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die krag van die Heilige Alliansie was gebreek ~ en ook Europa 
gaan weer 'n r.e.wolusietyd in. 

§ 3. Die Rewolusie van 1830 in Frankryk. 

Karel X van Frankryk, wat teen die wil van die meerder
heid van sy volk met raadgewers soos Polignac wou regeer, 
het in Julie 11830 'n poging aang.ewend om aan die. lastige 
opposiesie van die parlementere meerderheid 'n end te maak. 
Dit was aan die een kant 'n wanhoopsmaatreel, want die ,elek
sics van 1830 het hom juis weer getoon, hoe 'n oorweldigende 
meerderheid die liberale in die. land het; maar aan die ander 
kant kon hy aie tyd as gunstig vir hom beskou, omdat Polignac 
se regering in die buiteland 'n belangrike oorwinning behaal 
het. Die vors van Algiers het die. Franse konsul daar openlik 
beledig; 'n Franse leer van 42,000 man is oorgestuur, en op 
'9 Julie 1830 het Algiers gekapituleer. Groot skatte is deur 
-die Franse buitgemaak, .en hulle kolonisasie van Noord-Afrika 
het begin. V oordat die nuus van hierdie oorwinning kon koud 
word, proklameer Karel op 26 .Julie. sy berugte Vyf Ordon
nansies, wat die pers aan bande Ie, die nuwe parleme.nt ont
bind, 'ofskoon dit nog nie eers vergader het nie, die kiesl"eg 
na sy sin wysig, die mag van die parlement inkort .en die 
getal van die volksverteenwoordigers vlerminder. Die liberale 
onder die lei ding van Thiers het onmiddellik h.e.ftig gepro
testeer, en van 28 tot 30 Julie het bloedige straatgevegte in 
Parys plaasgevind. Die koninklike troepe. is verslaan; en 
onder die beskerming van 'n nuwe nasionale garde, aan di'e 
hoof waarvan alweer Lafay.ette, oud so os hy was, gestaan het, 
het die middelstand die, hef in die hand gehou, die sosialisti'ese 
skreeuers en die gepeupel bedwing ,en 'n konstitusionele, bur
gerlikoe koningska p in die plek van Karel X se v,e.rydelde abso
lutisme ingestel. Hyself het op 2 Augustus ten gunste van sy 
seun, die hertog van Bordeaux, afstand van sy troon gedaan~ 
en na Engeland gevlug, maar die. Franse het die Bourbons nie 
meer vertrou 11.ie, en het die kroon aan Louis Philippe, die her
tog van Orleans, oorgedra. Hy was die seun van PhilipPI! 
Egalite, wat nieteenstaande. al sy gemene pamperlang-streke 
tydens die groot omwenteling onder die valbyl gesterf het, maar 
hy het sy kaarte beter gespeel assy vader. Hy het al lank 
g,e,sien dat sy Koninklike agterneef sy toekoms verbrou, en hy 
het hom klaargemaak om sy plek in te neem. J uis onder di~ 
'middelklasse was hy baie populer, omdat hy op 'n vriendskap
like manier met hune omgegaan en as 'n gewone go.eie burger 
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geleef het. Toe die kriesis kom, het hy nog verder hulle ver
troue ge,wen deur die driekJeur, die rewolusionere simbool waar
aan Napoleon onsterflike roem geheg het, om sy hoed te bind. 
V'Oorlopig tot waarnemende regeringshoof uitgeroep, beloof hy 
in 'n proklamasie van 31 Julie om onder die driekleur en 
grondwettiglik die regering te lei. Op 3 Augustus vergader 
di·e konstitusionele volksverteenwoordigers, wat haastig byeen
gerae,p was, en uit hulle hand aanvaar Louis Philippe op 9 
Augustus as "Koning van die Franse" die kroon. Sy koning
skap het dus werklik op 'n verdrag tussen hom en die yolk of~ 
beter gese, tussen hom en die bourgeoisie, berus. 

§ 4. Die Belgiese Opstand. 

Die "Julie-Re.wolusie" het dadelik na ander Europese 
lande oorgeslaan. In Suid-Nederland was die regering van. 
koning Willem I, die herstelde prins van Oranje, van die begin 
af baie onpopuler. Die Franssprekende. deel van die bevolking
en die Vlaminge was verenig in hulle verset daarteen. Die· 
Frans-liberale party net vir die vryheid van die pe,rs, die jurie
stelsel en ander liberale beginsels ingetree; die Katolieke party,. 
wie se. krag veral in die Vlaamse bevolking gele het, vir kerk
like beheer van die onderwys. Hulle het prinsipieel eintlik 
teenoor mekaar gestaan, maar die algemene verbittering te.en 
die Hollanders was so skerp, dat toenadering tussen die twee 
partye moontlik was, en 'n "infame. verbond," soos Will em I 
dit in 'n troonrede genaem het, tussen die Suid-Nederlands0-
"Radikale" en "Papiste" het tot stand gekom. Daar was op 
slot van sake ook werklik 'n baie diep kloof se.lfs tussen die 
Vlaminge en hulle Noord-Nederlandse taalbroers. VerskiUend 
van godsdiens en geaardheid, kon h ulle weI met mekaar woorde
wissel, maar gewoonlik onvriendelike woorde, want Katolieke 
en Protestante sit nie maklik langs een vuur nie, .en veral nie 
wanneer, soos in hierdie geval, die Katolieke Vlaming, in teen
st·elling met sy koelbloediger noardelike. rasgenoot, prikkelbaar' 
en onstuimig van geaardheid is. Dat die Hollandse beamptes,. 
wat na 1815 baie volop in Belgie geword het, daar as vreem
delinge ,e,n uitbuiters beskou is, kan maklik begryp word. 

Toe die berig van die Paryse gebeurtenisse in Brussel, die' 
hoofstad van Suid-Nederland, bekend word, het die smeulendE'
ontevredenheid gau tot opstand oorgegaan, en in Augustus 1830, 
was die Belgiese rewolusie in volle gang. "Radikale," en "Pa
piste" het saamgeveg, en Brussel was weldra in hulle hande_ 
Die Hollandse bevelvoerder, generaal Chasse, proheeer tever-
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geefs om die hoofstad weer te onderwel'p, en hy moes met sy 
1001' op Antwerpe terugval. Ook hier h,e.t bloedige straatge
vegte plaasgevind, en Chasse het die haat van die bevolking 
teen alles wat H'ollands was, gloeiend gemaak deur die onge,
lukkige stad uit die fort vir 'n halwe dag lank met drie honderd 
kanonne te bombardeer. Kort daarna vergader 'n Nasionalc 
Kongr,es, wat die Belgiese onafhanklikheid verklaar, die Oranje
huis van die troon uitsluit en hom ten gunst'e van 'n konsti
tusionele monargie uitspreek. Op hierdie basis is dan ook deur 
die inmenging van Engeland en Frankryk die vrede herstel, 
,en op di'e konferensie van Londen het die nuwe koninkryk van 
Belgie internasionale erkenning v,e,rkry, en kort daarna ook 'n 
VOl'S in die per'soon van prins Leopold van Saksen-Koburg. 

§ 5. Opstand in Pole en Italic. 

Pole was in die Middeleeue 'n groot staat gewees, maar 
met v,e,rloop van die tyd het Rusland, Pruise en Oostenryk deur 
verowering en anneksasie 'n end aan sy onafhanklikheid ge
maak. Die leeu-aandeel van die PooIse gebied met die ou h'Oof
stad, Warskou, is deur die, Russe gebuit. In November 1830 
waag die Russiese Pole 'n nasionale opstand. Lank en dappel~ 
het hulle teen 'n groot Russiese oormag onder generaal Paskie
wietsj gev,eg ,en in die begin veel sukses behaal, sodat hulle 
'n eie regering in Warskou kon inrig, maar deur onenigheid 
en hulle eie onvermoe om hulself hehoorlik te regeer v,e.rswak, 
moes hulle uiteindelik weer die knie buig. Al die reste. van 
hulle ou konstitusionele voorregte is weggeneem, en in 1832 
het PoLe, 'n gewone Russiese provinsie gew'Ord, onder die dik
tatoriale beheer van Paskiewietsj, wat deur Nikolaas I tot goe
werneur benoem is en met in ysterhand reg eel' het. Dis som-

. tyds makliker om die. vryheid te verwerf as om dit te leer 
g'ebruik, en vir die Pole was daar g'n ~Monroe Doctrine 'Om 
hulle leertyd te oorwaak nie. 

Ook in Italie is 'n nasionale vryheidsbeweging, wat na die 
Julie-Rewolusie opstande in die. provinsies van die Oostenrykse 
keiser ,en in die gebied van die Pous veroorsaak het, met geweld 
neergeslaan. Metternich he,t vinnig en sterk 'Opgetree, en die 
sleg-georganiseerde ItaIiaanse patrioUe was nie teen die mili
t&re mag van Oostenryk bestand nie. In die g,eheim het die 
samesweringe teen die gehate "binnelandse tiranne" egter nog 
voortgeduur. Die Carbonal,i (koolbranders), 'n g,eheime ge
nootskap wat in die tyd van Napoleon gestig is en die vereni
ging van Italie onder 'n lib-craIe staatsvorm t'Ot doel had, het 

202 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



DIE BEGIN VAN DIE LIBERALE TYDPERK. 

hulle bedrywigheid voortgesit, terwyl Mazzini, 'n Noord-Itali
aanse jo.ernalis, wat deur sy vurige propaganda vir die repu
blikeinse ideaal 'n hartstogtelike aanhang veral onder die I ta·
liaanse j'eug gekry het en grotendeels vir die verongelukte op
stand~ in Noora-Italie verantwoordelik was, sy agitasie onver
minderd aan die gang gehou het, ook nadat hy in 1831 verb an 
was. Uit Frankryk, Switserland en Engeland, waar hy as 
banneling 'n moeilike lewe gelei het, het hy deur geskrifte die 
vuur in sy vade,rland bly aanstook. As gevolg van sy agitato
riese buitensporigheid het hy langsamerhand invloed verloor. 
maar "J ong ItaW:;," 'n vereniging deur hom gestig, het 'n baie 
belangrike faktor in die nasionale vryheidsbeweging g~bly. 

§ 6. Roering in die Duitse State. 

Die beroemde artiekel XIII van die konstitusie, wat in 
1815 in Wene vir die federasie van Duitse stat.~, die Duitsfr. 
Bond, opgestel is, het die belofte bevat dat volksverteenwoor-· 
digende. grondwette in di.~ state ingevoer sou word. Keiser' 
Frans I van OostJenryk het nooit die bedoeling gehad om tot 
die uitvoering van hierdie belofte iets by t~ dra nie. Hy het 
dikwels g,e.se: "Die hele wereid is gek en wil nuwe konstitusies. 
he," en M·etternich was dit natuurlik roerend eens met sy kei-· 
serlike heer dat die gekheid van die mensdom nie bevr.edig moes: 
word nie. In die reaksietyd het die ander Duitse vorste 001' 

die alge,meen hulle ook nie in die rigting van meer konstitu~ 
sionele vryheid beweeg nie. Verouderde liggame, landdae ge
nDem, waarin egter aIleen bevoorregte klasse verteenwoordig' 
is, en wat gewoonlik nie oor baie mag beskik het nie, kom weI 
voor, maar dit was ook so ongeveer alles. Die vorste h~t met 
hulle beamptes regeer, in sommige state, Pruise b.v., bai'e goed 
regeer, maar die Duits~ burgerstand, 'n groot, deeglike en ont
wikkelde kIas, wat in di'e ekonomiese Iewe veel beteken en aan 
die Duitse universit.eite hulle beste leerkragte gegee het, ver
keer nog, veral in Noord-Duitsiand, in 'n pos~esie van politieke· 
onmondigheid. In hierdie posiesie het hulle teen die hegin van 
1830, as gevoig van die Metternich-politi'ek, met onwil berus" 
maar die liberale neigings ond~ hulle was nie doodgesmoor' 
nie, en veral die nasion ale idee, die idee van een groot, vry en 
magtige Duitse staat, het in baie hoofde en hart.e gebrand. Die· 
"Julie-Rewolusie" het hierdie liberale en nasionale aspirasies: 
aangewakker, maar sy uitwerking was nie 'Onmiddellik baie· 
sterk nie. Hier en daar het 'n opstand plaasgevind; hier en 
daar is konstitusionele verbet'erings ingevoer; maar in baie 
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dele., Pruise b.v., was daar nie veel van die nuwe rewolusiegees 
te bespeurlll'~' 

In Baden was di8 hoopvolste tekens sigbaar. Die vors van 
hierdie mooi en welvarende Rynstaat, groothertog Leopold, was 
baie liberaal-g,esind, en in sy land, so os trouens ook in ander 
Suid-Duitse state, soos b.v. Beiere, was die landdag 'n werklik 
verteenwoordigende insteHing met uitgebreide magte. Teen 
die wil van die bondsraad, d.w.s. di'e orgaan van die Duitse 
bond, ook in 1815 geskep, wat uit verteenwoordigers van die 
39 Duitse state bestaan het, en waarinOostenryken Pruisc 
oppermagtig en Metternich 8'8 woord deurslaggewend was, het 
'die Badense landdag die pel'S in sy gebied vry verklaar en in 
1831 'n voorstel aangeneem ten gnnste van 'n algemene Duitse 
parlement om die plek van die bondsraad in te neem, Hierdie 
voorstel het taamlik 'Opspraak in Duitsland veroorsaak, 'en Met
ternich, wat 001' die tekens van die tyd ongerus was, het die 
bondsraad beweeg om by die regerings van die state veral op 
'n beter kontrole van die pel'S aan te dring, en selfs Baden 
moes sy persvryheid weer inkort. 'n Groot protesvergadering, 
die sogenaamde konstituiiiefees van Hambach, waaraan liberale 
nasionaliteite nit alle, del'8 van Suid-Duitsland deelgeneem het, 
het as gevolg in 1832 plaasgevind, en vurige toesprake teen 
"die tirannie van die vorste" ens., is daar afgesteek. In 1833 
volg 'n mislukt'8 pog'ing van 'n aantal jong heethoofde, veral 
studente, om Frankfurt, die hoofstad van die Duitse bond, 
in besit te neem en Tandaar uit 'n groot rewolusie te begin. 

Metternich was net in sy skik. Nou kon hy met des te 
m'8er krag deur middel van die bondsraad die regerings daar
toe beweeg om die "gevaarlike radikale" te onde,rdruk, en in 
1833 is 'n Sentrale bndersoekingskommissie in Frankfurt in
gerig, wat deur spioene ens. w8rk daarvan gemaak het om 
huHe op te SpOOl' en aan die gereg 001' te lewer. In drie jaar 
.se tyd is 1,800 mense op die manie,r gearI"8steer, en in Pruise 
aIleen is 200 studente gestraf. Ook strawwer perswette het 
gevolg; en so onveilig het dit vir die lib8rale in Duitsland g,e~ 
vvord, dat baie van hulle na Switserland gevlug het. Hier het 
hulle in 'n vereniging, J ong Europa, 'n stigting van Mazzini, 
met Poolse, Franse, Italiaanse .en ander g'8estesgenote teen die 
dwinglandy geywer, maar IVletternich was sterk genoeg 'Om die 
uitsetting van die gevlugte vryheidsvriende uit Switserland van 
die Switse,rse regering af te pers, en Mazzini en sy vriende moes 
in Frankryk en Engeland gaan skuiling so8k. 

In die lande, onder lVletternich se invloed, het die reaksi« 
dus weer hoogty gevier, 'en dit sou nog erg.cr toegaan. In 183'7 
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st'erf koning \Villem IV van ]~ngeland. Nes al sy voorgangers 
van Georg I af, was hy O'ok vors van die Duitse staat, Hannover, 
gewees, maar nou moes daar 'n skeiding kom. V olgens di.e. 
I~ngelse wet kon 'n vrou op die troon sit,' en Victoria, die dog
ter van 'n oorlede broer van 'Vil1em IV, wat net na hom in 
ouderdom gekom het, het koningin van Engeland geword; maar 
in Hannover was die vroulike opvolging nie toegelaat nie, en 
die hertog van Cumberland, 'n jonger broer van Willem IV 
het daar die kroon gekry. Hy was onduldsaam konserwatief en 
laat by sy troonbestyging bekendmaak dat hy die gematig
liberale grondwet wat sy vOOl'ganger in 1833 in Hannover in
gevoer h-et, kanselleer, en dat die v,erouderde landdag van vrooor 
weer in die lewe geroep word. Die beamptes moes 'n nuwe 
eld van getrouheid onder die nuwe reeling afie en hulle dus 
verbind om "die woordbreuk van die kroon" te ondersteun. 
Sewe professore van die universiteit van Gottingen het geweier 
om hulle heginsels so te verkrag, en ofskoon daar wereldbe
roemde manne soos die twee Grimm brO'ers, Gervinus en Dahl
mann onder hulle was, is hulle deur die koning uit hulle amp 
ontslaan, en moes die drie selfs Hannov,er verlaat. 'n Gevoel 
van vlerontwaardiging het wyd en syd denr die Dnitse volks
klasse gesidder, maar die reaksionere vorste, elkeen in sy ,e,ie 
staat of staatjie, is nie van hulle koers afgebring nie. Vir 
'n oomblik het dit weI gelyk as of selfs hulle denr 'n geweldige 
opbruising van nasionale sentiment, die gevolg van oorlogsge
vaar, na nuwe moontlikhede sou meegesleep word. Daar het 
nl. wrywing met di.e, Franse regering onder Thiers in 1:840 ont
staan, en die Duitsers het gevrees dat hulle weer teen die ou 
erfvyand gesamentlik die stryd moes aanbind; di'e ou liedere 
van die vryheidsoorlog is weer aangehef, en 'n nu\ve lied, Die 
1Vacht am Uh,£in, het vir die eerste keer opgegaan; maar die 
oorlogswolke het verbygeroI, en vrede· en stilstand het terug
gekeer. 

'n Troonwisseling in Pruise het hieraan niks verander 
nie. Frederich Wilhelm III is in 1840 deur Frederich Wilhelm 
IV opgevolg, en daar was by sommige hO'op dat hy die, grootste 
.eg-Duitse staat in nnwe konstitusionele bane sou lei. Hy is 
weI daartoe beweeg om in 1847 die landdae van sy ag provin
sies, wat altyd apart gehou was, tot 'n gesamentlike landdag 
byeel:l te roep; en selfs in hierdie liggaam, wat op die ou grond
slag van bevoorregte klasse saamgestel was, het 'n sterk g,eroep 
()m konstitusionele hervorming, die juriestelsel, openbare hof
sittings, vryheid vir die pers ens., opg.e.gaan; maar die koning 
se' standpunt, in sy openingsrede uitgedruk, was as v'oIg: "Gc-en 
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mag op aarae sal daarin slaag om die natuurlike verhouding
tussen my en my yolk in 'n konstitusionele te verand~r nie;. 
-ek ,sal nooit toelaat dat daar tussen God len hierdie land 'n 
beskrewe blad ingeskuif word nie." Van Frederich Wilhelm 
IV, wat sy vorstelik~ regeringsmag van God, en nie van sy 
yolk nie, ontvang het (dit was sy opvatting), was dus weinig 
vooruitgang te Vierwag. 

