 
van primitieve tribale autocratieën, via verschillende typen van oligarchie tot de meest 
geavanceerde vorm van republikeinse ochlocratie.42

Was het gras elders groener?

Ten einde te bezien of het beleid van Londen inderdaad gericht was op het verlenen van 
stemrecht aan inheemsen in de kolonies heb ik ‘stemrecht ontwikkelingen‘ in overige delen 
van het Britse Rijk, met name de situatie in Australië en Canada, onderzocht. Ik heb deze 
twee gebieden gekozen omdat ze in mijn ogen het meest vergelijkbaar zijn met Zuid-
Afrika; alle drie gebieden kenmerkten zich namelijk door een autochtone bevolking met 
‘import blanken‘ die zich daar permanent vestigden, al verschilde de Kaap Kolonie wel 
enigszins in karakter van Canada en Australië, doordat er ook een grote handelskolonie 
aanwezig was, die wel tijdelijk in het gebied verbleef. Erg verstorend op de vergelijking 
werkt dat in mijn ogen echter niet, daar die groep handelaren hoofdzakelijk uit Britten 
bestond. 
  Maar eerst begin ik met een beschrijving van het stemrecht zoals zich dat voor het 
uitbreken van de Tweede Boerenoorlog ontwikkelde in de Kaap Kolonie.

Stemrecht ontwikkelingen in de Kaap Kolonie 43

De Kat rivier kolonie 44 was het enige deel van de Kaap Kolonie waar niet-Blanken land in 
eigendom konden bezitten. Daardoor was deze kolonie veel meer dan een district, het 
was een vrijheidssymbool, het was een belofte tot een beter leven en het trok continu 
gekleurde arbeiders van de boerderijen van blanke kolonisten aan, zodoende de woede 
van de kolonisten, waar Sir Harry Smith - toen gouverneur van de Kaap Kolonie 45 -  in 
steeds grotere mate afhankelijk van was, aanwakkerend.
  Smith benoemde zijn assistenten Biddulph en later Bowker als magistraat in Kat rivier. Zij 
probeerden de zwarte bevolking op te roepen te gaan werken als koetsier of geschoold 
arbeider, maar dat weigerden ze. Een verzameling rebellerende, luie paupers werden ze 
door de magistraten genoemd en die hieven zware belastingen op onder andere het 
hakken van timmerhout en zeer hoge huren -meer dan tien maal zo hoog als voor blanke 
kolonisten - werden voor hen ingesteld. De Kat rivier bevolking ging zich daardoor 
beschouwen als tweederangs burgers en werd steeds ongeruster over dreigende 
landlopers- wetten, bedoeld om hen aan het werk te zetten op de blanke boerderijen. 
  Toen de Xhosa voor de achtste keer in opstand kwamen tegen de blanken (Oorlog van 
Mlanjeni, 1850) koos de meerderheid van de Kat rivier bevolking hun kant. In eerdere 
oorlogen hadden zij nog aan de blanke kant mee gevochten als mede-christenen.
  Nu kwam zelfs het Khoi garnizoen in Fort Armstrong in de Kat rivier vallei in opstand 
tegen hun blanke officieren, en zij bleken uitstekende schutters en steunden de Xhosa 
hoofdman Maqoma bij zijn heldhaftige verdediging van de natuurlijke vesting Waterkloof 
(Mtontsi).
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  Erger nog dan eventuele militaire successen werd door Smith het feit beschouwd dat ze 
überhaupt mee deden met een gewapende opstand tegen het gezag. En niet ten 
onrechte!
De grieven van de Kat rivier bevolking bleken inderdaad breed gedeeld te worden door de 
onteigende en daardoor landloze gekleurde klassen door de gehele Kaap Kolonie heen. 
De koloniale militaire leiders kwamen tot de slotsom dat hun tot dan toe zo trouwe, zwarte 
soldaten het gevoel gingen ontwikkelen dat de Khoikhoi en Xhosa vochten voor het land 
dat vroeger van hen was geweest en daar ook nog eens gelijk in hadden. De 
Khoikhoi op de  Shiloh en Theopolis missies stonden op in solidariteit met de rebellen en 
de koloniale autoriteiten verscheepten haastig hun weigerende soldaten terug naar de 
Westkaap; overzee en niet over land teneinde tijdens hun marsroute niet de gekleurde 
gemeenschappen te ‘besmetten’.
De Kaap Kolonie ontsnapte zo ternauwernood aan een complete oorlog van alle klassen 
en rassen en deze les ging niet verloren aan de meer vooruitziende koloniale 
machthebbers.
  William Porter, de procureur-generaal, zag heel duidelijk in dat een minderheid aan 
blanken slechts kon overleven in Zuid-Afrika met de steun van de zwarte bevolking en dat 
die steun alleen maar verkregen kon worden middels het verlenen van zinvolle politieke 
rechten voor die zwarte bevolking.
  Zo ontstond er  liberaler stemrecht voor lagere overheden dat deel ging uitmaken van 
een Imperial Order in Counsel in maart 1853. Door deze grondwet werden alle Britse 
onderdanen, ongeacht hun huidskleur, toegelaten tot het stemrecht, zowel actief als 
passief.
  Aldus werd de liberale Kaap geboren, die echter minder dan 50 jaren zou blijven 
bestaan, als het gemorrel aan dat stemrecht dat in de late 1880’s opkomt, tenminste 
beschouwd kan worden als het begin van het einde. In 1887 en 1892 werd die liberale 
grondwet wettelijk aangepast zodat aan inheemse Afrikanen hun stemrecht werd 
ontnomen en een grondbezit eis werd opgenomen. 
  Vanwege de geleidelijke annexatie van Transkei, die voltooid werd met de inlijving van 
Pondoland in 1894 veranderde de raciale verhouding drastisch. Gedurende de jaren rond 
1850 waren de aantallen blanken en niet-blanken ongeveer gelijk. Ten gevolge van de 
inlijvingen nam het zwarte deel van de bevolking toe tot 55 procent van de totale bevolking 
en in Transkei was de verhouding blank zwart bijna een op vijftig. Er was dus een 
groeiende vrees - ook bij het Engelse deel van de bevolking -  dat de zwarten de blanken 
zouden overstemmen bij verkiezingen.
  Ook groeide met het toenemende Afrikaner bewustzijn de druk op de liberale traditie. In 
mei 1883 was de Afrikaner Bond opgericht onder het leiderschap van J.H. Hofmeyer en hij 
slaagde er wonderwel in de belangen van de Boeren in de Kaap Kolonie te beschermen.
  De eerder genoemde Cecil Rhodes werd premier van de Kaap Provincie in 1890 en hij 
droomde van een Zuid-Afrikaanse staat onder Britse vlag. Daar er op dat moment 
vermoedelijk minstens zes keer zoveel Zwarten en Kleurlingen als Blanken in de Kaap 
Kolonie leefden, zocht hij naar een rassenpolitiek die ervoor zou zorgen dat de Blanken 
het dominante ras zouden blijven vormen. Hij definieerde zijn politiek als: ‘equal rights for 
every white man south of the Zambezi ‘, later zou hij - onder liberale druk - ‘white’ 
veranderen in ‘civilized ‘; dat deze verandering in tekst ook een verandering in zienswijze 
betekende, valt te betwijfelen. Deze politiek leidde tot de ‘Franchise and Ballot Act’ (1892) 
die het autochtone stemrecht inperkte middels financiële- en opvoedings- vereisten en de 
Glen Grey Act van 1894.46
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The Right Honourable Cecil Rhodes, de 6e eerste minister van Kaap Kolonie. 
 Bron: Project Gutenberg.

Deze wet verankerde de blanke suprematie door het creëren van een speciaal 
eigendomsrecht dat welvarende Zwarten toestond wel land te bezitten, maar hen tevens 
politieke vertegenwoordiging gaf in hun eigen locale raden in plaats van in de regering van 
de Kaap zelf.47 De wet voorzag in boerderijen van vier morgen groot, te bezitten door 
zwarten; de oudste zoon zou dit bezit mogen erven. Het was de bedoeling dat eventuele 
overige zoons gedwongen werden de ‘waardigheid van arbeid‘ te leren en werk zouden 
zoeken in de Kaap Kolonie. Een belasting van tien shilling per hoofd werd ingesteld om 
alle jongere zoons ertoe te brengen werk te vinden, teneinde die belasting te kunnen 
betalen. Deze mannen werden geacht terug te keren naar Glen Grey wanneer ze stopten 
met werken in de kolonie, waar ze dan over gemeenschappelijke weiderechten beschikten 
om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Aan deze gemeenschappelijke rechten 
konden ze overigens geen stemrecht ontlenen.48

