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))Amen!" dat is te zeggen: »Het zal waar en zeker 
zijn." Want mijn gebed veel zekerder van God ver
hoord is, dan ik in mijn hart gevoel, dat ik zulks 
van Hem begeer. Karel kende de Vaderlandscheen de 
Bijbclsche geschiedenis, zooals verwacht mocht \Vor
den van een jongen uit een Christelijk gezin, die 
een school bezocht, \Vaar dezelfde beginselen als thuis 
in eere waren. Het gebed van een geloovige vermag 
veel, dat wist hij. Hij had gehoord van de ongelijke 
strijdmacht der Engelsche en Transvaalse he wapeuen. 
Als Engeland zich toerustte tegen Rnsland, kon het 
geen grooter machtsvertoon ontwikkelen, dan thans 
tegen het zwakke TransvaaL Doch Karel wist dat 
God aan Josua beloofd had: ))Een eenig man onder 
u zal er duizend jagen: want het is de Ileere, uw 
God, zelf, die voor u strijdt," en daarop hoopte. 
daarop vertmuwde hij. 

En Karel bad, gelijk zoovele groote en kleine 
mensellen in de gcmeen te: 

))0, God van Nederlaud! 
Houd toch Transvaal in stand ." 

Hij kon den slaap maar niet vatten. Vrees eu 
hoop wisselden elkander af. Als hij dacht aan die 
geduchte kanonnen, aan de duizenden der Engelscheu. 
dan beefde hij. Doch daar waren ook lichtpunten 
aan den bewolkten horizon. 

De Transvalers waren flinke scherpschutters. Zij 
konden schieten, en raak schieten ook . 

Hij lachte. Die Engelsehen hadden geen reden 
om zoo te blufTen. Wat had bij zich onlangs bij zijn 
vriend Jan vermaakt, toen deze dat g~vn.lletje van de 
Engelsr.hen vertelde met hun schietoefeningen op cle 
grenzen van TransvaaL Zij wisten, dat de Boeren 
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van achter de rotsblokken op de kopjes, zoo raak 
konden schieten. Zij zoudeu zich ook eens in dut 
scherpschiéten oefenen. Maar wie zouden het mik
punt ziju? Goede raad was duur. Eindelijk komt 
een Enge!schman op het clenl< beeld, wat geiten op te 
vangen. Aan den voet van een beuvel worden in een 
afgeperkte ruimte een 50-tal geiten geplaatst. l~n 
met con geestdrift, alsof zij op hunne aartsvijanden, 
de Boeren, schoten, legden zij aan. En met welken 
uitslag? Na een half nur geschoten te hebben, niet 
m'et losse, maar met echte scherpe patronen, ging 
men naar beueden. En wat zagen zij? 

Karel barstte in lachen uit. Moeder Iloorde het 
e11 riep: ))Jongen. \vat rnankeer je toch?" 

))Moe - riep hij - ik denk weer aan de geiten 
en die Engclscbe scherpschutters." Nu 't was om te 
lachen ook. Toen zij begonnen te schieten waren Cl' 
50. en na die heusche scltietoefeningen telden zij er .... 
5-1. ln de tusschenbedrijven, namelijk, bad er ec11e 
geit gejongd f'n was haar getal met één vel'meenlerd. 

'k Wou, dat ik een Transvaalsche jongen was, I'Ï<'P 

hij uit. 'k Geloof, dat ik het er dan beter afgcbmcht 
zou hebben. Die Transvaalsche jongen;;, dat zijn me 
nog eens kerels. Als zij '12 jaar zijn, dan krijgen zij 
eon geweet·. En om te beginnen maar 2 patr·onen. 
Dat is leep, want nu leeren zU zninig zijn met den 
krijgsvoorraad, en zeker van hun doel. ))Jongen, nu 
breng je mij een reebok thuis", is het commando 
van vader. En zoontjelief toont zich een waardig ua
komcling van den Boer-schL•rpschutter. 

Wat trilde bij van aandoening, toen bij een pan r 
dagen geleden in een courant las: ))Uit Pl'etoda, de 
hoofdstad van de Zuid-Afrikaansche Republiek. meldt 
men, dat iedereen. die maar eenigszius weerbaar· is, 



ten str·ijde optrPkt. Jongens, bijna nog kinderen, ziet 
me11 naast grijsaards, steunende op »die roer" (bun 
geweer) en op hun God. Het is een indrukwekkend, 
maar tevens een hartroerend schouwspel, al die goede 
vrienden te zien vertrekken. Een jong ventje van 13 
jaar trok ook mede, hij moest en zou mee. Heel kalm 
eu emstig zei bij : Ja, ik ga mee naar de Natalgrens on 
ik moet van de eersteu zijn, die de vierkleur in 
Durban gaan planten ; dat is van ons gestolen land. De 
vlag voor het vereenigrl Zuid-Afrika is reeds gereed, de 
Transvaalsche met van onderen een Oranjebaan." 

»Üch die arme jongens," zei moeder. »Karel, oe 
tranen komen daarbij in mijne oogen, als ik u aan
zie. Denk eens na, dat gij met geweer en patroon
tasch de deur uitgingt om !Jeusch te gaan vechten. 
Ik sirlder ..... " 

))Maar moeder, die Transvaalsche jongens zijn een 
ander slag dan de Hollandsche. Zij zijn geboren 
jagers en kunnen tegen rle Engelscbe vrijwilligers 
op in het schieten. Zij behoeven voor geen Roodbaaitje 
op do vlucht te gaan." 

))Neen, vrouwtje, Kal'el hPeft gelijk," zei vader. 
))'t Is geen vermetelheid, ma::u' moed, berustenrio op 
het vertrouwen in God en de zekerbeid van hun 
schot. Met aandoening denk ik aan dien dap
peren Transvaalsehen Boerenjongen, die eens ten 
strijde wilde meetrekken, maar niet mocht van vader. 
Hij moest thuis blijven en op het vee passen. 
Wilde hij schieten, dan mocht bij »die roer" aan
leggen op de Kaffers, als die tijdens vaners afwezig
heid oproerig werden. De jongen morde om zijne 
onmondigheid. De Boer vertrok. De zoon bleef zoo
lang bidden en smeeken, tot de grijze grootvadet' en 
rle fiere moeder den jongen toestonden naar bet slag-
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veld te vertrekken. Maa·r hoe? Er bleef één on de 
knol over, de beschikbare paarden \Varen door de 
Regecring te Pretoria opgcëischt. Op zolder stoncl 
een oud geweer. Dat werd sclwongomaakt, wat rtfge
poetst en daar gaat bij! De tasch wet scllupe patro
nen bij zicl1. Hij" wist, waarheen zijtt vader was af
getrokken. 