Hopeloos donker was die vooruitsigte op verbetering in 
1847 egter nie in Duitsland nie. 'n Baie sterk gevoel van on
te.vredenheid met die bestaande toestande en 'n oortuiging dat 
dit so ni,e meer lank sou voortduur nie, kon orals aangetref
word. Metternich se val was ook werklik naby, en die eerste
stoot sou woor van Frankryk uitgaan. 
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HOOPSTUK II. 

DIE GROOT REWOLUSIEJAAR, 1848, EN SY NASLEEP. 

§ 1. Die Rewolusie van 1848 in Frankryk. 

I-Iouis Philippe was veronderstel 'n konstitusionele vors te 
wees, maar 'n konstitusionele vors mag hom nie, as hy wil vas
:staan, met een politieke party vereenselwig nie, 'en dit was die 
\ongeluk van die "koning van di~ Franse," dat hy deur die libe
rale middelstand op die troon gesit en as die besondere beskermer 
van hulle belange beskou is. Die ander politieke. partye wat wel
dra opgekom het, was dus nie aIleen t'een die liberale nie, maar 
eindelik ook teen hom gekant. Daar was die legitimiste of aan
hangers van die verjaagde dinastie; die republikeine, wat geen 
koning wou he nie; die sosialiste, wat die hele burgerlik~ same
lewing omver wou gooi en in hierdi'e tyd onder Fourier, Proud
hon en Louis Blanc baie bedrywig begin word het, en eindelik 
ook die Bonapartiste, wat van 'n terugkeer na die Napoleontiese 
glori'etyd gedroom het en hulle oe op Lod~wyk Napoleon, 'n 
seun van die eerste koning van Holland, begin rig het. 

Baie ernstig het die heersende party intussen di~ moontlik
heid van 'n Bonapartiese troonkandidatuur nie opgevat nie, 
-en die jeugdige Lodewyk Napoleon h.~t ook waarlik niemand ont
sag ingeboesem nie. Dit het gelyk asof hy niks meers as 'n wilde 
-en onverantwoordelike 3,wenturier was nie,. In 1836 het hy met 
'n klein klompie maats in Straatsburg 'n poging begin om die 
Julie-monargie omver te gooi. Sonder veel moeite is die handjie
vol waaghals~ gearresteer, en Lodewyk Napoleon is eenvoudig 
deur die Frans.e, regering na Amerika gestuur om daar meer 
praktiese nugterheid op te doen. Dit het hom skynbaar ni'e 
geluk nie, want in 1840 het hy uit Engeland wee,r probeer om 
vir Louis Philippe van die troon te stoot. Hy land in Boulogne, 
maar die "grande armee" wat sy beroemde oom eenkeer hier 
versamel het, was nie meer te vind nie, en terwyl hy self ver
suim het om 'n leer saam te bring, is hy weer gearrest'eer. Die 
Franse regering het die keer sy verdere OPVO~ding nie aan 'n 
ander land toev-ertrou nie, maar self die taak onderneem deur 
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hom in die kasteel van Ham onder arr,es te hou. In 1846 het hy 
daaruit ontvlug om kort daarna, so nie 'n twede Napoleon nie,. 
dan tog die twede keiser van die naam te word, wat op die troon 
van Frankryk gesit het. In 1840 was die Napoleontiese gevaar
egter nog so klein, dat die Julie-monargie hom die grootmoedig
heid kon bekostig om die stoflike oorskot van die oorlede keiser 
van Sint-H.elena na Parys te bring en daar in 'n praalgraf' 
te Ie. 

Die republikeine en sosialiste was intussen vyande met wie 
meer rekening moes gehou word; en vir Louis Philippe was dit 
onheilspel1end dat hy nie meer so goed met die linkervleuel van 
die liberale oor die weg gekom het nie. Hy self het 'n neiging 
om meer seggingskap in die regeringsake te he~ aan die dag 
begin Ie, en met 'n ministersoos die hertog De Broglie, wat 
meer konserwatief as Iiberaal was, kon hy goe,d opskiet, maar 
met 'n man soos Thiers, aan wie die gevleuelde woord: "Die 
koning heers maar regeer ni'e, " toeg,eskryf word, en wat die kon .. 
stitusionele posiesie van die koning werklik so wou uitle, kon 
hy somtyds minder goed saamwerk. Louis Philippe het veraI 
die buitelandse politiek as sy hoesondere werkkring betrag, en 
dit was juis sy werksaamhede op hierdie gebi'ed wat sy troon 
aan die wankel laat raak het. Die voortgaande verowering van 
die Algierse gebied het nie opgeweeg teen 'n diplomatiese neer
laag in Turkye, wat Frankryk in 1840 gely het, en waarvoor
die koning grotendeels veranfwoordelik gehou is nie. 

Omstreek,s 1830 het Mehemet Ali teen sy opperheer, die 
sultan, 'n oorlog begin, en dit het gelyk asof die 'Onderkoning' 
van Egipte die Turkse ryk omv,er sou werp, want na 'n paar 
jaar was die leers van die sultan uit Sierie teruggeslaan en was' 
selfs 'n groot deel van Klein-Asile deur Mehemet Ali in besit 
gene.em. Rusland, Engeland, Oostenryk en Pruise het in 1840' 
ooreengekom, dat hulle, om die vrede van Europa te bewaar, 
die sultan van Konstantinopel van ondergang moes red, maar 
Louis Philippe, in hierdie geval in hartlike samewerking met 
Thiers, wou Mehemet Ali te vriend hou. Hy het gemeen dat 
die EgiptJ.ese gesagvoerder sy voordelige posiesie sou behou, en 
dat Frankryk as sy bondgenoot in die Nylland, wat strategies 
en ekonomies so belangrik was, en in Sierie met sy ryk hi'nter
land, Mesopotamie, oorweende invloed sou kry. 

Dinge het -egter nie so ontwikkel, soos hy verwag het nie. 
Mehemet Ali, wat van Frankryk tog geen hulp van betekenis 
gekry het nie, en wie se kuste aan die Engels-e vloot bl'Ootgestel 
was, 1.et voor die groot Europese magko-nstellasie teruggedeins 
en uiteindelik met die sultan 'n vrede gesluit, waarvolgens hy 
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sy verowerings moes prysgee, en hy en r-y ,erfiikc opvolgers 
alleen oor Egipte, wat 'n vasalstaat van die grootvors van Kon
stantinopel sou bly, met onderkoninklike g,e,sag sou heers. Hier
die uiHoop was 'n groot vernedering vir die Franse en onder 
hulle het 'n wraakgeroep opgegaan - teen Duitsland, want 
Pruise en Oostenryk het mos ook meegewerk om die stok in die 
Franse diplomatiese wiel te steek. Thiers wou toe die eer van 
sy land red deur 'n poging aan te wend om die wesgrens van 
Frankryk w,e,er na die Ryn toe uit te brei. Soos ons weet is 
"Die Wacht am Rhein" toe in Duitsland a,angehef, en was die 
hele Duitse yolk klaar om die oorlogshandskoen op te tel. Loul:3-. 
Philippe wou egter g'n Europese oorlog he nie, en hy het Thiers 
se ontslag as minister aangeneem en die vrede bewaar. Daar 
was seker baie Franse wat hom hie,rvoor dankbaar was, maar 
selfs hulle kon hom moeilik dit vergewe dat hy saamgewerk 
het om die prestige van Frankryk te verlaag. 

Buitelandse aangeleenthede. het, soos gese, Louis Philippe 
se troon onseker gemaak, maar binnelandse moeilikhede het ook 
hulle deel tot sy val bygedra. J uis in hierdie tyd het Frankryk 
die nadelige gevolge van sy eie industriele omwenteling, wat 
later as die Engelse gekom het, baie sterk begin voel. Stoom
masjiene en die fabriekstelsel het die Franse industrie laat op
bloei en die bourgeoisie ryk en magtig gemaak, maar daar was 
ook oorproduksie en werkloosheid, ,en die arbeidsklasse, die 
nuwe vierde stand, het in hulle ellende graag na sosialistiese 
agitatore geluister wat 'n wer,eld, waarin daar geen armoede sou 
wees nie, vir hulle voorgetower het. Reeds in 1834 het die bur
gerlike meerderheid in die twee wetgewende kamers 'n wet 
aangeneem wat aIle verenigings onder die kontrole van die 
:r:egering gestel het. 'n Opstand in Lyon, die groot s.entrum van 
die Franse syindustrie, was die onmiddellike gevolg. Dis met 
geweld neergeslaan, maar die oproerst'okers het in die geheim 
voortgewerk, en baie pogings is gemaak om die burgerkoning 
te vermoor. Baie skokkend was die attentaat van Julie 1835, 
to.e, 'n born na hom op straat gegooi is, en 21 mense om die 
lewe gebring het. De Broglie het van hierdie misdaad gebruik 
gemaak om die sogenaamde September-wette, wat die, pers aan 
bande gelS het, deur die wetgewende kamers te druk, maar die 
posiesie van Louis Philippe is nie daardeur versterk nie. Ook 
op die platteland was daar ellende en ontevredenheid. In die 
eerste groot omwenteling het die boere vry grondbesitters ge
word, en die plase is daarna by erfiatings makliker opgesny. 
As gevolg hiervan was daar nou baie plasies wat te klein was 
om 'n behoorlike bestaan op te maak; en om die kroon op alles 
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te sit, het misoeste in 1846 die landbou baie swaar getref. 
In 1847 was die mag van die hee,rsende pa·rty gevaarlik 

·ondermyn. Guizot, die opvolger van Thiel's, het tcenoor Duits
land 'n versigtige vredespolitiek gevolg en Mette,l'nich toegelaat 
urn in Switserland en Ital~e die baas te speel, en is heftig deur 
:sy voorg3lnger daaroor aangeval. Die eintlike ondersteuners 
van die Julie-monargie was dus onderling verdeel, en die 001'- ' 

tuiging dat daar aan die oppe,rheerskappy van die bourgeoisie 
'n end moes kom, het geweldig toegeneem. H uIle het Frankryk 

'se prestige voor die oog van die weireld verlaag; hulle. het Met
ternich 'n vry hand gelaat om in naburige lande die invloed 
van Oostenryk uit te brei en die vryheid te. verstik; in Frank
ryk het huIle nie in staat geblyk om die stedelike en landelike 
sosiale wantoestande. te verbeter nie, maar weI om die vryheid 
in te kort. Dus - daar moes hervorming in die kieswette kom, 
sodat nuwe heersers kon regmaak wat huIle verbrou en ver
suim het. 

"Re.forme" was die verlossingswoord, len orals in die land 
het sogenaamde "ref·orm-bankette" plaasgevind, waarby toe
sprake ten gunste van kieswethervorming afgesteek en geesdrif
tig toegejuig is. Die gevl:euelde woord pak die massas, en in 
P3Irys trrk duisende arbeiders, studente en agterbuurtgepeupe1 
deur die strate en skree: "Rejor1ne! Weg met Guizot!" Dit 
was op 23 Februarie 1848. Louis Philippe, deur skrik bevang, 
ontslaan nog dieselfde dag vir Guizot en heloof hervorming. 
maar die radikale wou dit nie hierby 1aat nie, en 'n bloedige 
botsing in die aand tussen soldate en arbeiders gee. huIle die 
geleentheid om die massa's nog meer op te sweep. Die volgende 
oggend was Parys 'n slagveld. Die strate was almal deur barri
kades afgesluit, .en die opstandelinge druk die soldate en nasio
nale garde, wat vir 'n groot deel met huIle gesimpatiseer het, 
terug. Die k'Jning beroep hom 'op Thiel's en 31nder l.eiers van 
die, parlemente.ire opposi,esie, maar huIle kon die massas nie 
bedwing' nie. l.1ouis Philippe doe,n afstand van die kroon ten 
gunste van sy seun en vlug Engeland-toe. Die wetg,ewende 
kamer ste1 'n voorlopige regering aan, maar die sosialist.e., wat 
Parys in besit het, benoem huIle ,8ie regering en roep 'n 
republiek uit. Die. k3lmer-ministers moes met hulle onderhandel 

. en sosialiste so os Louis Blanc as staatsekretarisse opneem, en 
die nuwe gesamentlike regering verklaar hom eindelik ook vir 
'n republiek. Intussen verniel die arbeiders in die fabrieke. die 
masjiene, die oorsaak, soos huIle gemeen het, van huIle ellende; 
die Tnileriee word gestorm, en die gepeupel verbrand me.ubels 
en kunsskatte, drae die koninklike troon na· die pIck waar die 
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Bastille g,e.staan het en slaan dit daar stukkend. Dit. was 'n 
simboliese daad; die Julie-monargie was vernietig, en dit was 
die vierde stan a. wat die vernietigingswerk gedaan het. Dit was· 
hulle re,wolusie. 

Voorlopig sit die sosialistiese 'elemente in die regering 
dan ook hulle wil deur. Louis Blanc rig sy nasionale werkplBkke' 
'Op; die arbeide,r se "reg op werk" word erken, en as' hy nie' 
werk kan kry nie, betaal die staat hom twee francs per dag .. 
Dit het alles egte,r ba,ie geld gekos, en toe 'n nuut-gekose nasio
nale vergadering in Mei bymekaar kom, was dit gou duidelik 
dat die meerderheid, ofskoon republikeins, nie sosialisties was 
nie. Di~ gematigde demokrate kry die bewind in hande, be
dwing 'n twede rewolusionere poging van Louis Blanc en sy 
aanhangers, sluit die nasionale werkplekke, en staak die dag
geld van die werkloses. In J unie v,e,rrys weer barrikades in 
die strate van Parys, maar generaal Cavaignac, wat deur die 
nasionale vergadering volmag gekry het, verslaan die sosialiste 
in blo~dige straatgevegte wat vier dae duur en duisende lewens 
koso Op 27 Junie was die rewolusie oor, en Cavaignac word 
weer tot diktat'Or aangestel, totdat die republiek 'n konstitusie 
en 'n konstitusionele regering sou he. 

§ 2. Die Opkoms van Lodewyk Napoleon. 

Die vi.~rde stand was verslaan, maar tevergeefs was hulle 
stryd nie gewees nie, 'en die grondwet wat weldra opgestel is, 
was uiters demokraties. Daar sou een wetgewende kamer wees, 
en die algemene kiesreg sou by die keuse van die led~ in werking 
tree; ook die president van die republiek sou s6 direk deur die 
volk gekies word, met 'n ampstyd van vier ja.ar. Wie sou pre
sident word ~ Die kandidaat van die Bonapartiste, Lodewyk 
Napoleon, was ni~ meer 'n onverstandige heethoof nie. Hy het 
sy kaarte goed gespeel. Verskillende kiesafdelings gee hom 
groot meerderhede as kamerlid. Hy b~dank' in 'n brief, wat 
goed publiek gemaak is, vir die eer "om geen aanleiding tot 
onluste te gee nie," maar hy v'Oeg daaraan toe, "as die yolk 
pligte op my skouers sit, sal 1ek onderneem om hulle te dra." 

Die oortuiging dat Frankryk ,,'n man" nodig het, M die 
man daar was, win veld, en die geroep van "Lewe Napoleon" 
en selfs "Lewe die K:eiser" word gehoor; maar selis di~ roos
kleurigste verwagtings van sy ondersteuners is ver oortref, toe 
J.Jodewyk Napole.on in Desember 1848 met 5112 miljoen stemme 
uit TY2 miljoen tot president gekies word. Hy gaan v'Oort met 
sy goeie kaartspel. Die nuwe wetgewende kamer was bang vir 
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. die uitgebrcide politieke mag wat die vierde stand gekl'Y het :ell 
beperk in 1850 weer die kiesreg. Ook die vryheid van die pers 
is ingekort, en die onderwys is onder kerklik.~ kontrole gestel 
.om die geva·ar van sosialistiese propaganda teen te werk. Ook 
Thiers, wat nou 'n woordvoerder van die republik.~inse libera
li~meen teen katolieke l'eaksie was, het hierdie laaste maatreel 
:gest~un. "Sosialisme of Kategisme," het hy gese, "daar is geen 
derde keuse nie." 

Lodewyk Napoleon gaan intussen in Frankryk rond as 
president, en insinueer dat die wetgewend~ kamer hom nie toe-
1aat om sy goeie hedoelings met sy yolk uit te voer nie. Om te 
toon hoe go.~d die bedoelings was, stuur hy in November 1851 
'n boodskap aan die kamer, waarin hy op die terugkeer tot die 
algemene kiesreg aandring. Die ka·mer weier om die kiesw.~t 
van 1850 te herroep, en Lodewyk Napoleon, die volksman, kon, 
·om hoor te styg, 'n staatsgr.e,ep waag. 

Alles was goed v'Oorberei. Bonapartistiese generaals sou in 
.die hoofstad alles reg hou, en Bonapartistiese beamptes, deur die 
pr.~ident orals ingeskuif, in die buitedistrikte. In die nag van 
1. Desember 1851 is sestig van die republikeinse leiers, daaronder 
'Cavaignac, Thiers en Victor Hugo, gearresteer, en die volg~nde 
oggend was oor die hele stad 'n presidensi,ele proklamasie aan
:geplak. Die inhoud was: die kamer is 'Opgelos; die algemene 
kiesreg is herstel; die volk sal verder gevra word om sy wil te 
kenne te gee. 'n Poging van die oorblywende, kamerlede om te 
vergader is deur militere maatreels verydel; 'n paar klein 
:stra-atgeveggies het plaasge,vind, maar die Bonapartistiese offi
siere het maklik die orde in die stad gehandhaaf; ook in die 
-provinsies was feitlik geen rusverstorings nie. Die staatsgr.e,ep 
-was 'n v'Olslae sukses! 