  Het idee om blanke steden af te zonderen van zwarte reservaten schoot wortel; tussen 
1902 en 1904 namen steden door geheel Zuid-Afrika wetten aan die Zwarten dwongen in 
zulke afgescheiden reservaten te leven.
  De Nederlands- Hervormde -, Methodistische - en Wesleyan kerken en de openbare 
overheidsscholen waren in feite gebaseerd op rassenscheiding. Eerste klas treincoupe’s, 
badhuizen, restaurant tafels en gereserveerde stoelen in theaters waren in de praktijk 
alleen voor Blanken. Sport was ook grotendeels gescheiden. Een verslaggever van de 
Schotse Dundee Advertiser schreef in 1894 dat alhoewel Kleurlingen gelijk waren in de 
ogen van de wet er toch iets bestond als een ‘line between them and whites that was 
almost as rigidly drawn as if they were a lower range of beings‘.49

  De ooit zo liberale Kaap Kolonie was zo liberaal dus niet aan het einde van de 
negentiende en begin van de twintigste eeuw en artikel 8 van de vrede van Vereeniging 
paste - naar mijn mening - dan ook heel wel in de gevoelens en manier van denken van in 
ieder geval een groot deel van de blanke inwoners van de Kaap Provincie. 
  Overigens was de situatie ten aanzien van stemrecht voor niet-Blanken in Natal, het 
andere gebied in Zuid-Afrika onder Brits bestuur, niet veel  beter. Daar was niet zozeer het 
stemrecht voor Zwarten een issue - dat hadden en kregen ze namelijk domweg niet - maar 
dat voor Indiërs.  Bij de volkstelling van 1893 bleek Natal’s bevolking te bestaan uit 
500.000 Zwarten, 43.742 Blanken en 41.208 Indiërs, inclusief contractarbeiders, vrije 
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emigranten en in Zuid-Afrika geborenen.50 Nerveuze Blanken begonnen te verklaren dat 
ze zich nooit zouden onderwerpen aan Indiase overheersing en eisten dat Zuid-Afrika 
zichzelf tot een ‘blanke’ staat zou uitroepen, waarmee ze niet bedoelden dat zij de 
meerderheid zouden vormen - er moest immers ook nog vies en zwaar werk gedaan 
worden - maar dat de Blanken zouden heersen. 51

Stemrecht ontwikkelingen in Australië 52

In de eerste jaren van blanke vestiging in Australië werd de Britse Wet uitgevoerd door 
Gouverneurs, die hun instructies ontvingen van het Britse Parlement te Londen. De 
bevolking van Australië had aanvankelijk geen stem bij het maken van wetten waaraan zij 
zich wel zouden moeten houden. Britse wetgeving voorzag erin dat alle onderdanen van 
de Koning of Koningin (inclusief locale etnische groepen) bepaalde basis rechten hadden. 
Deze rechten bevatten niet vanaf het begin het recht te stemmen.
  Geleidelijk aan verwierven de Australiërs het recht een stem te hebben bij het maken van 
sommige wetten en in hun bestuur. De eerste parlementen werden opgezet, en sommige 
mensen werd het stemrecht toegekend te beslissen wie hen zou vertegenwoordigen in die 
parlementen. Of iemand mocht stemmen of niet, hing af van zijn grondbezit. Vrouwen 
mochten in geen enkele Australische kolonie stemmen tot Zuid-Australië hen dat recht gaf 
in 1895. Vrouwen in de overige Australische kolonies verwierven het stemrecht in de 
daarop volgende jaren.
  Vanaf 1850 kregen de kolonies het recht zichzelf te besturen middels hun eigen 
parlementen. Die parlementen maakten wetten over wie er stemrecht kreeg en het was 
gebruikelijk in koloniale wetgeving om voor te schrijven dat alle mannen ouder dan 21 jaar 
konden stemmen bij verkiezingen. Niet-blanke mannen werden niet specifiek uitgesloten 
van het stemrecht, maar in de praktijk werden zij niet aangemoedigd om zich als kiezer te 
laten registreren.
  Respectievelijk in 1885 en 1893 namen Queensland en West-Australië wetten aan die 
bepaalden dat niet-Blanken niet konden stemmen. Anderzijds maakte Zuid-Australië een 
wet in 1895 die zei dat alle volwassenen konden stemmen, dus ook vrouwen en niet-
Blanken.
  Tegen het einde van de negentiende eeuw begonnen Australiërs te praten over een 
federatie. Dit was een regeling voor de kolonies om zich te verenigen in een enkele staat, 
The Australian Commonwealth. Er zou een federaal parlement komen met enige 
wetgevende macht en de kolonies zouden staten worden met hun eigen parlementen.
  Het slechte nieuws was voor niet-Blanken - Aboriginals en Straat Torres eilanders, of 
‘Kanaken’ - dat men ook begon te spreken over ‘Blank Australië‘. Dit vanwege het feit dat 
men bang was voor een niet aflatende stroom van Aziatische immigranten en derhalve 
hun binnenkomst wou controleren.
  Een gevolg hiervan was echter dat een overweldigende meerderheid van de Australiërs 
het acceptabel vond de rechten van niet-Blanken - of het hier nou inheemsen betrof of 
Kleurlingen van buiten Australië die naar dat land hoopten te emigreren - te beperken.
Deze nieuwe staat kwam tot stand op 1 januari 1901.
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Sectie 41 van de grondwet van de Commonwealth was zo ontworpen dat diegenen die al 
stemrecht hadden in hun staat, dat ook zouden hebben bij Commonwealth verkiezingen. 
Deze regeling was voornamelijk bedoeld om het stemrecht van vrouwen in Zuid-Australië 
te waarborgen, die dat recht - zoals geschreven - hadden sinds 1895. Deze sectie luidde:

 ‘ No adult person who has or acquires a right to vote at elections for the more numerous 
House of the Parliament of a State, shall, while the right continues, be prevented by any 
law of the Commonwealth from voting at elections for either House of Parliament of the 
Commonwealth’.-

  Dit betekende dat leden van de inheemse bevolking die voor 1901 op de kieslijsten van 
een kolonie voorkwamen, (ten minste) theoretisch konden stemmen bij verkiezingen voor 
het Commonwealth parlement. Echter, in de praktijk bestonden er twijfels over de 
betekenis van deze sectie 41 ten aanzien van de toepasbaarheid voor de inheemse 
bevolking. 
a)  Garandeerde dit Commonwealth kiesrecht aan inheemsen, die dat kiesrecht zouden 

kunnen krijgen middels staatswetten van na 1901? of,
b)  Beperkte dit het stemrecht tot diegenen die al staatsstemrecht hadden voor 1901? of,
c)  Beperkte dit het recht nog nauwer tot uitsluitend die paar honderd inheemsen die 
daadwerkelijk als kiezer geregistreerd stonden voor 1901?

Die nauwste uitleg werd gekozen. Wetgeving die de Commonwealth stemrechten en 
procedures nader uitwerkte, de Commonwealth Franchise Act 1902, sloot expliciet uit:      
’ any aboriginal native of Australia, Asia, Africa, or the Islands of the Pacific, except New 
Zealand’, van het kiesrecht tenzij zij daadwerkelijk op de kieslijsten hadden gestaan voor 
1901. Dit betekende dus dat inheemsen die de eenentwintig jarige leeftijd bereikten na dat 
jaar geen stemrecht kregen.
   In de praktijk besloten verkiezingsambtenaren wie wel of niet een ‘aboriginal native’ was 
en het was dan ook gebruikelijk dat sommigen van Aboriginal afkomst wel mochten 
stemmen en anderen niet; gewoonlijk alleen stemrecht voor diegenen, die leefden als 
Blanken.
  Pas in 1949 werd het stemrecht voor landelijke verkiezingen door het Commonwealth 
parlement gegeven aan inheemsen die hun militaire dienstplicht vervuld hadden of die 
stemrecht hadden voor hun staat (Commonwealth Electoral Act 1949).
  Conclusie: Uit hoofde van deze Australische ontwikkelingen blijkt dat de Britten in de 
kolonie, nu geworden tot dominion, Australië niet streefden naar meer politieke invloed van 
en dus stemrecht voor niet-Blanken, en Londen verzette zich daar niet tegen.