Daar rijdt de jonge Boet·. Het paard loopt hem 
wel wat langzaam. Maar elk uur uadert hij het 
kamp. Doch wat is dat? Wie nadert daar in de verte? 
Met bet geoefend oog van oen jager, herkf~nt bij daar 
een Engelsch officier, rijdenel op een praehtig ros. 
Wat staat hem nu te doen? Weg te kruipen? Denkt 
ge, dat de zoon van een Transvan.Jschen boer een 
lafaard is? Neen, in den oorlog ;,moet men wagm. 
Hij legt aan, hij mikt, bij trekt. Het schot gaat af 
en voor de officier zich bewust wordt, welk gevaar 
hem daar bedreigt, ligt hij gewond door eelt Heltot 
in de borst, doorlelijk getl'o!l'en. op den Transvaal
schen grond. Op dien bodem, waar de trouwe zonen 
van Transvaal hun blood al b~j stroomen IH>bben 
zien vloeien voot· >Wrijheid on vaderland" tegeu de 
hebzucht en het verraad cler Engelsclwn. 

De jOltgen vangt hPt paard op. Hij gespt het zwaard 
van den officier om zijn buis; werpt een meewal'igen 
blik op het slachtoffer zijner vaderlandsliefde. Maar 
kon en mo~ht hij anders handelen? 

Den volgenden dag outmoet hij vader in ltet kamp. 
Met toor·nigen blik ziet vadrr bem ann. Uij wilde 
zijn zoon sparen, doch deze wilde zlcb opo!feJ'Pll. 
Maar wat ziet de Bo<'r? Een prachtig ros, aan welks 
staart de oucle knol geiJonden was. Een sabel, sciJit
terPudo van pracht. ))Hoc kom je daaman, jongl'lt ?" 

JJWel, vader, ik outmoette een Roodbaaitje. Ik 



mikte en ik pikte hem ook. Hij ligt doodolijk gewond 
op het veld. Kon ik anders gedaan hebben?" 

Vader kreeg oen blos op de wangen. Voor hij een 
schot gelost had, had ::::ijn .::oon een Engelschman 
ter aarde geveld. Dit heldenfeit word in het kamp 
der Boeren bekenrl on miste zijne uitwerking niet. 

Toen straks de Engelsehen en de Boeren in het 
vel cl tegenover el kander stonden, werden zij aange
vuurd door den moed, de on versebrokkenbeid van 
bet dappere Boerenkincl. Elk schot was raak. 
:- 'De Engelsche soldaten zijn in den krijg minder 

waard, dan die van andere landen. Juist omdat de 
Engelsehen zich meerendeels van ongeoefenrle vrijwilli
gers moeten bedienen, moeten de officieren zich meer 
vooraan wagen, dan bij andere natiën 't geval is_. 
De taktiek der Bocren is dus verstandig om het eerst 
(]e >>lwogeren", de officiers, enz. te trelfen; want 
daarmede trelfen zij het leger in het hart. 

>>Daarom, zei vadet', een btavo I voo1· de dappere 
Transvaalscbe jongens, die ten opzichte van 't scherp
schieten de baas zijn van de Engelscbe vrijwilligers. 

Br~tV0! kinderen van Transvaal! God zegene uwe 
wapenen! Bravo! moeders voor uwe fiere zonen. Wij, 
Nederlanders, zijn trotsch op uwe kinderen. En onze 
jongens, zij hebben de uwen lief, zij erkennen hunne 
minder'heid en den moed der uwen. 

Wij begrijpen, dat vele vrijwilligers sidderen, bij 
(]e gedachte, tegen de zonen van Zuid-Afrika te moe
ten strijden, Een onrechtvaardige oorlog en dan tegen 
zulke geoefencle schutters! 

Wij begrijpen iets van de vrees dier vrijwilligers, 
toen zij in Zuid-Afrika aan wal werden gezet. Som
migen wilden het schip niet verlaten, maar liever terug 
naar Londen, waar men onder toejuiching van Joe 
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Chamberlain, den minister van koloniën, 't beeld van 
onzen braven oom Pau1 Krüger verbrandt. Die dappere 
vrijwilligers, men mof'st ze binden en ze van boord 
jagen, den Transvaalsehen wapenen tegemoet!" 

Vader eindigde en Karel Jluisterde: 
))Ü, God van Nederland! 

Houd toch Transvaal iu stand." 

Tl. 

lloe de Boeren iu Zuill-Afrika kwamen. 

Karel was niet tevreden met hetgeen hij zoo ter
loops van Transvaal en de Transvalers te weten 
kwam. Hij vond dat alles wel aardig en hij kon er 
nooit genoeg van krijgen, doch hij wilde meer door
dringen in de geschiedenis van die Zuid-Afrikaan-

sche Boeren. 
Die menscben spraken onze Hollandsche taal, mis-

schien wel een bPetje anders; doch hij zou hen en zij 
zouden hem wel kunnen verstaan. Engelsch werd onder 
hen ook wel gesproken, doch niet zoovecl, als hij dacht. 
Hoewel de Engelsehen al honderd jaar lang al hun 
invloed hadden aangewend, om de bewoners van Zuid
Afrika te verengelschen, sprak de Boereustand in 
Kaapland, Natal, Oranje-Vrijstaat en Transvaal de 

HoJlandsche taal. 
Waaraan dat te dan ken was? 
Karel sloeg een dankbaren blik op den Bijbel. De 

Statenbijbel v;as daar in Zuid-Afrika bij tienduizend
tallen verspreid. Die Bijbel werd gelezen en herlezen, 
en dank zij den Hollandsehen Bijbel, bleef het Hol
landsche karakter der Boeren in den strijd tegen 

Engeland bewaard. 
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doorstaan moest. Een kapitein liet namelijk bij den 
Tafelberg drie rammen en '17 ooien achter·, opdat latere 
schepen der Oost-Indische Compagnie, als zij de Kaap 
aandeden, zich van versch vleesch en van groenten 
zouden kunnen voorzien. 

