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Overal waar zij kwamen, w rcle11 zij ontvangen meL 
buitengewone sympathi . met groot enthousiasme, en d 
eenvoudige mannen zullen misschien in hun hart ver
wonderd zijn geweest over de bijna koninklijke hulde 
die men hun bewees. 

Maar was dat wonder? Drie jaren lang hebben wij 
met de Afrikaanders medegeleefd e11 medegeleden; hnn 
hoop en hun smart hebben wij gedeeld; wij voelen o11s 
nauw met hen verbonden. En dat niet alleen om daL 
zij met ons zijn van éen stam, maar vooral omdat zij 
zijn geweest de strijders voor een groot en edel beginsel, 
daL op den bodem van heL hart van elk rechtgeaard 
Nederlander leeft met onvernietigbare kracht. Er is 
een band gelegd tusschen hen en ons; wij kennen hun, 
wij hebben hen lief en onze toewijding willen wij hu'l 
gaarne betoonen. 

En onder die strijders waren het vooral de leiders, 
die wij bewonderden; en daarvan gaven wij blijk toen 
de Generaals BoTHA en DE T.A RErJ - C11m 'l'BAN DE 

WE'r was door ongesteldheid verhinderd mede Le komen 
op Dinsdag 30 September en Woensdag 1 October 
Zeeland bezochten. 

Dat daar de ontvangst warm zou wezen, was aan gee11 
twijfel onderhevig. 

Zeeland toch heeft evenzeer lijden doorleefd, droef en 
bang, en ook daar is het volkslied: 

Help nu u zelf, zoo helpt u God 
Uit der tyrannen band en slot, 
Benauwde Nederlanden! 
Gij draagt den bast al om uw strot, 
Rept fluk uw vrome handen. 

dikwijls gezongen en in snikken geëindigd . 
Zeeland beO'roette de helden als groote mannen, door 

de ueuerlaag vau lnm vulk u.ieL vorkle.iud, iuLegeudoel 
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dierbaarder g maakt door de smart. wier groote ge
tnigcn zij zijn. 

Daarom dacht het ons go cl d herinnering aan een 
en ander levendig te houden. 

\Vij vro gen van rl redactie der Middelbnrgsclte Conrant. 
(]ie van het bezoek (]Cr Generaals en wat. r mee in 
vcrhand slonel ze r uitvoerige verslagen gaf, vcrlof 
om, aangezien de nommers waarin de opstellen voor
komen geheel waren uit.verkocht, - wal blijkcllS de 
vele aanvragen menigeen tclem telde, - die verslagen 
over te nemen, en op <le meest welwillende wijze werd 
die vergunning ons verleend . 

" rat hier nu volgt, is clan ook grootendceL een ov r
druk van hetge 11 in genoemde courant. te dezer zake 
werd geschreven. Alle n voegclcH wij er diL voorwoord 
hij en vulden wij het geheel hier en daar nog wat aan. 

D~<: SAlllE~. 'l'El.LER. 

MmnELBURO, 6 October Hl02. 





De voorbereiding tot de ontvangst. 

Toen het vaststond dat aan cle hoofdstad van Zeeland 
de eer zou te beurt vallen een bezoek te ontvangen 
van de Boerengeneraals en de Middelbur,qsc!te Conrant 
dit haren lezers mededeelde, sprak de redactie haar 
vertrouwen uit dat men Le MiddelbLug zich zeker wel 
zon beijveren hun ee·n waardige ontvangst te bereiden. 

Zij opperde de meening dat in een eventueel comité 
daarvoor ook zitting moesten nemen personen uit andere 
Zeenwsche gemeenten, o. a. Vlissingen en Goes, die 
zicl1 in de Roerenzaak verdienstelijk maakten. 

En zij vroeg in het nommer van 19 September : 
"Wie neemt het initiatief? 
Ligt dat niet op den weg van het, bestuur der afdee

Jing Middelhmg van de Zuid .A(rika.ansc!te Vereeniging 
, in samenwerking met het bestaand hebbend Damescomité, 

dat zooveel deed voor de Boerenkrijgsgevangenen ?" 
En reed een dag later ·kon als antwoord daarop 

·worden bericht dat in deu middag van 19 Sept. het 
hestuur van de afdeeling Middelburg van het Christelijk 
Nationaal Boer•f>n·comité bijeen was gekomen en besloten 
had het. bestuur van de af'deeling Middelburg en omstre
ken van de Ned. Zuid-Afrikaansc!te Vereeniging en het 
Jfiddelburgsche Dames comité uit te noodigen om gezamen
lijk een passende ontvangst t ber i den aan de Boeren
generaals te Middelburg. 
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Maandaa 22 Sept. vergaderden de besturen van de 
genoemde vereenigingen en werd besloten zich te con
stitueeren als een breed comité. 

Bij acclamatie werd de heer .Jhr. mr. L. ScHoREn, 
burgemeester van Middelburg, benoemd tot Eer -Voor
zitter daarvan. 

Verder werden benoemd tot Voorzitter de heer dr. L. 
H. \VAGHXA.AR, tot Vice-Voorzitster Mevrouw ScnmtElt
PLAAT, tot Secretaris de heer W . J. J. KooLE, tot zijn 
Secundus de heer mr. P. DIELE)fA:"' en tot Penningmeester 
de heer J. A. ZrP. 

Op die vergadering, waarop ook aanwezig waren 
afgevaardigden van een dergelijk comité te Goes, werd 
tevens goedgevonden nog eenige personen buiten l\Iiddel
bmg uit t noodio·cn in het comité zitting te nem n. 

Het comité stelde zich voor werkzaam te zijn voor \Val
cheren, Zeeuwsch-VlaandeJ"eu en Schouw n- Duiveland. 

Het besloot zich te wenden tot de burgemeesters der 
onderscheidene gemeenten in die deelen der provinci , 
met verzoek in hunne gcmeenten commissies te vorm n 
tot het, inzamelen van gelclell voor de Boerenwed uwen 
en weezen . Het,geen op die wijze werd ontvangen, 
wenschte men den Boerengeneraals bij hun komst te 
1\Iidclelbmg ter hand te stellen. 

Voor 1\Iiclclelbnro· besloot men tót, het houden een r 
collecte lano·s de huizen, waartoe eenige heerenen jonge 
dames zouden worden uitgenoodigd. , · 

Dat het Comité op sympathie mocht rekenen, bewees 
al dadelijk de aaHbied ing van hulp op onderscheiden 
wijs. De heer .J. C. VERSE.PU'L' uoodigde de generaals 
te logeeren in het Grand Hotel i twee stal houders, de 
hee1·en M. v. n. WEG en S .. J. SA~DER. E, firma HEXDIUKSE, 

telden gratis rijtuigen beschikhaar; de heer W . C. 
No. KE verklaarde zich bereiel de 1e klasse wachtkamer 
in het station te versieren; de hem·en W. BROUWER en 
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B. NEET.lHEimR boden aan de groote Schuttershofzaal 
gezellig in te richten en de drukkers .J. C. & W. AL
TORl~I•'J~n, D. G. KnöBEll .Tlt, A. LI'l"I'OOLJ en R. M. Si\U'l'Fi 
zegden ko teloos kaarten toe. 

Gedeputeerde Staten voncle11 voort goed den Zomer
dienst van de toombooten op de Westersehelde op 1 
October te doen voortduren, en de Directie vm1 den 
Zeeuwsehen spoorbootdienst wijzi gde de dienstregeling 
zoo, dat de boot 1 October om 4.15 stadstijd van Mid
delburg naar Zicri kzee vertrekken zou. 

Dond rdag 25 September werd te Middelburg het 
telegraphisch berieht ontva11gen dat de Generaals 1~om 
BOTllA en J . H. 1J1<: r.A REY het voornemen hadden \V oens
clag 1 October in Ze laml's hoofdstad te komen. 

Dal was kort dag, het ÜOJllité 'roor de ontvt\ngs!. der 
Generaals haastte zieh clan ook om een programma 
samen te st llen, waariu het zeer goed slaagde. 

Het Comité bestond uit de volgende dames en heeren: 
.Jhr. mr. L. Sc iiORER, Eere-Voorzitter, dr L . H. 

\VAGENAAH, Voorz itter, Mevr. Scnottl!lll- PLAA't', Vice-Voor
zit ter, W. .J. .T. Koou:, Eerste-Secretaris, mr. P. 
DIET.EMJL'<, Tweede-Secretaris, .J. A. ZrP, Penningmees
ter, M~j. MAIUE BERDENIS VA~ BERT.EKOJ\l, Mevr. KaKE
BEEKE- DE .Jmm, Mevr. Bou.E- MuwcK IJo WEtl, Men·. 
DE Wrr•t• HAMER- 0VERMA...-.,, Mevr. DE LIOT- VERBURGH, 
Mevr. GHIJSEN- PRoos, M~j. R BuEEHAAJt•r, 1\i~j . 0 .. 
VERHAGE, Mej. L . VERHAGE, M~j . M. DnoNirnR, Mej. A. 
LUCASSE, M. FOKKER, c. L . VAN WOET.D"ERE ·, ,J. L . VAN 

DElt PATTWER'l', ds N. M. DE Lw·r, C. VERLIAGE, C. DE 

RuoEKERT, D. vVJsBoo~r-VERS'l'EGI<,N, L . c. BREEBAAR't', 
en K. J . DE KoS'J'ER, allen te Middelburg; Mej . V A..."< IJER 
BJ<;KJ<: ÛAT.T,E.'H<'EI ,s, .Jhr. m r. A. A. VA~ DooR" VAN 

KouDEKERKE, C. A. KHBVLETSclf, en C. 1hEll'r, allen te 
VlissiJJgen; Mej . Mm.ocK Uouwrm, te Zier il zee,~~ ~"\!1', 

\> </'. 
VA..'< DEN HooRN-DE BoER, te Domburg. ~ o_.. 

Q:; f<\ 

"' "' '"' ;11:: 

U.'f>· 
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De Generaals te Middelburg. 
Het verslag, in de ]Jifiddelburgsclte Cou1·ant gegeven 

va.n het verl)lijf der Boerengeneraals in de hoofdstad 
de1· provincie, werd als volgt aangevangen. 

Toet1 de tijding ons bereikte dat de Boereng neraal. 
aan de verschi I lende provinciale boofclsteden, d11s ook 
aan Middelburg, een bezoek brengen zouden, was het 
allerminst te v rmoeden dat dit zoo spoedig aan taande 
was als het geval bleek te zijn. 

De tijd van voorbereiding, om de helden uit Zuid
Afi·ika een hunner waardige ontvangst te b reidell, 
was zeer korL, maar het Comité van ontvangst, dat 
zich hier ter stede vormde, stak flink de handen uH 
de mouwen en wist een programma samen t stellen 
dat den dag volkomen vult, onzen ga t.e11, naar is te 
verwachten, aangenaam zal wezen en ook aan den 
we11sch van het publiek zal tegemoetkomen om de 
Boerengeneraals, over wie het al zoo veel gehoord 
heeft en gelezeu, va11 aangezicht tot aangezicht te zien, 
hen te hom·en, te spreken en hun de hulde te ln·eJJge11 
clie zij zoozeer verdienen. 

liet zal zek r velen leed doen dat Crmr TIAA". DE ~ET, 
de "Generaal der venassingeu," de "inspecteur-generaal 
der poonvegen", de held der helden, door ongesteld
IJ 'Ïd veritill(]erd is de generaal Bo'l'HA en DE q REY 

naar hier te vergezel! 11, maar men moet zich in het 
Ull\'ermijdelijke schikken, e11 men heeft', daarom niet 
mill(ler zij 11 sympathie te doen IJlijken voor l;oms Bo·l'll "
den man· van Colenso, die hij dat. dorp U> Decemher 
18fl!l een 1100 schittere11de zegepraal op de En!!:elschcn 
h haalde, dat de president, toen hij de hijzonderheden 
van den dag vel'llam, uitriep: 11 dat is niet men en zijn 
werk nie !" en YOOJ' .L\COBl' i'i IIlmcuLJ"s DE r..\ R"ll:v, den 
ridderlijkeu overwiunaar van lord :MJ<J•ruuEx, die eeu 
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r eks van schitterende wapenfeiten volbracht. in het, 
laatst van den oorlog. 

En hen Jmldigend, doet men het tevens het volk, 
zoo mannen als vrouwen, dat., klein in aantal, met 
ongeëvenaarde dapperheid streed tegen een groote over
macht -om de banier van vrijheid en onafhankelijkheid 
boog te houden. 

Helaas ! het heeft niet mogen zijn zooal wij gehoopt 
hadden. 

Na een str\jd van twee jaar en acht maanden hebben 
de Boeren, door hongersnood en uitputting gedreven, en 
moetende kiezen tusschen onafhankelijkheid en hun volkR
hestaall, het. hoofd in den schoot gelegd en vred gesloten. 

Zij zijn overwonnen, doch op een wijze, die zonwel 
vriend n,L vijand noopt huu een eereRa In nt l brengen. 

Echter 11ict. om dat. te ontvangen, niet om persoonlijk 
gevierd te worden, zijn de Boerengeneraals naar Europa. 
eu naar ons land gekomen. 

Hun oenig doel is geld te verzamelen voor de 
weduwen en wezen in Zuid .Afrika, om de groolc, on
beschrijfelijke ellende, die daar hccrscht, zoovc !mogelijk 
te lenigen. 

En dat doel zal bij de ontvangst onzer boog gewaar
rleerde gasten allereerst in het oog worden g honclen. 

Men zal de dapperen van sympathie doen blijken op 
on omwond n wijs; men zal toon en hen te eercn, !llaar 
men za.l ook zorgen dat zij bij hun verLrck uil ZcclandR 
hoofdstad het bewijs rncdenemcH rlat die s.vmpathic 11ict, 
alleen in woordeu hare uildrnkki11g vindt, tlltl.<l.l' dnt 
de Zeeuwen ook daadwerkelijk blijk gcv .n willen van 
hun medegevoel met het zoo zwaar getroffen sl<nnYcr
wantc volk, daar ver over de zee. 