Stemrecht ontwikkelingen in Canada 53

Gedurende de koloniale periode werd aan de inheemse bevolking het stemrecht niet 
expliciet onthouden door wetgeving, echter eisen ten aanzien van grondbezit sloten de 
meerderheid van de oorspronkelijke bevolking de facto uit. De Indianen kenden namelijk 
geen individueel grondbezit, hetgeen wel een vereiste was om te mogen stemmen.
  Rond 1857 kon in de provincie Canada een Indiaanse man zich kwalificeren voor 
stemrecht door vrijmaking aan te vragen; hij ontving dan een toewijzing van een deel van 
de reservaat gronden, wat dan ook meteen fiscaal belastbaar werd. Die vrijmaking 
verwijderde eenvoudigweg alle onderscheid tussen de wettelijke rechten en plichten van 
een Indiaan en die van een andere Brit. Op zichzelf betekende dat voor hem niet het 
stemrecht, het vereiste wel het afstaan van reservaat rechten, van het recht om te leven in 
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stamverband en van de Indiaanse cultuur. Voor de rest was het afhankelijk van bewijs van 
geletterdheid, opleiding, moraliteit en solvabiliteit of stemrecht al dan niet werd verkregen. 
In de praktijk betekende het opleggen van deze zware eisen dat Indianen niet 
kwalificeerden voor stemrecht.
  Toen in 1867 de Confederatie ontstond, werd het nationale stemrecht bepaald door de 
eisen die aan het Provinciale stemrecht werden gesteld. Daar de Provincies het stemrecht 
bleven beperken tot mannen die een substantieel eigen grondbezit hadden, was de 
oorspronkelijke bevolking in de praktijk ook nationaal uitgesloten. Dus in de begintijd van 
Canada resulteerde de interactie tussen provinciale - en staats wetten ten aanzien van 
kiesrecht, recht tot vrij maken (met het inherente negatieve oordeel over de Indiaanse 
cultuur) en juridische interpretaties van de aard van de Indiaanse grondtitels, in een de 
facto ontkenning van provinciaal - en federaal stemrecht voor de inheemse bevolking.
  British Columbia was een van de eerste provincies die wetgeving aannam, die expliciet 
mensen uitsloot van stemrecht op grond van ras. In 1875 werd daar een wet aangenomen 
die stelde dat ‘no Chinaman or Indian‘  kon stemmen 54 Ook bij andere wetten - zoals de 
Municipal Elections Act en de Public School Act werden Indianen en andere raciale 
groepen uitgesloten van het recht tot stemmen.55 Deze rassen- discriminerende 
voorzieningen in de kieswetten van British Columbia werden overeind gehouden als valide 
wetgeving gedurende verschillende processen voor het Judicial Committee of the Privy 
Council.
Zoals British Columbia had gedaan in 1875, introduceerde New Brunswick mannen 
kiesrecht in 1889, Saskatchewan in 1908 en Yukon in 1919. Door het begrip ‘Indian’ niet te 
definiëren hebben deze provincies vrijgemaakte Indianen ook uitgesloten van kiesrecht.
  Ook andere provincies, behalve Nova Scotia en Newfoundland, namen bij tijd en wijle 
wetten aan die op de een of andere manier Indianen uitsloten van stemmen. 
Op federaal niveau verscheen schaamteloze rassen discriminatie voor het eerst in 1885.                    
De Electoral Franchise Act, de eerste federale kieswet gaf het stemrecht in federale 
verkiezingen aan bepaalde Indianen door te bepalen dat het woord ‘ person ‘ een manlijk 
persoon betekende, inclusief een Indiaan, maar uitsluitende:

‘ Indians in Manitoba, British Columbia, Keewatin and the North-West Territories, and any 
Indian on any reserve elswhere in Canada who is not in possession and occupation of a 
separate and distinct tract of land in such reserve, and whose improvements on such 
separate tract of land are not of the value of at least one hundred and fifty dollars, and who 
is not otherwise possessed of the qualifications entitling him to be registered on the list of 
voters under this Act.

Interessant aan deze wet van 1885 is dat Sir John A. Macdonald56 oorspronkelijk zelf wel 
bereid was het federale stemrecht aan alle Indianen te geven, vrijgemaakt of niet, zonder 
enige voorwaarden anders dan die ook opgelegd werden aan andere Britse onderdanen. 
Hij was ook van mening dat de andere aard van Indiaanse grondtitels niet mocht 
verhinderen dat zij stemrecht kregen.
  Verhitte debatten in het Huis echter, als gevolg van de heftige tegenstand van de 
oppositie die geen enkele Indiaan stemrecht wilde geven, werd er besloten tot 
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bovenstaand compromis, waarbij Indianen in gebieden die recentelijk betrokken waren 
geweest bij de Metis-Indianen opstand57 werden uitgesloten.

Sir John A. Macdonald in 1883 op 68-jarige leeftijd.
Bron: Nationaal Archief , Ottawa, Canada

Opvallend is ook dat tijdens die debatten over deze Electoral Franchise Act, de Indianen 
er ook in het taalgebruik niet best vanaf kwamen: ‘the low and filthy Indians of the 
reserves’, ‘ignorant and barbarous’, ‘brutes’, ‘dirty, filthy, lousy Indians’ en tenslotte ook 
nog ‘savages‘ waren zo een paar omschrijvingen die gebruikt werden.58 Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat bij deze eerste federale wetgeving Indianen geen stemrecht kregen, 
trouwens ook niet bij latere.
  Pas bij de gelegenheid van mensenrechten wetgeving na de Tweede Wereldoorlog 
zouden er wettelijke voorzieningen beschikbaar komen om discriminerende acties en 
wetgeving ten opzichte van de Indianen tegen te gaan.
  Het moge duidelijk zijn dat ook de ontwikkelingen in Canada duidelijk laten zien dat in 
meerderheid de Britse kolonisten niet van plan waren niet-Blanken politieke invloed 
middels stemrecht te geven in hun land en wederom valt er van verzet hiertegen vanuit 
Londen niet veel te bespeuren.

Zwarte Oorlogsinspanningen t.b.v. de Britten

Algemeen

Zoals geschreven de Anglo-Boerenoorlog was in essentie een ‘white mens war‘, die 
uitgevochten werd teneinde vast te stellen welke blanke macht het voor het zeggen zou 
hebben in Zuid-Afrika. Maar ook andere bevolkingsgroepen zoals de Xhosa, Zulu, Swazi’s, 
Khoi’s en Basotho’s en Sotho’s waren betrokken bij de oorlog. Alhoewel er consensus 
bestond tussen Boer en Brit, de Zwarten niet te bewapenen, hield geen van beide partijen 
zich hieraan. Was dat van boeren zijde nog verklaarbaar en min of meer logisch, immers 
de Boeren waren er altijd met hun zwarte knechten, de zogenaamde ‘agterryers‘, op uit 
getrokken of dat nou een jacht partij of een strafexpeditie tegen een opstandige stam 
betrof, aan Britse zijde lag dat anders.
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  De Britten waren ervan overtuigd dat ze het zooitje ongeregeld, het Boeren leger dus, 
gemakkelijk en vrij snel zouden verslaan en dat steun van gewapende Zwarten derhalve in 
het geheel niet nodig was. Een andere reden om de Zwarten niet te bewapenen was de 
vrees dat dit de mogelijkheid zou verhogen dat de Zwarten zich in de toekomst - lees: na 
de oorlog -  tegen de blanke suprematie zouden verzetten.
  Overigens waren beide partijen ervan overtuigd dat Zwarten veel wredere strijdwijzen 
zouden toepassen dan Blanken en dat blanke vrouwen en kinderen niet op genade 
zouden hoeven te rekenen van zwarte soldaten.59

  Echter, zoals vaker, was de praktijk weerbarstiger dan de theorie en hebben aan beide 
zijden gewapende Zwarten mee gevochten.
De meeste politiek bewust zijnde zwarte, gekleurde en Indiase groeperingen in Zuid-Afrika 
geloofden dat een nederlaag voor de Boeren meer politieke -, sociale - en onderwijs - 
mogelijkheden voor hen met zich zou brengen. Zij hoopten dat het oudere Kaapse 
kiesstelsel weer in ere hersteld zou worden en voor geheel Zuid-Afrika zou gaan gelden. 
Dit was overigens ook de reden dat Mahatma 60 Gandhi de Indiase gemeenschap in Natal 
aanmoedigde zich loyaal te tonen aan de Britten als zij vrijheid wensten te bereiken.
  Aan Britse zijde waren volgens huidig wetenschappelijke onderzoek zo’n 100.000 - 
120.000 zwarten in dienst en meer dan 70.000 daarvan werden bewapend 61. Het Britse 
leger gebruikte zwarte werkers als boodschappers; als verzorgers van hun paarden en als 
assistenten bij de veterinaire dienst. Ook werden ze gebruikt om versterkingen en 
loopgraven aan te leggen en om latrines te reinigen. Bewapende zwarte schildwachten 
bewaakten de blokhuizen, naar schatting zo’n 25.000,62  en werden gebruikt om de blanke 
boerderijen te overvallen en om vee te stelen voor de Britse troepen, waar ze dan zelf een 
deel van kregen. Ook geven de meest recente wetenschappelijke schattingen weer dat 
minstens 45.000 andere zwarte hulptroepen wapens droegen terwijl ze dienden bij Britse 
leger eenheden. Als deze aantallen zouden kloppen, zou dat betekenen dat bijna drie 
vierde van het totale aantal zwarten in Britse legerdienst bij tijd en wijle ‘strijder’ was.       
  Helaas bestaan er geen statistische bronnen om historici in staat te stellen het exacte 
aantal vast te stellen.63 
  (In april 1902 gaf het Britse oppercommando schoorvoetend toe dat iets meer dan 
10.000 zwarte en gekleurde inwoners van Zuid-Afrika als geregelde hulptroepen 
bewapend waren geweest, en dat dat gedaan was teneinde de reguliere troepen wat te 
ontlasten. Dit was volledig misleidend en werd dan ook niet geloofd door de anti-oorlog 
politici - ook niet door de boeren trouwens - die zelf schattingen van 30.000 bewapende 
hulptroepen maakten).64
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Kaap Kolonie

