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Nederlanders en Afrikaners [1]

Lowie Brink
Antiquariaat De Wereld aan de Wand

Het wapen van Transvaal is op de wandkaart kunstzinnig 
in de kaarttitel geplaatst, en de huifkar daarin is niet 
 zomaar een versiering. De ‘ossewa’ (ossenwagen) staat 

symbool voor de Grote Trek van Nederlandstalige Afrikaner 
boeren. Vanaf 1833 trokken deze Voortrekkers uit onvrede met 
het nieuwe Engelse bewind in de Kaapkolonie noordwaarts de 
binnenlanden van Zuid-Afrika in. Na veel tegenslag en bloed-
vergieten stichtten zij de boerenrepublieken Oranje Vrijstaat  
en Transvaal, en Engeland had er een colonial competitor bij. 
 Enkele opvallende karaktereigenschappen van deze trekboeren, 
kortweg Boeren genoemd, worden toegeschreven aan het ge-
isoleerde bestaan in Zuid-Afrika. ‘Men moet tot onze 17e eeuw 
teruggaan om mannen te vinden, die wat denkbeelden en ge-
voelswijze aangaat met Afrikaners te vergelijken zijn.’ Ze waren 
vrijheidslievend, patriarchaal, xenofoob, afkerig van uiterlijk 
vertoon en calvinistisch. ‘Onder ’s Heeren leiding wist een volk, 
grootendeels van Nederlandsche afkomst, het donker Afrika te 
ontsluiten.’ Racisme was in de grondwet van Transvaal vast-
gelegd. ‘Gelijkstelling van gekleurden met blanken is niet toe-
gestaan, noch in Kerk noch in Staat.’ En natuurlijk had een beetje 
Boer een baard. Al deze eigenschappen kwamen samen in Paul 
Kruger (1825-1904), de prominent op de wandkaart afgebeelde 
president van Transvaal van 1884 tot 1902. Mede onder leiding 
van ‘Oom Paul’ zouden de Boeren in december 1880 de wapens 
opnemen tegen het machtige Engeland om de in 1877 ge-
annexeerde Zuid-Afrikaansche Republiek weer onafhankelijk te 
maken. Dat dit plan door klinkende overwinningen op het slag-

veld bij Majuba en Lange’s Nek slaagde, is opmerkelijk, maar  
de Boeren zullen er gewoon Gods hand in hebben gezien. In 
Nederland sloeg het nieuws van de overwinning in februari 
1881 echter in als een bom, en maakte bij velen nationalistische 
gevoelens wakker. ‘Plotseling herrezen de Boeren als verre 
maar volle neven, behorend tot dezelfde roemruchte stam  
der Hollanders, met hetzelfde Geuzenbloed in de aderen.’ De 
‘kleurlingenquaestie’, die in Nederland toch al niet hoog op de 
agenda stond, speelde nu geen enkele rol meer.

Onstuimige Boerenliefde
Al die plotsklaps opgewelde gevoelens van ‘eerbiedige bewon-
dering en warme toegenegenheid voor de stamverwanten’ 
 konden niet zonder gevolgen blijven. Overal in het land werden 
steuncomités voor de Transvaalse Boeren opgericht, vaak onder 

Stamverwantschap tussen Nederlanders en Afrikaners werd 

later afgedaan als een mythe, maar tussen 1881 en 1902  

was de Nederlandse sympathie voor de ‘Afrikaner neven’  

wijdverbreid. Een Nederlandse schoolwandkaart uit 1892 van 

de Zuid-Afrikaanse Republiek, ook wel Transvaal genoemd,  

is daar een sprekend voorbeeld van. Een reconstructie van de 

steun van Nederlanders aan de Boerenzaak in drie delen.

Eerste Hollandsche schoolkaart van de Zuid-Afrikaansche Republiek

Een kaart vol 
stamverwantschap
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Eerste Hollandsche schoolkaart van de Zuid-Afrikaansche Republiek uit 1892  (135 x 127 cm, collectie De Wereld aan de Wand).

leiding van mannen van naam. Een Utrechts en een Amsterdams 
comité bundelden in mei 1881 hun krachten, en de belangrijkste, 
grootste en nog steeds bestaande pro-Boer-organisatie was 
 geboren: de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (NZAV). Het 
doel was ‘een band te vlechten tusschen beide stamverwante 
takken van den Dietschen stam’. Op allerlei manieren werd 

 getracht deze verwantschap te verstevigen: met manifesten aan 
het volk van Groot-Brittannië, een studiefonds voor Zuid-
Afrikaanse studenten, een schoolfonds voor het uitzenden van 
 Nederlandse onderwijzers en een taalfonds ‘tot behoud van  
het Hollandsch in de Boerenrepublieken’. Verder hielp de NZAV 
emigranten naar Zuid-Afrika en richtte in 1888 een Informatie 
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Interview

Tamara Klopper 
Netwerk Filmeducatie

Bureau voor Emigranten op. Een kerntaak direct vanaf het eerste 
verenigingsjaar was de verzending van Nederlandse (school-)
boeken om de kwaliteit van het Transvaalse onderwijs te ver-
hogen. Dat laatste zou nog een hele klus worden.