* -)< 

* Het la?; voor de band - zoo luidele het verslag verder -
dat velen den wensch zouden koesteren om van de in-
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komRt oer Bo reng-eneraals getuige te wez n. \Vij hadoen 
niet ancle1·s '"erwacht clan dal half 1\Iicldelburp:, velen 
uit Vli , ingen en !al van bewoners van \Valcher n's 
platteland, zich daanoor zouden opmaken; ""e ver
moedden ook wel dat andere deelen van Zeelanrl een 
hednidend contingent zouclcn 1 veren, maar dat de h -
langstelli ng zoo groot zon zijl! al hel geval bleek, dat 
hadden wij niet kunnen denken. · 

Reeds gedurende den morgen, die, wijl het vrij haro 
wo i en vrij ge tadig regende, niet zoo'n mooien herfst
dag beloofde als door i der zoo hartgrondig wn.s ge
wenscht, hecrsch!e in onze stad meer clan gewone be
drijvigheid, he! bewijs <lal er iets bijzonder gebeuren 
moest; en hoe meer he! middagnnr nadercle, hoe di'Ukker 
hel wenl. Booten, het poor, de !ram, ti tsen en andere ver
keersmicldclcn voerden steeds belangstellenden aan. 

Toch had het bezo k van buiten nog drukker km1nen 
en moeten zijn, maar het slechte weer had daaraan 
natuurlijk chuld. 

Aan het vcrzoek va11 het Comité van ontvangst om 
de vlag uit te steken was algemeen voldaan. Huis aan 
huis wapperde onze driekleur. 

Tegen half twaalr vereenigde zich en ontelbare 
massa mensche11 in den omtrek van hel Station. 

Op het plein ervoor schaarden zich de verschillend 
vereenigingen die als eerewacht. fungeerden, met hare 
vaandels. 

Het waren de volgende corporatics: Werkmans-ve?·eeni
.fJing, N ecl. Bond t>an oud ondero_tficie?·en, scherm vercenigi ng 
Koningi.n Wilhelmina, Clt1·. Nat. Werlonansbond, Patrimo
nium, scbietvcreeniging Puul Kruger, 't Zand, hand
hoog <'hut!erij Eensge::indheid, gymna Lick vcre nigiugen 
.lcl!illes en Mediobu1·gwn rn leerlingen van l1et gymnasium, 
cl llooger Burgerschool Cll de Rijks-kweekschool voor 
onderwijzers. 
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De vereenig-iug Uit het volk- voor het volk had zich 
mei de regeling van di I, onderdeel van !tel, programma 
belasL 

De Aankomst. 
Precie op den hepa.alden Lijd sloolhde de trein heL 

slation bi rmcn en l>egaven zich en i ge leden vtw de 
commissie van ontvangsL naar het rijtuig, waarin de 
Generaals met hunne secretarissen gezeten waren. 

En toen stapten uit een eerste klasse coupé de beide 
mannen, ons van tal van portretten zoo goed bekend. 

Bo'L'HA, flink van uiterlijk, met zijn energiek gezichl, 
lachend met zijn gulleJJ, snaaksehen lach. 

DE LA REY, een slanke Loch sloere figuur, type van 
den Zuid-Afrikaansehen aartsvader, met zij11 grooleu, 
grijzenden baard en de intelligente oogen in het door 
de zon gebrand gezicht. 

Het zijn twee ili11.ke gestalten en· in hunue oogen 
schittert een meer dan gewoon vuur, maar toch haddeu 
wij ze ons anders voorgesteld, die helden der helden 
uit den Zuid-Afrikaansehen oorlog-. 

Die twee eenvoudige mannen: zijn dat nu de be
kwame legeraanvoerders, wier uaam in één adem ge
'noemd is meL die van de grootste veldheeren van 
vroeger en later tijd; zijn zij heL die den Engelsehen 
geueraals handenvol werks gaven en het trotsche Albion 
slag op slag toebrachten ? 

Zijn zij het die een lijden hebben geleden en dingen 
aanschouwd als niet meer van dezen tijd moesten zijn? 
Zijn zij het die alles wat het hunne was opofferden, 
die goed en bloed veil hadden voor de onafhankelijk
heid van de twee Zuid-Afi:ikaansche republieken? 

Uit de kracht der gewoonte hadden wij ons van hen 
een audere ' 'oorstelll11g gemaakt. 'Vij l1addcn ~e ons 



gedacht met eeu krijgshaftig uiterlijk, een adelaarsblih, 
gewoon te be1'elen en gehoorzaamd te worden. 

En wij zagen juist bet tegendeel. 
Maar toch wij voelden dat het andere mannen zijn 

dan die wij in de11 gewonen sleur der dingen ont
moeten ; zoo eenvoudig a ls de Generaals schijnen, 
imponeerden zij ons !.oeh; er kwam iets over ons daL 
bewondering wekt voor Bo'l'HA en D1·: I.A REY, iet.s dat 
ons hef bloed SJi eller deed stroomen, iets dat ons het 
hart sterker deed kloppen, iets dat ons dwong eer
biedig het hoofd te outulooten voor zoo groot. en edel 
een tweetal als weinig anderen. 

De op het perron verzamelden hieven, toen de Gene
raals zich naar de wachtkamer eerste klasse begaven, 
een flink hoera aan . 

De wachtkamer was door de zorg van den heer W. 
C1m. NosxE eenvoudig docl1 fraai versierd . 

In de vier hoeken waren plantengroepen van palmen, 
araucari's, varens, adspidist:ra enz. geschikt. en elke 
groep was afgedekt met kleurige decoratiekleeden . 

Nadat de leden van het voormalig Middelburgsclt 
Dames-Comité en de commissie voor de ontvangst aan 
de Generaals waren voorge te ld, had de eerste uegro -
Ling plaats, e11 wel door mej u [rouw MARlE BERDE:m. 

VAN BERLEKOi\f, secretaresse van het .ontbonden Midclel
bu?·gsclt Dames-Comité. 

"Hooggeachte Generaals!" - zoo sprak zij - · ;,Wij 
roepen U een hartel\jk welkom toe in Zeelands hoofd
stad! Waar, bij Uw zoo gewaardeerd bezoek aan de 
provincie Zeeland, heden aan ous, leden van het Micldel
bu?'gsclt Dames- Comité, de eer te bemt valt U alhier, 
- in naam van het Comité van ontvangst, dat als 
't ware de provincie vert genwoordigt, - het eerst te 
mogen begroeten, zoo is dit, omdat ons Comité, gedu
rende de 2 1/ 2 jaren van zijne werkzaamheden, in zeke-
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ren zin eene rol, in vet·band met Uwen heldenstrijrl, 
heeft mogen vet·vnllen, en dus heL groot vool'l'echL 
geniet, re ds sinds geruimen tijd, door innige l>tutdell 
aan U en Uw volk verknocht te zijn. 

Voortgesproten uit den onweerstaanbareu drano· te 
helpen, waar zulk een groot onrecht werd aangedaan, 
wan.r zooveel ellende op de me si, heldhaftige wijze 
wenl geclrao·en, - ilt de eerste tragische dagen van 
uwen strijd waarvan de terugslag zoo diep hij alle 
volken werd gevoeld, - oorspron keiijk met de bedoe
ling (i-euertUÜ CRONJJ~ en de zijnen in hunne krijgsge
vangenschap eeJJige leniging te verscha(fen, groeide diL 
zaadkorre l~j e, door het warme medegevoel van zouvelen 
in Necl rlancl, België, }i'rallkrijk, Rusland, Amerika, ja 
zelfs van Boeren-vrienden in Engeland, tot ee11 kl'ach
ligen boom, die zijne Lakken wijd en zijd uitbreidde. 

Daardoor werd het OllS moo·clij k om, g bolpeu door 
energi ke mannen als Kapitein VERSÉT,EWEL DE Wl'l''l' 

liA:.'ItEtt le St. Helena, FuNKE le Ceylon, ell door den 
steun der Nederlandsche Coltsul-Generaals te Kaapstad 
en Colombo, niet alleen de krijgsgevangenen te St. Jlelena 
maar ook die te Groenepmtt enz., te CeylOJ, en Ber
muda lafenis en moreele opwekking in den vorm van 
lectuur, benoodigdhede11 voor scholen, voor industrie, 
arbei.d enz. enz., Le kunnen toezenden. Maar vooral 
zijn wij dankbaar, door cle krachtige medewerking vau 
ecue edele, hoogstaande vrouw, mevrouw MAttm 
KooPMANS-DE WE'l' te Kaapstad, hulp aan de vromven 
en de kinderell m de kampen te hebben moo·en 
geven. 

Zoodra haar oproep tot ons kwam, en het bekend 
werd dat zij de haar door ons gezonden goedereu en 
gelden voor de vrouwenkampen zou beheeren, s Lr oom
d e u ons van alle zij ([en de gaven toe. Zoodat wij, 
gedurende de jaren va11 ouzeu arbeid, in staat zijn 
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g-ewccsl met icdc1·e nu.til gaven m verschillenden vonn 
aau !Jaar oYer le makeu. 

GeYoeldeu wij dus aan den ee11en lmuL ten volle het 
Lrao·ische en het ontzettende van den door U gestreden 
strijd, zoo ondervonden wij ook de k 1' a c h L van bet 
i cl e a 1 e, cl:1L ziclt zoo welsprekend ui LLe in daden van 
opofl'ering en mihldadigheid. 

Het i i11 den glans van dat ideale licht, GeJJeraals, 
dat wij U, helden, die vertegenwoordigen een volk van 
heldenmannen en -vrouwen, hier begroeten, ·in het 
vaste ver t rou wen, dal, dat licht U op Uwe ge
heele reis door Emopa en Amerika bestrale. Dat U 
zien moge, hoe o v e r a 1 de harten naar U toe gaau, 
over a 1 men U de hulp geve die Uw volk toekomt, 
opdat het eenmaal weder de plaats Îlmeme, waarop het 
door zijne burgerdeugden, zijn moed, vol harding en 
vaderlandsliefde recht heefL)). 

De Genemals d.ankten d.oor eene buiging. 
De aanwezigen stelden een 11 leve de Generaals" in. 
Toen deze naar buiten traden, klo11k hun !Jet door de 

schutterijmuziek, die zich, onder leiding· van den Lui
tenant-Kapelmeester, den heer JAN MonKs, voor het 
station had opgesteld, ingezette en door de duizenden, 
die op bet pleiu voor het station war n bijeen o·e
stroomd, op de wijs van Psalm 68 meegezongen koraal 
tegen : 

Gegroet, gegroet, Gij Heldenstoet ; 
Uw hooge moed in 't Hollandach bloed 

Ons hart met jubel vulde ! 
Hoe diep n smart en smaad doorschriju', 
Wij bieden, voelend uwe pijn, 

Eerbiedig onze hulde. 
JiefL op uw ziel Lot God omhoog! 
De weeuw eu weeze kenL Zijn oog, 
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Hij zal genade geven. 
Ook o nzo gave zij uw troos I. 
Wij I> I ij ven den ken om nw krooR!, 

Uw nat ie za. I herleven ! 

Dn,t wn.R een an,ngrijpel1fl oogen blik, die massa men
schen dat ' lied te hooren zingen ter c.er va11 die twee, 
met ontbloolo11 llool'de, lnislerCJHle helden. 

rroen de laatste klankcll waren weggestorven, hiel' 
de mcnigt~, do ve1·leiding niet knnneliCle weerstaan, te 
hum1e1· ee1·e oen da.verend hoera aan, wfuu·voor de 
Generaals, met de hoeden wuivende, dankten. 

Daarop werd de stoet g vormcl en terwijl de doelne
mers er aan in de rijtuigen stapten, liet oe muziek het 
oude Will~elmus hooren. 

Aardig en goed gedacht was het van het Cornit.é van 
ontvangst om in den sto t de eerste plaats te geven 
aan een viertal lecl011 van het Af·iddelburgsc!Le dames
comité, dat zooveel deed om het lot der Boeren krijgsge
vano·enen en dat van de vrouwen en kinderen der 
strijdende Boeren te verzn.chten. 

In het tweede rijtuig nam Generaal BO'l'HA, vergezeld 
van twee leden van het ontva11g. t-comité, plaats en in 
het daarop volgend Generaal Dl!l LA REY, eveneens in 
gezelschap van twee comité-leden. 

In volgende rijtuigen zaten de S cretarissen van 
d Generaals, de hem·en JTERllEIRA en VAx Vt~LDEN, be
llevens leden van het Comité van ontvangst en de Voor
zitter van Uit ltet Volk- Voor ltet Volk. 

Langzaam ging het nu voorwaarts, en toen de Gene
mals cl opgestelde vereenigingen passeerden, 11eigd n 
de vattndels en banier n zieh ten grocL. 

Eu stapvoets reed de stoet, (lie vooraf'gegaan ~werd 
door twee bereden '}Jolitiettgenteu, O\'er de KmJingshl'llg, 
de Kaden, de Bn.teau-porte, den Dam, N. Z., de Korte 

2 
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Delf!, de Lange Delfl., naa1· de 1\farkt., tlikwijls lnsschen 
een meuschenhaag, die zich op ver chiliende pnnleH had 
geposteerd om de Generaals te zien voorbij trekken. 

En de hel ]en uit Zuid-Afrika bogen en groetten dank
baar YOOr de sympathie, waarvan toen ov r:1l bleek. 

Hier eu daar werd 11og wel een hoera aangeo·e,·en, 
vooral om en bij de Markt, maar overigens L waarde 
hel publiek een eerhi di,.; tilzwijgen. 

Gedurende den riL bleer het gelukkig droog. 
Toen de stoet op de MarkL was aangekomen, hielden 

de rijtuig·en met de Generaal stand aan de Oostzijde 
van dit schoone plein. 

'Daar stond weer het schutterij muziekkorps, r chts 
en 1 in ks gellankeerd door de Vereenigingcn die bij de 
onlvangsL aan heL Station tegenwoordig waren, terwijl 
een groote menigte de ruime Markt vulde. 

En toen werd, begeleid door de muziek op de wijs 
van Psalm GG, het volgende koraal gezongen. 

De Heer zij u toL hulp en sLerkte; 
Een Trooster groot in nood en dood. 
D'Alwijze, die uw duister werkte, 
Hij doe weer blozen 't morgenrood ! 

Uit onze en onzer kindren harten 
Stijgt voor Uw volk 't g-ebed omhoog, 
Want onze?' was nw str\id en smarte. 
\Vij groeLen u met weenend oog ! 

luLusschen hadden de overige deelnemers aan den 
stoeL zich naar het stadhuis begeven en vercenigden 
zij zich in de raadzaal. De trap, die er heen leidde, 
was met ee11 kleurigen looper belegd, wat. tege11 het 
gotHl van d Ie u ning een mooi effecL maakte. 

Iu de zaal bevonden zich reeds de burgemeester, de 
wethouders, <1 leden ru.n deu nutd, de ~>ecreLaris en 
Je ontYanger. 
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\Velclra v rseh nm1 de Generaals 

in de Raadzaal. 
Zij werden daar ontvangen door den Burgemeester, 

teven eere-voorzit.Ler van h t Comité van ontvang l 
.1 hr mr t. ScHOREll, die de hecr011 toesprak. 