Bij het beleg van Mafeking werden meer dan 500 gewapende zwarten ingezet voor de 
verdediging van die stad. Ook werden kleine aantallen Mfengu en Baralong stedelingen 
gevormd tot kleine guerrilla eenheden die heimelijke, nachtelijke operaties uitvoerden, 
door de stedelijke verdedigingslinies kropen om de omsingelende boeren lastig te vallen, 
blanke boerderijen plat te branden zodat de boeren geen voedsel kregen, en om vee te 
stelen.65

  Overigens maakt Mafeking ook duidelijk dat de Tweede Boerenoorlog door Zwarten 
soms aangegrepen werd om hun eigen onderlinge conflicten te beslechten.66 Voor de 
oorlog waren er spanningen en rivaliteit gerezen over gezag en grondbezit tussen de 
Tshidi - en de Rapulana- Baralong en toen Mafeking in een dodelijke omhelzing tussen 
Boer en Brit was geraakt, aarzelden zij niet om hun eigen voordeel te zoeken. De Tshidi 
maakten zich onmisbaar voor Baden Powell 67 bij de verdediging van de stad en hielpen 
zelfs bij het gevangen nemen van 250 boerencommando’s aan het einde van het beleg. 
Aan de andere kant hielpen de Rapulana de Boeren als verkenners, boodschappers en 
arbeiders. Ongeveer 300 van hen werden door de Boeren bewapend om plaats in de 
loopgraven te nemen en om op hun beurt vee te stelen.68

   Ook in Kaap Kolonie speelde het verhaal van Abraham Esau.69 
Esau was een vrije, zwarte smid en transporteur in de nederzetting Calvinia in het 
noordwesten van de Kaap Kolonie. Hij had Engels geleerd op een methodisten missie 
school en was behoorlijk verengelst. Hij was loyaal aan de Britse overheersing en steunde 
van harte een stabiel koloniaal bewind onder Kaapse liberalen. In 1900 waren de 
Boereninvallen in de Kaap steeds meer een veiligheidsprobleem geworden voor de daar 
wonende zwarte bevolking. Terwijl paniek Calvinia steeds meer in zijn greep kreeg, raakte 
de ongeruste bevolking steeds meer op de hand van de Britten en werd anti-Boers. Esau 
werd een leider binnen de zwarte gemeenschap die zwart verzet stimuleerde.
  Wapens werden Zwarten echter geweigerd door de locale overheid op grond van het 
‘bekende’ argument dat het een ‘white men’s war‘ was en een boze en teleurgestelde 
Esau verzon een andere defensieve tactiek. Hij sloot een heimelijke overeenkomst met de 
Namaqualand Field Force, een onderdeel van het Britse leger; zijn groep van 
vertrouwelingen zou spioneren en verkenningen uitvoeren teneinde de Britten te voorzien 
van informatie omtrent de Boeren aanwezigheid en hun bewegingen. Als tegenprestatie 
voor deze loyale en gevaarlijke onderneming zouden de Britten Calvinia beschermen in 
het geval van een aanval van de Boeren.
  Dit bleek een holle belofte. Calvinia werd ingenomen door een Oranje Vrijstaat 
commando in begin 1901 en Esau werd - als de grootste onruststoker en meest verachte 
Britse collaborateur - op 5 februari doodgeschoten. Toeval of niet, de volgende dag werd 
Calvinia ontzet door de Britten en kreeg hij een min of meer ‘officiële’ Britse begrafenis. 
Zijn dood deed een hoop stof opwaaien en werd vrijwel onmiddellijk voor anti-Boer 
propaganda gebruikt.
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  Hoewel uiteraard slechts een incident in een bloedige oorlog kregen Esau’s gedrag en 
executie dus tijdens de oorlog al een politieke lading; zijn dood maakte hem tot martelaar 
en tot een symbool van de loyaliteit van Kaapse Zwarten aan de Britse zaak.
 In de jaren na de oorlog zou dit martelaarschap een herkenbare functie dienen. Esau 
werd het mythische symbool van een hernieuwd Brits vaderlandsliefde in het dorpsleven 
van Calvinia.70

Natal

 In Natal werd de Zulu Native Police (of Nonqai) uitgebreid met 500 nieuwe rekruten ‘om 
de grens te beschermen’, hetgeen ze de hele oorlog door ook gedaan hebben. In een 
aantal gevallen waren zij betrokken bij militaire acties ter ondersteuning van de defensieve 
stellingen van Britse troepen, bij het begeleiden van transporten en liepen ze wacht voor 
de Engelsen, bewapend met geweren en een aantal van hen waren ook bereden. Na de 
oorlog echter, werden zwarten die als verkenners of gewapende strijder gediend hadden 
de oorlogsmedailles onthouden waar zij wel recht op hadden.
  Voor Britten strijden en eventueel sneuvelen was kennelijk prima, maar na de oorlog 
dezelfde onderscheiding (voor hetzelfde werk) krijgen als blanken was kennelijk toch wel 
wat veel gevraagd. 
  Gedurende de hele oorlog waren er over en weer overvallen van Boeren en Zulu’s op 
elkaars grondgebied en werd er wederzijds vee gestolen, wat veel onrust, bitterheid en 
wantrouwen creëerde, wat ook na de oorlog nog zou voortduren. Deze acties vonden 
vooral in het gebied rond Vryheid plaats (vroeger west-Zululand, later de Nieuwe 
Republiek geheten, daarna ingevoegd in 1886 in de ZAR en aan het eind van de oorlog 
geannexeerd door Natal). Het dieptepunt werd gevormd door het ‘incident’ bij Holkrans, 
waar circa 300 Zulu’s een Boeren kampement overvielen. Zesenvijftig van de zeventig 
Boeren werden gedood, meest locale Boeren en hun vee werd afgevoerd. Ook vielen er 
naast achtenveertig gewonden nog tweeënvijftig doden onder de Zulus.71

                    
Een gewapende zwarte bewaker van een 
boerentransport naar een concentratiekamp
Bron: Wikipedia.
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Oranje Vrijstaat

Oloff Martin Bergh werd geboren in de Kaap Kolonie op 1 november 186572, hij trad als 
jongen al in dienst bij de Kaapse Spoorwegen, maakte daar promotie en werd 
overgeplaatst naar de Oranje-Vrijstaat in 1889. In maart 1900 ging hij met pensioen bij de 
spoorwegen en alhoewel hij Vrijstaat burger was, ging hij niet op commando. In augustus 
1900 raakte hij verbonden aan de (Britse) Militaire Inlichtingendienst en werd de baas van 
de 4000 Zwarten die in dienst waren. Bergh vormde de zogenaamde Bergh’s Scouts, een 
spionage groep die ook meehielp met het bijeen drijven van de burger Boeren bevolking, 
vee stalen, boerderijen plunderden en vochten tegen kleine groepjes Boerenguerrilla’s. De 
meeste leden van de Scouts waren zwart en daardoor stonden ze bekend als ‘ het 
kafferkommando’.73

  Ook waren er nog andere groepen van gewapende Zwarten actief in de Vrijstaat 
gedurende de maanden september en oktober 1901. Zo bestond er een groep van 50 - 60 
Zwarten die schuilplaatsen in grotten bezetten in de buurt van Bethlehem. Volgens 
Christiaan de Wet, werd deze groep geleid door ‘ ene Grobler, een Vrijstaat subject ‘. De 
Wet zegt niet dat hij een blanke was, maar dat valt vermoedelijk wel af te leiden uit zijn 
woorden ‘dat hij zo’n 50 tot 60 gewapende inboorlingen leidde‘. Deze groep werd 
uiteindelijk opgerold en de leider dood geschoten.74

  Dit zijn slechts twee voorbeelden, maar het moge duidelijk zijn dat ook in Oranje-Vrijstaat 
gewapende Zwarten optraden misschien niet direct voor de Britten maar dan toch in ieder 
geval tegen de Boeren.
  Mijn conclusie is dat bovenstaande gebeurtenissen die slechts een aantal voorbeelden 
van zwarte betrokkenheid bij en hun activiteiten tijdens de Boerenoorlog behelsden en die 
zich verspreid over het gehele grondgebied van het huidige Zuid-Afrika voorgedaan 
hebben, duidelijk maken dat er van een ‘white mans’ war’  in het geheel geen sprake was.