Kort hierop maak Lodewyk Napoleon bekend hoe die nUWe 
-konstitusie wat hy voorstel, inge,rig is: 'n president, vir tien 
jaar deur die yolk gekies en aan die yolk vera·ntwoordelik, kry 
meer as koninklike volmag; 'n kamer van V'olksverteenwoordi
-gel'S, volgens die, beginsel van die algemene stemreg gekies, sal 
met 'n senaat, denr die president benoem, wetgewende bevoegd
heid he, maar geen. wetg,~wende inisiatief nie. Die president 
:sou dus, andel's as die burger-koning, nie aIleen heers nie, maar 
.ook regeer. Sou die Franse volk hiel'me,e akkoord gaan? Die 
.antwoord van die kiesel's was: 7V2 miljO'en ten gunste van die 
nuwe grondwet en 650,000 daarteen. Op sy reis~ deur die land 
-is die diktator stormagtig toegejuig, en 'n hoer waardigheid 
is hom toegewens en t'Oegeroep~ 'n Napoleontiese keiserryk 
:sa1 vrede en roem vir Frankryk beteken! Dit was nou die alge-
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mene opvatting ;en Lodewyk Napoleon, met sy oog op die be· 
sorgde Europa g.erig, het gerusstellend gcantwoord: "Die kei
serryk is die vrede." 'n Twede volkstcmming vind plaas, en 
in Nov.e,mber 1852 verklaar 7,800,000 kiesers toon 250,000 dat 
Napoleon III keiser van Frankryk is. 

'n Outokrati,ese keiserskap - dit was dan in Frankryk die 
endresultaat van die vryheidsbeweging wat in 1830 sy eerste 
()orwinning weer hehaal het. En tog was dit nie in aIle opsigte 
"n terugkeer tot di'e out'Okrasie van die Bourbons nie. Die 
keiser, deur die algemene volkstemming op die troon ge.sit, was 
()ok op slot van sake aan die arbeider verantwoordiging skul
dig. Die vil'l'<1r stand het vir hom 'n plek in die konstitus10-
nc]c le,ve van Frankl'yk VC:1"0Wer. 

§ 3. Die Gees van 1848 in Duitsland en Oostenryk. 

In die meeste Europese state het die. Franse rewolusie van 
1848 die liberale elemente tot nuwe bedrywigheid aangevuur: 
opstande, en selis rewolusies veroorsaak en oor die algemeen die 
saak van die konstitusionele vryheid bevorder. Ons kan ons 
hier :egter alleen by Duitsland, Oostenryk en Italie bepaal, en 
ons sal sien dat in a1 hierdie lande liheralisme en nasionalism~ 
saamgegaan het. 

Kort voor die begin van die Februarie-rewolusie in Parys 
het 'n hesluit van die Badense volksraad die Duitse. nasionale 
vraagstuk weer sterk op die voorgrond gebring. Die strekking 
van die voorstel was om die bondsdag (dit was die grater lig
gaam, wat uit verte.enwoordigers van die Duitse state bestaan 
het, en die kleiner en meer blywende kern waarvan die bonds
raad was) in 'n groot Du~tse parlement te verander. Die, idee 
het veel byval gevind. Die oortuiging het trouens al lank be
staan dat die bondsdag (en bondsraad) aan die een kant te 
min mag besit, aangesien die aparte state hulle s-0wereine 
magte nie prysgege.e, h~t nie, en a.an die ander kant nie die 
Duitse volks as sulks nie, maar aIleen die regerings van die 
state verteenwoordig. Die eerst.e, uitwerking van die Franse 
Februarie-omwenteling in Duitsland was om die liheraleen 
nasionale aspirasies daar geweldig aan teo wakker, maar juis 
{)mdat die Duitse state aparte soewereine magte was, kan ons 
hierdie groot algemene bew.e.ging nie volg nie sonder om eer~ 
enigsins na te gaan wat in verskillende lande, wa·ar Duitse 
v'Orste geheers het, geheur het. Onder voortdurende beln
vloeding van gebeurtenisse wat daar plaasgevind. het, het di~ 
.eerste groot poging om Duitsland op liherale grondslag tot 'n 
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eenheidstaat saam te smee, sy verloop gehad. 
In l\1:aart 11848 bars 'n opstand, veral deur studente op tou' 

gesit, in Wene uit. Om nou die magteloosheid wat keiser Fer
dinand I hierby aan die dag gele het, te begryp, moet ons sy 
posiesie as vors beter begryp. Afgesien van sy Italia,anse pro
vinsies het sy gebied uit drie groot streke en die hevolking daar~ 
van uit drie oorweende rasse bestaan. Daar was Oostenryk,. 
waar Duitser in die meerderheid is, .en die rykshoofstad, Wene, 
Ie hier in al sy eeu-ou.~ heerlikheid 'op die pragtige Donourivier;. 
dan het ons Boheme, die land van die Tsj:egge, met hulle mooi 
hoofstad, Praag; en eindelik het ons nog Hongarye, waar die 
IVlagjare woon, met Borda-Pest as sentrum. Op die oomblik 
hocf ons nie in meer besonderhede te gaan nie, maar ons moet 
net gewaarsku word, dat daar ook an del' nasionaliteite in die 
nie-Italiaanse, domeine van keiser Ferdinand woonagtig was, b.v. 
Pole in die noorde, Roemene na die ooste toe en Suid-Slawe· 
tussen die ondedoop van die Donou en die Adriaties,e, See, en 
dat die rasse territoriaal nie skerp van mekaar geskei was nie. 
Op die puinhope van ou nasionale koninkryke, (Pole, Boheme, 
Hongarye) en ander verowerings het Oostenryk 'n groot Euro
pese moondheid geword, maar in 'n tyd van nasion ale ontwaking 
moes sy innerlike swakheid aan di~ dag tree, en in 1848 het 
dit gebeur. 

Keiser Ferdinand sit Jamgeslaan in sy hoofstad, want die 
sold ate weier om op die studente te skiet; ,en van verskillende 
kante kom onheilspellende berigte - nit Italie waar die rewo
lusiegee,s heftig opvlam, uit Praag en Boeda-Pest waar, so nie 
op onafhanklikheid nie, dan t'og op nasionale selfstandigheid 
aangedring word. Ferdinand sien geen ander raad as om toe
skietlik te wees nie, ,e,n hy belowe aan sy Oostenrykse onder
dane so 'n mate van konstitusionele vryheid en gee veral aan 
Hongarye soveel selfbestuur, dat die. rewolusiegevaar voorlopig' 
verbygaan. l\1:etternich het hierby sy keiserlike heer gehelp
deur van die tone,el te verdwyn. Reeds op 13 Maart 1848 het 
hy sy ontslag geneem en na Engeland vir veiligheid gegaan. 
Onder die nuwe bedeling het die onrus egter sle,gs vir 'n tydjie 
bedaar, en 'n veel groter opstand het weldra gevolg. Die Mag
jaarse patriott~ onder die leiding van Lodewyk Kossuth maak 
gaandeweg van H'Ongarye feitlik 'n onafhanklike staat, en in 
hulle ywer om 'n suiwer Magjaarse nasionale kleur daaraan 
te gee, kom hulle in botse met die, Slawiese clemente daarin 
onder hutle groot leier, Jellagig. Ook die Tsj,egge word onge
duldig, omdat hulle nie genoeg se,ggingskap in hulle eie landl 

gekry het nie, el '. in J unie 1848 was Praag in opstand. 
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Intussen staan die Oostenrykse provinsies in !talie in ligte ... 
laaie; en in Okt'Ober, tOG F.e.r<linand 'n leer uit sy hoofstad 
wou stuur om die l\iagjaarse onafhanklikheidsdrang te gaan 
beteuel, gryp die Wenense vryheidsvriende wee.r na die wapens 
-om te verhinder dat die vry IVlagjaarse yolk onderdruk word. 
Die keise.dike residensiestad was gou weer in hulle hande, en 
Ferdinand het met sy hof na Olmiitz gegaan. AIleen beslist
heid kon nou nog sy troon red, en hy het sy leermagte versamel 
om met geweld van wapens die reW'alusieg.e.es binne sy landpale 
uit te blus en die rus aan sy veelrassige onderdane te gee, wat 
die vryheid hulle blykbaar nie kon bring nie. 

Pra.ag was eerste, aan die h2urt, en dit het nie lank geduur 
nie of die opstand was daar neergeslaan. Nou sou Wene die 
keiserlike mag voel. Uit Boh.eme word troepemassas aangevoer, 
en Jellagig met 'n groot leer, wat veral uit Slawe bestaan het, 
trek-uit die suidoaste op. v.era'! deur sy hulp iR die weerstand 
van \Vene na bloedige straatgevegte, waarin barrikades 'n groot 
1'01 gespeel het, gebreek, en in Nov.e,mber 1848 was die opstand 
hicr op 'n end. Kort daarna, in Desember, dra Ferdinand die 
kroon 001' aan sy neef, Frans Josef, die VOl'S onder wie die Oos
tenrykse keiserryk ses-en-sestig jaar late.r in die groot wereldoar
log sy werklike ondergang sou teengaan. Aan die. end van sy 
lewe het geblyk dat 'n staat, die bestaan waarvan op out'okrasie 
en die onderdrukking van nasionaliteite berus, onvermyde.lik 
tegronde moet gaan, maar in 1848 het die jong keiser die les 
nie gele.er nie. Inteendeel, die kragtige onderdrukkingspolitiek 
van sy voorganger (of liewer van die se militere raadgewers) 
is juis toe met sukses bekroan, en Frans J osei het op hierdie 
weg voortgegaan. Hy trek teen die Magjare op, en in Januarie 
1849 moes die Hongaarse. regering onder Kossuth, wat intussen 
reeds teen J ellagig en sy Suid-Slawiese rasgenote genoeg te doen 
gekry het, uit Boeda-Pest wyk. Die keiser meen dat die totale 
Dndergang van die nasi'Onale stryd aangebreek het, en prokla
meer uit eie keiserlike bevoegdheid 'n regeringstelsel vir sy hel8 
ryk, wat weI enige oorblyfs:els van plaaslike selfbestuur bevat, 
maar geen twyiel daaromtr.e,nt laat nie dat die oppergesag by 
hom en ministers van sy eie keuse berus. Die Hongaarse opstand 
vlam egter weer op, en die keiserlike leers word teruggeslaan. 
In sy nood wend Frans Josef hom om hulp na die tsaar van 
Rusland, en hierdie outokraat, bevrees dat 'n suksesvolle Hon
gaarse vryh.e,idsoodog die Pole tot verset kan aanspoor, stuur 
vir Paskiewietsj met 'n groat leer om die vlamme in sy sui de
like buurman se huis te help doodslaan. Intussen raak die Mag
jaarse leiers aan twis onder mekaar, en in hulle verdeeldheid 
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is hulle deur die aanstormende vyande oorrompel. In Augustus: 
1849 was die opstand oor, en verskriklik was die wraak van die· 
oorwinnaars. 'n Menigte van "di~ rebelle" is opgehang of 
doodgeskiet. Kossuth was een van die gelukkiges wat daarin 
geslaag het om oor die Turkse grens te vlug. Hy het later na, 
Engeland gegaan, ,en die geesdriftig8 ontvangs wat daar aan 
hom gegee is, het enigsins sy bitter teleurstelling versoet. 

Die val van Metternich het in Pruise en di~ ander Duitse 
state die demokratiese geesdrif, wat onmiddellik na die 
Februarie-rewolusie so ste.rk toegeneem het, geweldig laat toe
neem. In Berlyn vergader 'n groot volksmassa op 18 Maart 
1848 voor die koninklike paleis, en Frederich Wilhelm in sy 
benoudheid maak mooi beloftes, maar dieselfde dag nog bots. 
die arb eiders met die soldate, en die rooi rewolusievlam was· 
daar. Barrikades, stra,atgevegte - alles na die bekende model! 
Die koninklike strydmagte 'begin die oorhand te kry, maar' 
Frederich Wilhelm, diep ontsteld oor die bloedtonele wat voor' 
sy oe afspeel, volg 'n vers'Oenende politiek. Die troepe word op' 
sy bevel uit die. hoofs_tad verwyder, en 'n tydlank was die demo
krat:e daar baas. So woedend was prins vVilhelm, 'n jonger' 
broer van die koning, oor hierdie swak manier van met oproer
makers af te 'reken, dat hy 'op koninklike be.vel na Engeland 
gestuur is om uit die pad te woes en af te koel. Hy sou later
koning word en belangriker blyke van sy geloof aan die. mag 
van die swaard aan die wereld vertoOll. 

Die versoenende houding van Frederich Wilhelm was in
tussen meer die gevolg van vreesagtigheid as van 'n skielike 
bekering tot baie liberale insigte, en toe die keiser van Oosten
ryk dit begin regkry om die rewolusievuur in Praag .en Wene 
uit te doof, laat die Pruisiese koning hom die buitensporighede
van die Berlynse demokrate nie me.er geval nie. Hy benoem 
ministers, wat soos prins Wilhelm 001' 'Oproermakery dink, en 
met sy "ministerie van die reddende daad" herstel hy die orde 
in Berlyn. Kort daarna, Desember 1848, gee hy uit eie konink
like volmag 'n nuwe konstitusie aan sy land. Hy g,e,e sy rege
ringsmag nie prys nie, maar daar sou voortaan in die plek van 
die landdag twee kamers wees om hom 'Op wetgewende gebied 
te, help. Die lede van albei kamers sou gekies word, maar vir 
die eerste kamer sou die kiesreg van 'n aansienlike mienimum
vermoo afhanklik wees, terwyl vir die twede kamer die, beginsel 
van algemene stemreg sou geld. Hierdie grondwet is toe in die 
volg.e,nde jaar (1849) verder uitgewerk en het in J anuarie 1850 
die vorm en inhoud gekry wat dit vrywel onverander tot" in die 
groot wereldoorlog behou het. In Pruise was d~ar voortaan 
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'{wee wetgew.ende kamers: 'n "herehuis" (Herrnhaus) bestaan
·de uit adellike, benoemde en gekose lede, .en 'n "huis van afge
vaardigdes" hestaande uit volksverteenwoordigers volgens di.e 
:sogenaamde "drieklasse-stelsel" gekies; d.w.s. die kiesers is 
volge,ns besit in drie klasse verdeel :en elke klas het eweveel lede 
vir die laerhuis gekies. Dit spreek vanself dat die konserwa
tiewe elemente op hierdie basis altyd op 'n meerderheld in die 
'wetgewende kamers kon reken. Die koning behou natuurlik di.e. 
vetoreg, en hy regeer met ministers van sy eie keuse., wat in 
·die eerste plek aan hom verantwoordelik is. Die volg,ende regte 
en vryhede van die onderdaan in Pruise word egter uitdrukke
lik in die grondwet g.ewaarborg; die gelykheid van almal oor 
die wet, die godsdienstige vryheid, die leervryheid van univer
:sitere dosente, die vryheid van elke Pruis om in beeld, woord 
-of skrlf sy ')pienie te verkondig. 

Afgesien van Duits-Oostenryk, het die. Dnitse state 001' die 
algeme,en teen die helfte van die neentiende eeu grondwette 
gehad wat ewe liberaal en selfs meer liberaal as die Pruisiese 
was. Die Duitse liberalisme het uit die r,ewolusiejare met winste 
van blywende betekenis gekom. Die verwesenliking yan die 
nasionale ideaal van 'n ,eenheidstaat was daarenteen in 1850 
skynbaar weer so onbereikbaar StOOS ooit tevore. Hoe c1it gekom 
het dat die nasionale geesdrif van 1848 uiteindelik weer vrug
-teloos geblyk het, kan nou uiteengesit en verklaar word. 

§ 4. Die "Frankfurter Parlement." 

SOOS ons weet het die vooruitsigte van die Duitse nasio
-nalisme aan die begin van 1848 baie gunstig geblyk. Die groot 
byval waarmee die voorstel van Baden hegroet is, was tekenend 
van die gees van die tyd, en 'n belangrike eerste stap het gou 
gevolg. In Maart 1848 vergader die sogenaamde "voorparle
ment" in Frankfurt. Dit was 'n onoffisil(He byeenkoms van uit
staande nasionaliste, wat die idee van 'n Duitse parlement ver
-del' uitgewerk het, en die bondsdag sowel as die aparte staats
regerings het met twee belangrike voorstelle van hierdie "voor
parlement" akkoord gegaan, nl. dat 'n nasionale v.ergadering 
wat 'n ryksgrondwet moet opstel, in Frankfurt byeengeroep 
moet word, en dat die lede daarvan op die basis van ongeveer 
50,000 kiesel's per lid deur die Duitse volk gekies moet word. 
Dit het dan ook geheur, en op 18 1\'lei 1848 het die 586 afge
va-ardigdes in Frankfurt onder die voorsitterskap van Heinrich 
von Gagern hulle sittings begin. 

E'ers is 'n "prowisoriese sentrale mag" geskep. 'n P.opu-
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Hke lid van die Oostenrykse keiserlike famielie, aartshertog' 
Johann, is tot voorlopige rykshoof gekies en 'n verantwoorde
like ministerie is onder hom ingerig. Daarna is die volgende 
"grondregte.' , vasgestel: gelykheid voor die wet, godsdienstige, 
pers- en verenigingsvryheid, die jurie-stelsel met openbare 
hofsittings, ens., ens. l\1:oeiliker was dit om te bepaal hog die 
permanente organe van dio ryksregering sou ingerig word en 
wat huIle verhouding tot die aparte staatsr.egerings sou woes. 
In verband hiermee het dio :eienaardige posiesie van die koiser' 
van Oostenryk groot moeilikhede opgelewer en twee partye in 
die lewe geroep. Dit was duidelik dat daar vir Duits-Oosten
ryk geen plek in 'n sterk-aaneengevoegde Duitse ryk was nie, 
want keiser Ferdinand se nie-Duitse lande was groter van om
yang en ook wat bevolking betref as Duits-Oostonryk, en dit 
was natuurlik ondenkbaar dat hy sy verband mot hulle sou 
breek of selfs baie los ma.ak om met Duits-Oostenryk in 'n 
groot Duitse nasionale e.enheidstaat te tree. Daar ~as dus 
slegs twee moontlikhede: 'n l,os federasie van Duitse state met 
Oostenryk daarin of 'n sterk Duits-nasionale ryk met Ooste,n
ryk daaruit. Die "Groot-Duitse" party het die eerste verkies, 
die "Klein-Duitse" die twede. Die keiser van Oostenryk se 
kras onderdrukkingspolitiek in sy :eie gebiede en die feit dat 
hy in 1849 weer 'n uiters g.esentraliseerde regeringstelsel daar' 
ingevoer het, hot die oorwinning van die "Klein-Duitsers" in 
Frankfurt verseker. Dit het trouens hoe langer hoe. helderder 
geword dat die Oostenrykse regering, wat teenoor die groot 
Duitse nasionale saak taamlik koel gestaan het, aHeen daarop 
uit was om sy invloed in Duitsland te behou deur die aaneen-· 
sluiting van die Duitse state te verhinder. 