Hij herinnerde aa11 den vreeselij ken wor, tel trijd, door 
hel. volk der voormalige republieken gestreden, aan het 
leed dat er is geleden, aan den moed en de 7- lropoiTe
ring die is getoond zoo door het volk van 1'ra.nsvaal 
en den Vrijstaat als door zijne aanvoerders. . 

De Burgem ester betuigde daama de vreugde van de 
bevolking de7-er stad erover da.t d Generaals 11a::tr 
Middelburg hebben willen komen. 

Wij hebben - zeide hij - Loch medegcleefrl met 
den strijd, in het vel'rc land gestreden, en daarom doet 
het ons goed persoonlijk kennis te maken met de 
mannen, groot door hunne heldeHeladen als krijgslieden, 
maar grooter nog door hunne daden als mensch. 

De Burgemeester prees huu waarheid, hn11 vergevens
gezindheid, hun edelmoedigheid, te meer te waal'Cleeren 
onder omstandigheden a,ls waarin zij verk enlen; in 
een zoo vreeselijkén strijcl als 7-ij hebben doorleefd. 

Niet velen uit de zoogenaamde beschaafde wereld 
7-ulleH dat voorbeeld navolgen. 

Verder vertolkte de Voorzitter van den raad zijne 
vreugde hier de Generaals te zien, oog in oog met hell, 
met wie men in gedachte heeft meegeleefd, meegeleden, 
te kunnen spreke11, bun de hand te kunnen drukken 
en hun nog eens Le verzekeren dat hun volk hoog staaL 
aangeschreven bij ons. 

De Bn.rgemcester wees er vcrder op dat 11iet alleen 
gcsproken moeL worden maa1· ook gehand lel en l1ij 
hoopte <hL de Gcu 'ruals bij hun l1eengaau de overtoi-
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ging met zich zullen meèlecll'a.gen, :wo zij die 11og niel 
hadden, <lat de Zeeuwen groole R,YmpnJhie koesleren voor 
het volk va11 Zuid-Afrika eu voor lnlllne leidslieden. 

Hulde bracht de Burgemeester aan de Generaals, die 
de wereld rondtrekkeu voor hun volk, die iets doen 
dat voorbeen nimmer is voorgekomen, omdat zij begre
pen dit te moeten doen. 

Moge èle toel om t g ve11 - zoo ongeveer eindigde 
de Burgemeester - wat ze u te geven heeft.! Moge 
zij zoo goed zij 11 als moo·elijk is voor u en voor uw 
edelmoedig volk en moge de pelgrimstocht dat gunstig 
resultaat hebben dat rrij er van hoopt! 

Hierna nam Generaal Bo·t'IJA het woord. 
Hij begon met te zeo·gen dat zijn borst slecht was 

en hij moeilijk spreken kon, maar toch niet wilde 
nalaten namens zijn volk harte1ijk dank te zeggen voor 
de vriendelijke wijze waarop hij en zijn makker zijn 
ontvangen. 

Hij herinnerde aan den tijd van kommer en zorg 
die reeds is doorgemaakt, en ook aan de ellende die 
nog in Zuid-Afrika wordt geleden door het arme volk 
welks onafhankelijkheid is ingeboet. 

Het deed den Generaals goed hier zulke warme 
harten en zoo groot enthousiasme voor de Boeren van 
Zuid-Afrika te vinden. 

Hij legde verder de verzekel'ing af dat .de taak van 
de leid,sliede11 is het volk van de voormalige republieke11 
vooruit Le brengen, op Le hefl'en. 

Daarvoor is stem1, groote steun noodig, want de tijden, 
waarin het volk verkeert, zijn duister en moeilijk. 

Maar waar er zooveel hulp en sympathie beloond 
wordt, is er licht in die duisternis. 

Daarna sprak de Generaal nog de leden vau het 
Dames-Comité toe, welke !Jij hartgrondigeu Jank lH·achL 
''oor al wat door haar is gedaan. 
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T n slotte werden ooor oen Burgemeester de leden 
van clen raad d n gaRLcn voorg stelcl, bood men hnn 

YCJTolgcns cl en eerevvij n aan en onderhielden do Ge
neraals zich nog eenigen tijd met. de aanwezigen. 

Toen werden de rijtuig '11 w er hest.egen en hegavm 
de Generaals met llet comité zich laugs den kortsten 
weg naar het Gmrul-llotet Ve1·septtt, waar de lunch 
zon worden gebruikt. 

Die was zeer eenvoudig, Het. men n luidde: Bouillon 
en tasse, Crepinets de t•eau en Perigneu.1-, pelites carotles, 
Poulet de q1·aine pote (1·oid, sauce mayonaise en Salade de laitue. 

In de Kerk. 
Nn. afloop van het dejeun 'r dinatoire, preeieR te ha.lf 

<lrie, begavm1 de Generaals zich n::w.r cle Nieuwe Kerk, 
rijdende over de Burg naar de Groellmarkt. 

Voordat de vreemde bezoekers daar kwamen, hadden 
d gelnkkig bezitter van toegang bewijzen al de be
schikbare zit,- en staauplaatsen ingenomen. 

Vóór de komst der Generaals werden door den heer 
A. van Os, organist der kerk, ten gebom·e gelJJ·acht 
Andante en Alleg1·o uit de 1e Sonate van 1\oh. IHJI.SSOIL:-< 

en Preludium Il van denzelfd n componist, gevolgd 
door variaties op het oude Wilhelmus. 

Karakteristiek voor de gelegenheid waren deze 
nummers gekozen. 

Zoo maakte het Andante den indruk van een schil
del'ing van den t.ijd vóór den oorlog, terwijl heL hierop 
volgende Allegro als het ware den oorlog zelf teeken de. 

Het. P1'eludittm gaf een beeld van den vr de, ter
wijl het oude Wïlhelmus met zijn variaties Nederland 
typeerde. 

Bij den ingang der kerk, die door heeren kerkvoog
den welwillend voor deze s('.l,menkomst was afgestaan, 



werrlen de Generaals ontvangen cloor de commi ie voor 
de kerk. 

Deze bestond uit de heeren N. M. DE LIGT, D. \\ ts
B00\1 VERS1'EGE::--, L. c. BREI•li3A \Jl'l' ('n c. DE BROEKElt'l' 

en zij geleidel d Gen 1·aals naar d voor h n hestemde 
zitplaatsen op bet. in den tuin aangebrachte platform. 

Dat platform was met een Smyrnatapijt. belegd en 
de GenemaL namen daarop plaats. 

Bij hun binnentreden werd n de hoeren Botha en 
De la Reij begroet met de zegenbede uit Psalm 134: 3. 

Dat 's Heerell zegen op n daal ! 
Zijn gun t niL Sion u IJ estraai ! 
Hij schiep 't IIcebl, Zij11 Naam ter er. 
Looft, looft clan aller Hcm·cn Heer! 

Toen <le Generaal. ge7.ete11 waren, hield de heer Dn 
L. \VMmxun, Voorzitter van het Comité van ontvangst, 
op het pltüform eene rede tot. hen. 

Hij sprak het volgende : 

11 lloog· Geachte Ocncraals, geliefde Broeders. 
Hoe zal ik u vertolken, wat daa1· trilt in onze har

ten, nu wij U ontmoeten. 
Ik zon uwe handen willen grijpen en drukken -

lan~ - eu mijn hoofd leggm1 tegen uw schouder en 
met u weenen iu sprakeloos meêvoeleu met uw diepe 
smart. 

\V enen over uwe lieve kindm•ell, die, in de moord
kampen opgesloten, uij dui7.endCll VOOr de oog 11 hun
llCl' moeders van gcln·ek en 'ellende zijn vergaan. 

\Veencn m t uwe ouden ntll ditgen, (He daar zockeu 
om het gral' nu1 zoon bij zoon. 

'Veencn met uwe mannen, die na jaren balling
schap of' worstelstrijd eindelijk wederkeerden naal' de 
plek lnmn r welvaart, maar waar nu alles hen aan-
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~rijnst, vcrwo t en verdelgd, zoodat e1· nergens, ner
g ns rn nel is of ooi ! 

0, als wij Oosterlingen w::u·en, die de hart tochlelijke 
niting kennen hunner smart, we zourlen roepen met 
cc11 .Jeremia. : 11 0ch dat mijn hoofd water ware en mijn 
oog een · sprinlmd r van trn.ncn; IU1eill. Cll dag zou ik 
bcw cneu de verbrijzeling van mijn volk". 

11 Daar is een stem gehoord I Hama., een gansch z er 
hitter geschreeuw! Rachel beweent hare kinderen en 
ze wil niet vertroost worden, omdat, ze niet meer zijn". 

En ware nu slechts door dit heldenbloed en a.l dit 
onnoozel bloed de victorie gekocht; ware liU door die 
heele, uiLtere tranen de onafbank l ijkheid verworven, 
en ware door het h ldhaftigst v nveer, daL ooit werd 
aa11schouwd, de ovennacht gefnuikt, <lan ware er vreugde 
11a leed en op uw n a.rl> id loon; dnn ach, dit is n en 
ons allen een onduldbare pijn, die daa.r binnen wroet.: 
dat uw vim·kl nr 11 is ncêrgehan.l" en de striJdluceL 11 fcr 
Yl'ijh id en rech" is ' 'Cr tom<l. 

\Vij weten uit onze rijke historie, dat het Hollan(lsch 
ras - hoc kleil1 in tal - lot. tweemaa.l toe het. opl<o
mcn van een werel !rijk h en gestuit. 

Eerst toen Spanje onoverwinnelijke vloten i 11 gi ndschc 
wn.teren vergingen en zijn ijzeren veteranen \'Îelco op 
Tnl'llhouts heide en aan Nicnwpoorls sLrn.ncl, of vcr
smoorden in de schoren rondom Sluis. 

h11 opnieuw Lo n Loclewijk XIV 's maarschalken 
w nl 11 teruggeworpen rloor Oranje's gctrouwe11 en des 
Fransehen koni1ws droom van wcrclclhecrschappij verging . 

Zou nu - zoo hoopten wij - zou ten derde male 
heL dappere Hollan<lschc ms - i 11 u vCJjongd - zijn 
uitverkoren, om het lmpm·iw11, clat met zijn koloniën 
half ec11 aardbol omsluit en met zijn violen alle zeci'n 
hch crscht, Ie knakken in zij11 gro i. 

Zooals een kleine dorschslede, die scherpe piuncn 
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11 en, hergen ko1 en vermaaJt, zoo hoopten wij, dat gij 
' 'ernielen zoudt, Engelanels kracht.. 

Helaas, die hope is - neen, ik zeg nog niet - vel'
g-aan, maar - ten vcrren horizon ver choven en -

11 allc uitgestelde hope krenkt, l1et hart". 
0, als ik me ind nk, wat jubel ons zou h hhen 

v lTukt, al wij u hier als overwinnaars lw.dden mogen 
gro t n, ho z er zonden wij nw God hebhen grootg -
maakt. 

Uw nationale ondergang is ons een ontzettende be
proeving des o·eloofs geweest. !11 onze o01·en wa het 
hoono·eroep van den geest des twijfels, die arrenel 
vroeg : 11 \Vaar i nu uw God ?" 

En eerst, waar we onze en onzer vader n zonden 
zagen, die l'iepen om kastijding, en op nieuw v rston
dcn, hoe alle rijker leven opstanding is uit den dood; 
ook voelden het gevaar der vergoding van U, di als 
de helden uit Homerus'epos tJ·aadt voor onzen geest, 
daar luwde 't in 't beroerde hart en in groot slilte 
klo11k on ' tegen het. woord, e ns hij h t lijk van dien 
Lodewijk, dien ik noem.de, gesprokeu : "God alleen is 
gl'oot !" 

Waar dit geloove leeft, veert de hope! Bij die de 
ecuwen overziet, kent zijn tijd. Het licht is voo1· de11 
rechtvaardige gezaaid en blijdschap voor <l n oprechte 
van harte. De la11dman heicH in hope. 't .Onrecht 
valt. De vrijheid komt. Veni Christe RmmmeratO?•! 

Broeders! in dezen prachtig·en tempel, waar 'l pmal
~rnJ cle1· Evertsen n van onzer vaderen helden lrijd 
te~en Engeland sprc kt, groet u Zeelaml's volle 

't Is een volk, u nanw verwant. 
't Heldenhloed der ·walen en der Iluo· noot 11 m n~de 

zi<"h m t dal der oude Watergeuzen van Oranje en tot 
i11 ons faaleigen toe nacl ren we U. Ool' onze Zeeuwen 
zeggen : ons voor wij. 11 Ons groeten die Gene1·aals !" 
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Generaal Bo·ruA. Uw naam leeft in ons aJler .hart, 
als die vaJJ cl n Christen-held van den T11gela; aiR van 
den bezieler nws volks tot niemvcn moed na PaardeB
bergs-ramp; .als van den overwinnaar bij uw Midclelhurg 
en bij Belfast, Dalmanutha, M:tchadodorp en Spitskop, 
wat Huiler heu;t! Wij zijn u gevolgd naar Donkerhoek 
en Balmoral, naa1· Bron khorstspruit en Tijger kloof, en 
wij dachten aan de helden uit ons Richterboek, die zoo 
aangegrepen werden door den Geest van 't heilig 
heroïsme, dat het Boerenhart op eens .veranderde in het 
hart van een Generaal. 

Generaal DE LA R1w, ook uw beeld leeft in onze en 
onzer ldnderen harten; als van den zwn.ar getrof~ n 
vader, rlie uw deel in de glorie va11 Magerfontein kocht 
met nws eerstgehorenes bloed; van den onvermoeide, 
Cl ie met uw trouwe commando's, allenhelden de1' .Qtteril!a, 
- de kracht des vijancls wist uit te putten, zijn dap
peren te slaan en zijn vreesachtige11 te hesehamen; en 
niet 't minst als van den Edelmoedige, die den ge
vangen Metlmen wederzond, - een kroon op de door
gaande mellSchlievenclheid, die getoond beeft, hoe een 
volk, dat Christus eert, in den gewonden vijand, den 
mensch leert lief te hebben en te handelen - om 

, 111et la moderne épopée van Montoya te spreken : Selon 
la Bible. 