Na de oorlog

Na de oorlog werden de gewapende Zwarten weer zo snel als mogelijk was weer 
ontwapend, daar gewapende Zwarten toch wel een gevaar voor de rust en stabiliteit van 
de samenleving zouden kunnen vormen. Diegenen, die bezit hadden genomen van 
Boeren bezit waaronder ook hun boerderijen werden daar weer snel van beroofd door de 
Boeren. Weinig Zwarten werden door de Britten schadeloos gesteld voor hun verlies en 
dat beetje wat ze soms kregen was eigenlijk de moeite niet waard. Armoede en 
ondervoeding bedreigden ontheemde Zwarte gemeenschappen in grote delen van de 
voormalige Boerenrepublieken.75 De meeste arbeiders werden geconfronteerd met 
verslechterde arbeidsomstandigheden en verlaagde lonen. Sommigen werden bestraft 
door de Boeren voor hun loyaliteit aan de Britten tijdens de oorlog, terwijl anderen 
werkeloos werden toen een naoorlogse economische depressie delen van het land trof.76
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  Politieke wanhoop werd gevoeld door de goed opgeleide stedelijke zwarte bevolking wier 
pro-Britse houding zo fatsoenlijk en gehoorzaam was geweest. Hun hoge verwachtingen 
dat de Britse overwinning hen zou brengen wat het Orange River Colony Native Congress 
omschreef als: recht, vrijheid en gelijke rechten, werden teniet gedaan door het weigeren 
van enige uitbreiding van zwarte politieke rechten in het nieuwe naoorlogse land.77

  Zodoende bracht de bijdrage van de zwarte bevolking aan de Britse oorlogsinspanning 
hen geen enkele sociale of politieke beloning.78 
  Democratie zou voor hen nog ver weg blijven.

Democratie rond 1900

Engeland

Wat was in het Engeland van eind negentiende eeuw eigenlijk het begrip democratie? 
Algemeen kiesrecht bestond nog in het geheel niet, dat zou pas in 1918  ontstaan, 
inhoudende dat alle mannen van 21 jaar en ouder en getrouwde vrouwen van 30 jaar en 
ouder stemrecht kregen. Dat een ieder van 21 jaar of ouder mocht stemmen, dateert van 
1928. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw zouden allerlei veranderingen in 
het daadwerkelijk uitoefenen van dat stemrecht doorgevoerd worden. Geheime stemming, 
afschaffen van religieuze uitsluitingen, afschaffen van eisen ten aanzien van bezit, gelijk 
maken van kiesdistricten, werden alle ingevoerd gedurende die periode. Het is niet 
overdreven om te stellen dat zo rond 1920 in Engeland de overgang van een feodale 
monarchie naar een democratie was voltooid,79 hoewel pas in 1949 extra stemmen op 
grond van opleiding of zakelijk bezit werden afgeschaft.
  De wetten van 1884 en 1885 zorgden ervoor dat toen circa 55 % van de volwassen 
manlijke bevolking mocht stemmen.
  Met haar overzeese gebieden had Engeland het moeilijker. Hoe kon een in Londen 
zittende regering recht doen aan eisen/verlangens in gebieden duizenden kilometers ver 
weg of andersom hoe konden burgers over de hele wereld een centrale regering 
samenstellen die aan allen recht deed? De Verenigde Staten hadden het Britse Rijk al 
verlaten, in feite om precies die reden: hoe regel je inspraak van belastingbetalers in een 
regering die aan de andere kant van de Oceaan zit en dan ook nog zonder telefoon, fax of 
internet?  De resterende koloniën bleven met precies hetzelfde probleem geconfronteerd, 
moesten die dan ook allemaal zelfstandig worden? Het handhaven van een British Empire 
met vrije volken was in de aard der dingen onmogelijk; gebiedsdelen met een heersende 
blanke bevolking moeten - zodra zij voldoende bevolkt en zelfvoorzienend zijn - 
onvermijdelijk autonoom worden.80 Men had in Londen dus wel degelijk door dat het 
instellen van een vorm van zelfbestuur de enige manier was om het Empire bij elkaar en 
tevreden te houden. Het verstrekken van zelfbestuur aan een kolonie binnen het Empire 
werd dan ook toegepast zodra er een overzees gebiedsdeel begon te kermen; Canada in 
1840, Australië in 1850, Nieuw-Zeeland in 1852 en Kaap Kolonie in 1872. Zo konden zij 
bijvoorbeeld hun eigen importheffingen instellen en hun eigen immigratie wetten 
vaststellen, zo zeer zelfs dat zij niet alleen toegang konden weigeren tot ongewenste 
vreemdelingen, maar ook tot Britse onderdanen. Deze vrijwel volledige onafhankelijkheid 
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van de (blanke) dominions verschafte ze de mogelijkheid tot een eigen democratische 
ontwikkeling81. 

Kolonies

De regel dat de kolonies hun eigen immigratiewetten konden vaststellen heeft tot groot 
ongenoegen geleid, onder andere in Natal waar de eerder genoemde Gandhi rechten voor 
de Indiase gemeenschap probeerde te verkrijgen.
  Gandhi’s eerste politieke campagne werd veroorzaakt door het amendement bij de 
kieswet in Natal in 1894. Dit amendement hield in dat slechts diegenen mochten stemmen, 
die ook in hun land van oorsprong zelfbestuur gehad zouden hebben - hiermede 
uitsluitend inwoners of afstammelingen in de manlijke lijn van inwoners van landen die tot 
op dat moment geen kiesstelsel hadden -  waarmee de Indiase gemeenschap dus in feite 
buiten gesloten werd. Hij besloot vrijwel onmiddellijk om niet af te reizen naar India, maar 
om actie te gaan voeren onder de Indiase groepering in Natal tegen dit - in zijn ogen - 
verwerpelijke amendement.

Gandhi, kort na aankomst in Zuid-Afrika, 1895.
Bron: Wikipedia.

Op 22 mei 1894 sloten zesenzeventig leidende kooplieden zich aan bij Gandhi en richtten 
een actiecomité op, dat later het Natal Indian Congres zou worden.82 Hij schreef na 
aanname van de wet een brief ‘op poten‘ naar Lord Ripon, minister van Koloniën, 
stellende dat in Engeland elke Britse onderdaan die aan de juiste bezitsvereisten voldoet 
het recht heeft te stemmen, ongeacht kaste, kleur of geloof. Ook verklaarde hij dat in 
Indiase dorpsgemeenschappen er al eeuwenlang zelfbestuur was, lang voordat ‘the 
Anglo-Saxon races first became acquainted with the principles of representation’.83 De 
ambtenaren van het ministerie reageerden nuchter en stelden dat het er niet omging of 
een Aziaat stemrecht zou moeten hebben in zijn eigen land, maar of hij in staat gesteld 
moest worden om zijn stem uit te brengen - een stem die zeker controlerend zou worden - 

24

81 Ibidem, 110.

82 Lake & Reynolds, Global Colour Line, 119.

83 Ibidem, 120.



bij de verkiezing van een regering van Natal.84 En ook voegden zij daaraan toe dat 
’Blanken nooit zouden toestaan dat ze overstemd zouden worden door een Indiase stem‘ 
  Nou was de rassensituatie in Natal ook gecompliceerd. Zoals reeds geschreven bestond 
volgens de volkstelling in het jaar 1893 Natal’s bevolking uit 500.000 Afrikanen, 43.742 
Blanken en 41.208 Indiërs, zowel contract arbeiders, als vrije immigranten als in Natal 
geborenen. Stemrecht op basis van bezit kon het stemmen van grote groepen niet-
Blanken nog wel even tegenhouden, maar voor hoe lang? Het steeds maar verhogen van 
bezitsvereisten voor het stemrecht zou op den duur ook steeds meer Blanken uitsluiten 
van dat stemrecht en dus eisten steeds meer inwoners van Europese afkomst dat Zuid-
Afrika zichzelf een blanke staat zou verklaren, daarmee niet bedoelend dat Blanken een 
meerderheid zouden vormen, maar dat de Blanken zouden regeren.
  Het ironische is overigens dat hoewel Indiërs en Chinezen later (1906-1911) gezamenlijk 
zouden optrekken in hun verzet tegen blanke overheersing, beide groeperingen dat echter 
deden op een andere grond. Gandhi en zijn volgelingen waren van mening dat zij rechten 
hadden op basis van hun Brits zijn; de Chinezen daarentegen vonden dat zij veel sterker 
stonden vanwege verdragsverplichtingen tussen Engeland en China en vanwege de 
gelijkheid van volkeren onder internationaal recht. Beide groeperingen hadden in hun 
eigen ogen de sterkste argumenten en die moesten ook vooral niet verward worden en 
eigenlijk was het zelfs zo dat de Chinezen vonden dat zij niet op een lijn gesteld konden 
worden met de Indiërs terwijl Gandhi nadrukkelijk vond dat er toch wel een zeer wezenlijk 
verschil bestond tussen Britse staatsburgers (hij en zijn volgelingen) en zij die dat echt niet 
zijn (Chinezen).85 Door alle Aziaten wel als een groep te behandelen stimuleerden de 
Britse en Zuid-Afrikaanse overheden juist de politieke samenwerking en solidariteit tussen 
groeperingen die dat van nature helemaal niet hadden.
  Londen moest wel zeer zorgvuldig opereren, want op de achtergrond speelde steeds de 
angst mee dat op een slechte dag de ‘inheemsen van India’ voor zichzelf het recht op 
zelfbestuur zouden kunnen claimen en dus maakte het ministerie van Koloniën strikt 
onderscheid tussen blanke, zichzelf besturende kolonies - ‘geschikt gebleken zichzelf te 
besturen’ -  en Kroonkolonies - ‘tropische kolonies met een overheersend gekleurde 
bevolking’.86 Deze laatsten moesten wel - ook al in hun eigen voordeel - door Engelsen 
bestuurd worden, ‘waar suprematie van het ministerie van Koloniën en haar locale 
vertegenwoordigers als passend en juist moest worden beschouwd’.87 
  Dat zelfbestuur leverde echter wel de nodige moeilijkheden op. De imperiale regering 
vond - met Gandhi -  dat alle Britse onderdanen gelijk behandeld moesten worden terwijl 
de blanke kolonies vonden dat ze blank moesten blijven, dus restricties wensten aan 
immigratie en stemrecht en hamerden op hun recht op zelfbestuur. Waar het ze eigenlijk 
omging was dat ze vonden dat ze een gelijke status zouden moeten hebben aan de 
Engelsen in Engeland.           
  De regering in Londen had in hun ogen makkelijk praten, daar bestond immers niet de 
dreiging overstemd te worden door anders gekleurden. In Engeland had men geen enkele 
moeite met discriminatie - discriminatie op basis van kleur was dan wel erg vulgair -, 
discriminatie op grond van afkomst, inkomen of bezit daarentegen was uitstekend, want 
paste volledig in de klasse-maatschappij die Engeland toen was. De blanke bewoners van 
de dominions waren vaak woedend over de ingrepen van Gouverneurs of ambtenaren van 
het ministerie van Koloniën, die in hun ogen veel te liberaal waren en teveel rechten of 
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vrijheden gaven aan de gekleurde bevolking. Men zei vaak dat de thuis gebleven 
Engelsen een sentimenteel respect hadden voor niet-Europeanen, maar geen enkele 
ervaring hadden met de koloniale realiteit en zelf niet bedreigd werden door raciale 
concurrentie of door overheersing door niet-Blanken.88