Maar, reeels een jaar later liet een Engelsch kapi
tein de vetste schapen aan boord van zijn schip brengen, 
in ruil voor eenige magere, die hij achterliet. 

»Dat is echt Engelsch !" riep Karel uit. »Dat is hun 
geest, in pal men maar! alles wat Je krijgen kunt! Eerst 
de schapen, later de Boeren, toen den grond en thans 
de diamantvelden en de goudmijnen van Zuid-Afrika. 
Zouden die mensellen meenen, dat God Afrika voor 
hen bestemd had 7 Zou het niet waar zijn, dat de 
staatslieden van Engelaud aan eene besmettelijke 
ziekte >>ao1·d-Jwnger" lijden?" 

In 1651 werd in Amsterdam het besluit genomen 
om de Kaap met het Kaapland eigendom te verklaren 
van de Compagnie, en mitsdien eene bezitting van 
Nederland. Doeter Van Riebeek, een kloeke, \Tome 
man, te \Vijk bij Duurstede geboren, stond aan het 
hoofd der moedige mannen, die met drie schepen 
daarheen vertrokken. Wat hadden die mannen een 
lange reis! Honderd dagen moesten zij varen, voor 
zij er waren. 

En wat was er veel te doen, luister eens: »Moes
tuinen aanleggen, vruchten planten, een fort bouwen, 
enz." Er moesten koeien en schapen uit Holland 
komen om een veestapel te verkrijgen. 

73 Nederlanders waren de eerste kolonisten Yan 
Kaa.pland: dat ·waren ambacbtsliedeu, metselaars, 
smeden, timmerlieden. harpoeniers, tuinlieclen, doch 
bijna geeu soldaten. 

Met de in boorlingen trachtte men op goeden voet 
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vlucht te zoeken in Zuid-Afrika, waar zij hunnen 
God in vrijheid dienen konden. Hij trok naar Kaap
stad, en werd met Gods hulp een der welgesteldste 
en meest invloedrijke Boeren en grondbezitters." 

Alleen in 1.688 kwamen er ongeveer 100 huisge
zinnen van Hugenoten in de Kaap aan. De Fransehen 
leerden geleidelijk de Hollandsche taal en smolten 
ook langzamerband met de Hollanders tot één volk 
samen. 

Eéne zaak was vreeselijk jammer. De gouverneurs, 
die de Oost-Indische Compagnie naar de Kaap zond, 
om die kolonie in haar naam te besturen, waren 
niet allen mannen van Christelijk beginsel. 

De negotie, het geld, de hebzucht hebben daar 
veel bedorven. Schande over die gouvemeurs, welke 
de Boeren plaagden en sarden. De Boeren moesten 
bij het koopen en verkoopen steeels terecht komen 
bij de Compagnie en haar vertegeuwoordigers. Deze 
laatsten betaalden zoo weinig mogelijk uit en vroegen 
voor hetgeen zij verkochten, den hoogsten pr·ijs. 

Eén staaltje van hunne dwingelandij. De gouver
neur van der Stell wist 400 morgen gronds in brzit 
te krijgen nabij Stellenbosch. Daar wilde bij 400,000 
wijngaardstokken laten planten. tuinen en boomgaar
den aanleggen en een prachtig huis bouwen, zonder 
dat het hem grld mocht kosten. De boeren en hunne 
knechts werden door hem opgeroepen, alsofzij slaven 
en lijfeigenen waren; A moest ~pitten, B plauten, 
C steeoen vormen, D metselen, tot huis en landerüen, 
tuinen en boomgaarden gereed waren. Doch dit was 
nog uiet genoeg, hij wist zich op oneerlijke vdjze 
10,000 schapen en veel ho om vee aan te schall'en. En 
ieder, die zich tegen hem verzette, werd bed l'eigd 
met boeten, gevangenisstraf of verbanning. 



V au cler Stell wercl aangeklaagd door 6:3 Boeren, en 
nu zette hij den hoofdleider gevangen. Vijf hunner 
gingen in Holland recht zoeken 0n vonden dat. \Vel 
een bewijs, dat de Zuid-Afrikaansche Boer niet door 
Hollandsche mannen van invloe<l werd verdrukt, ten 
minste niet met hun 11wdeweten of op huuvet'lttngen, 
gelijk later het geval wel zou zijn onder Engelsche 
tirannie. 

Vele gouverneurs giugen naar de Kaap met de ge
dachte, om zoo spoedig mogelijk met een vo1len bui
del naar· Nederland terug te keeren. Mmtr de Zuid
Afrikaausche Boer, wiens bezit het mikpunt was voor 
den begeerigen gelukzoeker. was een Germaan, die 
vóór alles, erkenning van het eigendomsrecht eischte, 
en strenge begrippen bar! omtrent het mijn en het dijn . 

De Amerikaanschf' vr·ijheidsoorlog en de Fransche 
revolutie hadden ook in Zuirl-Afrika de gemoederen 
in beweging gebmcht. De rotsige stranden do'tàr 
dreunden, evenzer1: als de tronen van Europa ge
schud werden. De vrijheid!;zin onder de Boeren en 
burgers nam geweldig toe. 

naarbij kwarn. dat de Compagnie op haar uiterstf' 
lag. Zij was bankroet en d<> kolonisten wnrerr er 
niot veel beter aan tof'. Klinkende munt zag men 
haast niet meer in 't land. 

Hiel' en daar kwam het tot een opstand tegen d<' 
Compagnie. Op een paar dorperr verdreven de Boereli 
hun landdrost eu vormdPn eenc Nationale partij. 

In 17!15 begon het treurspel. De Engelsehen na
meu Znid-Afl'ika in bezit; zij zouden het, !reel lief, 
voor den Prins van Oranje brwarcn. De Engebl·.he 
ving werd overal geplant. Zoo ook te Gmafl'-Reinet. 
Maar nauwelijks was die daar geheschen. of de RoP
ren haalden ze neer. Doch daar er van huiten f!Ct'n 
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hulp kwam, moesten de Boeren, die geen krijgsvoor
raad hadden, zich onderwerpen. Die Boeren, welke 
weigerden den eed van trouw aan Engeland af te 
leggen, werden verbannen. Zij verlieten dan huis en 
erf en trokkeu dieper het Jonkere Zuid-Afrika in .. 

Engeland zond in 180ü, 5000 man naar Zuitl-Afrikar 
opdat overal, waar de flollandsche vlag nog woei, 
die kon worden neergehaald om de Engelsche zege
vierend te hijschen. 