Tot die stigting van 'n heg-aaneengeslote Duitse ryk met 
'n sterk sentrale regering is dan uiteindelik besluit. 'n Ryks
parlement bestaande uit twee wetgew.ende kamers S'OU geskep· 
word - 'n "statehuis," waarin die aparte state as sulks ver
teenwoordig sou wees, en 'n "volkshuis," wat deur die: Duitse 
yolk op die grondslag van die algemene stemreg gekies sou 
word. Die omvang van die ryksgesa,g, wat gesamgntlik deur 
'n "ryksopperhoof" (keiser) en die wetgewende "huise," sou 
uitgeoefen word, sou groot wees ,en veral die volgende bevoegd
hede insluit: beheer van die hele buitelandse politiek van die· 
ryk, oppergesag oor die gesamentlike leer- en vlootmagte, be
slissing oor oorlog en vrede, beheer oor spoorwoo, :posterye en 
muntwese, hefting van algemene ryksbelastings .ens. AIle tus
senstaatse toIle in di~ ryk sou verdwyn, en die invoerbelastings 
sou natuurlik ook ryksaak wees. 
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'n Mlooi skema 'hie,rdie - op papier! Sou dit uitvoerbaar 
wees? SOU die state b.v. bereid wees om soveel van hulle soe
wereine bevoegdhede, prys te gee? Rulle standpunt hieromtrcnt 
is intussen nie eer,S duidelik getoets nie, want 'n veel meer 
brandende, vraagstuk het intussen oorhe:ersend geword, en om
dat dit onoplosbaar geblyk het, het die hele groot lugkasteel 
in yl lug verdwyn. Wie sou die ryksopperhoof wees? Na die 
uitskakeling van Oostenryk het net een moontlikheid oorgebly. 
Die koning van die enigste Europese grootmag in die toekoms
tige ryksv,erband, nl. Pruise, moes natuurlik die keiserskroon 
dra. Op 3 April 1849 is dit deur 'n de,putasie uit Frankfurt 
aan .B"rederich Wilhelm in Berlyn aangebied; en hy het dit ge
weier. 'n Man in sy posiesie met meer moed as hy kon die
aanname miski'en g,ewaag het, want vera,l met die oog op die 
keiser van Oostenryk en sy bondgenote onder die Duitse vorste, 
sou dit 'n groot waagstuk gewees het; maar buitendien hoe kon 
'n VOl'S soos Frederich Wilhelm, wat g.e.glo het dat hy sy konink
like gesag direk van Goa kry, 'n kroon uit die hande van 
volksverteenwoordigers jn ontvangs neem! In elk gevaI, hy 
bet geweie,r; en die nasionale Duitse ryk was weer niks meer as 
'n droom nie. Die vergadering in Frankfurt het nog' 'n paar 
maande in sessie gebly, maar die vrugtelose besprekings van 
'n magtd.ose Iiggaam v,e,rdien nie verdeI' ons aandag nie. Ons 
sal liewer hier, voordat ons voorlopig weer van Duitsland af
skeid neem, ons aandag gee aan 'n baie nugter en praktiese 
(ontwikkeling wat ons nog nie g,enoem het nie, maa,r wat des
tyds in die Duitse gebiede sy gang gegaan het, .en meer tot 
·die uiteindelike verwesenliking van die, nasionale ideaal bygedra 
l1et as al die gepraat in Fr:ankfurt. 

§ 5. Die "Zollverein." 

Oostenryk nie bygereken nie, het die Duitse Bond uit 38 
onafhanklike. state hestaan. Of die koninkryk Pruise nou ruim 
die helfte van hierdie gebied beslaan het, en twintigmaal so 
-groot as die twintig kleinste staatjie,s was, het aan die afson
derlike soewereine bevoegdhede van die state, en staatjies niks 
afO'edoen nie' :en elkeen het b.v. die, reg gehad om op sy eie 
gr~ns invoerbelastings te hef. Op die duur sou so 'n toestand 
in elk geval die ekonomiese lewe erg helemmer het, maar n.amate 
,die toepassing van stoomkrag in fabrieke 'n versnelde Indus
triele tempo moontlik gemaak het en die aanle van spoorwee 
moes oorwc,eg word, is die verwydering van die tussenstaatse 
tolgrense as 'n dringende noodsaaklikheid gevoel. 
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Pruise het hierby die voortou gevat -:- om twee redes. In. 
die eerste plek het die deeglike Pruisiese administrasie as van
self die inisiatief gene em om die veelheid van tolgrense, wat 
baie administratiew,e moeilikhede veroorsaak het, te probeer 
verminder; 'en in die twede plek wa·s die Duitse verkeersvraag
stuk vir Pruise, weens sy eienaardige vorm 'en ligging, van be
sonder veel belang. Die lmninkryk het in die ooste van Rus
land gegr.ens, in die suide aan Oostenryk, in die weste aan 
Frankryk, Belgi1e en Holland; dit was la.nkuitgestrek, en die 
westelike provinsies was voor 1866 deur ander vorstendomme 
heeltemal van die orig,e Pruisiese lande afgeskei. As ons hierby 
nog daaraan dink dat al die groot waterwee wat die Duitse· 
binneland na· die weste en noorde met die see v.erbind, reeds i.n 
1815 deur Pruisiese gebied gegaan het, dan salons begryp 
waarom Pruise juis so he.gerig was om die tussen-staatse to 1-
grense uit die weg van die vry handelsverkeer te ruim. 

In 1818 kom op aandrang van Maassen, die hoof-helastings
beampte, 'n nuwe Pruisiese tolw,et tot stand. Dit het die hele 
stelsel van invoerbelastings in Pruise baie vergemaklik en, wat 
nog belangriker was, die moontlikheid geskep dat ander state,. 
M hulle dit verkies, binne die Pruisiese t·olgrense kon gebring
word. Die beginsel wat neergele is, was baie eenvoudig en 
liberaal; 'n staat wat sy tolgrens ten opsigte van Pruise ophef, 
kry per kop van sy bevolking, na aftrek van invorderingskoste, 
net soveel uit die alg.emene invoerbelastings as Pruise per kop· 
van sy bevolking behou. In 1819 het die staatjie, Schwarzburg
Sonderhausen, op hierdie basis 'n tolunie met Pruise aange
gaan, en dit was die he.gin van die groot "Zollverein," waaraan 
in 1,851 al die Duitse state, met die uitsondering van Oostenryk, 
behoort het. Sonder veel moeite is hierdie gunstige toestand 
nie bereik nie. Dit het tien ja·ar geduur, voordat 'n ander 
staat die voorhe.eld van Schwarzburg-Sonderhausen. gev·olg het,. 
en daarna was Saksen en Beiereelk apart besig om in verset 
teen Pruise hulle eie tolunies op te rig ,en uit te brei. 

Die keiserlike regering in Wene het alles in sy vermoe 
gedaan om die uitbreiding van die Noord-Duitse tolunie na. 
die sui de toe te keer en om die Suid-Duitse state ekonomies met 
Oostenryk te verbind; vandaar veral die lang tyd wat moes: 
verbygaan, voordat die "Zollverein" sy natuurlike omvang 
gekry het. Die Oostenrykers kon egter slegs halwe maatreeIs. 
voorstel, want aan die eenkant was duidelik dat al die gebiede 
onder die Oostenrykse kroon nie in 'n groot Duitse t·olunie 
kon gebring word nie (hulle belange was te afwykend), en aan 
die ander kant wou die keiser juis sy eie lande vaster aanme-
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kaar knoop. Buitendien was die Duitse sta.te, afg,esien van 
Oostenryk, op die noordelike en westelike handelswee (die Ryn r 

die Elbe, ens.) aangewys. ,Pruise het dus geseevier en nie aIleen 
die gebied van die latere Duitse ry:k ekonomies verenig nie, 
malar ook daardeur 'n vaste fondament vir die to:ekomstige poli~ 
tieke vereniging gele. Motz, 'n Pruisiese minister, het reeds 
in 1829 dit as sy oortuiging uitgedruk dat die "Zollverein" 
onvermydelik toenadering en eenheid oak op politieke gebied 
tot gevolg sou he, en 'n Duitse digter het omtrent twintig jaar' 
later die wyer betekenis van die opheffing van die tolgr~nse 
ongevecr as volg ,besing: 

"Gemmerkoekies, lappe, kase, 
Peper,skere, pype, bier, 
Poppe, sout, tabak en glase, 
Stew:els, koeiC', seep, papier! 

En jul' ander heerlikhede! 
Dankend loof ons julIe kra.g! 
,\Yat goon gees ooit hier benede 
Heg kon kry, het jul.' volbrag! 

Want jul' het 'n band geslingcr 
Om die Duitse vadel'land; 
En am harte te 'varenig 
Kom goon Bond by ,hierdie Band." 

Die kragtelooe Duitse Bond (hondsdag en bondsraad) het 
illtussen bly- voort,besta.an, en Oostenryk het sy (}orweende 
posiesie daal'in gehandhaa f. 

Duitsland tree dus op slot van sako met belangrike en bly
wende oorwinnings op liberaal-konstitusionele en nasionale ge
hied die twede helfte van die neentiende eeu in. Laat ons nou 
si:en of dit ook in Italie, waar liberalisme en nasionalisme ewe
eens hand aan hand gegaanhet, die geval was. 

§ 6. Opstande in Italie. 

Die Februarie-rewolusie het onmiddellik die smeulendb 
Italiaanse ontevredenh:eid aan brand gesteek. In Venesie en 
l\1ilaan, hoofsetels van die Oostenrykse bewind in Italie, breek 
in 1\I1aart 1848 opstande uit, en Karel Albert, koning van Sar
dienie, marsjeer sondeI' voorafgaande oorlogsverklaring met 'n 
leer 001' die grens van die Oost:enrykse gebied am sy rasgenote 
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°in hulle verset teen die uitlandse dwinglandy te steun. Die 
koninklike huis, wat hier in die persoon van Karel A}bert op 
die toneel verskyn, was reeds geruime tyd deur sy besit van 
Savoie en Piedmont (naas Sardienie) in Noord-Italie vasge
wortel, en die oe van baie Italianers was OJ) die eg-Italiaanse 
koning van Sardienic gerig in die hoop dat hy met sy swaard 

o<en onder sy septer die nasionale ideaal sou verwesenlik. Maz
zini, hoewel republikeins-gesind, het na. die mislukte rewolusies 
van die jare '30 hom openlik daartoe aangespoor. Karel Al,bert 
wou eel'S nie na die nasionale lokstemme luis,ter nie, want hy 
het groot respek vir die militere mag van Oostenryk gekoester, 
maar toe die rewolusievuur in 1848 s:e]fs rondom die keiserlike 
troon in "T ene brand, en die gehate en gevreesde Nletternich 
na Engeland moes v]ug, het hy kans gesien om die oproerige 
Italiaanse provinsies van clie Oostellrykso juk los te maak; en 
so versikyn hy dan in April 1848 onder uithundige gejuig in 
1\1ilaan. Hy kry ook die ondersteuning van Garibaldi, die be
roomdste Italia,anse vryheidsheld. 

Hierdie interessante persoon was een van die jong onder
steuners van Mazzini, wat in 1834 Italie moes verlaat. Hy het 
sedert die tyd in baie lande rondgesrwerwe. Hy was o.a. 'n 
tydlank dieadmir:aal van die v]oot van Monte Video in Suid
Amerika. In 1848 keel' hy natuurlik dadelik terug na Italie 
l'n word die aanvoorder van 'n kommando vrywilligers. Die 
Haliaanse patriotte behaal in die begin 'n pa,ar oorwinnings 
teen die Oostenrykse troepe, en in Junie 1848 word Karel Albert 
tot koning van Noord-Italic uitgeroep. Die glorie was egter 
haie kort van duur. Die nasionale .g:eesdrif het hier weer meer 
rumoerig as standv,astig geblyk, en die Oostenrykse bevelvoer
del', maarskalk Radetz'ky, 'n kragtige ou 'Oorlogsman van 001' die 
tagtig jaar, 'het deur sy groot oorwinning by Custozza (Julie 
1848) die opstand in Noord-ltal~c die kop ing:eslaan. Karel 
Albert het vinnig na Piedmont geretireer, en ten gunste van 
sy seun, Viktor F;manuel, afst'and van die kroon van Sardienie 
gedaan. Hierdie· jong VOl'S, van wie ons nog ve:el sal hoor, het 
'n verstandige en verligte bewind gevocr en die liberale kon-

o:stitusionele regcringsYorm (pal'lement met vel'antwoordelike 
ministers), wat sy vader teen die sin van Oostenryk ingevocr 
het, verdeI' ontwikke1. 

In die tusscntyd was daar ook opstande in die kerkstaat 
en die konillkryk van Napels-Sisielie. Die pous, Pius IX (Pio 
Nono) het nogal vir baie liberaal deurgegaan, en daar was 
nasionaliste 'Wat gehoop het dat die eenheid van Italic onder 
hom tot stand sou gebring word, - ('n onuitvoerbare wens, 
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want hoe kon die geestelike hoof van die hele Rooms-Katolieke· 
kristendom, al was hy dan oak gelyktydig die wereldlike heel'
van Rome, ooit die nasionale VOl'S van 'n verenigde Italie wees?) 
- maar hy en sy liiberaal-nasionale vriende het in hierdie tyd 
leEk gebots. Garibaldi, in Noord-Italie versl3!an, kom met sy 
vrywilligers die oproerma:kers in Rome' steun. Pio N ono moes, 
na Gaeta vlug, en sy banvl'O:ek het nie verhinder dat 'n Homeinsc 
republiek in die Ewige Stad uitgeroep is nie. Groot was weer 
die gejuig, en die aan'koms van lVlazzini het . die geesdrif nag 
hoer l<a,at styg; maar ook hier het die vreugde nie lank aangehou 
nic. Onisteld 001' die ibelediging die Heilige Vader aangedaan,. 
spring die groat Rooms-Katolieke state, Oostenryk, Spanje en 
l~lrankryk hom by, ·en die pas gekose Franse president hehaal 
sy eerste Napoleontiese triomf, toe 'n Franse leer in 1849 Rome
vir die pous in hesit neem. Lodewyk Napoleon het na die terug
keer van Pius IX die Franse garnis'Ocn tot ~y verdere verdedi,.· 
ging daar gelaat en 3:8 die hesondere beskermer van die troon 
van Sint-Pieter sy eieaansien in Europa en onder sy volk pro
beer y-ersterk. 

Ook in Suid-Italie. was dit gou uit met die oproermakery .. 
Koning Ferdinand II van Napels-Sisielie was goen Radetzky 
nie, maar so swak was by al hulle lawaaierigheid die verset van 
sy rebellerende onderdane, en met soveel wreedheid en verwoes-
ting het hy teen hulle opgetree, dat die vrede van die dood en 
agteruitgang in die ibegin van 1849 in 8y geteist·erde lande ge
heel'S het. 

Treurig W3!S dus die vooruitsigte van die Itali'aanse patriotte 
in 1850. H ulle leie1's was verban; die ou kncgskap weer inge
yoer; dieou v:erdeeldheid hestendig. AUeen vanuit die noord
westelike hoekie van die vaderland het 'n flou skynsel van hoop 
geskyn; en Jong-Italie koester nog sy vrJiheidsdroom en rig 
meer en meer 8y oog op Viktor Emanuel, die jong Koning wat 
in 8y klein stukkic van Italie sy 'onderdane met die seeninge 
v,an die vryheid gelukkig maak, en wie se naam 'n voorbode van 
oOI'winning en redding skyn te \Vces. 
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LIBERALE HEERSKAPPY IN ENGELAND. 

§ 1. Die "Reform" -wet. 

Karel X het in 1830 die kroon van Frankryk verloor, nie 
-aJleen omdat hy met absolute koninklike volmag wou regeer 
nie, maar omdat hy die volmag teen die belange van di:e middel
-klassc wou aanwend, en hulle het sy troon omvergegooi en die 
bewind hl die hande gekry. In Engeland het in hi:erdie tyd 'n 
-so'Ortgelyke versikuiwing van politieike mag plaasgevind, _. die 
·g·evo1g in die eer8Jteplek van die toenemende versterking van die 
Engelse derde stand deur die Industrie1e Omwenteling en in 
-die twede plek van onderlinge verdeeldheid in die geledere van 
die Tories. Teen die end van die jaar '20 was daar baie onder 
hulle wat gevoel het dat die geroep om hervorming nie op die 
duur geminag I"k!an word nie, en Canning, hulle leier, was werk-
1 ik in beginsel ten gunste van versigtige wetgewing om be
~taande politieke en ekonomiese misstande te verhelp. Hy het 
·ongelukkig in 1827 gesterf, maar sy volgelinge, die "Cannin
'gites," het hulle invloed uitgebrei. 1\{:et des te meer krag kon 
·die \Vbigs, onder leiding ,ran lord Grey en lord John Russell, 
vir "Reform" intree, en na die suksesvolle Julie-rewolusie in 
Frankl'yk \\-"as hulle oorwinning versekel'. 

In November 1830 vergader die Britse parlement, en lord 
rGrey gee aan die hand dat die ministerie sy aandag aan 'n 
verandering van die kieswette mo:et gee. Die eerste minister, 
die hertog van v.,1 ellington, weier en se verder: "As ek vir die 
eerste keel' 'n vorm van wetgewing vir die land moes skep, dan 
:se ek nie dat ek een ikon tot stand bring so'os ons nou besit nie, 
want die menslike natuur is nie daartoe in staat om dadelik so 
'n uitstekende peil te bereik nie, maar ek sou na die hoe ideaal 

.strewe ! ') lIy wou van parlemente.re hervol'ming niks hoor nie; 
.die bestaande stelsel was vir hom ongeveer perfek. En hoe was 
,dit eintliik '? Uit 'n bevolking "an 22,000,000 in 1820 het sowat 
400,000 mense srtemreg gehad, en die groot grondhesittel's, wat 
reeds deur die hoe eiendomskwalifikasies bevoordcd was, het 
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'Ook nog van die sogenaamde "Rotten Boroughs" geprofiteer. 
Die kiesafd/~lings was nl. nie volgells die aantal kiesers ingedeel 
nie, maar het uit 'n verouderde lys van bevoorregte plekke en 
wyke bestaan. So het b.v. "Old Sarum," waa.r geen huis meer 
gestaan het nie, en Gatton, waar slegs 'n houvallige murasie 
()orgebly het, elk twe:e lede na die ,parlement gestuur. Die be-
110eming tot volksverteenwoordigers was vir 'n baie groot deel 11l 

die hande van die ,~County gentlemen," wat baie kiesafdelinQ,'s 
totaal in hune besit had en in nog meer die sogenaamde kiesers, 
wat in die opcnbaar hulle stemme moes uitbring, op allerhande 
maniere kon helnvloed. Die perfelrte wetg'mvende stels:el van 
Wellington het nog verder beteken dat groot industrie-stede 
soos Birmingham en Nlanchester nie die reg gehad het om 'n 
enkele lid na die parlem:ent te stuur nie. "Vanneer ons die 
"Groot Hertog" as 'n bewonderaar van so 'n stelsel leer ken, 
dan sal dit ons ook nie verbaas om te verneem dat hy vir 
Karel X in 1830 tot sy mislukte staatsgr:eep aangemoedig het 
nie. 