Hoe droef~ dat onze bewegelijke Generaal D.E WET 
heden gehouden is aan zij11 ziekenkamer, hoe jammer, 
dat wc hem moeten missen. Ik had hem geschreven, 
dat het Zeeuwsche volk hem een dag van zielverkwlk
kiug zou 1ezorgen, als hij durfde komen, ook om Haar 
den wensch van zijn hart met een hallClclruk te danken 
voor den arl>eid, ten goede van zijn worstelend en 
I ijdcnd volk verricht door het ûomi t(•, onze steeleliJke 
glorie! dat de barmhartigheid van half' Europa heeft 
gediend en gesteund. 
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In den hrief, hierop van hem ontvangen, lees ik : 
t1Uwe woorden hebhen mij zeer g t.rofl'en. En toch is 
het mij onmoo·el ijk om aan den wcnsch van het Zeen wRche 
Yolk gehoor te geven. Ik heb het zeer betreurd, dat 
ik niet met mijn collega's kon meegaan op hun reis 
rloor Nedcrhmd, maar de dokter h cft h t Rt.r ng ver
llorlen, Ook nu nog gevoel ik lil ij niet zoodanig w I 
om over te kome11" . . . 

Voorts moet ik van Generaal DJ~ 'V.E'L' da11k en 
heilgroet bieden aan het Zeeuwsche volk ! 

Mijn Hocren-vrienden! Heb ik den heilgroct, rlie 
leeft in nwe harten, vertolkt~ Broeders- Genemal , 
lt hben onze harlen lkander v rslaan en ontmoet, komt, 

laat ons dan sam n uitgieten den we dom en de hope 
onzer ziele, zooals wij cl ie woorden vin<len in <1 n on
verg lijkeiijk schoonen p. alm van lsmi;l, overgedrukt 
in on. Program op blz. 6. 

'k Heb mijn tranen, onrler 't klagen, 
Tot mijn spijze, dag en nacltt, 
Daar mij Rpot Iers durven nagen : 

1, " raa1· is God, dien gij verwacht; ~" ... 
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gerlruisch der waalt· n groeit, 
Daar Uw golven, daar Uw lmt·en 
Mijn benamvele ziel vervaren . 

l\Iaar de Heer zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags zijn gni1st. gebiedt; 
'k Zal in dit vertronwe11 leven 
En dat melden in mijn lied. 
'k Zal Zijn lof~ zelfs iu deu nacl1t 
Zingen, daar ik Hem verwacht, 
En mijn hart, wa,t mij moog·' frciTen, 
Tot den God mij11S levrns hefl'en ! 

Aan dat verzoek werd natuurlijk voldaan . 
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Na dezen lusschonzang werd aan Ge11eraal BO'L'HA 
g- lcgcnhei<l gegeven de aanwezigen toe te sp1·ckcn. 

Na de welsprol ende woorden en de prachf,ige faal 
' 'an den zeer geachten DomillÓ, achtic spreker heL zeer 
moeilijk zich voor zijn geaehf foel10ordcrs duidelijk 
vcrslaanhaar te maken. Waru· echter de bclnngen van 
zijn volk hem roepen, is niets hem te zwan,r. 

\Ve welen toch - zoo ongeveer sprak Bo'l'I[A vcrder 
- hoe Nederland zich vriendelijk heeft getoond t gen
over den grijzen President; we weten ook dat het 
Ncdcrlandsche volk cl hn,nd in den zak slak om ons 
volk t helpen, zoowel de vrouwen en kinderen in de 
concentratiekampen al de krijgso·cvangenen op v r
schillende eilanden. 

\V c wct.en ook hoc van dezen kant. ambulances en 
doctorm1 wcrdeH nil.gezonden om de gcwonclen le hel
pen en we weten ook dat de eindbeslissing in onz 
zaak een groote schok voor u is o·eweest. 

G achLc toehoorders, zço ging spreker voort, hef, is 
mij een aangename plicht om u n,llereerst te bedanken 
voor de vele weldaden, die gij ons en ons volk gedu
rende de laatste drie jar 11 hebt, betoond. 

Ik breng u den oprechten dank van het Afi·ikaan
·sche volle 

·waar de vm·igc spreker zoo even zeide dat het slui
ten van den vrede de11 Nederlanders een schok is ge
weest, we s Generaal Ho'I' IIA erop hoc biLter en zwaar 
hel, vool' hem en cl zijnen was om hune zelfsfandig
ll id prijs te geven en zulk en vrede te mo Leu sluifeu. 

Hoc de Boeren daarLoc zijn gekomen, lichtte de heer 
Bo'L'lLI. in dcu brccdc toe. 

Hij wc s erop hoc alle verbindin~ van de trijdcnd 
Boe1·cn met de bniLcnw reld was nJgeslleclell e11 invoel' 
van het allernoodigste onmogelijk was gemankt,. 

In de dorpen was veel opgeborgen wat noodig was 
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om in de hehoeften van de commanrlo's te Yom·zien . 
.M::u11· to n dit in handen van den vijand was gevalle11, 
kon het gouvernement. niet, meer volclo ncle helpe11 
aan wat noodig was om clen strijd voort te zeUen. 

E1· was geen ammunitie m er, geen kl eding, g en 
C'hoeisel. 

Toch zijn wij slaanrle gebleven. DiL alles ontmoedigd 
on niet. Zulke onLheri.ngen mochten ons niet herooven 
van onze onafhankelijkheid, zoo vervolgde de spreker. 

Door den zegen des Hem·en zijn wij staande gebleven. 
De tegenpartij maakte echter den toestand al zwaaroer 

en zwaarder. De vrouwen en kinderen werden naar 
de eommanclo's Le velde gezonden, waar g en voedsel 
voor hen was en geen dak. 

Later zijn die vrouwen en kin<ler n weder in hand n 
g vallen van den vijand, want het was on onmogelijk 
met. hen rond te trekken. De Engelsehen hadden onze 
huizen ve1·hrand en hebhen onze vrouwen en kinderen, 
tegen hun wil veeltijds, met geweld vervo nl naar de 
welbekende concenr.raLiekamp011. 

De spr ker schetste het lijden der vrouw n en kin
deren in die kamp n, maar wees er op hoe zij desal
niettemin niet versaagden. 

Zelfs toen zoovelen t.i rven, sein ven de overblij,'enden 
aan huru1e mannen: 11 wee L niet mismoedig; wij sterven 
gaarne voor onze onafhankelijkheid ." 

Ook de kinderen toonden hun moed . Zij schreven 
aan hu11 vader een brief, berichtende dat htm moeder 
was overleden, maar daL haar laalsle woord was : 

11 Vader moeL blijven buiten bet kamp en strijden voor 
onze naf ban kelijkhei cl." 

Zoo was de g est van ll t vol Ie 
En dat all s moeeligel on aan. 
Toen de vijand de boeren-vrouwen op de puiniloopen 

van haar verwoest huis liet, met slechts mondkost voor 



29 

rulwlr lll' n, lrachl.lcn cl romm::tll(lo's l1aar va11 vocclscl 
l·c vooJ·zi n, IIIUtl.r dnarin konden /\Ïj ni I. Rlage11. 

'rocll l>leve11 zij strijden. 
Eindelijk keerden de kafTers zich tegen ons en 

moesten wij niet alleen teg n d.c E11gelschen vechten 
maar ook I gen de l!alurellen. 

Intusschen was o11s getal va11 20.000 strij(l!mrell ge
daald tot . leehts 12.000 weerbare mannen. 

En toen de invallen der kall'e•·s steeds toenamen, 
werd de zaak voor ons duister n donker. 

De kafl'ers vennoordden op eene plek bij ee11e gelegen
heid 5() brave burgers, m e tn.l gehuwde mannen en 
personen met groote families. 

Dat alles saamgeuomen, deed 011s komen tot de 
onderhandelingen over den vrecle. 

Wij moesteu kiezen. En wij koze11 den vrede, om 
daardoor het Afrikaansche volk te redden, want wij 
waren zoo zwak dat wij het grootste gedeelte der repu
blieken moesten prij geveu. 

Wij konden alleen blijven in een deel van het land 
waar wij voedsel. vinden konden; en ook daar werd 
door de kaffers alles wat te velde stond verwoest. 

. Het was een pijnlijke zaak voor ons vred te moeten 
sluiten na zooveel opofl'ering, na zoo veel geloof en 
zooveel o·ebed, maar we moe ten het doen om ons 
volksbestaan te behouden. 

Het Af•·ikaansche volk zal zich houden aan de be
loften, namens dat volk afgelegd door hun leidslieden 
en voormannen. 

Het zal dus opnieuw woningen moeten stichLen eu 
arbeiden aan zijn vooruitgang. En dat moet spoedig 
gebeme11, want ons volk mag 11iet. stilst.aan, niet, blijveil 
zooals het is, want st i lslaau is >lelt te rui tga.ng. 

Daaro111 zijn wij naar Europa gekomen om geld bijeen 
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te hrengc11 ten eind ons volk voorwa::wts te brengen. 
H t. i. geilcel verarmd. 

De Generaal wees vcrder op de moeilijke tij rleu, die 
voor de deur staan, en vroeg hun die kunnen helpen 
dal te doen, want. het Afrikaansche volk i waard om 
geholpen le worden. 

Hoe donker de dagen vont· dat volk ook zijn, zal hel 
toch va f beraden blijven, weLende dal, al is alle ont
nomen, God toch nog leefL. 

Daama dankt cle heer Bo'l'ITA zijn gehoo r voor de 
hem geschonken aandacht en het Comité voor de d n 
Generaals gehod n gelegenheid om de Zeemven te 
leeren kennen. De betoonde sympathie met hen en 
hun volk was hun een sterke opbeLU"ing om den inge
slagen weg, om 't Afrikaansche volk op le hefTen, t 
blijven volgen . 

Een luid applaus volgde op deze, zeer duidelijk en 
goed verstaanbaar uitgesproken, rede. 

Hierna betrad de heer N. M. DE LIGT, vice-voorziLter 
van het Chr. Nat. Boe1·en-Comité, het platform. 

"Generaals!" - zoo zeide hij. - "Na al wat ge
sproken is, zou ik thans liever zwijgen en een indruk 
medenemen van het gehoorde. Maar mij is en taak 
opgedragen, die ik op mij heb genomen. Daarom slechts 
een kort woord. Ik spreek tot U in naam valt de 
Zeeuwen uit Walcheren, Zeeuwsch Vlaaudere11 en 

chouwen en Duiveland. 
Wij br ngen U onzen dank. 
·wij dailken u voor alles waL gij ons hebt geleerd 

gedurende den langen en bangen strijd, door U en Uw 
volk gestr den tegen een kracl!tigen vijand en voor 
belgeen gij ons thans t aanschouwen geef't. Toen uw 
volk naar de wap nen greep, heel't gansch de wereld 
ücu moed l>cwouüenl cu iu Jeu skiju toomlet gij te 
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verh·on wen op uwen God, sterk en groot. Gij, met 
uw volk, hebt geworsteld met Rchicr bovelllncnscltclijkc 
krach I. Gij kondet. niet loRlaicn, gij hielcH vol en dwongi 
den zeg n af. Gij onclervondt hef : God was met u, 
Hij was uw sterkte. Hoc menigmaal weerkloi1k h t 
lied t 1: ec1· des lle ren en 1<111 ging het ien strijde. 
h1 de ziel der held n lccf'clc "'oovan.k de LOOll vn,n hot li d: 

Roem, Christen! aan mijn slinke 
En RechLerzijd' i , God; 
\Vaar 'k machtloos nederzin kc, 
Of bitter lijd' is God; 
\~raar trouwe vriendenhandeu 
Niet redden, daar i. God ; 
In dood en doodsche hande11, 
.Ja, overal is God! 

\Vat hebben wij, Nederlanders, en ook wij, Zeeuwen, 
met U gebeden en daardoor gehoopt.. Soms riepen wij, 
zoo weinig wetende, wat zoover van ons gebeurde: Zij 
zullen overwinnen! Het recht zal zegevieren! Wij 
riepen lat toen het U en Uw volk hoe langer hoe duis
terder en moeielijker werd. Totda.t - op eenmaal wij 
I}OOrden: Gij hadt Uw zwaard en Uw vlag neergelegd. 
De strijd was uit! Het. was vrede. Uw volk wa over
wonnen I \V ij stonden verstomd en het was alsof onze 
ziel het Hitschreeuwen moest: neen, zoo is Aet niet goecl I 

En nu komt gij lot ons e11 zegt: het is wel goed I 
want God wil het, God eischt lteL zoo. Om der wille 
van onze arme vrouwen en kinderen, opdat. ons ge
slaclü niet uitgeroeid worcle en wegsterve, daarom boge11 
wij ons. Gods raad, Gods wil is g·oed. 

\Vij danken U. Gij leerdei ons wat vert.rouwen op God 
beteek ni, maar - 110g wat meer, nog waL grooters 
laat gij ons Lhaus ziell. !IeL was een behocHc U te 
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vol!!:Cll hij Uwe krijgR!ocld.ell, n,lR wij wisten waar gij 
waart of ale; wij hrzorgd vroeg n: waar is di or cli<' 
generaal, waar is DE WE'L' bv.? De . Lrijrl is geëiudigd. 

En . nn, gij Cll uw volk buigt zich! Dat is groot. 
Buig n is veel zwaarclcr dan sf rijden. 

Daarvoor is nog ve 1 meer g bccls nooclig. Wij zien 
onze lwoeders, de helden, die wij li l'hcbhcn, zwijgen, 
knielen, aanhirlde11 en dr ganschc wereld verwondert zich. 
Vlij zien de sterke helden k11ielen en het is ons als 
hoorden wij hidden: ~acler, niet mijn wil, maar de 
Uwe geschiedde." En voor ons oog rijst het kruis van 
den Ch 1·istu , wiens ''erbrijzclcl wordcu cle ov rwinniug 
der wereld was en clie de kracht wil schenken, aan 
wie hem volgen, ee11 kruis t.c rlrage11. 

En de helden zijn geu::en, h delaars geword n. 
Gij hebt, kmcht ·uoodig bij voorl.clming om eus wil

lend te blijven en te dien n . 
Dank rlat gij ons zulk ecu vertrouwen op den leven

den God toont, hetzij dan strijdende of berustende in 
wat God u oplegt. 

Hoe lnumen wij onze dankbaarheid toonen ? zoo 
vroeo·en wij . Wat lnmnen wij doen voor hen met wie 
wij medelijden ; ho kmmen wij de smart verzachten 
en het juk dragelijk maken; boe kunnen wij de maat
schappelijke nooden helpen lenigen, de verweesden en 
verweduwden steunen, de verliezen helpen draeren ? 