In 1814 werd Engeland voor goed meester van de 
Kaap. Het kostgeld van Prins Willem V, die, zooals 
iedere jongen weet, met zijne familie uit Den Haag 
naar Engeland vluchtte, was daar hoog opgeloopen. 
liet was eene heele rekening, die al onze guldens 
zou verslinden. Doch Engeland was geootmoedig ge
noeg en wilde wel wat lantl nemen iu betaling der 
geldschuld. En zoo werden de Boeren van Zuid
Afrika onderdanen van Engeland, dien grooten slokop~ 
maar tegen wil en dank ! 

III. 

01, Slachtersnek. 

In' Afrika wonen vele nako.nelingeu ·van Cham, den 
zoon van Noach. Negers in 't Noorden, Hottentotten 
en Kall'ces in 't Zuiden. Van deze beide laatsten 
zouden de Boeren veel verdriet hebben. 

Frederik Beznidenhout, een Boer, die op de grenzen 
van Kafferland woonde, gelastte eens aan een Hot
tentot een mes, dat uit de scheede gevallen ·was, op 
te rapen. De Hottentot weigert dit op brutale wijze 
aan den Boer, die 'te paard zit. Deze ranselt nu den 
Hottentot met de zweep af. 
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Arme Boer. De Engelsehen llebben gezworen tie 
Hottentotten in bescherming te nemen. De Eugelschf\ 
zendeliugen, die vooml de belangen van hun land in 
hun vaandel schreven, steunden overal de Bottentottent 
die vuile, luie, diep gezonken Hottentotten. »De Bocren 
waren de natuurlijke onderdrukkers der Hottentotten." 
Dit woord werd in Engélaud zoo vaak herhaald, dat 
men van die zijde eindelijk rle stelling aannam: »l-Iet 
getuigenis van één Hottentot is meer te vortrou wen, 
dan de verklaringen van honclel'd Boeren." 

De Hottentot klaagt Bezuidenhout aan. Deze wot'dt 
gechtgvaat·d om voor den landdrost te verschijnen. 
Hij "veigert. Twintig soldaten met een luitenant gaan 
hem op zijne hoeve balen . 

Bezuidenbout staat aan zijne deur. Op vijftig 
passen van hem genaderd, roept hij den munnen 
toe: >>Die nader komt is dood!'' »Voorwaarts!'' com
mandeett de luitenant. Eenigen treden nader, cle 
Boer schiet, maar treft niemand. Bezuidenhout vlucht 
nanr eene spelonk in zijne onrnicldellijke nabijheid, 
die te vomn tot schuilplaats is ingericht, en van mond
en krijgsvoorraad is vonrz\eu. 

Na lang zoeken vindt men hem. 1>Geef u over!" 
klonk het. »N'ooit!" is ltet antwoord. Nu geeft men Item 
de volle laag en Frederik Bezuidenhout is niet meer. 

Het lijk wordt naar huis gebracht en reeds den 
volgenden dag begraven. Van alle kanten waren 
vrienden opgekomen. De l)l'oecler van rlen ge
vallene hield eene toespraak, die wt'aak ademde. 
Uen clrnkte den dooclc zwijgend de hand, en zonder 
spreken sloot men aan dat geopende graf een uerbond 
legell de Enuelschf:' heerschappij. 

De Hotteutotteu-zeiden de Engelse he zendelingen
moeten niet bij de Boeren wet'ken . wij zullen ze 
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bij ons in en rondom ons Zendingsstation laten wonen. 
Daar konden zij een lui leventje leiden en - de 
boeren plaatsen bleven on bearbeid en bet vee on verzorgd. 

Toen die Hottentotten bespeurden, datdeEngelschen 
zoo barmhartig voor hen waren, hoorde men van 
alle zijden, dat die arme beidenen geslagen, gemarteld 
en vermoord werden. De · Engelsche zendelingen 
brachten die zaken voor de rechtbank, doch geen 
enkel geval van moord of matteling kon bewezen 
worden. Die handelwijze verbitterne de Boeren tegen 
de mannen! die gekomen waren om bet Evangelie 
te brengen, maar allereerst arbeidden om de kleur
lingen op de hand van Engeland te brengen. 

De Boeren badden het indertijd jammer gevonden, 
dat Bezuidenhout zich niet persoonlijk was gaan 
verantwoorden bij den landdrost. l\Iaar 't geval 
lag nu eenmaal zoo. 

De wraak was gezworen. 300 Boeren zwoeren 
kort daarna op Slachte1'Snek: ))bij den Allerhoogste 
niet te zullen 1·usten, tot de onde1·dntkkers. de Engel
schen, uit het land verdreue11 zouden ;:;ijn." 

De eed was gezworen, men mocht hem niet breken, 
maar zou tot het einde toe volharden. 

De Boeren wapenen zich. De Engelsehen krijgen 
een der hunnen in handen en onderscheppen eenige 
belangrijke brieven, zoodat zij op de boogte van alles 
komen. De krijg ontbrandt. De Boeren krijgen klop. 
Bezuldenhont, een broeder van den boYengenoemde, 
zijne vronw en hun jongen, 14 jaar oud, ht uden het 
langst stand . De vadet sterft, getroffen door het 
lood; gebogen ovet het zieltogende lichaam haars 
man, dreigt de vrouw de naderende soldaten. Zij 
wordt met baar zoon gevangen genomen. 

In Maart 1806 \vas op Slachtetsnek eeu schavot 
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opgericht. Aan een ruwe galg zijn 5 stroppen 
bevestigd voor evenveel Boeren, die bij den opstand 
waren betrokken. Zestien andere Boer·eu worden 
onder militair toezicht om den paal gezet, on1 af te 
schrikken voor de gevolgen van het oproer. 

Daar hangen de Afrikaansche Boeren. Gelaten 
ondergingen zij llnn lot. Vrouwen en kinderen 
snikken, vrienden weenen. Dr omstanders sidderen 
over die wreede straf. Nog één oogen blik en dan 
zijn die Boeren van Slachtersnek de eeuwigheid inge
gaan. Maar zie het schavot bezwijkt onder den last 
en stort ineen. De gehangenen liggen op den grond 
en krijgen 't be,,:ustzijn weer. 

)) Laat ze los!" roept het volk. >>Het is een teeken 
des hemels, laat ze- vrij!" 