\Vellingtoll se anhvoord aan Grey het sy val beteken. Die 
"Canningites" stem met die opposiesie in die meerde:vh:eid, en 
hy moes heclank. Grev vorm nou 'n kahinet en neem o.a. vir 
l~rd Palmerstone, 'n u"itstaande jong- "Canningite," as minister 
van buitelandse sake daarin op. In die internasionale politiek 
het hy \veldra 'n baie groot r01 begin speel, maar toe die parle
ment in 1831 weer vergader, was die "Reform Bill" die alles
oorheersende saak. Lord ~Tohn Russell het dit ingedien. Hierdie 
jong edelman het reeds as opposiesie-lid verbeteringsmaatreels 
deur die parlement gekry. Hy was b.v. grotendeels daarvoor 
verantwoordelik, dat die ,,rl':est') - en "Corporation" -wette, 
waarvolgens aUeen lede v'an die Engelse Episkopaalse staatskerk 
parlementslede kon wees of staatshetrekkings kon beklee, in 
1829 opgehef is. Hy het hierdeur reeds 'n groot diens aan die 
Engelse middelklasse, onder wie daar baie Wesleyane en l\leto
diste was~ bewys. Hy sou nou 'n pogiIlJg aanwend om deur 'n 
verbeterde kiesrwet 'hulle tot die politieke mag in die l,and te 
maak Sy voorstel was: om 60 "rotten horoughs," wat deur 119 
lede verteenwoordig was" as kiesafdelings uit te vee, om van 4fj 
ander, wat twee lede elk had, die helfte van huUe verteenwoor
digers weg te neem, om die nuwe beskikbare setels aan digter
bewoonde dele, o.a. die onverteenwoordigde stede, te gee, en om 
die kieskwalifikasies te verminder. 

Die Tories was nog altyd in die meerderheid in die volks
raad (House of Commons), en selfs die gematigdes onder hune 
het Russell se wetsontwel'p as so rewolusioner en gevaarlik be
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skou, dat dit afgestem is. 'n Nuwe verkiesing het plaasgevindr 

en soos in die verlede reeds meermale die geval gewees het, het 
die verouderde kiesstelsel nie belet dat die geroep om "the Bill, 
the whole Bill and nothing but the Bill," waarin 'n besl iste eis 
van 'n groat mecrdcrheid van die yolk duidelik gehoor kon 'word 
by die eleksies die deurslag gee nie. 

In die nuwe volksraad het die Whigs 'n enormc meerder
heid gehad, en die wetsontwerp is maklik aangeneem; maar nou 
moes di:e hoer wetgewende liggaam, "the House of Lords,)} 
die eintlike bolwerk van die adellike gnmdbesitters, dit nog be~ 
handel. Die hoe here het dit sondeI' omwee verwerp. Geweldig 
was toe die opwinding in die land. In die hog-in van 1832 sit die 
laer huis elit weer deur, maar die lords SltUUI' dit so gewysig 
terug, dat dit nie meer aanneemlik was nie. l--lord Grey kom nou 
.met 'n dreig-ement. Hy sal die koning vra om vyftig nuwe lords 
to maa'k, wat 'n me:erderheid vir die "Bill" ook in die hoe1' huis 
sal vel''.'lkaf. Sou die koning (hy was 'n onbeduidende VOl'S, 

vVillem IV) gewillig wees om dit te doen ~ Konstitusioneol moes 
hy die advies van sy minister~ volg, maar da,ar was net 'n kans 
da t hy sou weier. Hy het hom egter skoorvoetend gereed ver~ 
k]aar om die konstitusionele we:g te volg; en \Vellington en sy 
trawante moes tou-opgooi. Om te verhoed dat 'n skare van 
splinternuwe lords onder hulle verskyn, besluit hulle om die 
ontwerp nie meer te opponcer nie, en OJ) 'I J unie 1832 het die 
koning syhandtokening daaronder g:esit. In sy finale vorm het 
die "Reform" -wet 41 ou kiesafdelings afg'eskaf en van 30 'n 
Ed elk weggeneem. Die getal kiesel'S is met omtrent 'u ha1£
miljoen vermeerder. Teen die end van die jaar 1832 het by dia 
eleksies g'eb1yk dat die liberale, sOOoS die Whigs hulle nou gc
noem het, onder die nuwe 'ldesstelsel 001' 'n geweldige meerder
heid beskik. Die eertyds magtige Tory-party was gehreek. Hrulle 
het oak hulle onpopukere naam vel'ander en konserwatiewe ge
word, maar dit sou haie j.are dUlll', yoordat hulle hul politieke 
jnv]oed sou tL'rug'\ven. Vir m2er as 'n gesl.ag sou die 1ibe1'a1e, 
met slegs kort tussentydjies van kon~erwatiewe bewind, die 
dominel'ende party in dio lae1' huis wees. Die heerskappy van 
die B1'itse middelstand was gev:estig. In J:i1 rankryk moes dit 
deur 'n rewolusie verkry word. Die gesonde en geoefende poli
tieke verstand van die B1'itse r:eg(~1'ingstelsel het hierdie groot 
omslag langs ~uiwer konstitusionele weg laat p1aasvind. 

§ 2. Herv'ormings. 

Vie lang tydperk van liberale opperheerskappy (1830-
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1866) word in d~e ,e~rste plek deur verderc hervormings geken
merk. In 1833 IS dIe wet tot afskaffing van slawerny in die 
Britse ryk deurgevoer. Die ideaal van Wilberforce was ver
wesenlik. Stanley, die ministe.r wat vir hierdie wet verantwoor
delik was, het veral sy oog op die Engelse Wes-Indies'8 planta
sies gehad, waar onmenslike mishandeling van slawe nie. besonder 
ongewoon was nie, 'en onder die aansporing van die fllantrope 
het hy hom gehaas om aan die hele hemeltergende stelsel 'n end 
te maak. Dis jammer dat hy so haastig was; dat hy hom b.v. 
net drie weke gegun het 'Om die saak in sy besonderhede te, be
studeer en sy wet op te ste1. Anders kon hy miskien ontdek 
het dat die slawerny in Suid-Afrika van 'n ander aa,rd was, en 
dat 'n meer geleidelike ,e.mansipasie-politiek hier gevolg kon 
word. Dis egter twyfelagtig of selfs meer oorweging hom tot 
verstandiger insigte met betrekking tot Suid-Afrika sou g,ehring 
het, want die filantropi'ese k'oors het na 1830 baie hoog geloop 
in Engeland. Die feit dat die Britse pa,rlem,ent die enorme som 
van £20,000,000 vir skadeloosstelling gestem het, bewys op 
watter hoe sledelike en idealistiese, basis hierdie vraagstukke be
handel is. Die Britse publiek het hom daarby op 'n onselfsug
tige standpunt gestel, maar mense wat in 'n se1iv,e,rheffende 
gloed van onselfsugtigheid handel end optree, is dikwels juis 
blind teenoor redelike a,rgumente wat nie met hulle opvattings 
ooreenkorn nie. 

Die eers1:8 wet om fabriekswerkure te beperk (kind,e.rs 
Dnder dertien jaar tot ag uur per dag; kinders tussen dertien en 
agtien twaalf uur per dag), is ook in 1833 aangeneem. Lord 
Shaftesbury het op dile gebied van sosiale he.rvorming die vO'or
tou gevat, maar hy het nie sov,e,el geesdriftige ondersteuning 
800S b.v. Wilberforce gekry nie. Die, besittende middelstand h(·t 
aan vryheid geglo, maar ook van vryheid vir hulself om hulle 
fabrieke na eie goedvinde te drywe. Eers in 1847 is 'n twaalf
uurdag (6 v.m. t'Ot 6 n.m.) met twe.e, uur tussenin vir maaltye 
vir fabriekswerkers ingevoer, en die woningtoestande van die 
arbeidende klasse het oor die algeme,en sleg gebly. 

Die hervormings van die groot liberale tydperk was dan 
ook in die Britse eilande deurgaans mee,r bereken om onnodige 
dwang af te skaf as om nuwe dwang, al was dit dan ook in 
belang van 'n onderdrukte klas, in te voer. Vleral op ekono
miese gebied het die leuse, la·issez fair,e, geg-eld. "Die staat moet 
ni·e die ekonomiese lewe deur kontrolerende wette of belastings 
in sy vrye ontwikkeling belemmer nie; volg die groot grondbe
ginsel deur Adam Smith neergele, nl. dat ongehinderde kompe
tiesie di'e natuurlikc fondament van volkswelvaart is; verwyder 
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dus al die wette wat handel en industrie op enige manier bind;: 
maar dan, basta!" 

Dit was die leer van die sogenaamde "l\Ianchester School," 
wat vaal' di'e middel van die eeu die hele Britse ekonomiese 
politiek beheers en lank daarna sy opperheerskappy hehou het. 
Die stigters van hierdie "skool" was Richard Cobden en John 
Bright, en hulle eerste aanval was te,en die koringwette gerig. 
'n Vereniging, die "Anti-Corn-Law League," is in 1838 in 
l\:Ianchester deur hulle in die lewe geroep, met die doel om die.· 
invoerbelastings op koring afgeskaf te kry. Daar was natuurlik 
van die kant van die grondbesitters v'eel opposiesie teen hierdie 
beweging, en in 1841 is 'n liberale ministerie as gevolg van sy 
poging om die koringw.ette in die rigting van die, "Manchest'er 
School" te wysig, verslaan; maar selfs die volgende konserwa
tiewe regering onder sir Rohe,rt Peel, het dit verst an dig geag 
om 'n gematigde vryhandel-politiek te volg en die invoerbelas
ting te verminder. Hieroor het weI 'n skeuring in die konser
watiewe party gekom, en Benjamin Disraeli het as leier van die 
proteksioniste opgang begin maak (beroemd is sy steek aan 
Peel: "Jy het die Whigs gevang toe hulle aan baai was, en 
jy het met hulle kler,~ weggeloop"); maar Peel het hom nie 
laat afskrik nie. Hy was eindelik oortuig dat 'n groot meer
derheid van die Britse volk die algehde afskaffing van die 
k'oringw,e,tte verlang,en in 1846 het hy dit deurgevoer. 

Dit was 'n groot oorwinning vir die industriele klasse, wat 
nou nie m'eer gedwing sou word om vir die grondbesitters en 
boere se ontwil duur brood te eet nie; en te,wens was dit 'n 
bewys van die oorheersende invloed wat hulle in di'e politiek 
ve.rwerf het. Lord John Russell, wat na die val van Peel in 
1846 as leier van 'n liberale minist'erie aan die bewind gekom 
het, het in 1849 die laaste proteksionistiese oorblyfsel van die 
Britse w,e,tboek verwyder deur di'e herroeping van die N awiga
siewet, die skepping van Cromwell. Die Britse skeepvaart was 
reeds lank so oorheerS'end in die wereld, dat dit die beskerming 
van hierdie verouderde maatr.eel nie meer no dig had nie, 011 -vjr 
die Britse industrie was di'e voortbestaan daarvan nie voordelig 
nie. 

So het die vryhandelaars dan teen die middel van die eeu 
hulle wense vervul gesi'en. Brittanje was 'n land wat sy deure 
vir die wereld oopgegooi het, aan sy eie produkte bo die van 
ander lande. geen voorkeur gegee het nie, die skepe van ander 
werelddele in sy hawes welkom geheet het - en nie aIleen di'e 
skepe nie, ook die mense van oorsee, daaronder gevlugte konings 
en tiranne en verbanne vryheidshelde! In hierdie gees is die 
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eerstc. groot wereldtentoonstelling in 1851 in Londen gehou. 
Die "Crystal Palace," die ontsaglike gebou van glas en staal, 
wat die merkwaardige versameling> van artiekels uit baie wereld
dele, waaronde.r die produkte van die Engelse industriele om
wenteling 'n ereplek ingeneem het, onder sy hoe, deursigtige 
dak gehuisves het, is in sigsielf destyds heskou as 'n wonder
werk van Britse tegniese vernuf. nit was 'n triomf vir die 
Britse industrie en die laissez fmire-politiek van die. liberal-e, 'n 
triomf ook vir die man wat die voortou by die hele onderneming 
gevat het, nl. prins Albert, die egg'enoot van koningin Victoria. 

Ons salons herinner dat sy in 1837 die troon bestyg het. 
In prins Albert het sy 'n verstandige en edelmoedige le.wens
gesel en raadgewer gekry. Hy was 'n lid van die Duitse vorste
like huis van Sakse.n-Koburg. Hy en sy jong vroutjie was baie 
gelukkig saam; hulle huislike lewe was 'n toonbeeld van opge
wekte pligsbetragting en deug; en veral die Engelse middel
klasse, onder wie fatsoenlike huislikheid hoog aangeskryf was, 
het in die koninklike. famielielewe hulle eie ideale weerkaats 
gesien, en was des te sterker daarvan oortuig dat Engeland na 
1830 die regte koers ingeslaan het. 

Die "Crystal Palace"-tentoonstelling moet ook as 'n teken 
van die gees van die tyd opgeneem word. Internasionale toe
nadering was in die lug. Die rewolusiejare was v.e,rby; sedert 
1815 het Europa geen groot 'Dorlog geken nie; en die verkeer 
binne die .eie land en met ander lande het met reusespronge 
bewoners van verskillende dele van die. Britse eilande, asook 
tussen Brit, Fransman, Amerikaner, Duitser, ens., moes onver
mydelik volg. In 1850 was die seereis tusse.n Engeland en 
Amerika, as gevolg van verbeterings in die gebruik van stO'Dm
krag, tot dertien dae afgebring, en verskillende. Britse, Europese 
en Amerikaanse stoomskip-maatskappye was besig om landp 
nader aan mekaar te bring. Ook van die telegrafie, wat in 1837 
deur 'n Amerikaner, Morse, vir die praktyk bruikbaar gemaak 
was, en daarna so 'n vinnig.e. uitbreiding en ontwikkeling onder
gaan het, dat b.v. in 1850 die Britse telegraafstelsel met die 
Europese deur die legging van 'n ondersese ka"bel tuss.en Dover 
en Calais verbind is, kon veel verwag word. Selfs die fotografie, 
in 18318 deur 'n Fransman, Daguerr.e., ontdek, sou meehelp om 
die skeiding wat deur afstana veroorsaak word, minder sterk te 
maak .. Geweldig was natuurlik die uitwerking van die spoorwee 
op him-die gebied. H ulle. uitbreiding, nie alleen in Engeland 
nie, maar ook veral in Frankryk, Duitsland en die Verenigde 
State van Noord-Amerika het vinnigvoortgegaan, en die groot 
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na.sionale spOOl'weg-stelsels: wat later selfs internasionaal S('11 

word, was in aanbou. 
Van besonder veel betekenis vir nasionale ve1'2niging en 

omgang "vas dan nog die pen.nie-pos. 'rot 1840 was die posgeld 
vir briew.e., ook in Engeland, baie hoog, n1. van een sjieling tot 
tW'2e sjielings en selfs meer vol gens afstand, en die ontvanger 
moes die porto by afiewering betaal. Wie nie g.e1d het nie, kry 
nie sy brief nie. Oit het ecnmaal in die teenwoordigheid van 
Coleridge me.t 'n arm meisie gebeur in Noord-I~ngeland, en uit 
jammert·c betaal die digter die posgeld, maar toe die briefdraer 
weg was, blyk dit dat sy milddadigheid onnodig gewees het. In 
die koevert was geen brief nie, en die boodskap was reeds oor
gebring, want omdat sy di'2 hoe tarief nie kon bekostig nie, het 
die meisie 'n afspraak met haar broer gehad dat hy tydens sy 
verhlyf in Londen haar af-en-toe so 'n koev.e.rt sou stuur om 
te wys dat hy nog gesond is. Coleridge het hierdie gebeurtenis 
aan Howland Hill, 'n hoe posbeampte, meeg.edeel, en dit word 
beweer dat hy daardeur bewecg is om ernstig na te dink 001' 

die moontlikheid van 'n goedkoper sisteem. Hoe. dit ook mag 
gewees het, op aandrang van Hill is in 1840 die pennie-pos in 
Groot-Brittanje ingevoer, en deur die nuw.e. stelsel van posseels 
was dit moontlik om die porto vooruit te beta-al. Die eksperi
ment het 'n skitterende sukses geblyk, want nou kon di.e armste 
man 'n brief bekostig, en die posverkeer het so 'n omvang ge
kry, dat dit baie penni.es meer opgebring het as die enkele 
sjielings van vr08er. Ander lande het weldra die voorbeeld van 
Engeland binne hulle eie grense gevolg; en die Engelse liberale 
het 'n rede te meer gehad om daarvan oortuig te wees dat hulle 
hecrskappy, nie alleen in Uroot-Brittanje nie, maar selfs vir 
die wereld in die algemeen g'2luk en voorspoed gebring het. In 
baie opsigte het hul reg gehad, maar daar was ook ernstige 
skadllsye aan hullc. bewind. 

§ 3. Ontevredenheid en EUende onder die Vierde Stand. 

Die politiek van ZClissez fCt1ire het die fabrieksbesitters be
voordeel, maar was nie altyd bereken om die lot van die arbei
deI'S te verbeter nie. Die volg·:.mde beskrywing van die arbei
del'sbuurt in l\lanchestel' teen die middel van die neentiend,~ ceu 
gee OIlS ~n indruk van die ellende waal'aan baie van huU.e bloot
gestel was: "In 200 vas-aaneengeboude huisies woon 4,000 
mense. Die huisies is oud, vuil en van die kleinste soort, die 
strate ongelyk, ongegTuis en sondeI' afvoerslootjies. 'n l\:Iassa 
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afval ,e.n vuilnis Ie orals rond. Die lug word deur die stank 
van die strate en die rook van die fabrieke verpes en verduister. 
Dit krioel van vroue en kinders, wat so vuil is as die varke wat 
op ashope ,ein in modderpoele ron dIe. In elkeen van hierdie 
huisies, wat hO'ogstens uit 'n solder, twee kamers en 'n onder
aardse kelder bestaan, woon gemiddeld 20 mense." 