Ons antwoord was : God J'Oept ons tot het brengen 
van offers. Wij hebben in onze naaste omgeving zoo
veel nooden te lenigen en toch zijn wij blij dat wij 

· iets voor u mogen doen. 
Zij, die hier onze hulp noodig hebben, zullen niet 

lijden immers van hetgeen wij u will n af'st.uan. Daarom 
vragen wij u: mogen wij u iels geven? WiiL gij wat 
van ons aannemen? Naa t onze dank, ons oa·er? Aan
Yaardt d:111, Yan de bewoners van Zuid lijk en 'Vesle-
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lijk Zeeland deze gave voor uw fonds: het Generale 
Hocren !Julpfo11ds! Wij bicden n aan /10.000. 

(Donde:rend applaus). 
God zegene deze gave en doe U, waar gij heentrekt 

ste ds meer ontvangen, va11 uiL de gansche wereld. De 
volkeren hehben U lief - de volkeren willen U steunen. 
Draagt Uw kruis, naar Uw eigeu woordeJJ, zoolaug heL 
God hehaaot. w moed was groot - de kracht om 
ltet kruis te drao·en, moge blijken nog grooter te wezen. 

Er is een ovcrwinni ng, door de wer·eld geprezen, 
voor allen zichtbaar, dan worden de helden gekroond. 
Gij hebt die nog niet behaald. Er is een zedel~fke over
winning, veel grooter dan de eerste, daarvoor wordt 
men 11iet gekroond, maar daardoor is mell Gr·oot bY God. 
Die hebt gij verkregen. 

God zij gedankt; (.Applaus). 

11 Gods liefde" - zoo eindigde de spreker - 11 doet 
toekomen alles wat goed is. Laal ons Gods liefde groot 
rnakeu en tevens onze h ltle11 den zegen toebidden en 
samen een zegen vragen." 

Op uitnoodiging van den heer D~J Lra·r· werd toen 
Jen Generaals toegezongen Gezang 96 : 

Halleluja, eenwig dank en eere, 
Lol~ aanbidding, wijsheid, kracht 
·word' op aard en in den hemel, Heere! 
Voor Uw liefde U toegebracht! 

eu, terwijl allen van hunne zitplaatsen opstonden, de 
aldus gewijzigde slotregels : 

Vader! sla !ten steeds in liefde gade. 
Zoon des Va lers, se hen k lum Uw ge11ade; 
Uw gcmeen schap, Geest van God! 
Blijve ons alle1· eeuwig lot! 

Hiermede was de bijecukomst geëindigd eu verlieten 
3 
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de Gener:u:ds met de commissi , terwijl hef; ot·gel varia
ties op het Wien 1\'ee?·lamlsclt Bloed speel<le, het kerk
gebouw. 

Toen zij buiten kwamen, werden zij door de talrijke 
menigte, die zich op <Ie Groenmarkt had opgesteld, ZC<'r 

sympathiek toegejuicht. 
Men verdrong zich om hunne rijtuigen en tal van 

handen werden den Generaals toegestoken ou1 een 
handdruk van hen te mogen out,·a.ngell. En voor zoo
ver diL hun mogelijk was, maalden de heereu Bo·t'liA 
en DE LA REY daarmede nog velen gelukkig. 

Hierop formeerde de stoet zich weder en werd ecu 
rijtoer gemaakt over de Korte Bmg, Balans, \Vagenaar
straat, Hof]:Jlein, Lange N oordsLraaL, Markt, Vlasmarld, 
Krommewcele, Seispoort, S •i ·singel, Noord poort, Korte 
lleercugmcht, l\lolcnwater Koepoortstraat, Si no·elstraat 
naar de Concer tzaal. 

Niettegenstaande het ongunstige weder, het regende 
vrij hanl, siollden op Yersellillende plaatsen een aanlal 
belangstellenden om de Generaals te zien passceren . 

Voor zijn woning op den Siugel had de Pennillg
meesler van heL Comité, de heer .T . A. ZIP, een bloemen
versiering laten opstelleB met een paar beelden itl hel 
midden ervan . Een dier beelden hield een l:wwerkra11s 
in de hn.nu . 

* * * 
Samenkomst in de Concertzaal. 
De au,nb lik van de ConcerLzaal wu,s die van éen 

groole menscheumassa. Stoel voor stoel was bezet; 
het gehecle orkesL was ingenomen door het slCJ·kc koor 
van de zangver 'eniging Tot Oe{e11in_q en Uit.spauuin,cJ, 
benev ns door een kinderkoor en hel orkesL vau de 
VfjJ'eeniging voo1· lnstJ'UIJteutale mu::iek. In de kleine 
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voorzaal wn.1·cn nog een woof aa1llal bela11gslellenden 
clie zich met ee11 slaanplaats moeste11 vergenoege11. 

Nadat. het. hcstum der za.11gvereeuigiHg en de solisten 
(Mevr. CL. e11 de ilee1· dr. V. o. K.) aan <le Generaals 
waren voorgesteld, hego11 de uiLYo l'illg. 

Vóór den n.allvtwg van den za11g sprak de voorziLter 
der zangvereeuigiug, de heet· A. \V. Bi!:RDE~rs v ,IN 

Bi!:ltT.I<JKmr, een kort woord van welkou~ . \Vaar audo
reJJ preken, zon meu tha11S ziugen wat men op het 
had had, zeide hij. 

De keuze der koren en aria's ka11 zeer gelukkig 
genoemd worden. liet was een moeilijke taak geweest, 
want I,IOO I'eel k01·eu, diemuzikaal het mee t aantrokken, 
waren vaak, wat tekst bef,rel't., niet toepasselijk, of wel 
ze kondell door de woorden niet gebruilt wordeu in 
de hijzondere omstaudiglwden waarin de generaals 
thans verkeereu. 

Maar RAcn's Mattheus Passion en Mewlelssohn's 
Paulus badden van het mooiste geleverd dat, zij aan 
troostvollen zang bevatten : een tweetal koralen en eeu 
aria voor sopraall va11 It~clf; en vall 1\iExuEt.s:;ouN het 
koor: 11 /:iet wij p1'1jzen zali,c; die geleden lwbben"; voorts 
Je bekoude arioso voor mezzo-sopraan: 11 Doch de !lee?' 
vm·geet de zijnen u iet" ; eu een aria voor bariton met 
koor (JJe Hee1·e zal de t?·anen van alle aangezichten afwis
sc/ten, want de Hee1'e heeft het gezegd I) 

Het koor zoug deu Duii,seheu tekst; àaarvan had 
men de muziek. Iu liet, programma stond echter de 
IIollandsche vertaling. In de beide koralen ''an UAcn 
zong het ki nel er koor mee. Behalve door orkest werdeu 
de meeste nummers ook door orgel begeleid. 

Na de twee eerste nummers werd het woord gevom·d 
door GeltCl'aal DE T.A REIJ die, na de vcrzekering te hebbeu 
gegeveJI dat er in Tr:111svaal en in den VrijstaaL d u i
zenden danklJare IJttrteu ziju voor al hetgeeu voor !leL 
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volk van verdrukking in Nederland is gedaan, c uige 
opmerkingen liet volge11 over deu oorlog. 

Hij was nu hier meL de andere Generaals als bood
schapdrager van het volk uit wien een geroep is 
opgegaan. 

De toestand van het land is emstig. Geen barbaarsch 
volk v rkeert in erger omstandigheden. \\TaL het volk 
moest ofl'eren, is geoa·enl; maar 1m is de strijd beëindigd. 

Het antwoord van God op de bede, di door het 
volk was opo·ezouden, is tot m1 toe verzwegen. Maar 
Hij zal het op Zijn tijd geven, al lijkt de toekomst ook 
donker. 

DE r.A REIJ gaf ook nu eene verklaring waarom hij 
METifUEX heeft vrijgelaten . Hij had niet te vragen naar 
h t oordeel van vriendeu of vijanden; maar meende 
zelf geen gewond offwier te mogen vasthoud~11. 

Nog weersprak hij den laster dat KRUGER geld zou 
hebben verduisterd en dankte Len slotte \7 001' de gift, 
in de kerk ontvangen. 

Een langdurjg applaus volgde. 
Nadat eenige nommers waren gezongen nam de heer 

lhR~lAX SxiJuERS het woord en sprak het volgende: 

Mijne H ee1·en, 

11 IIet is wellicht een vermetel beid, na het wegsterve11 
der laatste akkoorden, on ut iddell ijk na het gezo·ngeu 
woord, een woord tot u te willen sp1·eken I Dieper 
toch dan door de taal der Lonen, door orgel k1an k e 11 
suar·enspe], ku11ueu, geloof ik, de binnenste roersele11 
van ons g moed niet worden o·etroll'cu ; zwakker 1110 t 
de indruk zij11 van de uiting van een spreker -
alLhanS zeker va11 de mijne - dan die Vall Oe 
schoo11e en lre(l'ende woorden van troost en uemoedi
giug, die u zoo even Loegezongeu zijn! Maar waar het 
Comité vau ontvangst heL weuschelijk achtte, dat ook 
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op deze samenkomst een enkel woord zi,jnentwege zou 
worden gcspt·okcn, heh ik g meenel mij niet te :mogen 
onttrekken aan het verzoek: die taak op :mij t willen 
nemen. 
. En als ik t.hans vont· n sln, om di - opdracht t<' ver
vnllen, wil ik uict a,lleeu hulde brengen aan u di 
!tier zijt en aau d velen ltwer rn dcsLl'ijdcrs die hier 
niet zijn, en aatt hen die - gevallen in clen slag -
helaas ook niet meer hier zourlen knnnen zijn; hulde, 
omdat gij als helden hebt gcstreden tegen cle overmacht; 
mcL tientallen de dnizendtall n hebt vcrslao·en; goed 
en hlocd hebt geoll'enl voo•· vrijlteid en voor recht! 

Niet alleen een woord van diepgevoelde bewonde
ring niten Yoor uwe vrouwen, die, hoewel het zwak
kere geslacht, rcuzenst rk ziju gebleken in dezen wan
hopigcn krijg! Ook i1t onze geschiedboeken zijn blad
zijden, waarop gewaagd wordt van opoffering en moed 
Yan de vrouw in den strijd voor vrijheid en onafhan
kelijkheid; va.n bezieling, door haar geschonke11 aan 
den man; van volharding en gecsnuacht door haar 
betoond, waar sterkeren van lichaam aarzelden en 
beg-onnen te wijken ! 

V(mdel heeft reeds van haat· gezegd : 

Een m·ouw belacltt al die ltaer pe1·sen 
En laat !ten op de ta11den kna1·sen. 
Een vro'ttw is duizent manneu t'erg! 

Dat hebben ook uwe vrouw 11 getoond en, van huis 
en haard en hof verdreven, treurend ove1· clc11 dood 
van man en kiud, van maag en bloedverwant, h bben 
zij u toch gc ' terld en gesteund in uw harden en bangen 
slrijcl. GeslagCJt, maar niet gebroken zijn zij geworden! 
\Vij brenge11 haat· met c'ruied onz hulde! 

Niet alleen willen wij 11 vcrzekCJ·en dat wij met 
span11ing -- de een mcL blij vcrtrouwen op den goecle11 

• 
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uitslag, tle ander mrt han~e vcnvnchting over wat het 
rilHl zou zijn - de lange worsteling in het H'l'l'C' 
werelddeel hehbe11 gevolgd; clat wij met n hebben 
m cg lert'd al (lien tijd en met u hehl>en ~rjuieht in uw 
voo1·spoe<l; met u hebhrn g-rlr<lrn als rampen 11 tron·en,! 

Niet allren willrn wij gt>tu i gen dat het ll('l'icht van 
tlr onvennijdelijk grwonlrn ond 'rwrrping ons hrd1·oet'de; 
dal het moeite kostlc om te ~l'looven - ook aan 
hen die dezen afloop hadden geneesd - dnJ het plei l 
toeft was beslecht t n na<lcele vtul recht en Yl'ijh id! dat 
toch weder al zoo YtUtk, mal'id boven rccl1t was gegaan 
en uit de rij der staten een tweelal was geschrapt, dat 
sic ·hts vroeg om hezit van zelf. tandigheid; om mee Ier 
te blijv 'n op eigen gebied; on1 lr heho11dcn eigen 
nationaliteit en volkshestaan! 

Niet alleen om dit alles, wat 11 1·ee<ls zoo vaak in dr 
laatste dagen iR gezegd, weder te herhalen, sp1·ekcn 
thans wij tol n; maar ook om n toe te roepen e n 
woord van dank e11 uiting te geven aan een wensclt. 

Een woont van dank, ouHlat gij en zoo H'lC'tl uit 
ll\\' \'OI k, Ot!S ern YOOl'he(']d hcht gcg<'\'Cn \"llll \·ast 
verl!·ouwen op ec11 goede zaal·; nut onwrikbaar p;eloof 
in den uilslap; Ytlll een edel ~;!J·evcn, zoolaug llOf!; iC't:
te hopen bleef; Yan opo!l' ring en zelt\·C'rlooehcning; 
Yllll ern ongeh·enaarde volltard i np; i 11 het I rol ~<'C'rcn nm 
Rmaad C'll ontbering, jamnH'r en ellende, n'nkrf ctt 
(lood, f!;<'d u rende den si rijd voor 'en hoog heg i nsel, voot· 
ecu kosthaar ideaal. 

Ook al is cle Jledcl·ln.ag rn dp on<lero·ang het ei ntl 

!!;Cweest, hier is toch C<'n ze<lelijke winst behaald voor 
!teel het mensehdom; lcct·ing voor de gansche wet·<'ld 
verkregen ; een li's vooral ook voor k i<' i ne \ïll ken, 
gelijk wij rr et'n zijn, di<' niet map; en zal n•rgclcn 
worden. In dit opzicht weeg:l tle uitsla~ niet, maat· 
telt het doel alleen ! 
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En ten slotte een hartelijke wem~ch, bij de wanr
,{· hijnlijk laatste maal <lat hier ter slede in hel open
lmaJ· tot n gcsproken wordt! 

\V ij welen waarvoor gij hier kom L; >vaa,rvoor gij 
Yan stad toL stad, van land Lol land trek!! Niet. om 

gehuldigd en toegqjuheld te worden, n,l znllcn lnide 
.in bel en warme lnil<lc nergens on Lb1·cken ! 