  De feitelijke situatie was dus eigenlijk zo dat Engeland het streven naar mee regeren en 
dus inspraak middels stemrecht voor niet-Blanken in de kolonies intellectueel steunde, ook 
wel materieel maar niet meer zodra het blanke deel van de kolonies zich te bedreigd 
voelde en te zwaar in protest kwam. Londen was voor discriminatie op grond van bezit of 
inkomen - bestond in Engeland zelf immers ook - maar niet op grond van ras of kleur. In 
de dominions zelf werd uitsluiting van kiesrecht op basis van voorwaarden ten aanzien van 
bezit steeds moeilijker - niet-Blanken werden rijker en grote groepen arme Blanken 
zouden op den duur uitgesloten gaan worden - en dus moest het wel op basis van kleur. 
Bestuurd worden door of met anders gekleurden was ondenkbaar. In deze zin was er 
eigenlijk geen tegenstelling tussen Boer en Brit.
 Ook Londen was echter een zekere rassen ‘voorkeur’ niet vreemd. De gedachte dat grote 
groepen Zwarten bestuurd zouden worden door Indiërs werd ook daar verworpen.89 
Daarvoor was het beschavingspeil van Zwarten te laag en het niveau van Indiërs niet 
hoog genoeg; Zwarten moesten toch echt door Blanken bestuurd worden.
  Er bestond rond de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw derhalve wel 
een vrij beperkt concept van democratie maar het was zeker niet te vergelijken met onze 
huidige opvattingen omtrent dat begrip. 
  Toch koesterde de zwarte elite in de Kaap Kolonie niet ten onrechte hoop dat na een 
Engelse overwinning in de Anglo-Boer War de politieke situatie voor hen zou verbeteren.
Deze hoop was gebaseerd op de Britse diplomatie van voor de oorlog en door de aard 
van de Britse propaganda gedurende de maanden volgend op de uitbraak van de oorlog.                           
  Gedurende de 90-er jaren  van de negentiende eeuw werd er op Krugers’ regering druk 
uitgeoefend om toe te geven aan de grieven van de Britse gekleurde onderdanen in de 
ZAR. In 1897 benaderde Milner de regering in Pretoria over de klacht dat Kleurlingen uit 
de Kaap Kolonie, die in de ZAR leefden, onderhevig waren aan de eisen door de pasjes 
wetten aan hen gesteld. Die wetgeving werd toen zo aangepast dat Kleurlingen die een 
bedrijf voerden of een geschoold beroep uitoefenden ’uitzonderingscerfificaten’ mochten 
kopen.90 Ook bracht Milner het gebruik van geweld tegen de zwarte bevolking regelmatig 
ter sprake bij de regering van Kruger.
  Toen de oorlog eenmaal begonnen was, werd door zowel  prominente Britse geestelijken 
als door vooraanstaande leden van de Britse regering het argument aangevoerd - als 
onderdeel van hun rechtvaardiging voor het voeren van die oorlog - dat de tijd was 
aangebroken om voor eens en voor al een einde te maken aan de onderdrukking van de 
Zwarten in de ZAR.91 Zo zei Chamberlain in het Lagerhuis in oktober 1889: ‘De 
behandeling van de inheemsen in de ZAR was schandelijk geweest; was wreed geweest; 
het was een beschaafde natie onwaardig’.92 De minister van Koloniën impliceerde hiermee      
dat de zaken onder Brits bewind heel anders aangepakt zouden worden. Premier 
Salisbury informeerde het Parlement in februari 1900 dat nadat de Zuid-Afrikaanse 
campagne succesvol afgesloten zou zijn: ‘uiterste voorzorg betracht zou worden voor de 
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vriendelijke en verbeterde behandeling van de vele inheemse rassen voor wier toekomst 
wij in het verleden - vrees ik - te weinig aandacht hebben gehad’.93 
  Later zou Milner aan een afvaardiging van Zwarten in de Kaap Kolonie verklaren dat hij           
‘ volkomen eens was .... het gaat niet om ras of kleur, maar om beschaving wat de test zou 
moeten zijn of iemand al dan niet geschikt was om politieke rechten uit te oefenen’, een 
verklaring die algemeen geïnterpreteerd werd als een verzekering dat zodra de oorlog 
over was de Zwarten in geheel Zuid-Afrika politieke rechten zouden krijgen.94

 Keiharde toezeggingen voor een gelijke rol voor niet-Blanken in het ‘democratische 
proces‘, zoals dat begin twintigste eeuw bestond in Zuid-Afrika, als voor Blanken waren 
deze uitspraken vanzelfsprekend niet; dat de zwarte elite er hoop uitputte en dus steun 
aan de Britse oorlogsinspanningen verleende - wat vermoedelijk ook precies de Britse 
bedoeling was -, valt wel heel goed te begrijpen.

Alfred Milner, 1st Viscount Milner (1854-1925)
Bron: Project Gutenberg.