V an 'n ander berigg.e.wer verneem ons dat 'n tiende van 
die bevolking van :Manchester in onderaardse kelders gewoon 
lwt, en dat in dit' ;vnerhnnrtcs van Londen en ander groot ste.de 
soortgelyke wantoestande geheers het. Om twee famielies mi t 
hulle kinders, groot en klein en van albei geslagte, in ,e,en kamer 
gehuisv'es te vind, was niks buitengewoons nie. Verder word 
ons meegede.el dat teen die jaar 1840 in Leeds een kind uit 
41 onderwys ontvang het, in Birmingham een uit 38, in Man
chester een uit 35 en in Londen een uit 27. In die EUI'opcS'e 
fabrieksentrums was die toestande nic bete.r nie, maac van 
Engeland was dit onbetwisbaar ook waar "dat die stoomma
sjien, wat m'eer as die filantrope daartoe bygedra het om die 
slaw,e,rny af te skaf, 'n slawerny van 'n ander soort in die plek 
da,arvan laat opkom het.' J En teen hierdie slawerny, die eileude 
van die Vierde Stand, het selis die bevoorregte Eng,else middul
klasse in die tyd van hulle opperheerskappy nie veel uitgerir~ 
niei • Die verbeteringsproses het weI ook op hierdie gebied sy 
gang gegaan, die werk- en woontoestande van die arb eiders is 
langsamerhand meer onder staatst'oesig gebring, en groter geld. 
somme. is deur die regering vir die onderwys beskikbaa,r gestel 
b.v. £100,000 in 1847 vergelyk met £20,000 in 1833; maar die 
skoolwes,e was nog altyd onder kerklike of privaat beheer. Die 
idee dat die staat as sulks die onderwys van die. volk moes be
hartig, het in lande soos Frankryk en Duitsland reeds groot 
v'ooruitgang gema,ak, maar in Engeland het die regering slegs 
'n bietjie, steun daarby verleen. Die grondbeginscl van so min 
staatsinmenging moontlik in die sogenaamde privaat aangekent
hede van die burger, is ook op hierdie gebied gehandhaaf. 

Onder sulke, omstandighede is dit begryplik dat die armoed
lydende en, vir 'n baie groot deel, ongeleerde arbeidersmassas 
in 'n onheilspeUende ge.estestoestand verkeer het. H ulle wou 
meer politieke mag in hulle handc kry om hulle posiesie te 
verbeter, ,e.n teen di'e end van die jare '30 is die sogenaamde 
"People's Charter," waarin hulle eise uiteengesit is, opgeste1. 
Die s'es punte daa,rin was: (1) jaarlikse parle,mente, (2) alge
mene manlike stemreg, (3) gehcime stembriefies (onder die 
"Reform" -w,e.t het die keuse van parlementslede nog in die 
openbaar geskied), '( 4) vasstelling van alle kiesafdelings volgens 
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dieselfde bevolkingsyfer, (5) afskaffing van besitkwalifikasi'es vir 
parlementer,e, kandidate, (6) betaling van parlementslede. 

In 1839 is hierdie "Charter" deur groot arbeiderverga
derings gesteun en in die vorm van 'n petiesie na die parlement 
gestuur. Die verteenwoordig'ers van die heersende klasse in 
Westminster het egter geweier om dit selfs teo oorweeg, en toe 
as gevolg hiervan opstande in Birmingham en ander stede uit
breek, is soldate g.e.bruik om die oproermakers neer te skiet en 
is hulle aanvoerders tot lewenslange ballingskap veroordeel. In 
die rewolusiejaar, 1848, het die "Chartists" gemeen dat die 
tyd aangebreek het om weer 'n poging aan te wend om hulle 
eise verw.esenlik te kry. 'n Groot vergadering is in I.Jonden 
georganiseer, maar die betreklik algem·ene welvaart in Enge
land in hierdie tyd, wat ook vir die arbeiders voorde.lig was; 
die herroeping van die koringwette, die teenmaatreels van die 
regering en die, besliste 'optree van die burgerlike bevolking van 
die hoofstad, wat klaar was om onlust'e die kop in te slaan, het 
die hele beweging op 'n belaglike fiasko laat uitloop. Slegs 
20,000 mense, baie van wie. slegs uit nuusgierigheid daar was, 
het die wyd-geadvlerteerde vergadering bygewoon, en tienmaal 
soveel ondersteuners van wet en orde, deur die regering uit 
die publiek aangewerf, was klaar om ane buitensporighede teen 
te ga·an. Die vergadering is weI g.ehou en 'n petiesie is aan 
die parlement gestuur, maar pleks van di'8 byna ses miljoen 
ondertekenaars waarvan gepraat was, het dit slegs tw.e.eduisend 
handtekenings bevat. 

Na hierdie treurige mislukking het die "Chartists" nie weer 
hulle kopp.e, opgetel nie; en die ontevredenheid van die arbeiders 
het afgeneem al namate die algemene welstand toegeneem h('t 
en verbeterings vir hulle, ingevoer is. Die idee dat hulle deur 
" 'rrades Unions" meer sou uitrig as deur politi'eke vertoe en 
gewapende verset, het grond gew.en; en die praktiese sin van 
die Brit het dus weer die ekonomiese en politieke ontwikkeling 
in sy land te.en baie van die skokke gevrywaar, wa·aronder b.v. 
Frankryk gely het. Dis interessant dat al die eise van die 
"Chartists" wat uitvoerbaar is, langsamerhand in die Britse 
konstitusie opgeneem is - sonder rewoluis.es of straatgevegte. 

§ 4. Die Ierse Duisternis. 

Die donkerste skaduvlek is in hierdie tyd ongetwyfeld deur 
Ierland op die reputasie van die. Britse bewind gewerp. Hier
die ongelukkige eiland het nie, SODS b.v. Skotland, in gemeen
skap met Engeland welvarend geword nie. Die. redes hiervoor 
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is histories verklaarbaar. Skotland was oorspronklik ook 'n 
onafhanklike gebied, maar op vriendskaplike wyse is dit met 
Engeland verenig. Die Sk'Ots.e, koninklike huis, die Stuarts, 
het nl. na die dood van koningin Elisabeth ook die Engelse 
kroon geerf, en die parlementere unie van die twee, lande, wat 
in 1707 deurgevoer is, het baie bevredigend gewerk, o.a. omdat 
die. Skotte oorweend Protestants en vir 'n groot deel van Angel
Saksies'e oorsprong is. 

Ierland daarenteen is deur 'n reeks van veroweringsoorloe, 
wat met groot wreedheid deur Cromwell afgesluit is, aan Enge:.. 
land g,eheg, en die 'oorspronklike Ierse bevolking wat nieteen
staande 'n instroming van Engelse en Skotte veral in die no 01'

delike provinsie, Ulster, oorweend in getal gebly het, het die 
band met di'e suste,r-eiland as 'n juk gevoel. H ulle Keltiese 
afstamming en temperament en die feit dat hulle Rooms-Kato
liek gebly het, het 'n onoorbrugbare kloof tussen hulle en hul 
oorheerS'ers veroorsaak, 'n kloof wat gedurig wyer en dieper 
gemaak is deur wantoestande wat hulle aan die teenwoordig
heid van die vreemde indringers en die EngelS'e he,wind toe
geskrywe het. SondeI' rede was hulle klagtes ook nie. Groot 
lande,rye hoet in die besit van die veroweraars gekom, en dui
sende Ierse pagters moes onder vreemde en onsimpatieke groot
grondbesitters, wat gewoonlik nie in I,erland gewoon h,et nie en 
wie se belangstelling in hulle Ierse besittings by die invordering 
van die paggelde opg,eh'Ou het, 'n sukk!elende bestaan maak. 
Die ekonomiese posiesie is verdeI' versleg deur die feit dat die 
Engelse politiek na 1688 daarop bereken was om die indus
triele vooruitgang van Ierland te vertraag. Bitter het die 
Iere dit ook gevoel, dat hulle gedwing was om tiendes te betaal 
tot die, instandhouding in Ierland, ni'e van hulle eie Rooms
Katolieke Kerk nie, maar van die Engelse staatskerk. Op
stande het nie uitgebly nie. Tydens die Napoleonties'e oorloe 
was daar b.v. 'n gew,eldige nasionale uitbarsting, wat met groot 
strengheid onderdruk is. Selfs lord Cornwallis, wat destyds 
di'2 Engelse bevelvoerder in Ierland was, het hom daaroor ge
skaam. Hy skryf in 1799: "The conversation of the principal 
p.ersons of the country all tends to encourage this system of 
blood, and the conversation, even at my table, where you may 
suppose I do all I can to prevent it, always turns on hanging, 
shooting, burning, 'etc., and if a priest has been put to death, 
the greatest joy isexpr,essed by the whole company." 

In 1801 is Ierland ook parlementer met Engeland verbind, 
en die U nion Jack met die drie kruiS'e van Engeland, Skotland 
en Ierland moes die eenheid van Groot Brittanje voorstel; maar 
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die Ierse lede in die Engelse parlement het die eenheid nie 
ondersteun nie.. Hulle getal was natuurlik te klein om hulle 
werklik enige seggingskap te gee, en 'n beweging om die par
lemente<re band weer af te knip ,en vir Ierland 'n eie wetge
wende liggaam te kry het begin. 0 'Connell met sy leuse, 
"Hepeal" (Herroep die. Unie van 1801), het hierby die voor
tou geneem. Gedurende die jare '30 het die Ierse toestande 
hoe langeI' hoe ernstiger geword. Groot verbittering is verooI'
saak, deurdat baie Terse pagters wat as gevolg van slegte oeste 
hulle paggeld nie kon betaal nie, uit hulle huisies gesit is 
(evicted); en die' verdrewe bywoners, onge1etterde mense met 
die hartstogtelike Keltiese temperament, het dikwels uit wraak 
tot brandstigting en moord oorgegaan. In 1845 het die ellende 
in Ierland oorstelpend geword. Uit 'n totale hevolking van 
agmiljoen het die helfte vrywel van aartappels gelewe, en 'n 
onbekende siekte het die h'2l.e, aartappeloes vernietig. 'n Ver
skriklike hongersnood het na·tuul'lik gevolg. Duisende het ge
sterf; meer nog het di'e geteisterde eiland verla at ; en die groot 
Terse emigrasiestroom na Amerika het vol en diep geloop. Ook 
nti 1845 het die toestande in Ierland eUendig g,e.bly, en die 
bevolking het tot vYfmiljoen vermillder. 

Teenoor die Ierse vraagstuk het die Eng,els'2 liberale ge
dul'ende die geslag van hulle opperheel'skappy, taamlik magte
loos gestaan. Ingrypende maatr,e:els tot verbetering van die 
bestaande euwels is nie deurgevoel' nie, en die geroep 'Om 
"repeal" het in Eng.eland op dowe ore geval. Die liberale was 
weI ten gunste van plaaslike selfbestuul'; hulle munisipaliteits
wet van 1835, wat die ou ko-opsiestelsel vernietig 'en die, keuse 
van munisipaliteitslede in die hande van die belastingbetalel's 
gestel het, was 'n uit'el's belangrike voorwaartse stap, en soos 
ans nog sal sien, was hulle gereed om oak aan die kolonies 'n 
gl'oot mate van seIfregel'ing te ·gee; maar hulle liberalisme het, 
wat dit betref, aan die Ierse kus opgehou. Later eel'S sou di.e 
grootst'c liberale staatsman van die eeu, Gladstone, dit waag om 
ook op Terland die liberale beginsels werklik toe te pas. 
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GEDURENDE DIE LIBERALE TYDPERK. 

§ 1. Die Krimoorlog. 

rreenoor die buiteland het clie liberale ook 'n politiek van 
laissez faire gevclg; non-intervensie was die wagwoord. Dit 
het hulle :egter nie verhinder om weI in te gryp nie, wanneer 
hulle gemeen het dat 'n vretmde mag deur sy ingryping die 
Britse belange in groot gevaar stcl; en so word die buiteland-;e 
politiek van Palmerstone verklaa1'. Vir hom was daar net een 
huitelandse vyand, maar 'n gedugte. Dit was Rusland, wat in 
hierdie tyd sy mag na die ooste tot aan die grense van Persie, 
Afganistan en Sjiena, ja selfs tot aan die Pasiefiese kus, en in 
Buropa oor die S,vart See uitgehrei het. Die Russo in Konstan
tinopel en in lndie - dit was die vrees wat agter Palmerston~ 
se hele optree geskuil het. 

In 1840) SOOR ons vveet, het hy nog da~Hin geslaag om ;saam 
met die tsaar die sultml van Konstantinopel teen die gevaarlikE 
aanval van lVIehemet Ali; die beskermeling van v'rankryk, op 
sy troon te hou; maar 'negte verbroedering tussen Engeland 
en Rusland was hierdi(' samewerkiug nie, want gelyktydig het 
die Russe hulle invloed oor Persie uitgebrei en is 'n groot Engelse 
leer na Afganistan gestuur om te voorkom, clat hulle ook hier 
die oOl'hand kry en tot in die paSSl' van die Himalajagebergte 
deurdring. 'n N asionale opstand onder die Afgane, 'n kragtige 
bergvolk, het gevolg, en in 1842 h('1 die tragiese terugmars van 
die Engelse leer uit Kaboel na Jellalabad op die Indiese grens 
plaasgevind. Uit 14,500 mans, vroue en kindel'S het net een 
pcrS'oon, dr. Brydon, Jellalabad bercik OIll die nuus te bring aat 
a1 die ander in voortdurende gevegte met die Afgane omgekom 
het. 

Die Husse het uit hier'die ontsettende llcerlaag Hie veel 
voordeel getr:ek nie, want die oog van die tsaar was hoe langer 
hoe meer op Konstantillopel gerig. Nikolaas I het die uiteenval 
van die Turkse ryk tegemoet gesien en hy wou klanr wees om 
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die ontbinding'sproses te verhaas ell die grootstc voordele daar
uit te verkry. Daar was ook werklik onrusharende tekens van 
agteruitgang in die 'rurkse mag. Die sultan was te swak g(~wees 
om Mehrmet Ali te bedwing, en' in sy Europese provinsies het 
di:e Suid-Slawe (Serwiel's, lVlontenegryne en Boel~'are) en die 
Hoemene~ wat almal aanhangel's van die Griekse Kerk was, baie 
woelig onder die Mohammedaanse juk gevvord, en hulle het van 
die tsaar, die groot beskermer van die hele Griekse Kristendom, 
'n spoedigc verlossing verwag. 

Tn 1853 het Niko]aas I aan die Britse gesant in Husland 
'n voorstel gemaak. Hy noem die 'rurk "die Siek :1\1an," en hy 
wil he dat as "die Siek IVlan steri," Engeland Kreta en Egipte 
uit sy boedel oorneem~ tcrwyl Rusland nl:et die oppertoesig oor 
die Turkse Europese provinsies, wat onafhanklike stttte moet 
word, tevrede sal wees. Vie Engelse regering wat "die Sick 
Man" aan die lewe \VOU hou, het op hierdie voorstel nie inge
gaan nie en intussen voorbereidsels getref vir verdere ontwik
kelings. Hulle het gou gevolg. Die kristelike onderdane van die 
sultan was werklik baie onderdruk, die tsaar het as hulle onder
steuner opgetree, en voor die end van die jaar was daar oorlog 
tussen Rusland en 'l'urkye. 

Nou w'as db lang vrcdestyd uit, want Engeland en }1'rank
l'yk kon nie toesien dat die magtige en gevreesde Hussiese ryk 
toegang tot die l\iiddellandse See kry nie, en die Engelse rege
ring en Napoleon III het ooreengekom am die Turke te help. 
Koning Victor Emanuel het ook later by hulle aangosluit; en 
die gealliJeerdes het 'n groot leer deur die Dardanelle en Qor 
die Swart See, ,vat deur dje Britse vloot vir hulle veilig gemaak 
was, na die Krim gestnur wat die Russo tot hulle verst,erkte 
basis gemaak het. lEer is die oorlog beslis, en dit heet derhalwe 
die Krimoorlog. Lord Raglan, die broer van lord Charles 
Somerset, was die Engelse bevelvoerder, en veldmal'sJmlk St. 
Arnaud die Franse. Die samewerklng tussen hulle was nie haie 
good nie, maar hulle was bet'e1' gewapfnd as die Russe, ook 
hulle artillel'ie was meer modern, en die tsaar kon sy ontsaglike 
voor-raad aan vegmatel'iaal nie behoorlik gebruik nie, omdat 
daar nog geen sPQorwee in sy lanel was nie. In September 1854 
is die Russe by die Almarivier verslaan, maar hulle het op 
;:)ebastopol teruggeval, en Jie poglngs van dic~ gealli'eerdes om 
hierdie versterkte stad in te neem, was lank tevergeefs. Groot 
sl'ae is gelewer, b.v. by Balaklawa, waar die Engelse "Light 
Brigade" ewige roem behaal het, en by Inkerman, maar die 
vcrskriklike winter van 1854/5 het gekom, en die oorlog was 
nog nie 001' nie. 
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Die Britse publiek het intussen ongeduldig gewo.rd. On
gunstige berigte, o.a. ook wat betref die verpleging in die groot 
militere hospitaal in Skutari, naby Konstantinopel, het veront
waardiging gewek. :Miss .F'loronce Nightingale het toe haar kans 
gekry om wereldbero.emd t6 word. Sy was 'n merkwaardige 
vron. Sy het in haal' gees verenig 'n baie teer gevoel vir die 
siekes en gewondes, met 'n onbnigsame wil wat selfs tot hard
heid ko.n oorgaan, :en bnitengewone organiserende talent en 
,encl'gie. IVlet 'n aantal ander dames het sy na Skntari gegaan, 
,en binnekort was die hole verplegingstelsel daar op 'n bevredi
-gende basis gCl'(~e1. Haar werk is van CHL.'lkatbare waarde gewees, 
nie aIleen omdat sy as 'n reddende engel soveel ellen de in die 
Krimoorlog versag het nie, maar ook omdat na die tyd ondcr 
:alle beskaafde nnsies na behoorlike siekte- en wondeverpleging 
in oorloe gestrecf word (m die werkers en werksters, wat onder 
,die Hooi-Krnis barmhartigheid. beoefen, 'n groot en erkende 
plek in krygsoperasies inneem. Die instelling van die H{)oi
Kruis-organisasie as sulks, met syonderskeidingsteken en die 
vool'regte daaraan verbind, dateer egter eel'S van die juar 1864, 
en was een van die belangr,ikste uitvloeisels van 'n internasio
nale konvensie wat toe in Geneve vergad-er het. 

Die Engelse regering het heelwat blaam gekl'Y vir die to.e
:stande in Skntari en die nitgerektheid van die oOl'log, en in 
1825 i.s Palmerstone gevra om as eerste minister die leiding op 
hom te neem en 'n end aan die lang gesnkkel te maa:k. Palmer
.stone was werklik 'n man met energie en daadkrag, maar hy 
het ook geluk gehad, want die Russiese verset was reeds ve1'
.swak, en die geallieerdes se kragte het to.egeneem, ook o.mdai die 
Italianers no.n in die Krim verskyn het. Op 8 September 1856 
is die laaste grootaanvalop Sebastopol gemaak, en veral die 
·onstnimig'e bestorming van die Malakoftoring den!' die F'ranse 
het die beslissing gebring en die oorgawe van die stad onver
mydelik gemaak_ Kort hierna is vrede gesluit, en Alexander II, 
die opvolger van Njkolaas I wat kort teYore gesterf hct, moes 
bel owe om nie meer 'n vloot op die Swart See te hou of die 
Krim as oorlogsbasis te ve1'sierik: nie. 