Geen roepen, geen bidden, geen smeeken helpt. 
Daar hangen ze wem·, en nu voorgoed. Zij sterven. 
De familie vraagt om cle lijken, opdat ze ecdijk 

begraven kunnen worden. 
Doch het vonnis luidt ))Onder 
De menschen gaan naar huis. 

dwongen. 

de galg begraven." 
De opstand is be-

De weduwe Bezuidenhout met haren zoon, benevens 
vele anderen, werden verbannen. 

Doch in veler hart klinkt: )) Wij zullen Slachters
nek nooit vergeten!" 

IV. 

De gevaren der wildernis. 

Door de Engelsche zendelingen werden de Boeren 
voortdurend als outevreden en onrnenschelijk afge
schilderd, terwijl in Engeland de Kaffers door middel 
van gek leurde zenrleliugsbrillen bewonderd werden. 

2 
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De Boeren evenwel, waren door oudervinding over
tuigd van de valschheirl 1 listigheid en roofzucht der 
in boorlingen. 

Doch de toekomst zou de Boeren ·in het gelijk 
stellen. De ontelbare en dure Kafl'eroorlogen, waarin 
de Engelsehen later gedompeld werden, zeggen in 
dit opzicht genoeg. 

De grensboeren hudden verbazend veel last van 
de Kailers. De Boer heeft zijn vee lief en de Kaf
fers roofden dat voortdurend weg. Zij beweerden, 
dat de Boeren op hun grond woonden, en dat der
halve het vee, dat er op liep, ook aan hen toebe
hoorde en hun eigendom was. De Boeren leden ont
zettend veel schade van de KaiJers, en als zij zich 
verdedigden tot bescherming van l.mn eigendom, dan 
werden zij door en van wege de Engelsche regeering 
met schande overladen. 

Daar kwam de twist over de taal nog bij. De 
Engelsehen begrepen zeer goed, dat zoolang de 
Boer Hollanclsch sprak, bij nooit een gewillig onder
daan van het trouwelooze Albion zou worden. Op 
school, voor de rechtbank moest Engelsch gcsproken 
worden. Verzoeksclu·iften moesten in het Engelsch 
opgesteld worden. Dat griefde den Boer tot in het 
diepst zijner ziel. 

Engeland verklaarde in dienzelfden tijd de slaven 
vrij. Een uitstekende zaak, maar die vooral in den 
eersten. tijd met kalm overleg moest worden aangevat. 

De Boeren waren 11iel tegen de vrijlating der slaven; 
maar wel tegen de middeleu, die men onder de Engel
sche heerschappij daat'toe bezigde. 

Hoe kwamen toch rle Boeren aan hunne sht,·eu? 
Die kochten zij steeds van Enyelsche handela l'nz, 
1tatuurlijk peperduur. De. Engelsehen zijn in clit 
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opzicht een dubbelzinnige Hatie. Met hetzelfde s<.:hip, 
waarmee zij hunne zendelingen naar den vreemde 
zendC'u, transporteeren zij afgodsbeelden van hout of 
marmer, in Engelsche fabrieken, o.a. te Birmingham 
ve~·vaardigd. De stoomC'l': die Bijbels meenC'emt voor 
de arme heidenen, laadt tegelijk sterken drank of 
»VUUI'water'', om die arme stervelingen te vergiftigen. 
Dat springt zelfs zoo in 't oog, dat eenige jaren ge
leden, ecnige opperhoofden van eeu gechristianiseerdeu 
stam uit Afrika aan koningin Victoria kwameu vragen~ of 
zij den uitvoer van >>vtwrwater" uit Engeland naar hu u 
land \vilde verbieden: het maakte bun volk tot duivels. 

Door die durr slaven kondPil de Boeren tenminste 
hun land beploegen en hun koren zaaieu. En dat 
koren '/ Generaal Joubelt schreef onhwgs: >>dèlt koren 
werd onder de zegemijke wetten der Britten niet 
duurder verkocht dan voor 10 cent pet :=rtk, tenvijl 
het door de Engelsche kooplieden met groote winst 
va11 de l1and werd gC'duan." 

>>Uwe slaven zijn nu vrij," sprak de EngelsL·he 
regeering. »Gij kunt in Londen het hedrag gn.an 
halen, dat u als sclmdevergocding wordt aangebodl'll. 

\oor 8:>,000 slaven, die in Zuid-Afrika \\'erden vrij 
verklaard, werd eeue sclladevergoeding gegeven van 
1,200,000 pond, dat is H,q.OO.OOO guldens, <htt is ge
middeld {'170 voor eell slaaf', voor wien 1neu een~ 
{ 1000 hrtaald bad. Geen wonder, dat een aantal 
personen, !Joe zij er ook hij verarmden, nooit een 
penuiug van dat geld in ontvangst wilden nemen. 

En daarenboven, kon men van den BuPr ven\achten, 
dat l1ij tllet zijn ossenwagen, ofte paard naar Louden 
ging om zijn geld te buien? Neen, zulk een reis, toen 
van 100 dagen, zou meer kosten dan als schadeloos

stelling we1·d uitgekeerd. 
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Er bleef dus \'oor den lloer niets anders ove1·. dan 
•Jf den Engelsd1én handelaar, van wieu hij de slaven 
VOOf buogen prijs had gekocht, te Verzoekeli het w~Jd 
voor hem op te nemen, of d<' aanspraak op dat geld 
zoo goed mogelijk te verkoopeu. In Zuül-Afrika 
hitsten toen de Engelsche hruulelrwt·s de Boeren op, 
om zieh niet te verzoenen met de wet op de afschaf
fing der slavernij. En dan beweert Engeland nog, 
dat de Boer·en zicll ver·zettcn tegen bet afschaflen 
der slavernij. 

Geprikkeld door· het op den achtergrond dringen 
<.ler Hollandsche taal, gebelgd over de Engelsche ti
rarmie, in hun bedrijf benadeeld door de slaven kwestie, 
bestolen en bedreigd door de Ka1lers, werd de toe
stand der Boeren on houdbaar. 

De Kaffers werden boe langer hoe brutaler. Zij 
vermoordden vróu wen en kinderen, zij bonden jonge 
meisjes aan de boomcn en doodden haar onder vreeso
lijke pijnigingeu. Als er· vee gestolen was, mochten 
de Boeren het zelf niet terughalen. Zij 1noesteu 
geduldig wachten, tot de troepen het terugbrachten. 
En dan? 0, die hebzuchtige Engelsehen! Dan werd 
het vee, het gestolen vee der Boeren, in 't openbaar 
verkocht aan den meestbiedende. 