De Herinrichting van Zuid-Afrika

Na afloop van de Boerenoorlog ontstond er gedurende zes jaar een periode van Britse 
hegemonie tot de politieke onafhankelijkheid van wat de Unie van Zuid-Afrika zou gaan 
heten in 1910. Gedurende deze zes jaar hadden Milner en zijn door hem benoemde 
koloniale administrateurs, bestaande uit pas afgestudeerden van Oxford  - spotnaam 
Milner’s Kindergarten - de mogelijkheid om in een nieuwe natie de inrichting en opbouw 
van instituties te realiseren zonder gehinderd te worden door al teveel invloed van 
buitenaf. Uiteraard werden ze beperkt door geërfde instituties en structuren en werkzame 
processen buiten hun controle, maar er bestonden geen structuren of processen of 
overheidsinstellingen die werkzaam waren of zeggingskracht hadden over het gehele 
grondgebied van Zuid-Afrika, domweg omdat dat land als eenheid niet bestaan had, en 
dus konden ze op zijn minst  richting geven aan door hen gewenste ontwikkelingen.
  Milner en zijn entourage beseften dat ook en ook dat hun tijd beperkt was. Milner 
verwoordde zijn visie als volgt ‘ Het einddoel is de creatie van een zichzelf besturende 
blanke gemeenschap, ondersteund door een goed behandelde en rechtvaardig bestuurde 
zwarte arbeidersgroep van Kaapstad tot de Zambezi’.95 Het kan haast niet anders dan dat 
dit ultieme doel was ingegeven door de belangen van de mijneigenaren. Je zou dus 
kunnen zeggen dat er twee Staten, gebaseerd op een bijna feodaal stelsel van productie, 
door de Britse macht en kracht vernietigd moesten worden teneinde door heel Zuid-Afrika 
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heen de voorwaarden te scheppen voor een voldoende aanbod van goedkope (zwarte) 
arbeid. Uiteraard was deze beschikbaarheid van goedkope zwarte arbeid ook gunstig voor 
andere kapitalistische investeringsdoeleinden zoals het aanleggen van spoorwegen, 
overige industrie en zelfs voor grootschalige landbouw, maar daar waren niet zulke grote 
aantallen (zwarte) arbeiders werkzaam als in de mijnbouw, vooral in de goudmijnen, en 
voor deze tak van industrie was het derhalve zeer belangrijk. Dat het om zeer grote 
aantallen gaat blijkt wel uit het volgende. Binnen drie jaar na de opening van de 
Witwatersrand goudmijnen in 1886 waren er meer dan 17.000 Afrikanen werkzaam in de 
mijnen, met zo’n 11.000 Blanken. Twintig jaar later waren deze cijfers: 200.000 zwarte 
arbeiders en 23.000 Blanken.
   Tijdens de Intercolonial Conference van 1903 werd er besloten tot instelling van een 
commissie met daarin twee vertegenwoordigers per kolonie en een elk uit Rhodesië en 
Basutoland. ’Deze commissie diende accurate informatie te verzamelen aangaande zaken 
die betrekking hadden op de Inheemsen, het besturen van Inheemsen, en...aanbevelingen 
doen aan de diverse regeringen teneinde te komen tot een gemeenschappelijk begrip 
omtrent het vraagstuk van politiek ten opzichte van Inheemsen’.96 
  Deze commissie, SANAC, rapporteerde in februari 1905 en het rapport werd breed 
geprezen. Het rapport van 1905 formuleerde vele aspecten van van wat uit zou groeien tot 
de politiek van rassenscheiding.97 Het pleitte voor aparte gebieden per ras en de politieke 
vertegenwoordiging van Zwarten en Blanken via aparte kanalen, maar toch was het geen 
voorstander van totale scheiding.98  Dat kon ook niet, want er was immers een grote 
behoefte aan zwarte arbeiders binnen blanke gebieden, zoals gezegd voornamelijk bij de 
goudmijnen. 
  De voorzitter van de commissie, Sir Godfrey Lagden, benadrukte in een artikel dat 
gelijktijdig verscheen met het rapport dat ‘ het niet in het voordeel leek te zijn van een 
inferieur ras om zich omhoog te moeten knokken in de wetenschap dat zijn enige middel 
van bestaan het land was: dat beperkt de hoop op evolutie....succes in de strijd om het 
bestaan ligt in het verwerven van handvaardigheid en het nastreven van beroepen die een 
zekere en comfortabele beloning van de kant van de industrie bieden.99 
  Zwarten mochten dus best ontwikkeld worden, maar dan wel langs lijnen die niet te dicht 
bij het Europese leven lagen.100 Inheemsen mochten en moesten misschien zelfs wel 
zoveel elementaire kennis verwerven als waarvoor hun huidige staat ze geschikt maakte 
en wat ze ook ‘nuttiger’ maakte voor inzet in de door Blanken beheerste Industrie.
  Twee maanden later zou Milner Zuid-Afrika voorgoed verlaten.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat na afloop van de Tweede Boerenoorlog er in het nu tot stand 
gekomen nieuwe land geen (begin twintigste eeuwse) democratie gevestigd werd. Zowel 
Zwarten als Kleurlingen - waaronder ook de ‘Aziaten’ - werden uitgesloten van de politieke 
besluitvorming en van politieke vertegenwoordiging op Provinciaal - of Staats-niveau, 
derhalve zowel geen actief als passief kiesrecht voor hen. Toch waren er een aantal 
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argumenten die ervoor zouden kunnen pleiten dat er wel degelijk een democratie in Zuid-
Afrika gevestigd had kunnen worden.
 Zo was Milner als geen ander in de positie om een rationele administratieve en politieke 
‘reconstructie‘ van de vroegere Britse kolonies en de Boeren republieken door te 
voeren.101 Hij had immers zelf regelmatig verklaard een voorstander te zijn van het 
verlenen van politieke rechten aan niet-Blanken; er was dankzij de Britse overwinning in 
de Boerenoorlog een totaal nieuw land ontstaan, dat in 1910 de Unie van Zuid-Afrika zou 
gaan heten en grotendeels onafhankelijk zou worden van Engeland (in 1931 echt 
onafhankelijk als Brits dominion). De Britten hadden zoals boven beschreven aanzienlijke 
steun ondervonden van zowel Gandhi met zijn Indian Ambulance Corps als van diverse 
zwarte groeperingen en Londen had herhaaldelijk verklaard dat de slechte en foute 
behandeling van Zwarten door de Boeren een van de redenen voor de Anglo-Boer War 
was geweest.102 Ook was Londen - in principe - voor deelname van inheemsen aan het 
politieke proces in gebieden waar blanke dominantie vast stond. Politieke uitsluiting op 
grond van kleur of ras was in Engelse ogen (in het overigens vrijwel volledig ‘witte’ Londen 
tenminste) eigenlijk niet acceptabel, uitsluiting op grond van (gebrek aan) bezit 
daarentegen wel.
  Echter ook een aantal argumenten of gebeurtenissen pleitten tegen inspraak in het 
bestuur van de nieuwe natie door niet-Blanken.  
Zoals boven ook aangetoond was de heersende rassentheorie niet in het voordeel van 
Zwarten die graag politieke deelname zagen. Zowel het zwarte individu (Darwin) als een 
zwarte gemeenschap (Spencer) hadden absoluut niet het niveau van hun blanke 
tegenhangers en dat stemrecht derhalve uitsluitend aan Blanken werd voorbehouden, was 
- althans theoretisch - volstrekt logisch en terecht.
  Stemrecht ontwikkelingen in de Kaap Kolonie in de aanloop naar de oorlog, in Australië 
in 1901 en in Canada eind negentiende eeuw wezen ook niet op een blanke bereidheid in 
de kolonies niet-Blanken politieke invloed middels stemrecht te verlenen. Als er al iets van 
stemrecht voor inheemsen had bestaan in die genoemde gebieden, dan verslechterde 
deze situatie aanzienlijk rond de eeuwwisseling zelfs tot afschaffing van dat recht aan toe.
  Uiteraard werd later door de Engelsen getracht het ontbreken van stemrecht voor 
Zwarten en Kleurlingen in Zuid-Afrika in de schoenen van de Boeren, in casu Jan Smuts103 
te schuiven, maar dat gebeurde pas toen de hele wereld de verschijnselen segregatie en 
vooral Apartheid in al hun verschrikkingen ging zien. De Britten zouden bij het Verdrag van 
Vereeniging hebben voorgesteld de kwestie van stemrecht voor niet-Blanken te regelen bij 
een eventuele onafhankelijkheid van Zuid-Afrika - hetgeen impliceerde dat de vraag of 
niet-Blanken ooit stemrecht zouden krijgen meteen positief beantwoord was -104, maar die 
verdraaide ‘slim Jannie Smuts’ had de tekst - zoals aan het begin van dit essay vermeld- 
dusdanig aangepast dat het in het geheel niet zeker was of niet-Blanken ooit stemrecht 
zouden krijgen. 
Dat Engels de voertaal van Britten is en zij deze verandering in de tekst - als die al had 
plaats gevonden - en haar implicaties dus toch echt wel hadden mogen opmerken en 
doorzien en dat de Britten de oorlog uiteindelijk ook vrij overtuigend gewonnen hadden en 
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zich dus niet zo heel veel aan de wensen van Boeren c.q. aan door hen voorgestelde 
veranderingen in vredesartikel- teksten gelegen hoefden te laten liggen, was later 
uiteraard van geen belang meer. Segregatie en rassendiscriminatie zijn en waren Boeren 
‘kwalen  en uitvindingen’, Britten hadden daar ‘uiteraard’ part noch deel aan. Het zou een 
‘typically Dutch’  fenomeen zijn.105