§ 2. Die Indiese Opstand. 

So is die Hussicse gevaar, wat in dle DOg yan die Engelse 
:altydop die Oos-Buropese en Indiese horisont gele het, d.an 
weer te1'nggestoot; en dit was ook die hoogste tyd, want ernstIge 

, gehcnrtenisse het in Iudie gevolg. Gednrende die 8m-ste heHte 
-wan die neentiende een is di8 gedeeHes van lncile wat nog nie 
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dirck onder Bntse bestuur of onder Britse opperheerskappy 
gestaan het nie, aan die groat kompleks van Britse hesittings 
en vasalstate in lndie toegevoeg. Baie behngrik was die ver
owering van die Pendsjaab (1845 - 1849), en dis interessalit 
om te we'et dat sir Harry Smith, wai geen vreemdeling in Suid
Afrika was nie deur sy oorw,inning by Aliwal, in Januarie 184o, 
daartoe bygedra het om die Sikhs, die kranige bewoners van 
die Vyfstroomland, onder Enge]se bestuur te bring. No'll was 
(10k die belangrike en vrugbare lndusgebied teen Russiese in· 
menging veilig, maar 'n dringender gevaar naderby was op 
hande. 

lndtie bestaan uit baie state en provinsies en word deui~ 
verskillende rasse met 'n groot verskeidenheid van tale en gods
dienste bewoon. Die Mohammedane vorm deur hulle betreklik 
hoc welvarendheid 'n belangrike de!el van die bevolking, maar 
die aanhangeDs van die ou inheemse Hindoegodsdiens is vel' in 
die meerderheid, en di:e aangewerfde Brits-lndiese troepc" 
"Sepoys," hot oorweend uit hulle bestaan. Tussen di'e IVloham
medano en die HindoeR kan die vrede no.oit lank hewaar word 
nie, omdat hulle deurmekaar WOOl!, en godsdienstige wrywillg 
gedurig tussen hulle plaasvind. Sodra hulle hu] godsdienstige 
geskille op die a.gtergTond skuif, kan daar gevaar ontstaan vir 
die Britse hewind in lndie. In 1857 het opstokers daarin ge-· 
slung om Hindoe ell Mohammedaan in 'n rrasionale verset te 
verenig. Van twee k,ante is die vuur aangeblaas, - deur die 
ondersteuners van die lYlogul-dinastie, die onttroonde keiserlike. 
huis, wat tot in die 3.Jgtiendeeeu met grootprag en pra:al uit 
Delhi en Agra 0.01' 'n gro.ot deel van lndie ge'heers het, en deur 
die a-anhangers van Nana Sahib, die erfgenaam van die vorst\~ 
van die lY1arattas, 'n sterk bergvolk in Sentraal-lndie, wat eel'S 
in di,e ,begin van die neentiende eeu hulle onafhanklikheid ver-
1001' het. Daar was reeds ontevredenheid onder die "Sepoys," 
o.a. omda:t hulle in 1856 aangese is dat hulle oak verplig kon 
wonl om bnitekant lndie te goaan veg; en hierop volg toe die 
nuvve patroon! Dit was 'n v'etgesmeerde verbetel'ing OlJ 'n ouer 
model, en die soldaat moes dit vasbyt, voorda-t hy dit in sy 
gcweer steek. \Tinnig is die "Sepoys" opgcsweep. Aan die 
lVlohammedane is gese: "Julle word verplig om june lippe aan 
v·arkvet te sit," en die vark \vas vir hulle Olucin; aall dje Hiu
does: "Julle word onheilig en tot sonde gedwing, want dis die 
vet WIn ons heilig;e diel', die lwei, waal'aan julle moet byt.') 

Die opstand het in lYlei 1857 in Delhi begin, waar die 
"Scpoys" hulle Engelse offisiere vermool', die stad in besit ge
neem en die er:fgenaam van die Groot-1Vloguls tot keiser van 
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Tneiie uitgeroep het. Daama slaan dit na ]...Iucknow 001', en hier 
begin sir Henry Lawrence met 'n kleingarnisoentjie die held
haftige verdediging van die Britse residensie. Intussen word 
die ontsettende moord-tra,gedie in Oawnpore a£gespeel. Die 
blank gal'nisoen, vyfho11derd man met ongeveer net 8'0 veel vroue 
('11 kindel's, gee bulle uan Nanna Sahi1b 001', onder v<oorwaarde 
dat hulle onbelc:mmerd mag vertrek. Die wr:eedaard het nie 
woord gehou nie, en slegs vier hlankes het a:an die mO'ordlus van 
sy soldate ontkom. Die historieS8 put wat v-an die lyke van 
vroue en kind~rs vol was, en waaroor vandag 'n marmer engel 
sy vlerke 8oprei, is 'n blywende aandenking aan hierdie afskuwe
like v()orbedd van 008tc1'se valsheid en bloeddorstigheid. 

Op baie plekke in dj:e Ganges-vallei het die "Sepoys" gere
hellee1' ('11 wreedhede gepleeg, maar die opstund het nie verdeI' 
uitgcbrei nie. Besonder gclukkig vir die Engelse w-as dit dat die 
Pcndsjaah stil gebly het. Die .g'edugte Sikhs, ofskoon. net kort 
i.evore verower, was in bulle skik met hulle billike en ve~stan
dige goewerneur, sir John Lawrence, 'n broer van die verdedi
ger van Lucknow, en het hom teen die "Sepoys" -gehelp. Die 
Engelse leel'magte in Indie was betreklik klein, maar :ria die 
e:erste weke van verwarring. het hulle die oorhi:llld !begin kry. 
Teen die end van September is Lucknow, wa,ar sir Henry I...Iaw
rence in die tussentyd geval het, deur sir Henry Havelock en 
sir James Outram ontset, en gelyktydig hiermee is Delhi ver
ower. Die opstand was ge:breek, en sir Colin Camphell, wat as 
opperhevelvoerder met groot verstel'lkings na Indie gestuul' is, 
kon sondeI' veel mo:eite die brand totaal blus. Dat die Engelse, 
na die gepleegde wl'eedhede, nie sagmoedig opgetree het nie en 
baie reheUe doodgeskiet het, is begryplik. 

Die opstand het 'n baie tbelangrike resultaat gehad. In 
1784 het Pitt deu!' sy "Indi,a Bill" die magte van die Engelse 
Oos-Indiese Kompanjlie reeds baie beperk. Die goewemeur
generaal sou b.v. in die vervolg denr die Britse kroon ben oem 
word, en die politieke en militel'e beheer van IndiJe is aan '11 

.,Board of Control," wat 'n regeringslig.gaam was, toevertrou. 
Die direkteurs van die Kompanjie, die s'Ogenaamde "Court of 
j )irectors," hetegtel' nog belangrike administratiewe bevoegd
hede beihou, en die administratiewe beamptes in Ind~e is met 
enkele uitsondering,:; deur hulle aang'estel en was aan hulle ver
Llntwoording skuldig. In 1858 is hierdie lastige dubbele rege
ringstelsel afgeskaf. Die Britse parlement het die Oosindiese 
Kompanjie op g'€he£ , en Indic is direk onder die Kraon gehring. 
'n Spesiale minister vir Indie ("the Secretary of State for 
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India") is aangestel, en 'n Raad van goedingeligte adviseur& 
is hom :bygegee, maar nes enige ander minister moet hy hom 
vir al sy doen en late by die parlement verantwoord. 

§3. Kanada. 

Om die ;politiek van die Britse liberalisme teenoor Kanad(): 
te begryp, moet ons eel'S 'n oorsig van die ontwikkeling van 
hierdie groot Kolonie na sy verowering in die Sewejarige 001'

log kry. 

In 1763, toe die oordrag van Kanada aan Engeland by die 
V rede van Parys formeel bekragtig is, het die gevestigdr blanke 
bevolking van die ver,owerde gebied feitlik net uit 65,000 Franse 
koloniste bestaan. Engelsprekende koloniste net nou ook begin 
intrek; maar die Franse sou lank, wat getalsterkte hetref, O'or
heersend bly, en vir 'n hele aantal jare was hulle taamlik tevrede 
en rust,ig. Rulle het weI nie die reg gekry om hulself te regeer 
nie; die Engelse gO'ewerneur in Quehec het 001' sy beamptes vollr 
beheer gehad; maar vir die Frans-Kanadese was dit niks nuuts: 
nie, want onder Frankryk het hulle ook nooit enige sweem van 
selfbestuur 'geniet nie. Al wat hulle' gevra het, was dat hulle au 
gewoontes en voorregte onaanget.as gel'aat moes word, en dit het 
ook grotendeels ,geheur. VeIlal in 1774, toe die moeilikhede met 
die Engels-Amerikaanse kolonies a.an die braei was, het die 
Britse regering met die Quebec-wet uit sy pad gegaan om die 
Frans-Kanadese tegemoet te kom. Die regte en voorregte van 
die Rooms-Katoiieke Kerk in Kanada is erken, asook die regs-, 
g'eldigheid van die ouP'ranse wette. Die Pranse was dus gerus
gestel wat hetref hulle godsdiens en hulle grondbesit, en meer 
het ,hulle nie verlang nie. Die ,opstandige Amerikaners suid van 
die St. Lawr:encerivier het dan ook tevergeefs probeer om on-
1 uste noord daarvan aan te stook; maar die Amerikaanse V ry
heidsoorlog het tog op 'n ander manier Kanada uit sy dooierige 
vr'eedsaamheid opgewek. Die "United Empire Loyalists," d.w.s. 
die Engelsgesinde seksie in die dertien kolonies, net in duisende 
die nuwe republikeinse wereld, waar hulle nie meer tuis en wel
kom was nie, verlaat en na Nova Scotia, New Brunswick en 
Kanada oorgestroom. So ikry Kanada nou ook 'n aansienlike 
g,etal Engelse koloniste, sommige waarvan onder die Franse in 
die ou gevestigde gebied veral as handelaars gaan woon bet, en 
::tnder weer verdeI' langs die mere opgetrek en die suiwer Britse 
kolonie, Bo-Kanada of Ontario, daar hegin het. 

240 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



BRITSE BUITELANDSE EN IMPERIALE POLITIEK. 

Hierdie nuwelinge het gou begin agite:er: (1) teen die voort
bestaan van die Pranse voorregte en wette wat hulle inhulle 
handelstransaksies, b.v. by grondkoop, hinder en ook andersins 
in die krop steek; en (2) vir die inv,oering van 'n demokratiese 
regeringstelsel, soos die waaraan hulle suid van die St Lawrence 
as Britse onderdane gewend gewees het. Dit was vir hulle 'n 
baie bitter pil dat hulle, wat getrou :gebly het a;an Engeland, 
nou sondeI' ,hulle ou r:e,gte was, terwyl die juigende "rebelle)' 
daar in' die suide volkome selfregerend geword het, en andel~ 
Engelssprekende immigrante wat weldra uit Groot-Brittanje 
begin opdaag het, was dit natuurlik heeltemal eens met hulle. 
Die Britse r:egering kon onder die omstandighede nie stilsit 
nie, en die Kanada-Wet ("Constitutional Act") van 1791 was: 
~y eerstf: poging om die toenemende ontevredenheid onder die 
Kanadese uit die weg te ruim. 

Om klag nommer een van die Britse koloniste te verhelp,. 
en tog geen onreg aan die Franse te doen nie, is diB kolonie 
deur hierdie wet in twee aparte pr:ovinsies, Bo- en Onder
Kanada verdeel, en Bo-Kanada sou as 'n suiwer Britse gebied 
behandel word. Aan albe:i provinsies is verdeI' 'n groot mate 
van selfregering gegee. In :elkeen is twee wetgewende kamel'S: 
ingestel, 'n wetgewende raad, hestaande uit Iede deur die Kroon 
benoem, en 'n wetgewende vergadering wat deur die koloniste 
gekics sou word. Die Britse regering het hierdie stap gel-vaag, 
omdat die Engelssprekende Kanadese sondeI' 'n mate van 8e1£
bestuur nooit tevrede sou gewees het nie en aansluiting by die 
Verenigde State sou gesoeik het, en ook omdat die Britse belange 
nog altyd goed verskans gebly het. Selfs in Onder-Kanada was. 
wetgewing wat teen die wi! van die Britse rege:erders sou in
druis, feitlik uitgesluit. Die :B111anse sou dit in die laer huis. 
kon deursi t, maar die genomineerde hoer huis was daar om 
g1evaarlike voorstelle af te stem, en die goewerneur het natuur
lik ook nog in die Iaaste instansie die veto-reg gehad. Buiten
dien het die uitvoerende mag nog in sy geheel in die hande 
van die goewerneur gebly. Daar was geen verantwoordelike· 
ministers nie; die hoofde van die regeringsdepartemente het 
onder sy instruksies die hele administrasie gereel. Ons het hier 
m.a.w. 'n beperkte mate van verteenwoordigende, maar nog geen 
'verantwo01'deZike :rieger-ing nie. 

In hierdie stelsel was botsing tussen die goewerneur wat 
in Quebec gewoon het (of sy luitenant in Bo-Kanada) en die 
wetgewing :egter nie uitgesluit nie, en aangesien dit veronderstel 
was dat die jaarlikse begllotings in die twee provinsies deur die 
prowinsiale parlemente moes bekragtig word, sou selis die laey 
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lmisc alleen in staat woes om die beg'rotingsvoorstelle a1: te stem 
en die goewerneur (of luitenant-goewerneur) voor 'n haie moei
liko posiesie te ste]; maar na so 'ngevaarlike, tweesnydende 
swaard sou die verteenvvoordigende liggame nie maklik g'l'yp 
nie, en 'n sterk gocvverneur kon desnO'O'ds ook geen a.g daarop 
s]aan nie en vO'ortgaan om die geld wat by llodig bet, in to 
vorder en uit t'O gee. 

Vir 'n t~d het die s.isteem nie slog gewerk nie, maar daar 
was moeHikbede aan die brO'ei. In a1<beiprovinsies het 'n bc"
ampte-kliek opgekom, die sogenaamde ,,:B1amily Compact," en 
deur hulle verwaandbeid en selfsugtigheid het hulle die koloniste 
in die a]gemeen teen hulle in die harnas geja. Vera 1 0'01' die 
uitgifte van kroongrondo, wat voorlopig 'n prerogatief van die 
Kroon gebly en feitliik by die administrasie berus het, was groot 
ontevredenheid. Dit was b.v. heeltemal duidelik dat die Angli
kaanse Kcrk daarby 'n bevoorregte posiesie teenoor al die an del' 
Kerkgenootskappe gekry het. In albei provinsies was da,ar dus 
verset teen dio "Flamily Compact" en die regeringstelsel a~, 
sulks, :en die geroep om verantwO'ordeEke bestuur het begin op
gaan. Dan was daar ooOk die raskwessie wat in Onder-Kanada 
langsamerhand haie akuut gewO'rd :bet. Die Engelssprekendes 
daar wou veranderings he. Die ou Franse feodale grondstelsel, 
waarvolgens die seigneru:rs, die ou landelike a rist okrasie , hull,;; 
groot en taamlik onbewerkte plase nie maklik kon opsny en vel' 
koop nie, wou die Engelse handelaars en spekulant-boere vel', 
an del' ;ook die ou wette was nie na hulle sin nie; en hulle was 
veral gretig om 'belastings in to voer, sodat die regering 001' meer 
geld kon beskik am die ,vaterwee tc verbeter en sodoende handel 
en verk:eer te bevorder. lIulle was progressief en ongelukkig 
oak taaml ikbrutaal teenoor die Franse, op wie so instellings l 

tradiesies en taal hulle in die algemeen met veragting ne:erge
slen het. Onder die 1~1r.ans-Kanadese het gr·oot verbittering ge· 
kom. Hulle walli die haastige veranderings en veral die nuwe 
belastings nie be nie, en hulle was op hulle beurt trots en Ii-g
geraak. Die seigneurs wou soO's voorheen rustig op hul plase 
woon en vir hulle pagters sorg, en die priesteI's was dit met hulle 
cens dat a1 die nuwig'hede gevaarlik was. Die Pranse het hulle 
dus versit, l;n aangcsien hulle 'n groot meerderheid in die wet
gewende vergadering had,. kon hullt die Engelse voorstelle 
dwarsboom. En nou vind ons hierdie eienaardige verskynsel in 
Onc1cl'-Kullada: Dip Bngclssprekende koloniste wat in oaie op
sig'to radikaal progressief was, staan a·an die kant van 'n outo
kratiese administra.sie, amdnt dit Brits is, en beveg demakra
tiese konstitusionele beginsels, omdat hulle besondere helange 
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daaronder in gevaar kom. Die konserwatiewe J?ranse daarenteen 
ywer vir verantwoordelike bestuur, omdat dit hul~e no o' beter 
in staat sal ste1 om huIle ou regte en Yoorregte, hulle taa1 g:ods
diens -en tradiesies, te handhaaf en om die ou orde teen di~ 11uwe 
te verdodig. En uit hierd ie botsing ontwikkel. die rassostrvd 
tot. so 'n toppunt, dat dH die hele politieke, ekonomiese ~n 
ma,atskaplike lewe beheers. 

Die .B1ranse of sogenaamde liberale party in Onder-Kanada 
hot, wat lewensbeskouing en prakticsc politiek betl'ef, min ge
meons gehad met die Bo-KanadesE: liberalC'. lIuUe wou ook 
verantwoordolilH' bestuur he, ma,ar aIleen om des te betel' die 
kons:eI'watisme en die selfsugtigheid van die "Family Compact" 
te beveg, en op een baie belangrike terrein het hulh~ met hulle 
sogenaamde partygenote In Quebec selfs in konilick getree. Dit 
was ook hulle dringende begeerte om die veI'ikeer deur Onder
Kanada heen na hulle provinsie verbeter en vergemak1ik te kry; 
en dio hel.e Bo-Kanada het saamgestaan in sy aanspraak op 'n 
deel van die invoerregt.e vvat in Onder-Kanada moes betaal 
word. Hierdie aanspraak was natuurlik billik, want dat Onder
Kanada sy gunstige ligging aan die onderloop van die St. 
Lawrencerivier ten koste van die Bo-Kanadese handel eksp1oi
teer, kon nie toegelaat word nie, en 'n oOl'eenkoms, waarvolgells 
Bo-Kanada in die algemene invoerre:gte gedeel het, is dan ook 
get.ref, maar die binnelanders was nie oortuig dat hune aIles 
gekry het waarop hul re.g had nie. Nieteenstaande hierdic~ 
natuurlike wrywingspunt het egter die groot konstitusiouele 
vraagstuk van verantwoordelike hestuur die liberale partye in 
die twee pl'ovinsies, hoe verskillend in samesteIling eli gees huHe 
ook was, bymekaar gebring, en toe dit eindelik tot openlike 
verset teen die rcgcring kOID; het hulle gelykt.ydig na die wapens 
gegryp. 