\Vij welen dat gij hoopt. hulp en steun le viudcn 
voor weduw en wees, voor de velen <lie ook na dc11 Rtrijcl 
nog znch! n in kommer en gehrek! ·we111u, wij allen 
wensellen dat gij dien stellll CJI die hulp in voldoende 
male zuil vinden, daar waar gij han,r nn zoc+t; omdat 
gij z' niet gevonden hebt waa1· ge diL wellicht ltad 
gehoopt! Wij hopen dal bannlmrtighcid de gemootleren 
gunRtig zal slemmen en <lal op uwen venleren tocht 
door de oude en nieuwe wm·eld n in ruime rnn.te de 
middelell zullen geworden die gij hehocfï,! 

Al worden clan nok niet de tranen va.n alle aange
zi ·hlen <tfgewi ·cht en niet alle wonden geheeld, hel 
moge dan toch gelukken claar<loor veel leed te vcr
za<'h!en, well'aart Lc doen wcderkcereH en vooral ook 
uw volkslmra.ktcr I helpen bewaren, ook ill de volgende 
geslachten . Da11 is - zij 'L dan ook i 11 verre toekomst
clc mogelijkheid niel Hitgcsloten "da.t rt.lies 11al reg kom." 

Na deze rede, die ellkcle malell door n,pplaus was 
ttfg-chrokcn, werd de 7.ang hervaL 

An,n lteL slot. van clc bijeenkomst kwam Genern.a.l 
Bo'l'll \ op h (; orkest. om cle Zangverceniging te dank n 
voor flen aangewune11 mi<lclng. 

Jl;oo hij in Midclelbmg I-on blijven, wcnl hij dadelijk 
Jj(] van de vereeniging; zoo verl'.eke1·cle hij. 

Hierop verlieten de neJI raals de Zcl.al Cll maakten, 
nietlegenstaande hel ongunstigr wcdm·, toch nog deu 
aangekoll(ligde11 rij toer. Zij reden nu langs de Singel
slraat, .Molslraat, Dam, Uistsl mal, de Abdij, Balans, 
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Lange Burg, 1\Iarkt, Gortstraat, Va.rkensma.rkt, Roog
Rtraat, Tnrfkade, St .Tans(.raat., Lang delft naar het Gmnd 
IIotel VER, EPU'l'. 

Ook nu weer bleek van de belangstelling van h t 
publiek. 

Geruimm1 tijd bleef diL in dichte drommen voo1· het. 
Grand Hotel staan, steeclR j nichenel (·er cere van de 
Generaals, die zich herhaaldelijk voor de ramen ver
toonden. 

Zij waren nog zoo vriendelijk even op het hordes te 
komen en het publiek eenige woorden toe te spreken, 
vriendelijke, aarrlige woorden. Generaal Bo'J'H.\ raarlrle 
echter aan, met het oog op het weer, dat ook hem be
lette lang huilen te staan om Ie spreken, huiswaarts 
te gaan, waaraan bereidwillig werd voldaan. 

Het diner. 
's Middao·s vereenigden zich de hee1·en van het comité, 

met een tweetal dames en enkele genoodigden, aan 
·en maaltijd in het Grand Hotel Verseput . 

Het menu bestond uit: Potage cl, la P1·intaniè1·e, Petites 
Timbales de Volaille, 'l'urbot, sauce Hollandaise, Filet de Mig
non, sauce cl, la Duclwsse, Medaillons de veau glacé, petits pais, 
Asperges en b1·ancltes, sauce Mousseline, Pe1·dreau 1'Ûlie, Corn
pûte cle poires, Gateau de Bru:vel!es en Bombes Nesselrode. 

Dit samenzijn droeg een geheel intiem karakter; de 
pers was rlaaruij niet tegenwoordig. 

In de Middelburgsclte Com·ant werden toch enkele 
indrnl ken daarvan weergegeven. 

vVij zouden - zoo werd geschreven - ieder be
wonderaar van cli heide ma1men: Bo·l'!l .\ en DE u REY 

het voorrecht gunnen hen eens te onlmoeten in kleinen 
kóng; al ware het alleen om hen dan des te beter te 
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kunnen aanschouwen, maar vooral ook om een blik te 
kunnen slaan in hnn gemoco. 

Hoc geheel aHders oan bij het. eersic aaw;elwuwen 
wordt clan, en ook bij nadere kennismaking, de indruk 
OÎCJI me11 van hen luijot! 

Wat ligt er in het gelaat va11 die mmm n ccne uit
drukking! 

En toch hoe vcrschillend zijn ze! 
BoornA, de man van de we1·eld, die in zijn omgang 

met iedereen een bewonderenswaardige takt en wel
willendheid toont. 

Eenvoudig sprceld hij, ong lnmstelcl 
Men had hem moeten hoor·en vertelle11 welk een 

angst hij heeft door·staan, toen hij eens zijn 13jarig 
zoont;jc zng meevechten en hij overal zijn bevel n moest 
geven. Toch .was ieder ooo·enblik zijn oog weer gericht 
op de plek waar dat ventje zich bevond. Plotseling 
zag hij een kerel4je va11 dezelfde grootte vallen : dui
zend angsten stond hij llil,. Maar niet zijn kincl, neen, 
een lleine kaiTer was gevallen, doch gelukkig niet 
gesnen,·eld. En toen de vader zijn zoonl:ie weer ont
moette, wat drukte hij het toen aan zijn hart! De 
beweging, die Ro·r'IIA bij die eenvoudige vertelli1rg 
maakte, sprak meer dan honrlerd woorden. 

lYren had hem moeten hooren getuigmr van de liefde 
voor· zijn volk, dat zooveel goed heeft, waal'op me11 
staat kan maken, en dat onmogelijk onder ka11 gaan. 

Voor dat vast verlromven, voor het. edele gemocel 
van BoTIIA krijgt. m 11 eerbied ; men komt ond r de 
bekoring va11 zij11 persoonlijkheid. 

Dl!l L.\ R.EY is blijkbaar stiller van naLuur, 11iL zich 
minder, al ]mrt hij ook geestig sprek 11. 

Hij is ook ouder dan BoTIIA. 
l\laar wie hem goed o·adeslaaL, ziet spo •dig aau dat 

pittige, scherp geLeekende gelaat dat men iemand voor 
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zith h eft. rlic weet wat hij wil, clie veel clenkt, rlie in 
oog;enhlikken van gevaar resolunL is in zijn handelen. 

Dat is trouwenR Bo'l'tl.\ ook, maar heiden zij11 toc·h 
weer ver. chillrnd. En op D~<: LA lhJY drukt nit l'iijl< 
meer de g lc(len smal'l e11 ellende. 

De gngels ·hen zeiden cla.n ook van de drie clapperc 
nnnvoerderR d r Bocren : LoL: I~ BoTJt \ is a .rJelltlemau, 
Di!: r .. \ REY a jiglttiug man, DE \Vwr a robber. 

Natuurlijk is er aan taf'el menig wom·cl gcsprokeiL 
Er is o. a. gedronken op onze Koningin, die durfde 

doen wat a11<lere hooge pc1· onen nalieten; op de heide 
gewezen Presidenten KHrcnm en S•J•J~Y-'; op den Ecre
Voorzi!!er van het Comit(•. Er is hnlde gehracl1t aan 
de GeneraaiR als de predikers, door lnlllne (ln.clcn ·in 
deu krijg, vau het hoogste Evangelie: dal der mem:che
lijkheid; ecll hulde waarvoor nenernal BoTII .\ clankl.e 
door te S})]'el<eil OYer zijn volk, dat hij lief' heeft, rn 

. t n Rlotte op den Voorzilter van hel Comité een dronk 
in te .lellen. 

Er is mcrr nog gezegd, o. a. ook naar attnleiding 
Yan DE L . \ HJ<:Y's aardig woord, in de Coucert- en Ge
lwor·::aal geuH: 11Ik blaf niet, vn.n verre", wat ecu 
goed devies zon zijn voor een wa.penscllild vau den 
Oencran.l, alR hij ooit, wn.t. niet Ie vCJ'WUl'hten is, zulk 
eell SC'hilcl zou krijgen. Dat is 11iet mee1· ntn onzrn, 
cn ullrrminst. van zijn tijd e11 zijn geest. 

En zoo wenl ook de eliRelt gelo·uitl dom· vricnclelijke, 

weiRpr ken<lc, harLelijke woonlcn. 
Maar ~lliddelenvijl vloo~ de lijtl om, (lic eigenlijk 

\'CCl I' kort waR voor hel gezellig' samenzijn. 
Me11 waehlle in heL Sdmtterslwf de Geiteraals mel 

onged ui d. 

-x-

De be chrijviug van d' begroeting der (~cueraals 
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alclaar, het, slotgecleeHc vn,n hel Programma, lnidclc in 
dr Jl/icldellm1',fJSclte Courant als volgt: 

Zij die de geschiedenis van d n cln,~ , chrijven ,•oor 
een dn.[J:, kTijgen, het ligt voor de l1and, tttl van indrukken. 

Vele daarvan zij11 v]ll(•htig, da[!:Ylicgcn, t111<lere daar
enleg n blijvend, jar n, een leven la11g soms. 

En onder die laatsten mogen wij m.ngschikkcn het 
ht'zoek der BoCJ·engencraals aan Zeeh1.11d's hool'dstacl. 

De enlhousiastisehe, aan den intocht. van een vors{, 
doende clenken, ontnmgst toen RO'l'll.\ en D~: L .\ RJ!)Y 

den voet op ons gJ'OJHlgebied zetten, wttt tot hen en 
door hen wenl gesproken, hun gansche doen en la.ten 
op cl 11 gedrn kwaardigen eersten Oe tob nlag vn.n 1802 
mi ons steedH hijblijven. 

Maar Yan all s wat op dien dag voorviel, zal cle be
groeting van clc Generaals in de g1·oote Sclwtte7·.slwfzan.l 
zich heL best in ons gehengen vastleggen. 

De zaal, wel willend afgestaan door de Con l'rèrie van 
St Sebastiaau, was door de goede zorg van cle h eren 
\V. BROl!Wl!:R e11 n. NEmr.11i':JJEB echt gezellig- g-emaakt. 

Eerstgeno mde zorgde voor een plnntcnversiering, de 
laatste menbileeJ·de een deel van cle groote ruimte, 
zoodat clit, iets lmisclijks verkreeg. 

·Overigens was behouden de versiering l1ij g Iegeli hei cl 
\' ttn liet. Ploralial'ees!. 

Toen wc tegen acht. unr, steedR onder den nijc1igcn 
reo·en, die den \Voensdag, welk zoo aardig hn.d kun11 n 
zijn, voo1· ee11 deel beclier!~ naar clcn Hove van St. 
Sebastiaau giJlgen, viel hel, ons op dn.t de 1\Iidcl<'lhnrger. 
blijkbaar maar 11iet g noeg clt• Ucn •rnn.IR konden zi 11 
en lnildigeJJ. 

Voor het (hand- 11 otel Versepul stemden weer velen 
te w;tel1tcn op hel vertrel< cler <:enerattls t'll voor het, 
Sl'lwtterslwf tie11maal zooveel om hen te zien aan kom '11 

en daarna hun opwachting te maken. 
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In het Schuttershof. 
Toen de ( ioneraals de zaal hi n nen kwamc11, \' crden 

zij gerecipieerd cloor cl dames, leden van het. Damcs
Comil(•, n van cl commissic van ontvaugsl. 

Ren kort. oogenhlil werd maar aan de gezelligheid 
gco~ rel, want w~ldra, werden de deut'Cll gcop nd om 
groepsgewijze hen binnen te laten die èle G n raai 
wenschteu te beoToeten. En hun aanlal was groot; 'I 
beliep over de 2000. 

Een voor een pas eerden zij de Generaals, hen met 
een hall(lruk en een buiging groetend. 

Het was een typi eh tmrtje dat wij in h t SclwtlfJ1'Slwf 
doorbrachten, ziende dat defilé. 

Kleinen waren hel., die voorbij gingen, klein in ge
stalte, klei11 i11 middelen; grooten wat figuur betreft, 
groot ook in de maatschappij ; jongen waren het, nau
welijks de kinderschoenen ontvvassen, ouden van dagen, 
met d n voet in het graf. 

Dames uit den hoogsten stand, vrouwen uil. de volk -
klasse, meesieressen en diellStmaagden, burgers en 
buitenlui, zeelieden en soldaten, gegradueerd en zonder 
streep or distinctief. 

En cl Generaal drukten al <le hun locgesloken 
banden, BO'l'IIA met zijn lachend, DE T,A REY mei. zijn 
meer ernstig uiterlijk, maar beiden zich gevend geheel. 

Enkelen prak 11 een kort woo]'(l e11 on! vingen een 
kol'! antwoord, sommigen meer, zoo bijvoorbeeld twee 
meisje, sprekencle munen hunne medeleerling-en en 
deu Generaals een gi f'L overlw.nd igeliCl, cl i meL een kus 
op l1aar wang van Bo·t'IIA werd geloond. 

Aardig was het ook te zien de vrijmoedigheid waar
mede sommigen de IJelden in de oogen Z<lgen, de 
bed e dlteid die aud •t·en, sclHwh I t•r de toeg •sloken han<l 
grijpend, aan den dag legden. 
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De glundere hom·inn t:jOR, Walcherscho zoo g·oed aiR 
Zui<l-Rov landRcho, in hun kleurrijke klocdordracltt, 
veelal onge<l wongen doeucle, moch ton zich i 11 tlo bijzon
tlere belangstelling d.er Hoeren uil Zuicl-Al'rilm verl1eugm1. 

Enkelen van hen, die aan het defilé deelnamen, 
maalden claarYan g-ebruik 0111 den Genentals en bijdmge 
voor l11m fond aaH Ie bi don, zoo r ilde de Burgo
mees! r van Oosterlaud een gave va11 .f 200 over, in 
zijn gemeente bije ngebracht, en clic van Ouwe1·kerk 
eene van meer clan f 100. 

Ook enkele zilverli11gen wcrde11 geofl'crd en dankbaar 
aanvaard. 

Dat werd zelfs ce11 visilckaartje, door een clCI' pas
seerenden, voor zoovc1· wij kunnen nagaan zonder oeH ig 
motier, Generaal Bo'I'HA in d hand gedrukt. 

In het bijzonder werden aan de Generaals voorge
steld: deputaties uit den kerkeraad der N cl. Herv. 
"'emeente, dien der Gereformeerde kerken A e11 C, het 
klassikaal bestuur d r Ned. llcl·v. gcm cnle, de Ver
eeniging Uit ltet Volk- Voo1· ltet Volk, de anti-revolu
tionnaire kiesvereeniging Nederland en 01·anje, de werk
lied nvereeniging Patrimonium en het bestuur van de 
haudboogscht1Llerij Eemgezindlteid, allen uit Middelburg. 