 Hoewel er dus argumenten, feiten en/of ontwikkelingen waren die zowel voor als tegen 
stemrecht voor alle volwassen inwoners van Zuid-Afrika - ongeacht ras of kleur - pleitten, 
kozen de Britse machthebbers in dat nieuw te vormen land voor uitsluitend stemrecht voor 
Blanken. 
  Naar mijn mening zijn hier drie verklaringen voor. Ten eerste was het in het voordeel van 
de Britse mijneigenaren om te beschikken over volop goedkope arbeiders zonder al te 
veel rechten en ten tweede was er - vooral voor de regering in Londen van belang -  de 
mogelijk (funeste) uitstraling naar India, waar ook stemrecht door de inheemse bevolking 
gevraagd zou kunnen worden zodra men zag dat hun (ex)-landgenoten in Zuid-Afrika dat 
wel kregen. Dit dan naast de ‘gewone rassendiscriminatie’ die er uiteraard ook in 
Engeland heerste, zoals bleek uit bovenvermelde opvattingen van het Colonial Office dat 
in Natal Zwarten niet door Indiërs bestuurd konden worden en in India zelf de Engelsen tot 
heil en zegen van de inheemse bevolking het bestuur dienden uit te oefenen.Ook de 
aanbevelingen van SANAC wezen niet echt op een gevoel van gelijkwaardigheid van 
Blank en Zwart. Het bovenvermelde artikel van de voorzitter van die commissie, Sir 
Lagden,een Brit, is zelfs ronduit racistisch te noemen.
  Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat, hoewel de Britten - zowel in Zuid-Afrika als in 
Engeland - met de mond anders beleden, rassenscheiding en het neer kijken op Zwarten 
en Kleurlingen wel degelijk in hun beleving voorkwamen. 
 Ook waren het de ‘Afrikaanse Britten’ die eerst al in de Kaap Kolonie nog voor het 
uitbreken van de Anglo-Boer War het stemrecht van Zwarten en Kleurlingen inperkten, 
omdat ze door de groei van het gebied middels annexaties van ‘zwarte‘ gebieden zich 
ineens realiseerden dat Blanken de minderheid vormden en er toch gezorgd diende te 
worden voor blanke politieke overheersing.  
  Dat is dan mijns inziens ook de derde reden, een reden die ze overigens deelden met de 
Boeren en daarom was het op dit gebied zo eenvoudig voor Brit en Boer om elkaar te 
vinden. Er bestond bij de Boeren een existentiële angst ten opzichte van de ’zwarte zee‘ 
om hen heen. Zij waren zeer beducht voor zwarte overheersing en vandaar ook snel 
bereid een akkoord te sluiten met de Britten om blanke overheersing veilig te stellen. De 
Engelstalige Zuid-Afrikanen hadden die angst ook - wellicht op een wat lager niveau; zij 
konden waarschijnlijk wel terug naar Engeland mocht het in Zuid-Afrika mislopen en zo’n 
mogelijkheid hadden de Afrikaanders niet - zoals uit de stemrecht ontwikkelingen in de 
Kaap Kolonie voor de Boerenoorlog bleek en zodoende lag een regeling die Zwarten 
uitsloot van landelijke of provinciale politieke invloed of zelfs van enige vorm van 
medezeggenschap voor de hand.
 Deze vrees van de blanke Britse kolonisten voor de numerieke overtal situatie waar de 
inheemsen in verkeerden en dus de onmogelijkheid voor die blanke kolonisten om de 
oorspronkelijke bevolking politieke rechten te verschaffen die gelijk waren aan of zelfs 
maar leken op die van hen zelf, zie je in alle kolonies waar de Britten zich metterwoon 
gevestigd hadden om te blijven en waren een bron van conflict met de regering in Londen.
  Dat was ook hun verwijt aan Londen. ‘Jullie kunnen makkelijk praten over vulgariteit van 
rassen - of kleurdiscriminatie en jullie kunnen makkelijk voorstellen de inheemsen ook 
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105 Inderdaad is het woord Apartheid het eerst in 1919 door Jan Smuts gebruikt, hij bouwde echter voort op 
de segregatie regelingen door de Britten bedacht en ingevoerd.



census kiesrecht te geven, maar jullie hebben helemaal geen inheemsen in het Verenigd 
Koninkrijk wonen of anders gezegd de inheemsen daar zijn jullie zelf, blanke Britten.‘ 106

  Census kiesrecht zou in de kolonies niets oplossen want op den duur zouden er steeds 
meer Zwarten en Kleurlingen aan die bezitseisen gaan voldoen. Zelfs het stellen van 
educatie- of andere ‘beschavings’-voorwaarden zou niets oplossen want het viel ook te 
verwachten dat in de loop der tijd steeds meer niet-Blanken aan dat soort eisen  zouden 
gaan voldoen en dat er dus in de (nabije?) toekomst groepen Blanken uitgesloten zouden 
worden van stemrecht waar (groeiende) groepen niet-Blanken wel zouden mogen 
stemmen. Huidskleur was het enige wat onderscheidend was en bleef en dus kon dat ook 
maar beter het enige criterium zijn en blijven.
 Tevens zou het nu invoeren van census kiesrecht waarschijnlijk betekend hebben dat er 
al onmiddellijk een aantal niet-Blanken zouden mogen stemmen, maar veel Blanken 
vonden zelfs die paar stemmen onacceptabel want, zoals Bryce107 opmerkte, eerdere 
observaties omtrent arme Blanken in de Verenigde Staten herhalend, Blanken moesten 
wel trots zijn op hun blank zijn daar zij niets anders hadden om trots op te zijn.108

  Kortom niet alleen het weigeren van kiesrecht aan niet-Blanken komt uit Britse koker, ook 
het scheiden van blanke en zwarte en gekleurde woongebieden, de zogenaamde 
segregatie, is een Britse uitvinding. Totale rassenscheiding werd niet door de Britten 
voorgesteld, wederom uit praktische en niet uit principiële overwegingen namelijk dat heel 
veel zwarte arbeiders met een gering aantal blanke arbeiders - meestal in de 
leidinggevende functies - in de mijnen moesten werken. Voor de Boeren was dit veel 
minder van belang, die waren al heel lang gewend aan Zwarten of Kleurlingen levend op 
hun erven en aan zwarte kinderen spelend met blanke boeren kinderen die dan later weer 
hun baas zouden worden. Dat vormde over het algemeen al zo’n driehonderd jaar geen 
enkel probleem.
  Samenvattend kan gesteld worden dat het onthouden van stemrecht aan niet-Blanken in 
de nieuw te vormen staat een idee van de Britten in Zuid-Afrika was. Dat idee werd in 
Londen niet gesteund, maar ook niet echt krachtig bestreden vanwege het recht op 
zelfbestuur dat de kolonies nou eenmaal hadden en vanwege het India probleem, immers 
het wel geven van stemrecht aan Indiërs in Zuid-Afrika en het hen onthouden in India zelf 
zou vermoedelijk een te moeilijk verkopen verhaal in India geweest zijn. Ook speelde 
wellicht de angst voor een mogelijk verlies van Zuid-Afrika als deel van het Empire mee. 
De geschiedenis had geleerd dat te veel bemoeienis van Londen met een kolonie zonder 
dat die kolonie invloed in Londen kon uitoefenen in het geval van Amerika tot verlies van 
de Verenigde Staten als deel van het Britse wereldrijk had geleid. Dit zou in het geval 
Zuid-Afrika natuurlijk ook kunnen gebeuren en dat diende voorkomen te worden.
  Het idee van de Zuid-Afrikaanse Britten kwam voort uit drie overwegingen, te weten de 
noodzaak van een voldoende groot, goedkoop, zwart, arbeidspotentieel, vooral ten 
behoeve van de goudmijnen, dat niet veel te zeggen had en dus geen politieke invloed 
mocht hebben; het ‘natuurlijke’ superioriteitsgevoel van de blanke Brit en tenslotte de 
angst voor politieke overheersing door niet-Blanken vanwege de grote aantallen aan 
Zwarten en Kleurlingen.
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106 Er woonden eind 19e eeuw zo’n 250 Indiërs in heel Londen. Zie Colour Line pagina 122.

107 James Bryce, Impressions of South Africa (Londen 1897) 443.

108 Lake en Reynolds, Colour Line, 118



  Die laatste angst deelden ze met de Boeren109 - die die angst vermoedelijk in nog hogere 
mate dan de Britten in Zuid-Afrika hadden - en de Boeren vonden in de Bijbel voldoende 
aanknopingspunten waarom zij de Zwarten en Kleurlingen moesten leiden en niet 
andersom.
  Op de laatste twee punten vonden Brit en Boer elkaar en dus werd inderdaad ‘ the nigger 
absolutely sacrificed.’110

Mijn onderzoeksvragen zijn dus als volgt te beantwoorden.

Ja, de Britse regering streefde naar politieke invloed van en dus stemrecht voor niet-
Blanken in haar dominions met zelfbestuur 111 vanwege intellectuele en principiële 
overwegingen. Uitsluiting van stemrecht op grond van ras of kleur vond men in Engeland 
vulgair en not done.

Nee, Britten gevestigd in die kolonies steunden in meerderheid dit streven niet, 
hoofdzakelijk uit angst overvleugeld te worden door mensen die naar hun overtuiging 
eigenlijk minder van niveau waren, maar - helaas - nu eenmaal in grotere getale in 
hetzelfde land als die superieure blanke Brit leefden.

De Britse regering verzette zich vervolgens niet krachtig tegen deze ‘locale’ weigering en 
dus kwam het er voorlopig niet van; niet in Zuid-Afrika maar ook niet in de overige 
dominions met zelfbestuur. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog zou deze situatie veranderen en dan niet alleen binnen 
het Britse Empire, maar in feite over de gehele wereld, de naoorlogse dekolonisatie, 
echter dat is weer een heel ander verhaal.

        
 
                                  
                                                                             

                                                                   Bron: Punchcartoons.com
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109 Zie ook John A.Hobson’s uitspraak: ‘ The two parties would eventually coalesce in opposition to any 
developments that threatened their continued racial supremacy’  reeds door hem gedaan in 1900 in zijn boek 
War in South Africa.

110 Beroemde uitspraak van Alfred Milner: ‘ You have only to sacrifice the nigger ‘absolutely’ and the game is 
easy.... There is the whole crux of the South African position’.

111 Hoofdgroep 2) op pagina 12.
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