Den Boeren werd eene schadeloosstelling beloofd, 
die zij nooit kregen. Bespotting en mishandeling! dat 
was het loon voor 't opkomen hunner rechten. 

Zoo stonden de zaken in ·1&14. De verbittering 
der Boeren was groot. 

Daar komt eene mededeeling van den gouverneur, 
dat ieder, t}ie niet tevreden was met den stand van 
zaken; die zich niet aan de Britsche heerschappij 
wilde onderwerpen, volkomen vi'Ïj was de kolonie en 
den Bl'itschen grond te verlaten. 
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koningstijger. Zal zij naar haar kind snellen? Maar 
dan vallen beiden als een offer van zijn bloeddorst! 
Neen, zij grijpt een geweer, met vaste hand legt zij 
aan, met een geoefend oog mikt zij en Gofle zij dank. 
Zij treft het wreede diflr in de hersenen, zoodat het 
op de plaats dood blijft liggen. Uaar kind is gered 
en zij valt naast bare lieveling op de knieën om haren 
truuwen God te danken voor rle heerlijke uitredding. 

\iVant de Afrikaansche Boer- is een Chr-isten en 
zijne vrouw onderwijst bare kinderen door woord en 
daad, nat men nooit tevergeefs op God vertrouwt. 

In kleine troepen trokken de Boeren dan verder. 
Op goed geluk, maar vol vertrouwen op de bescher
mende hand des Hoeren! Vrij van onderdrukking 
van menschen, om voor heu en voor hunne kinderen 
een vrij land te zoeken . 

Zij kwamen tot aan de Vaalriuier. Daar sloegen 
zij hunne tenten op. Hier vonden zij de noodige 
middelen voor hun bestaau: visschen in het water, 
wild op het veld en een goeden zaaigrond. 

Daar waren poelen en moer-assen, die echter 
dikwijls verontreinigd vverden door leeuwen, olifanten 
en vele andere dieren, die er des avonds hun dorst 
kwamen lesschcn. Des oaehts schrikten zij dikwijls op 
door bet gebrul van een leeuw, terwijl vaak groote 
vuren aangelegd werden om die dieren op een eer
biedigen afstanrl te houden. 

Bij gebrek aan linnen, laken, enz. moesten zij zich 
met buiden kleeden. 

))Komt!" spraken zij, >>laat ons hier onze tenten 
bouwen en den Sabbat vieren, want in God geloove11 
wij. Hij heeft ons dit land gegeven." 

Eerbiedig ontblootten de Boeren het hoofd. Dank
baar zagen zij naar omhoog. Vreugdezangen trilden 

' 

• 



in hunne harten. Menig grijze vader had onder den 
geesel der Oost-Indische Compagnie, zoowel als onder 
de roede van het Engelscbe wanbestuur geleefeL 
Menigeen was in den Kall'er-oorlog, in de kracht zijns 
levens doodarm geworden. Elkeen was nu blij~ dat 
))het oude was voorbijgegaan en alles nieuw was 
geworden." Doch ook menige traan wel'd gestort bij 
de gedachte aan achtergelaten betrekkingen en vrien
clen, aan vroeger h11is en erf. 

V 
Een strijd Oll leven eu dood. 

Wij hebben ook hier geen blij ven de plaats, dat 
zouden de Boeren spoedig moete11 ervaren. Op zekeren 
dag klinkt door het lager der Boeren de kreet: 
»Moordenaars! moordenttars !" 

Wat was het geval? 
Moselekatse, het oppet·hoofd van een wreeden, 

onbekenden Kafl'erstam, was uit het roorclen komen 
aanzetten door een wild, onbewoond gebied. Ilij over
viel een troepje Boeren, dat niet op dien aanval was 
voorbet·eid. Zouden zij zich overgeven? Tegen die 
overmacht viel niet te strijden ! 

Overgeven? Neen, vechten voor vrouw en kinderen. 
Eerst was de verhouding <).er KaJl'ers tot die dm· 
Boeren als 3 tot 1, kort daarop als 7 tot 1 en ten 
slotte als 20 tot 1. Twiutig K.a.fl'ers tegen '1 Boer. 
Geen kleinigheid. ~laat· God gaf hun moed en cle 
overwinning. De vijanden werden verjaagd. De wilde 
hordetrok terug. Hetgeroofde wet·d hun weer ontnomen. 

Gewonde vrouwen en kinderen werden uit hunne 
handen gered. Ecne vrouw had twintig wonden, 
haar door een assegaai, eenc soort spies, toegebracht. 
En die menschen hadden geen dokter of geneesmiddelen. 
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Andere troepjes Boeren waren oostwaarts getrokken. 
Zou Moselekatse hen laten gaan 7 Dat kunt ge denken. 
Hij zond hun zijne wilde KalTers met de boodschap: 
))Zorgt, dat er niet één Boer in het leven blijft!" 

Arme Boeren ! 
Slechts 3~ hunner droegen wapenen. Ach, die 

vrouwen en kinderen! 
Zij bereikten clen merkwaardigen plek in den Oranje

Vrijstaat, bekend onder den nartm van >>Vechtkop." 
Daar vormden zlj met bunne 34 wagens een kamp, 

omgeven door boomstammen. Daar wachttEm zij den 
vijand af, maar onder ernstige gebeden. 

De vijand kwam aanstormen. Hunne assegaaien 
vielen, neen regenden in het kamp der Boeren, niet 
bij tientallen, maar bij honderden. · 

De Boeren schoten met hun buks, dat het een lust 
was. De rook steeg uit hun kamp op. Ja, zoo dik 
was die rook. dat de KalTet's dachten, dat het lager 
der Boeren, mannen, vrouwen en kinderen, vee, ja, 
alles verbrandde. 

De Kaffers trokken terug. 
In het kamp der Boeren waren slechts 2 dooden 

en 6 gewonden. 
De Kalfers verspreidden het gerucht, dat alle Boeren 

levend verbrand waren. 
In Grahamstown vernam nwn dat gel'ucht ook. 