Verder de heeren G. WEEOA, woordvoerder der kin
dercollectautjes, P. KEULKMANS. ond officier der arl.illeric, 
die in Zuid-Afrika aan de zijde der Boeren st1·eecl, 

Yl30T.R, predikant der Doopsgezinde gemeeuLe, H. B. 
DE Br.v, militiecommissaris in Zeeland, U. P. mm Bouw
)IEK 'l'Ell, wethouder, P. J. TAPPEn., broede1· van cleu 
vroegeren secretaris van H. Ho·mA, J. MoRKs, luitenant
kapelmeester bij heL muziekkorps de1· cld. schnLterij, 
C. C. VAN HoErEx en mevr. K. Br.v, alleu Le Middel burg. 

Voorts nog dep u taLies u i L den k rkcraacl der Ned. 
Hervormde gemeente te Vlissingen, uit tlien der Gere
formeerde gerueeute te Koudekerke, uit de schiet-
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verc 'nl~tn~ Paul K1·u.r;er, 't ZatHl, en ni(, <le al'decling 
Vlissing-('n van het Clw. J\'at. Bow•eu-Comité. 

\Ve knmteu ons voor tellen <hü hel I'Oor ,·clen iet~ 

was aan de <·our <lee! te nemen, en wc begrijp n dat 
na j<HCII bij een aanlal de hcrim1cring er aan kvendig
lllijYCJJ za.l, dal zij den Bocreugeneraals cc11 woord 
mochten tocvo g 11 en hun de ltlLJHl reiken, maar niet 
begrijpen lnnwe11 w\j hoc enkcleu er toe kwamen ou1 
lot twee maal toe hun compliment lc komen afsteken. 

De politie had handen vol om het. publick aan het 
verstand te brengen daL de begroeting moest beslaan 
in een komen 011 een gaan; voor velen scheen het 
,·crlaten vall de zaal tnoeilijlc. Zij bleven hangen en 
kijken, om eindelijk, herhaaldelijk er toe ::uwgezochl, 
den tuin in t gaan, waar zeer velen bleven. 

Onder degenen die zeer snel de zaal Yel'licten was 
ee11C jnflrouw, die blijkbaar in de drukte vóor het 
Sdmtterslwf erg in heL nauw had gezeten of' zic!t, om 
tijdig op de receptie Le kmncn, bijzonder had gclw.asl. 
met haar toilet. 

E\'Cil leehls was zij de Generaals g passeet·d toen 
ltaat· japon haar begaf'. Kort, van beraad en kloek va11 

llesl uit, volst.rekt, Hiet confuus over de ongewcnsclltc 
,·ertooning, stapte zij uit haar rok, nam dal kleeding
slnk onder den arm en ging verder als ieder auder. 

Van het programma, den gansehen dag zoo trouw 
gevolgd, moest tengevolge van den g1·ooleu stroom va11 
bezoekers <les aYoncls worden atgew keu ; de hegi·oe
tiHg mocht niet langer duren clau uiterlijk tol negen 
uur, uHU\.1' 'Lis tien geworde·n. 

Nog cene enkele hijzollderheid, niet vermcl<l in het 
vcrslag der Middelbu?·gsclw co1.want, vinde hier ceu 
plaats. 

Nadat heL pnl>liek was vel'trokken, blcvcu de lellen 
van het ContiL ·• en enkele au deren uog ecu korten lijd 
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met de G ncraals vcrcenigcl in f1C kleillc ?.Hal v:m l1 f, 
clmtterslw 1: 
EH spoC<lig werd nonoraal HO'I'Ir \ bc. lonnd door de 

jonge dames, die hem moL vJ·ienctelijken drang uilnoo
d igden ?.ij nc hand teeken i ug lc plaatsen onder zij u po1·Lrcl, 
d:tl elk van haar in haar be?.it had. 

En de lllau, die een drnkken dag acilter zich h:td, 
die den gansehen avond onvermoeid tluizcndcll lwndt'n 
had gedrukt, zal een oogenl>lik later weer zonelor 
ophouden Le schrijven mcL een kalmLo alsof er 11iels 
was g 'ueurd. 

Zoo toonde hij zich ook een galant num en h wees 
hij opnieuw welk e011 takL hij hcci'L om zich bemind 
te maken, ook door kleine altentie . 

Al had dil. ook plaats in inliemen kring, hef, ver
<1icnde, dnnkt ons, loch in deze bladzijden vermeldi11p; 
als een bewijs, tij de vele, dien dag verkregen, dat 
het Zuid-Afrikaansche volk niet. alleen geen beter aan
vo l'dcrs maar ook geen l.lcl r pleitbezorgers voor htlliiiC 
zaak konden bobbeu dan de mannen die \Voensdag 
l Octol>er ü1 ons midcleH verLoef'den, en die een blij ven de 
l1erinncring zullen achterlaten voom.l hij hen die hel 
YOOITCcltt hadden de Genentals van uabij te outmoel n. 

,Hij het wegrijden der Generaals van l1et 'iclwtterslwf 
bmcllt het publiek, dat trouw op lllm '' ertrek had ge
wacht, dcu hem·en weder een wanne ovatie, evenals 
voor heL hotel. 

'foeu het gejuicl1 niet. ophield, verschce11 de Eerc
V oorzitter Yan het Oom i té, Burgemeester ScHoR~m., op 
het bordes, met de mededeeling dat de Genemals nu 
gaame rust zouden wilJeu nemen. ·wie lte11 !iel' hn,tl, 
deed du het best. zich lmiswaarls le begeveu . 

Ook aan dat. Yei'?.Ock werd dadelijk voldaan. Het 
publiek t.oonde in deze ten \'olie Ie l>cseff'n lwe ge
recht.Yaardigd diL was. 
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Het Vertrek . . 
Ni ltegcnstaaJidc het. vroege worgenuu1·, - met den 

trein I' ::UI 7.08 zouden de Genera.n.ls ons verlaten om 
Dordrecht te bczo ken, was er in den ocl1lend Yan 
Donderdag· 2 October nog heel wat publick aau cu bij 
hel Stalion om cl helden uit Zuid-Afrika c u lan.Lsteu 
groet te brengen. In de eerste klasse wachtkamer 
war n de officieele personen bijeen en daar ondm·hiel
den de Generaal zich nog korten Lijd met hen. 

To valJio· was bekend geworden dat president Steyu 
dezen dag jarig was; !tij werd 45 jaar, en daarmede 
werden de Generaals gefeliciteerèl. Ook werd dien dag 
een telegraphi che gel u kwensch naar de11 heer Steyn, 
die te Ciarens vertoeft, gezonden, waarop een dag 
daama een dan kb Luigiug volgde. 

Toen het 0ogenblik van scheiden was gekomen, 
sprak de voorzitter van het comité, de heer dr. L. 
\V.AGENAAR, de Generaals nog even toe. Hij bracht hun 
hartelijk dank dat zij naar Middelbmg wareu gekomen, 
wenschte bun een gezegende reis en sprak d hoop 
uit dal de arbeid van de Generaals rijke, rijke vruch
ten drn.gen moge. 

En to n drukten de Generaals al de aanwezigen nog 
CLlS de hand, hen dankende voor de aangename ont

vangst en voor h tgeen zij dedell voor de goede zaak. 
De trein stond gereed en de Generaal traden naar 

],uiten; zij werden begroet door de velen die zich op 
l1eL pen·on hadden geschaard en vooral Ho•rlfA - die 
lot het l::tatste ooo·enblik niet ophield zijne ingenomen
lleitl en zijn dank te betuigen voor de ontv:11lgst le 
Middelburg - werd bestol'lnd door veleu die nog een 
handelruk wenschten. 

Eu vrieudelijk al altijd voldeed hij, voor zoover hij 
kon, aau wat meu van hem verlaugcle. 
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Het in klonk e11 hel, . toompaard zette zich in be-
wegi11g. BoTIIA en DE r.A lhv bleven mel den hoed in 
de lland voor het portiern•arn, gl'oetend voor heL laatst 
de hen ge . tdri f'tig lo jnichencle Mic11el bmgers. 

-l(- * 
* En toe11 voerde het stoompaard de groole Jllann 'll 

heen om hun edeleii hedelio ·hL ten behoeve vau hr111 
volk voort te z LL n ; de mam1en die ovel'n.l door hu u 
!Je eh ei den heid en vriend el ij lcheid storm Helerhand de 
harten veroveren znllen van allen met wie zij in aaJI
raking kom n 11 door hun uvoudig woord den sleutel 
zullen vinden tot de porLemonnaie - want onder toele11 
of un.nken 1> hoert heL niet l ' word 11 gestokeu : zij 
komen met o·eopm1d hand. En dat hun komen niet 
vru ·hteloos is, heiJIJen de Zeeuwen b wezen door llllll 
zeer I'Oyale gif'!,, \Vocnsdt•g- clen Roerengeneraals ter 
hand gesteleL 

In geld is veel g; geven maal' ook op andere wijze. 
Vel ll hebben zieh hij de ontvangst der genemals 

verdiensLelijk gemaakt. Wij aehteu heL lliet noodig die 
allen Le noemen eu ltm1 en woord van dank te bren
gen. vVaarom ook zouden wij het tloen: een goede 
daad beloont zich zelf! 
· En bovendien van die dankbaarheid legde het comité 

getuigenis af in de volgende advertentie, voorkomende 
in de Midd. Ct. van :3 October. 

Het is der Commissie Yan ontvangst <ler Boereil
Generaals eene behoefte haren zeer vriendelijken dank 
Le brengen, allereel'st aan l1et Middelburgsch, \V aleher eh 
en Zeeuwsch publiek, voor de waardige en lw,rtelijke 
wijze, waarop heL de Genel'aals heeft ontvaugeu e n 
begroet, en voor de flinke ofl'ervaardigheid, waarmede 
heL ~ienduizend gulden heeft saamgebraeht, dank zij 
ook den voorbereidenden en medewerkenden arbeid 
der Pers. 

4 
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Voorts llO[!;lllMls hare rkenlelijkheicl betuigen 
voor tl koslclonze medewerking-, va11 vele zijdc11 ondcr
vom~n, zoo in ltet level'en \' lLJJ clrukwel'k, het l>e chik
l.Hlar stellen e11 gezellig maken, ook vel', icreu, van kerk, 
Zltlcu n dis ·h, het veJ·scha(l' 11 \ ' :111 rijtuigen, heL ver
sir kken van Jtacltlvcrblijl', het aanbicden vn,u ouder
sclwiding leekenen enz. - aiR in üe l>cgelciding van 
den zang door mm..ickkorps Cl! Ol'gel, heL vergasten der 
G nentals op solo's en koren, keurig gekozen; en ein
delijk ook aan spoorwegbeambten, aalt vere nigingen 
en besturen, die hebben medegewerkL lot de goede 
orde bij de b groelingen en clc vergaclerillg n; met 
name 'llij hier geroemd de vrieudelijke lacL der polltie. 

l\1iddelburg, 2 Oct. 1902. 

Jmt MR L. SOHOR.ER, E.-V. 
DR L. WAGENAAR, V. 
W. J. J. KOOLE, S. 
MR. P. DIELEMAN, S. 
J. A. ZIP, P. 

Toe1t de Generaals vertrokken waren, vereen igden 
'lliclt de leden van h L outvang t-comité nog ev 11 in de 
wachtkamer eerste klasso. 

Daar vroeg de voorziLter, dr L. \VAC:EN.LI.R, nog ee11 
oogenulik de aanclachL. Hij wild' loL slot een woon! 
spreken, uil !teL !!Cnwcd IJ •nt wcllenu, een woo]'(l van 
erkentelijkheid voor de oml rvoudcn tiledewerking e1t 
stun nwerking. 

Ho zou <.hLL alloopen? had zeker me11igeen IJij zich 
z I ven g-e\'l'uagd, I oen tneu voor heL eersL bijeenkwam; 
p t·soucn, et·schillelld iu leertijd en ook iu meeniug. 

Eu zie: hel is a,ll s voortreffelijk gegaan. El' is ge
arueid in aangename llarmonie; een ieder deed wat 
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bij moest doen, flink en goed. En nog meer dan dat: 
er iR vricnilRcha.p geRlofen onclerling. 

Ook dal, hebhen de Boeren geilaan. 
n ij dankte allen voor die Ramenwerking; hij hrarh L 

ook hnlde aan den eere-voor>~Her, jhr mr L. Sc:IIOR I~H, 
vnn wien hij de grooLsfe, de aang-cnaaw. Lc medewer

king had ondervonden. 
De heer mr M. JACQ, DE Wr'l''l' ILuma was de folk 

Yall alle aanwezigen toen hij ilen hem· WAGENAAn dan kf e 
voor zijne uiLmuntende leiding, waaraan voor een groof 
deel het welslagen te clanken is van de uilstekend' 
onLYangst der Boerengeneraals in Middelburg. 



De Generaals te Goes. 

Daar he ton cl de 'onun is, i van ontvangst uit de 
heeren .J. M. KAKEBEEKE, eere-voorzitter, .T. Do:s-xEn, 
voorzitter, L. \'_\)< Brw GGEX, vice-voorzi I ter, E. YAX DEX 
Ho. en, 1en se Telaris, .T. 1n: Jlooc;n, 2en secretaris, J. A. 
VAX HEEr., Pennino-m ester, L. DuvEKO'I', .J. B. vAx KHMT
HOF'l' . L. A. LEYC:RAAVI•' e11 .T. VI,SEll A'!.., allen te Goes. 

In ct 11 avond van Dinsdag d n :~o Sept mh r wa 
en onafzienbar massa volk, ook va11 de omligge11dc 

rlorpen, aan den station -toegangsw ~ te Goes hijeen, 
om te half elf van de komst der Boerengeneraals g -
tuige te zijn. 

In de daarvoor gereserveerrle wachtkamer werden de 
hecren ontvangen door de Commissi en bij monde van 
den ere-voorzitter, den heer .J. l\1. KAKEBEEKE, ver
welkomd. 

Toen de Generaals door de wachtkamer I en Ilde 
klasse het Station vcrlieten om in de ger ctstaande 
Jandan r , die door verschillende stal houd rs waren 
aang boden, te stappen, ging e n oorverdoovend n lang 
hoerah op, waarhij rle Generaals met hunne ho den 
wuifdc11 . 