Boeren-schoolmeester
De onderwijswet van Transvaal stelde dat ‘het de taak der ouders 
is om te zorgen voor het onderwijs hunner kinderen’. Maar 
 omdat de echte Boer een afkeer had van geleerdheid, en hij 
kennis van de Statenbijbel, psalmen zingen en een beetje kunnen 
schrijven en lezen genoeg vond, kwam er van onderwijs niet 
veel terecht. Het aantal openbare scholen in Transvaal was dan 
ook zeer klein (4 in 1868 en 13 in 1876) en veel kinderen bleven 
helemaal verstoken van onderwijs. Belangrijk voor een tussen 
afgelegen boerderijen rondreizende boeren-schoolmeester 
was dat hij een paard had en daarop goed kon rijden. Dat zelfs 

 president Kruger verklaarde dat voor 
de jeugd Bijbelkennis het voornaamst 
was, hielp het onderwijs ook niet voor-
uit. Vakken als rekenen, geschiedenis 
en aardrijkskunde kwamen meestal 
niet aan bod. Na de herwonnen on-
afhankelijkheid in 1881 werd de 
noodzaak van degelijk onderwijs 
steeds meer ingezien. De nieuwe 
 superintendent (toezichthouder) van 
het Departement van Onderwijs, 
 Stephanus du Toit, kwam in 1882 
met een nieuwe onderwijswet en 
breidde het aantal scholen flink uit 
(552 in 1891). Als  leider van de Eerste 
Afrikaanse Taal beweging bevorderde 
hij het Afrikaans als spreektaal: ‘een 
jong loot van die ou Dietse stam het 
gesond en kragtig opgekom’. Maar 
Afrikaans als onder wijstaal verplicht 
stellen was toen nog een stap te ver. 
Wel werd het Nederlands, de officiële 

schrijf- en kerktaal in Transvaal, de verplichte voertaal in het 
 onderwijs. Dit vormde het startsein van een heuse taalstrijd 
in Transvaal tussen Engels- en Nederlandstaligen. Du Toits op-
volger in 1891, de Nederlander Nicolaas Mansvelt, gooide met 
zijn onderwijswet van 1892 olie op het vuur door nog feller 
het Engels als onderwijstaal te bestrijden. Maar hij wist ook 
het Transvaalse onderwijs te professionaliseren door school-
inspecties in te stellen en het middelbaar onderwijs uit te 
 bouwen. Zowel onder Du Toit als onder Mansvelt werd steeds 
duidelijker dat Transvaal een schrijnend gebrek had aan ‘dege-
lijke, door-en-door knappe, christelijke onderwijzers’ en aan 
leermiddelen die waren toegespitst op de situatie in Transvaal. 
Gelukkig waren leden van de pro-Boer-organisatie NZAV bezig 
hun gloedvolle woorden om te zetten in daden.

Skoolboeke en kaarte
Het nieuws van de oprichting van de NZAV bereikte ook Trans-
vaal. Al in 1881 liet Du Toit de vereniging weten dat ‘goeie 
skoolboeke, kaarte en skryfbehoefte baie welkom sal wees’. 
Grote aantallen Nederlandse schoolboeken werden daarna 
 verscheept naar Transvaal. Maar Du Toit besefte dat ‘vir die 
Transvaal ’n eie stel skoolboeke nodig is’. In Pretoria, de rege-
ringszetel, werden daartoe prijsvragen uitgeschreven. Maar 
 omdat ‘vir geskiedenis en aardrykskunde niks ingekom het nie’, 
moest de NZAV in 1886 bijspringen. Hoewel de geografen Pieter 
Veth en Roelof Schuiling openlijk partij hadden gekozen voor de 
Boeren, kwam voor het schrijven van een Aardrijkskunde van 
Zuid-Afrika geograaf en actief NZAV-lid Hendrik Blink het meest 
in aanmerking. Of in zijn eigen woorden: ‘de Zuid-Afrikaansche 
Boeren kon ik door mijn eigen kennis van het landelijk leven 
 beter begrijpen en doorvoelen dan de stedeling’. Het aan presi-
dent Kruger opgedragen leerboek werd in 1889 uitgebracht door 
J.H. de Bussy in Amsterdam. Deze huisuitgever van de NZAV 
stond bekend om zijn sympathieën voor de Boeren en zou in 
1896 zelfs een boekhandel openen in Pretoria. Als een soort late 
beloning zou Blink in 1900 namens de afdeling Den Haag van 
de NZAV de inmiddels gevluchte president mogen vergezellen 
op een rijtoer door de Nederlandse regeringsstad. Het leerboek 
zou aanvankelijk worden voorzien van een ‘uitvoerige kaart’ van 
Transvaal, maar het bestuur van de NZAV ontdekte al snel dat de 
gegevens daarvoor niet voorhanden waren in Europa. Blink nam 
daarom in zijn leerboek een eenvoudige kaart van heel Zuid- 
Afrika op. Kort na de verschijning werd echter bekend dat ‘binnen 
enkele weken een nieuwe kaart der Zuid-Afrik. Republiek, door 
Jeppe deskundig te Pretoria bewerkt, te London het licht zal 
zien’. De NZAV haalde het plan voor een uitvoerige kaart weer 
uit de la, maar dan in de vorm van een schoolwandkaart. Waren 
daarvoor in Transvaal, dat wil zeggen in Pretoria, kaartenmakers 
te vinden? •