En wat deden de trouwe onderdanen van Hare 
Majesteit Victoria 7 Zij ontstaken vreugdevuren, illn
minee,·den hunne woningen, juichten van pret, bij 
de gedachte, dat de laatste Boer gevallen was en 
die ondankbare en ontevreden rebellen allen in rook 
en vlammen waren opgegaan. Maar, Gode zij dank, 
het kamp der Boeren was geen Sodom en Gomorra! 

God bewoog het hmt van een edel invool'ling om 
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dan hun zakmes. Tal van Kaffers loopen eene doo
rlelijke wond op. Anderen wordt de keel clicht ge
nepen. Doch de Boeren zwichten voor de overmacht. 
Zij zijn binnen een half uur allen gevallen als een 
slachtoffer van een duivelsch verraad. 

Retief, het hoofd dier Boeren, moest het 't meest 
ontgelden. Zijn hart, dat trouwe hart, dat voor vrouw 
en kinderen, voor vriend en stamgenoot, zoo warm 
had geklopt, wordt hem uit hJt lichaam gerukt en 
in triomf naar Dingaan ten geschenke gebracht. 

De lijken worden buiten de kraal op een heuvel 
geworpen, den roofvogels tot aas. 

De Boeren hadden in den uitstekenrlen Retiefhun
nen aanvoerder verloren. 

Het was Dingaan's doel om al de trekkenàe Boeren 
te vermoorden. Hij zond tien regimenten naar Natal 
om hen, die geen kwaad vermoedden, te overvallen. 
Hij was door spionnen volkomen op de hoogte. waar 
en hot: zij gelagerd waren. Dezelfde assegaai, die 
het hart van den Yader doorboord had, moest ook 
de moeder en het kind den doodsteek toebrengen. 
Geen blanke mocht gespaard blijven. 

Zonder waarschuwing werden 400 hulpelooze, oude 
mannen, vrouwen en kinoeren wreedaardig en koel
bloedig vermoord. Een hevige schrik en eene bange 
vreeze maakte zicb meester van al de Boeren, die in 
den omtrek verspreid waren. 

Hnn vee was hun ontroofd. 
Hunne vrienden met vrouw en kinderen vermoord. 
Straks was het hun beurt. 
Zouden zij • geduldig wachten, tot ook zij als vee 

geslacht werden? 
Of moesten zij zich blootstellen om om te komen 

in die huilende wildemis? 
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Wat bange, bange vooruitzichten! 
Doch daar kwam hulp. Op de kust nadert een 

Engelsch oorlogsschip. Kapitein Jarvis staat aan 't houfd. 
Hij landt met zijne mannen. 
Nu behoeven de Bocren niet dood te hongeren. 
Nu krijgen zij hulp teg(~ll die verraderlijk(' Kull'ers. 
De ure hunner redding slaat. 
De Engelscllen, die de blanken zullen bijstaan in 

den strijd tegen de kleurlingen, laten hun mensche
lijk gevoel gelden. Zij hebben zeker medelijden met 
de Boeren, en komen het bloed wreken van 5:> vrou
wen, 191 kinderen en 120 mannen en jongelingen, 
allen gevallen door de assegaaien der Ka!fers. 

De Engelsehen zijn u iet ongevoelig. Hun harte 
bloedt bij het sneuvelen va11 één dapperen generaal. 
Zouden zij dan ongevoelig blijven bij het vergieten 
van zooveel onschuldig mensellenbloed? Want de 
Afrikaanse he Boer is toch ook een mensch! 

Ilet bloed droop bij de laatste slachtiug uit de \vagens. 
Moeders met de zuigeling aan de boi'st waren door
stoken. Kinders we1·den met het hoofd tegen de 
wielen verbrijzeld; ouden van dagen werden doodge
marteld. Een meisje was door 20, ee11 ander door 
22 < ssegaaisteken vermoord. 

Tot zóó dmen prijs zijn de Boeren in Natal daar 
meester van den grond geworden. 

Engeland had die gruwelen gehoord. Het zou 
hulpe bieden. 't Zou wat! 

Men spreekt niet ten onrechte, op het vasteland van 
Europa. van het perfi(lc Albiou, d.i. van het trouwc
looze, verraderlijke Engeland. 

Kapitein larvis landde dan mrt zijne dapperen. 
Maar welk eene wreede teleurstelling. Den Boeren 

wordt namens de Engclsche regeel'ing gelast om: 
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·le geen krijg te voeren tegen de inboorlingen; 
2e hunne wapenen en krijgsvoorraad over te geven 

aan de Engelschen. 
De mannen in Natal vechten zich liever dood, dan 

dat zij vooral aan dat tweede bevel gelwot'zamen. 
Zonder vuurwapenen in die Zuid-Afl'ikaanscbe 

\Vilde mis, gevaarlijk door de Kalfers en de verscheu
rende dieren! Wat moest dat worden? Dan stond de 
dood voor IJ nnne tent. 

Doch vechten tegen de Engelschen. die dan wel
licht de hulp der Kaffers zouden imoepen, daar deins
den zij voor' terug. 

Wie niet sterk is, moet slim zijn. Zij verborgen 
hunne roel'en en hunne munitie, en stonden kapitein 
Jarvis toe een ouderzoek in te stellen. Deze over
tuigde zich, dat er bij de Boeren Biets te halen was, 
en dat de landstreek ook verre van aantrekkelijk was. 
Hij vertrok en liet de Boereu aan hun lot over. 

Doeh het uerrcwd van het Kaflerlwom Dingaan 
moest nog gewroken worden. 

Op ten strijde! klonk het uren in het rond. En uit 
de reeds zoozeer gedunde gelederen der Boereu, traden 
200 man op om wwr Dingaan te trekken. 

Slechts de overwinuing op Dingaa11 kon de Yrcde 
herstclleu. 

Oe strUd was eene uiting van vertwijfeling. Zij 
waren weinigen in aanta I en waren slechts gewa J){!nd 
met vuursteengewercu. zonder kanonuen. 

Dingaan bmt:ht zijne duizenden in 't veld. Het 
gevecht onthramldc. De KaU'ers ''erloren mct•r dan 
·100 mau, de Boeren slechts I 0. Hun krijgs\'oorraad 
was op, en ti'Okken dus af. Helnas de commandant der 
Bocreu, Piet Uys behoot·cle ook onder de gesneu
velden. 
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God had hun het duut yekochte land Nalal gegeven. 
Doch onze mannen hadden geen vee. liet was ge

stolen en weggevoerd. Maar Hij, die tot ltiertoe ge
holpen had, zou hen vcrder steunen . 