!11 slap ~in~ het doot· de men . chens<'llarc langs de 
.Jat'oh Valckc traat, Ganzcpoorlstraal, Klok, b·aat, La11g -
kerkstraat ov r de Groot Markt naar h t ilotel Zoutkeet, 
waar logie was aangeborlon aan de Secretarissen, en 
allen even uitstapten. 
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Overal langs den weg en ook daar wer<lcn den 
Generaals talrijke bewijzen van sympathie betoond. 
Door den heer VERVElt werden verversebi ngen aangc
bo<len . \Vijl de Ge11eraal 11aa.r de woning· van Jen 
h er .T. M. KAKEREEKE moesLe11, bleef' een dichfe drom 
va.n menscheu voor de Zoutl.:eet wachten. 

De heer BOTll.\ 1 wam voor l1et raam en sprak de 
menigte toe. Hij dankte de Goesenaren voor de har
lelijke ontvangst. 

11 \Vaar het nu te laat i om cl kander go d te zien 
zeide de heer Bo·rnA, - en ik vermoeid ben, en, up 
zijn borst wijzen le, het mij hier eenigszins pijn doet, 
hoop ik daL morgen cle gelegenheid zal beslaan elkander 
weer van aangezicht Lot aangezicht te zien, om nader 
met elkander t spreken e11 verder kennis Le maken ." 

Hel volk was opgewonden en begon nog liederen te 
zingen, waarop de heer E . v. n. Bo en aanmaande dit 
11 iet te doen en u i teen te gaan. Men zweeg to n, man.r 
bleef toch voor l1ct hotel wachten tot cle Generaals 
zouden afrijden. 

Onder de aanwezigen in de ko1Jiekamer van het 
hotel bevond zich ook een bocrendochter uit Wemel
llinge, in Znül-Bev landseh co tuum, die door een 
der Commissieleden aan d Generaals werd voorgesteld. 
Zij druklell de eerste Zuid-Bevelandsche, die zij op 
hun weg OlltmoeUen, harlelijk de hand. 

De voorzitter van h I Comité wijdd voorls nog e n 
heildronk aan den JOcn vm:jaal"(lag van Gen raai BO'l'liA 

op 27 eplember. 

* * * 
Woensdag morgen was de gemeente in vlaggentooi. 

R eds vroeg in <leu ochtend heerschte er oToote dmkte 
op straat. 

Te H uren ving de pleclüigheid in de kerk aan. 
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Hel. gebouw wa zoo goed. als g heel g ,·uld. Onge,·eer 
1;}00 menscheil ware11 aanwezig. 

Voor d n 1 redik toel was en podium aangehmcht, 
waa1·op de Heneraals met het omitl~ Yan onh allgAt 
b ne,• ns de heer .J. C. K \KEB!!!l!JKE, oud TransYaler, 
plaat nam 11. 

Onrler orgel!> sp ling wen! eerst gezong-en Psl21 : 1. 
Hierna sprak de Voon1itt r, <Ie 11 er .T. Do'lom, een 
welkomc;lgroet lot de G n raai . Hij zeide onge,·e r: 
Voor het oostelijk deel van Ze land ro p ik een wel
kom tgroet lot U, helden Yan Colenso en Twe 'hoc;ch. 
De weldaden, die door U hew zen zijn en nog worden 
aan Uw stamverwanten in Zuid- Afrika, zijn groot. \Vij 
verheug n ons van hart u in ons midd ll I zien. De 
noodkreet 11 helpt ons!" is n i t leve1·g fA ge we t. 

Laat U we hand n llict '"erslapp n, opdat gij intlelijk 
met Paulus kunt z go- n : Ik heb rl n strijd gestr den. 
Het loon i mij weggelegeL \\Tcrkt en hielt Yoor een 
volk dal ltet wel Yerdi JIL. En ltoudl de Zccuwsehe 
pr nk Luctor et Emergo in gedachte. (..c1pplau.•). 

Hierop werd Psalm 27 : 7 gezongen en ven·olgens 
sprak d heer C. B. Y_\:\ Ll!lr.vn:Ln, na een gehctl, de 
helden uit Zuid-Afrika toe. Hij w es er de GeneraaiR 
op dat van dezen knus I ruilil u jaar gel den ook 
h unn namen genoemd wenlen door ander Trawwaal-
ch nienden, door wie to 11 de hoop wenl uitge:;;proken 

dat zij mochten overwinnen. Die hoop is v rijdeld, maar 
nochtans hlijft ~ij na d nederlaag YOI moed om Yoor 
uw Yolk te werken en te trachten het op te richten. 
Evenal clie van een Trro~rp en DE Rn'l'ER worden uwe 
namen r ed door i der genoemd. De heer V \X LELV

VELD uiLte de hoop dat zij in Gods doen mogen berusteu, 
maar toch goed moeds werkzaam blijven. Hij eindigde 
met en zeg l.Jecle. 

Daarna trad DE L \ R ~<; Y naar ,·oren en zeide : lijn-
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heer de Voorzitter! Tk hoop dat u en de gemeente 
mij zullen kmmen volgen in het Afrikaansclt. Dank 
dat gij ons in de gelegenheid stelt elkaar van aaogeziclit 
tot. aangezicht te zien. Dank voor wat gij voor ons 
de (lt, met ons medeleeJ'dct., met OJIS gevoeldet, maar 
nu is de strijd voleindigd en volstreden. Niemand kan 
beseffen hoc er gestreeJeu is. D ganschc wereld dacht 
dal clit kieiJle volk in 2 maanden len onder zou ~ijn, 

mam· mei Gods kracht heeft het lang volgehouden. 
Men hoopt na dien . Lrijd in (jocls kracht voor Ie gaan. 
Neclerlan(l ligt ons ll<t aan 'I harte door bloed en af
stamming. RACHEJ, bewe ndc hare kinderell, zeide de 
dominé, wij hevveencn ook onze kinderen en vrouwen, 
die zooveel leden in dien gmw I ij ken en ecrloo11cn 
strijd. D bescl1aafd wereld sp1·eekf, wee uit over de 
ten 01Hlerbre11ging der twee republieken, maar wij 
willen hl bernsfen en alles in Gods haud stelleu. Het 
lantl had een zestigjarigen bloei en thans is het door 
onteigen inf.!;, verdelging e11 verbntncl ing der hoeven 
verre verwoest. ; vooral de mishandeling der vrouwen 
en kinderen was een gruwel, God geve hulp! 

BoTIL\ kon niet nal~üCll ook nog enige woorde11 Ie 
spreken om dank te brengen voor de sympatl1ie van 
beL Yolk van Nederland, voor het meeleleven in den krijg. 

Hij wee. er op dat door de Engelsche soldaten en 

kaffer het eten werd wegcrenomcn. De ka{1'ers deden 
nog het meest kwaad. Op zijn plaats werden 5G menschen 
vermoord, kinder n en vrouwen ontvoerd. Men moesL 
den oorlog beëindigen; er was geen redding meer, want. 
40.000 mensellen waren gesnet1veld en gewond. Thans 
moeten wij werken, strijd.en en bidden dat. ons volk uit 
den ellendepoel gered wordt, en die t.ijd zal wel weer 
komeu. 

Een langdurig applaus volgde op hel gesprokene. 
De hee1· .J. M. KAKEBEEKE sprak een woord van clan k 
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aan het kerkbe. tuur, de sprekers en vooral de Generaals 
en hoopte dat de collecte aan de deur en rondgang in 
<le gemeenten flinke baten mogen afwerpen voor het 
geteisterde volk. 

Tot slot werd Psalrn 134 : :~ staande gezongen. 
Bij den rijtoer door de stad we1·den door l1et zoou~je 

van den heer 'Vn/t'O~ VA~ R.EuE~, een vroegeren Tra.n -
valer, in de Wijngaardstraat den Generaals bouq uetten 
aangeboden. 

Aan het Stat.ion gekomen, werden de Generaals in 
de appartementen van den stationschef in de gelegen
heid gestelel afscheid te nemen van het Comité, waar
van de Vice-voorzitter, de heer L. VAX BtWGGEX, de 
Generaals nog eenmaal toesprak. 

Deze verklaarden zich zeer dankbaar voor de ontvangst 
in Goes. 

Toen de trein vertrok, speelden de muziekgezelschappen 
Enplwnia en Hosanna op het perron beurtelings onze 
volksliederen . De Generaals werden door de lalrijke 
menigte, die zich aan het Station bevond, geestdriftig 
toegejuicht en spoorden w g 11aar cl hoofdstad vau 
Zeeland. 



Eigenaardig dachten wij het in dit. Merzirhr. ook ie 
vcrmelde11 een opgaaf van wat, bij de CommisRics tot 
ontvangst d r Bocrengeneraals Ie M. i ct d cl b u r g en 
Go es tot dusver is ingekomen. 

Het Comité te Mi d de 1 hu r g ontving va11 de onder-
staande gemeenten : 

Aagtekerke . 
Aardenburg 
Arnemuiden 
Biei"Yli t. 
Biggekcrke. 
Brouwershaven 
Bruinisse 
Cadzand. 
Domburg 
Dreischor 
Duivendij kc 
Eede . 
Ellcmeet. 
Graauw en Langendam 
Grijpskerkc. 
Groede 
Hengstdijk . 
Hoek . 
Hoofdplaat . 
Hulst .. 
I.Jzenclijkc 
Kcrkwerve. 
Koudekerke 

Transporteeren 

f 
1/ 

1/ 

1/ 

11 

11 

1/ 

11 

11 

1/ 

V 

I/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

11 

1/ 

11 

11 

1/ 

1/ 

f 

41.5!! ,,2 
50.-
40.10 
77.2!) 
50.0fl 

137.78 1/2 
346.06 

7!1.8!) 
80.-
!)1.20 
88.24 1

/ 2 

J2 .40 
1):3. 
32.2!) 
74.-

'l88.30 1/2 
21.60 

:~nil.flO 

7~.1il 

2R.fl0 /2 

2il .-
(·i!l.40 

57R.fi2'/2 

2569.51 
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Per Transport f 2569.51 
St. Kruis 11 3.80 
St. Lam·ens. ,, 55.40 
Meliskerk 11 30.M3 1

/ 1 

Terneuzen . 11 flOO.-
Nieuw en St Joosland . " 203.50 
Nieuwvliet . " 28.22 1

/ 2 

Noordgouwe 11 214.-
Oostbmg " 147.60 
Oost- en West- onhurg-. " 61.38 
Oasterland " 200.05 
Oostkapelle. " 203.30 
Ouwerkerk. 11 110.50 
Philippine 11 51.25 
Schoonrlijke 11 188.!10 
Serooskerke (Walcheren) 11 102.98 
Sluis . 11 145.-
Veere. 11 38.50 
Vlis ingen 11 675.-
Vrouwepolder . 11 63.28 
Waterlandskerkje 11 !).48 
W estd01·pe . " 32.83 
Westkapelle 11 88.99 1

/ 2 

Zierikzee " 710.25 
Zoutelande . 11 80.80 ., 
Zuidzande 11 32.50 

Verder van: 
Den burgemeester vanOuwerkcrk " !'\0.- .. 
Col! ctc te Mi d d c 1 h u r g . 11 2011.7fl 1/1 
Nag komen collecte . " 2.-

TI ZOl'gd bij den: 
Voorzit te1· 11 500.-
Pe11ningmeester, voor de boeren 11 10.-

Transport.eereu 11 f 9517.41 
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Per Transport 

Bezorgd bij den : 
heer F. P. Dhuij. 
alsvoren . 
beer .J . • T. fi'anoy, voor de Boet·en 
K. Melis, Zwanenbu1'.(J, iugczameld 

bij cc11 brui lofL 
Onbekcude . 
N ::unens eeuige jonge eollectan~jes 
Bijeengebracht do01· de leerli11gell 

der Gereformeerde sehool Le 
Middclbtug . 

Kiudereu der Chrislclljke bur
gerscltOol. 

In de bus g·evondeu bij deu heer 
De Ligt: voor de Boereu . 

Primo, voor een handdruk van 
Generaal Botha 

Een Middelburger, onder het 
opschrift: 

Het onrecht ia omlwog gegaan 
Toclt zal 11 flet Recltt" voortdurend 

staan 
Micldelburgsclw Courant ingeko

men giften . 
Opbrengst bijeenkomst Nien we 

kerk, Coneertgebouw en Sehut
l rshuf en vcrkoop programllla's 
11á artrek van alle kosten 

f 9!)17.41 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

20.-
4·75 

10.-

11.-
25.-

2.50 

25.-

10.-

- .25 

2.50 

100.-

138.94'12 

11 1029.20 

Te zamen . f 10.896.55 '/2 

Van welk bedrag aan de Generaals Bo'I' IIA en lh 
LA REv i, ove1·handigd .f 10.100, terwij I llet saldo later 
aan die heeren zal worden toegezonden. 

" 
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Bij ltct omit!; te G oe s werd ontvangen : collecte 
aan d huizen f 1072.fH:i, ka,arteu voo1· zitplaat n in 
de kerk f 4-88.50, collecte in de kerkf 14ü.43'\ gifl va11 

ne Zeeuwseli dame, thans in Eno·eland won 'nde, 
f 1000, b~j d bladen ontva1wen f 151.25, am 11 
f 275G.3fl"'. Van 7 buite11g meenten is r' ds f lOH0.57 
i ng kom n en aJs extra gin uiL \V emeldinge nog f ll. 

De geheele ontvangst b draagt alzoo l 3858.lü". 
R eds is een bedrag van f' 4000 gercmit.teel'(l. 

Tot besluit van deze beschrijving laten wij hier nu 
nog volgen het portret van den man, dien zeker allen 
zoo gaarn ook i 11 ons m ielden hadden g·czieu, maar 
die wegens ongesteldheid, op bevel van zijn dokt r, 
niet herwaarts komen mocht. 

\Veemoedige gedacht n kom 11 z ker bij velen op 
bij het zien va1 1 helll, die wel e n eerste plaats in
neemt onder d h ld n van den Zuid-Afrikaan ellen 
Boerenkrijg, wanneer meu denkt aan de jongste Lijdin
gen die Lot hem kwamen : heL overlijden van zijn 
zoontje en d ernstige ziekte van zijn dochter. 

Het heeld van dezen man, een Oranje-Vrijslat r, die 
trouw zijn woord, aan Transvaal verpand, hield; die, 
naast president TE[J~, met eere genoemd moet worden; r 

die slr ed met een mo d, een talent, waarvoor deskun-
dig n op krijgsgebied groote bewondering koesleren ; 
zijn beeld mocht, meenen wij, niet ontbreken in een 
bo kje dat de heriunerino· levenelig houd n zal aan een 
merkwaardig bezoek, maar ook aan een beroemde11 
worst lstrijJ, zooals er in de laatste een wen niet een 
is gevoerd. 



• 
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