Die opstand het in 1837 uitgebreek. In Onder-Kanada was 
dieonmiddellikc aal1l'eidende oOI'sak'e: die herhaalde weiering 
van die }1"'ranse meerderheid in di,e wetgewende vel'gadering 
onder hulle leier, Papineau, om die begl'otings deur te taat; 
die heftige propaganda -ten gunste van ve1'antwoordelike bestuur 
en sel fs van afskeiding; die smokkel,handel wat die F1'anse ge
oligani&eer het om te vel'hinder dat die regering geld uit die 
invoe1'regte in hande kry; die militere voorbe1'eidings (gcreelde 
oefenings, ens.) wat hulle openlik begin t1'ef het; die vrysp.r~
king van a1le opstokers denr die Franse juries; - en. dar: die 
teenmautreels van die regel'ing en sy ondersteuners: dIO Ultgec. 
en invordering van staatsgeld sondei' parlementere outorisasie; 
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die brutale houding van die beamptes en hulle vriende; die uit
gesproke dreig'ement van die goewerneur, Gosford, dat hy die 
konstitusie wil suspendeer en die land onder krygswet stel; 
en eindelik die uitvaardiging van lasbriewe vir die arres van 
Papineau en ander liberale leiers. 

In Bo-Kanada was die onverstandige heleid van die luite
nant-goewerneur, Head, grotendeels verantwoordelik vir die 
opstand. Hy het .hom met die "Family Compact" :en hulle kon
serwatiewe politiekeondersteuners in die parlement vereensel
wig en by die el:eksie van 1834 die invloed van die regering 
gebruik om vir die "Tories" 'n meerderheid in die wetgewende 
vergadering te besorg. Besonder brandend was die vraagstuk 
van die sogenaamde "Cler.gy Res'erves," wat hierop neergekom 
het dat die liberale party 'n :end wou .maak aan die bevoorreg
ting van die Anglikaanse Kerk by die uitgee van kroongrond. 
Die liberale leier was }Vlackenzie, en Head het die smeulende 
()ntevredenheid tot rebellie laat oorslaan, toe hy 'n poging aan
ge\vend het om Mackenzie te arresteer. 

In albei provinsies is die opstand maklik neergeslaan, maar 
dit het die voordelige uitwerking ge,had dat die Britse regering 
eindelikbesluit het om haie noukerurig op die Kanadese pro
bleom in te gaan. Die gebeurtenisse in Kanada het tot die val 
van lord Glenelg, die liberale minister van kolonies, gelei. Hy 
11et weI cers in Februarie 1839 van die Britse eerste minister, 
lord Melhourne, herig gekry dat hy nie langer die koloniale 
aangeleenthede aan sy sorg kon toevertrou nie, maar nog voor 
hierdi~ stap. wat natuurljk dadelik tot Glenelg se bedanking 
gelei het, het die uitstaande liberale leiers in die Imbinet hulle 
baieoo1' Kanada bekommer, en na 'n kort eksperiment met lord 
Normandy is die beste man onder hulle, lord John Russell, in 
September 1839 uitgekiesom minister van kolonies te word. 

Die Britse liberale pak nou die groot probleem: 'Vat moet 
gedaan word, wanneer 'n kolonie wat tot sclfrcgering in staat 
is en vo1gens alle 1ibera1e heginsels dit dan ook moet geniet, 
volledige selfbestuur eis? Die algemene liberale opienie in 
Engeland was ten gunste van ko10niale selfbestruur, maar daar
by was ouk die oortuiging dat dit onvermydelik gou tot alge
hele afskeiding sou lei. Baie liherale het hulle ogter selfs oor 
so 'n waarskynHk1mid :glad nie ,opgewonde gemaak nie. Die 
uitloop van die Amerikaanse vryheidsoorlog het tog bewys, so 
het hulle geredeneer, dat kolonies soos ryp' appels uiteindelik 
van die boom moet val. \Vaarom dan treur oor wat onaf
wendbaar is? Maar ook - \\Taarom moeite do en om die Britse 
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ryk uit te brei? Dit was so die heersende opvatting gedurendc 
die hele liberale tydperk, en ons 3al nog sien dat die groot 
uitbr.eiding van Britse koloniale gebied, wat tog inhicrdie jare 
plaasgevind het, nie die gevolg van 'n aktie,we imperialistiese 
regeringsbeleid was nie; maar ons moet ons nou by Kanada 
bepaal en by die man wat in 1838 deur die Britsc regering 
daarhe.en gestuur is. 

Lord Durham kom in lVlei 1838 as spesiale kommissaris in 
Quebec aan. Groot verantwoordelikhede is op sy skouers gele, 
want die Kanadese konstitusie is vir 'n tyd gesuspendeer, en 
hy moes as gevolmagtigde bewindvoerder ageer, ma,ar daarby 
ook, na deeglike onde,rsoek, die Britse regering inlig en adviseer 
omtrent di'e gedragslyn wat ten opstigte van Kanada moes inge
slaan word. Durham het slegs vyf maande in Kanada gebly, 
want as gevolg van een van sy eerste, stappe het hy met die 
Britse kabinet oorhoop geraak en hedank. Hy het nl. 'n alge
mene amnestie geproklameer, maar ag van die, rebel-leiers, daar
onder Papineau, het hy daarvan uitgesluit en sonder verhoor 
verban, terwyl vyftien ander gevlugtes eenv·oudig voelvry ver
klaar is. Hierdie despotieke optree het in die Eng·else parlement 
soved opspraak verwek en is deur Glenelg, as mondstuk van 
die reg.ering, op so 'n flou en dubhelsinnige manier verdedig, 
dat Durham geen ander uitweg gesien het as om sy mandaat 
neer te. Ie nie. Nieteenstaande di'e kort tyd wat hy in Kanada 
deurgebring het, het hy tog in 1839 'n rapport uitgebring, so 
omvangryk en deeglik van inhoud en so ingrypend van strek
king, dat dit met reg beskou word as een van die he.langrikste 
dokumente in die Britse imperiale geskiedenis .. 

Dnrham Ie baie klem, miskien te v.e,el klem, op die rasse
stryd in Onder-Kanada 'en die eienaardige konstitusionele uit
vloeisel daarvan, waaropons re:eds gewys het. Hy verloor egter 
nie uit die oog nie dat 'n reg.eringstelsel, waarin die uitvoe
rende mag nie aan die. wetgewende en beurshoudende mag ver
antwoordelik is nie, op die duur nie kan werk nie; en hy het 
die moed gehad om hom ten gunste van ministeri,ele verant
woordclikheid in 'n selfI"egerende kolonie uit te spreek. Hy 
stel dit voor, nie aIleen omdat sy liberale beginsels hom daartoe 
dwing nie, maar ook omdat hy insien. dat Kanada ~onder 
selfbestuur van Engeland sal a·fskei. Hy 'erken openlIk dat 
die. nabyheid van die onafhanklike, Engelssprekende Verenigde 
State Brittanje se hand hier forseer. By staan dus op 'n 
ander standpunt as die meeste van sy liberale partygenote. 
Nie om die weg tot a·fskeiding wy.er oop te maak nie, maar om 
die noodsaaklikheid vir afskeiding uit te~kakel, tree hy VIr 
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Kanadese selfbestuur in; en hier het ons die he1angrikste gl'ond
gedagte van Durham se rapport, 'n gedagte wat dit tot 'n myl
paal in die Britse konstitusionelc geskiedenis maak. Hy was 
'n liberaal, maar hy het nie aan die ryp-appel-teorie geglo nie. 
Hy was een van die ce.rste Engelse wat ingesien het dat kolo
niale selfbestuur geen gevaar nie, maar 'n noodsaakli~e voor
vereiste vir die voortbestaan van die Britse ryk sou w,ces. 

Durham was dus 'n imperialis. In sy verdere voorstelle 
is dit duidelik sigbaa,r. As liberaal cis hy selfbestuur vir 
Kanada, en hy le ook groot kl.em op die noodsaaklikheid om 
plaaslike selfbestuur (munisipaliteite ens.) in die st'ede en dis
(rikte van die kolonie uit te brei; maar as imperialis wil hy 
tot die mag van die Kanade.se pa,rlement 'en sy verantwoor
del ike regering nie van so 'n aard maak, dat die belange van 
Groot-Brittanje en die Britse konneksj,e beskadig kon word nie. 
Hy wil dus die volg,ende sake buite die seggingskap van die 
Kanadese parlement en regering hou: die Kanadese grondwet; 
buitelandse aangeleenthede, insluitende handel met die buite
land; len die Kroongronde. Dat hy die Kroongronde uithou~ 
is maklik verklaarbaar. Die imperiale regering moes daaroor 
he.skik om altyd die versekering te he dat die uitgestrekte oop 
gebiede na die noorde en weste toe deur Britse immigrante 
gevul sou word. Britse immigrasie was dan ook 'n baie belang
rike punt in Durham se program, want daarin was vir hom 
die. groot waarborg dat Kanada, hoe grater en sterker dit word~ 
des te meer Brits sou Wees. Aan die voortbestaan van die 
Franse as 'n aparte nasionaliteit met hulle eie taa1 en tradie
sies het hy nie· geglo nie. Hy het di'e stellige hoop gekoester 
dat hulle in die oorheersend Britse bevolking van die toekoms 
sou opgaan; en om hierdie denasionaliserende proses te verhaas. 
en te verseker, asook om die hele Kanada ekonomies to, bevor
der, stel hy nog voor dat die twee provinsies verenig en deur 
'n spoorweg en verbeterde waterwee innig aan mekaar verbind 
moet word. 

Durham se voorstel om die twee Kanadas te verenig, het 
dadelik die goedkeuring van die Britse regering weggedra, ,en 
in 1840 is 'n wet gepasseer om uitvoering daaraan te gee; maar 
vir die gevare van v,erantwoordelike bestuur het selfs lord John 
Russell teruggedeins, en die leerste goewerneur van die verenigde 
Kanada, lord Sydenham, het die regeringsverantwoordelikheid 
nie uit sy hand gegee nie. Vir 'n aantal jare het ons nou 'n 
80'0rt van tussenstelse1 in Kanada. Russell wou he dat die 
Kanadese goewerne.ur hom moes laat lei deur die advies van 
manne wat di(' vertroue van die meerderheid in die Kanadese 
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par1ement besit; maar alles doen, wat hulle voorstel ~ Nee, dit 
tog ook nie! Daar was dus parlemenMre ministers, maar hulle 
het nie altyd die meerderheid in die wetgew,ende vergadering 
agter h ulle gehad nie, en die goewerneur h et hom nie geroepe 
gevoel om altyd volgens hulle advies te ha·ndel nie. Dis waar
lik eienaardig, hie.rdie skrikkerigheid van Russell, veral as ons 
bedink dat die Kanadese hoer huis, die wetgewende raad, uit 
genomineerde lede bestaan het. AIleen die w,etgewende ver
gadering is deur die volk gekies. 

Van 1841 tot 1846 was di'e konserwatiew.e, onder Peel aan 
die bewind in Engeland, en koloniale verantwoordelike bestuur 
het nie gevorder nie. Intussen het botsings tussen die uitvoe
rende mag en die wetgewende mag in Kanada weer begin p]aas
vind. Sydenham het dit nog reggekry om hulle te vermy, maar 
een van sy opvolg·ers, Metcalfe, het in 1844 sy eie wil teenoor 
die eis'e van 'n Frans-Engelse ministerie deurg,8sit, en toe lord 
John Russell in 1846 as eerste, minister die hewind van Peel 
oorneem, was die, politieke atmosfeer in Kanada taamlik troehel. 
Die Frans-Engelse liberale party onder Lafontaine en Baldwin 
het weI in die tuss'entyd 'n eleksie verloor, en Metcalfe het 
met sy vriende, die leiers van die konserwatiewe parlementere 
meerderheid, goed oorweg gekom, maar wat sou g,ebeur as 'n 
nuwe eleksie weer aan Lafontaine en Baldwin 'n meerderheid 
in die. wetgewende vergadering verskaf. ~ Toegeskiktheid van 
die' kant van M,etcalfe was nie te verwag nie. Sy opvatting 
van sy posiesie was lynreg in stryd met die grondbeginsel van 
se1ihestuur, nl. ministeri,ele verantwoorde.likheid. Hy het rond
uit gese\: "If you mean that the Gov,ernor is to have no exer
cise of his own judgment in the administration of the Govern
ment, and is to be a me.re tool in the hands of the Council, 
then I totally disagree with you. That is a condition to which 
I never can submit, and which H,er Majesty's Government, in 
my opinion, can never sanction. If you mean that the Gover
nor is an irresponsible officer who can, without responsibility, 
adopt the advice of the Council, then you are, I conceive, en
tirdy in error. The undisputed functions of the Governor are 
:such that he is not only one, of the hardest-worked servants 
-of the colony, but also has more responsiblities than any 'Other 
officer in it. He is responsible to the Crown and Parliament 
and the people of the mother-country for every act that he 
performs, or suffers to he done, whether it originates with him 
:self or is adopted on the advice of others.... and he is als\. 
responsible to the people of this colony." 

Gelukkig het Metcalfe in 1846 bedank, en lord Grey, dit-
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minister van kolonies in die Russell-ininisterie, k'on 'n man in 
sy plek stuur wat onder goedvinding van die Britse regering 
di'e konstitusionele knoop in Kanada deurgekap het. Dit was 
lord Elgin wat in Janua-rie. 1847 goewerneur van Kanada geword 
het. Hy was die skoollseun van lord Durham, het die konsti
tusionele heginsels van sy oorlede skoonvader hartlik onder
steun, 'en wou sy nagedagtenis eel' de.ur hulle uitvoerbaarheid 
te bewys. Hoe hy sy poesiesie as goewerneur opgevat het, blyk 
uit die volgende sinsnedes van 'n brief wat hy aan Grey gerig 
het: "I give to my ministers all constitutional support, frankly 
and without reserve, and the benefit of the best advice that 
I can afford them in their difficulties. In return f'Or this} I 
expe.ct that they will, in so far as it is possible for them tt) 

do so, carry out my views for the maintenance of the connection 
with Great Britain and the advancement of the inter.e.sts of 
the provinC'e. On this tacit understanding we ha,ve acted to
'gether harmoniously up to this time, although I have never 
concealed from them that I intended to do nothing which may 
prevent me from working cordially with their opponents, if 
they are forC'ed upon me. That ministries and oppositions 
should occasionally change places, is of the very essence nf 
our constitutional system .... and it is indispensable that the 
he.ad of the Government should show he has confidenC'e in the . 
loyalty 'Of all the influential parties with which he has to deal, 
and 'that he should have no personal antipathies to prevent him 
from acting with leading men. I f,eel very strongly that a Gover
nor-General, by acting upon these views with tact and firmness, 
may hope to establish a moral influence in the province which 
will go far to compensate for the loss of power (surrendered) 
to an executive responsible to the local Parliament." 

SondeI' stryd sou die finale en uitdruklike deurvoering van 
di'e beginsel van verantwoordelike bestuur in Kanada egter nie 
plaasvind nie. J a, dit was juis 'n brandende politieke kwessie 
wat die hele beginsels duidelik op die voorgrond gestel het en 
afdoende bewys het dat Kanada werklik selfregerend geword 
het. 

Die ultra-Iojale ondersteuners van die konserwatiewe party 
in Kanada het van vroeg af hulle suspiesies omtrent Elgin 
gehad. Dat hy, toe 'n ,eleksie (teen die end van 1847) hulle 
minjsters uit die kussings gelig het, ook met 'n Lafontaine
Baldwin-ministerie op 'n vriendskaplike voet kon verkeer, was 
al 'n bietjie sorgwekkend. Erger was sy uitgesproke veroorde
ling van sy skoonvader se plan om die Frans-Kanadese te de
nasionaliseer. Aan die Engelse regering het hy geskrywe: "I for 
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one am deeply convinced of the impolicy of all such attempts 
to denationalize the French. Generally speaking, they produce 
the opposite effect, causing the flame of national prejudice 
and animosity to burn more fiercely. But suppose them to be 
successful, what would be the result ~ You may perhaps Ameri
canize, but, depend upon it, by methods 'of this description you 
will never Anglic.ize the French inhabitants of the province. 
Let them feel, on the, other hand, that their religion, their 
habits, their prepossessions, their prejudices, if you will, are 
more considered ann respected here than in otheT portions 1)£ 

this vast continent, who will venture to say that the last hand 
which waves the British flag on American ground may not be 
that of a French-Canadian." 

Tot so 'n hoogtepunt van liheTale grootmoedigheid ell opti
misme kon die ultra-Iojaliste nie styg nie; en baie van hulle 
was taamlik ontsteld, toe 'n wet om Frans as twede otIisiele 
taal te erk'en, op die steTk aanbeveling van Elgin nie denl' di.~ 
Britse regering a,fgekeur is nie. Die klimaks het egtel" eel'S jn 
1849 met die"Reh~llion Losses Bill" gekom. Die mense van 
Bo-Kanada wat onder die rebellie van 1837 gely het, was rw~ds 
lank te vore ontskadig, en die vorige regering was van plan 
gewees om ontskadiging vir verliese in die 1837 -opstand ook 
in Onder-Kanada toe te pas, maar aIleen in die geval van menS0 
wat hulle lojaliteit destyds bewys het. Nou kom die Lafontaitl8-
Baldwin-regering met 'n ontskadigingsw,etsontwerp, wat aIleen 
veroor"dleelde rebelle of die wat skuldig gepleit het, uitsluit, en 
aangesien Durham se amnestie die, regterlike verv'olging van 
die opstandelinge eenvoudig geskors het en baie van hulle toe 
selfs nog nie gearr.esteer was nie, was dit heeltemal moontlik 
dat gewese rebe11e onder die voorgestelde wet skadevergopding 
kon kry. Dit het waarskynlik r,e.eds in Bo-Kanada gebeur, maar 
di'e lojale gemoedere was al warm; nou het hulle gekook. 'n 
Belangrike Engelse koerant in lVlontreal het b.v. 'n artiekel 
hevat waarin die volgende voorkom: "When French tyranny 
becomes insupportable we shall find our Cromwell. Sheffieldr 

in the olden times, used to be famous for its keen and well· 
trained whittles; well, they make, bayonets there now, just as 
sharp and just as well-tempered. When we can stand tyranny 
no longer, it will be seen whether good bayonets in Saxon 
hands will not be more than a match for a mac,e, and a 
majority. " 

Die wetsontwerp is nieteenstaande heftige opposiesi'8 binne 
en buite die wetgew,®de kamel's deur hulle goedgekeuY'J en nou 
was die kriesis daar! Sou Elgin ingryp en die komr'itusioneel-
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