Lees het vervolg in Geografie november/december.
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Wat is plandelen?
‘Plandelen is het oppikken van zwerfvuil – plastic flessen, blikjes, 
zakjes en peuken – met een afvalknijper. Ik startte er in 2018 mee, 
ging verder met de buurman om de hoek en de buurvrouw 
 tegenover en begon vervolgens een WhatsApp-groep in mijn 
Utrechtse wijk. Het plandelteam telt inmiddels honderd leden. 
Samen maken we korte metten met zwerfafval.
Op scholen kom ik langs voor plandellessen. Daarbij gebruik ik 
altijd filmfragmenten, want film prikkelt en raakt je. Mijn ervaring 
is dat film je – veel meer dan een nieuwsbericht – het gevoel kan 
geven dat je zelf iets kunt doen. Tijdens de plandelles is er dus 
veel te zien, én te doen, want ik kom met genoeg grijpstokken 
en vuilniszakken voor de hele klas. En dan plandelen we samen 
in de directe omgeving van de school. Dat je zelf actief iets kunt 
doen, geeft een goed gevoel.’

Welke filmpjes doen het goed?
‘Grappige filmpjes, zoals die van Japanners die verkleed als 
 samoerai zwerfafval oprapen en er de mooiste stunts mee 
doen zoals overgooien. Een ander filmpje dat ik graag gebruik, 
is  Making of Orgiastic Hyper-Plastic, Nederlands ondertiteld, van 
Paul Bush. Het is de trailer van zijn stop-motion-animatie, omdat 
de kunstfilm niet gratis te bekijken is. Je ziet zwerfafval in beeld 
als een choreografie, bijna als een ballet. Een spectaculair 
mooie kleuren sensatie is het. Bush vertelt erover als een David 
Attenborough die een natuurfenomeen beschrijft, terwijl het 
materiaal op straat is gevonden. Dus Bush verrast met zijn 
 creativiteit, waardoor zwerfafval leuk en interessant wordt om 
naar te kijken.
Je bereikt veel met emotie en kunstzinnigheid, maar het wordt 
nog sterker als je het combineert met feiten. Een ander filmpje, 
It’s a Plastic World, is een goed voorbeeld van wat animatie heel 
goed kan, namelijk data op een aantrekkelijke manier inzichtelijk 

maken. Elke dag zoveel voetbalvelden aan zwerfafval, dat soort 
informatie krijg je.’

Laat je veel ‘erge’ beelden zien?
‘Een leuke les werkt veel beter dan slecht nieuws! Ik trek tijdens de 
plandelles mijn bankpasje uit mijn zak om te laten zien hoeveel 
plastic we ongemerkt binnenkrijgen. Gemiddeld consumeren 
we 5 gram plastic per week, da’s evenveel als een bankpasje.
Microscopisch kleine deeltjes plastic komen in de bodem en de 
zee terecht, waardoor het op je bord belandt, las ik in een rapport 
van de Verenigde Naties over voedselveiligheid. Je krijgt het ook 
binnen via de plastic flessen waaruit je drinkt. Op die manier breng 
ik over dat plastic afval niet alleen een probleem ver weg Is.’

Weet je een geschikte maakopdracht?
‘Maak zelf een stop-motion-animatie waarin je laat zien wat je 
als klas bij elkaar hebt geplandeld. Een mooi voorbeeldfilmpje 
is Plandelman does Plastic Butt Smut van een plandelopbrengst 
via YouTube. Dat maakt indruk!’ •
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Leerlingen verzamelen samen met Anton de Plandelman 

plastic afval in hun buurt. 

Meer over Anton

Anton Damen maakt in opdracht van diverse filmfestivals educatief materiaal. 
Het woord plandelen, een samentrekking van de woorden plastic en wande-

len, heeft hij zelf bedacht. Neem contact op via plandelman.nl voor een Plandel-
les in jouw klas (basisscholen en middelbaar onderwijs).
De filmles De Greta Generatie (po en vo) van Kaboom Animation Festival, die An-
ton op maat maakt en geeft, is breder ingestoken en gaat over animatiefilms en 
klimaat, activisme en duurzaamheid. 
[ i ]  educatie@kaboomfestival.nl

Anton Damen, alias de Plandel-

man, geeft gastlessen in het 

 basis- en voortgezet onderwijs 

over zwerfafval opruimen.  

Daarbij bekijken leerlingen 

vooral grappige filmfragmenten 

en verzamelen zelf afval met 

de grijpstok.

De Plandelman