.clndr'ies Pr-elor-ius was in vereenigi11g met andere 
Boeren van de Kaap gekomen. Hij verzamelde de 
Roeren uit Oranje-Vrijstaat en Natal, om een in val 
in Dingaan's land te wagen. ITij voerde het commando 
over 400 man, terwijl hij 57 wagens met zich voerde. 
Die wagens dienden tot beeging van krijgsvoorraad en 
levensmiddelen en werden, zoo noodig, tot een lager 
gevormd, waarin zij zich verschansen konden. 

Voor den slag veroenigden de Boeren zich in 't ge
bed. Dat was geen vorm, maar eene behoefte. Daar
door ontvingen zij kracht om op te trekken. Terwijl 
zij zich diep in 't stof bogen, om zich te verootmoe
digen voor den Almachtige, vreesden ze hel noch 
duivel, KalTer noch leeuw. Met heldenmoed trokken 
zij den vijaud tegemoet. 

Op Zondag, den 1üen December '1~8, had de slag aan 
de Bloedt•ivicr plaats. 12000 Kalfers deden in de mor
genschemering een <lètu val op het lager. Tot viermaal 
werden zij teruggejaagd. De Kalfers begounen te wijken, 
terwijl de Boet·en nu aanvallers werden. 

Straks bedekten 3000 KalTerlijken het slagveld, ter
wijl honderden hun graf in de rivier vonden. Vau de 
Boeren werrl niemand gedood, men had slechts drie 
gewonrlen, onder wie ook Peetorius. 

Voortaan zon de We Deccm ber Di11gaansdag genoemd 
worden. Men zou hem als dank- en feestdag vieren. 

29 jat·en later (in 1867) hield ds. Lion Cachet op die
zelfde plek eene plechtige godsdienstoefening. Hij ont
moette er nog velen, clic aan dat gevecht hadden 
deelgenomen. 
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Prctorius met zijne dapperen trokkeu door Dingaan 's 
koninkt'ijk; zij vernielden zijne huofdktanl en dre
ven hem zoover bet binnenland van Afrika in, dat 
hij nooit meer terugkeerde. In de kraal vond men 
nog de acte van afstand, indertijd door Dingaan 
geteekend. 

Relief en zijne vrientlen waren dus gewroken! 
Met een buit van 3000 stuks hoorn vee, trokken de 

overwinnaars uaar de ltnnuen terug. 
Het volgencle jaar wercleu uog 40,000 stuks Iloom

vee buitgemaakt. 
In 1810 werd Dingaan door zijne eigen volgelingen 

doodgestoken. 

Vl. 

Pr~ . 011 ''oor tle Eu!!,·el~cheu. 

In .\'atul werd het dorp Pietennaritzburg opge
trokken. Een groot bekken om het water in op te 
vangen werd gegm ven. Een vrienclelij k kerkje werd 
gebouwd, waar de Christelijke gemeente kon samen 
komen om God te dankeu, dat llij hun ruimte ge
maakt llad in een vt·eemcl land. Eene kleine s~.:hool 
verrees, waar de kinderen der Boeren de allm·eerste 
beginselen van lezen, schrijven en rekenen konden 
lem·en. 

't \Vns niet gemakkelijk om aun een onderwijzer 
te komen. 

Karel had gehoord. dat in de laatste jaren vele 
onderwijzers naar Zuid-Afrika vertrokken \varen, om 
de jongens der Boeren onderwijs te geven: aan 
jongens van 8 en U jaar · niet alleen, maar ook aau 
groote jongens, op wier gelaat het dor:.s van knevel 
en baat·d zichtbaar was. 
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Onder die onderwijzers "·aren er zelfs, die KarPl 
liefhad, hoewel hij ze persoonlijk niet kende. Hij 
dacht aan den Heer Kloppers, die zulke schoonc 
leeshoekjes en mooie verhalen geschreven bad. Mis
schien, dacht hij, zou de vruchtbare pen van dien 
meester, later nog wel eens >>meesterlijke" verbalen 
uitgeven over de leeuwen en de tijgers, de jongeus 
en de meisjes, de Kalfers en Je HottentottE~n van 
Zuid-Afrika. 

Maar bij zijn vriend Jan, had Karel wel eens ge
hoord, dat vroeger ontwikkelde Hollanders, al hadden 
ze hier geen examens afgelegcl, in Zuid-Afrika ge
makkelijk als onderwijzers terecht konden komen. 
Jan's vader had een \'ricnd, die in een Ilollanrlsch 
studje een manufactuurwinkel bad. De winkel wilde 
niet opnemen ; daarom besloot de winkelier zijn zaakje 
te verkoepen en met vronw en kiurlereu naar Zuid
Afl·ika te gaan. 

Daar aaugekomen, 'rist hij niet dadelijk wat hij 
beginnen moest. Een Boer. die kennis met heni 
maakte, begreep, rlat hij met een man te doen had, 
die den Heere vreesde. 

»Wilt gij onze meester niet worden?" vroeg de 
Boer. 

»Ik heb geen examen gedaan," was 't antwoord. 
»Van examens weet ik niet af, maar wilt ge, (lan 

spreek ik er met mijne bnren over?" 
Er werd eene vergadering gehouden. De Hollnnrl-

sche koopman kwam binneu. »Kunt gij ziugcn ?" 
»"Telken psalm verlangt ge?" 
Er werd een moeilijken opgezocht, en 't ging kemig. 
>>\Vilt gij »De gelijkenis van den verloren zoon" 

eens vertellen?" 
De Bocren luisterden, hunne belangstelling klom 





bij elk woord. Zij hingen aan de lippen van rlen 
man, die als Zondagschoolonderwijzer en Pregident 
eener Chr. Jongelingsverceniging zijne gavP.n in den 
dienst van Gods Koninkrijk heerlijk bad weten te 

ontwikkelen. 
De spreker· zelf was onder dPn indruk zijner woorden 

gekomen. llij zwePg. >>Ik zal opstaan en tot mijnen 
Vader gaan," fluisterde eene stem achter uit de ver
gadering. Het was een Boer, die met tranen in de 
oogen er aan dacht, hoe God jaren geleden diezelfde 
wool'llen had gebruikt om zijne oogcn te openen Yoor 
de grootte zijner· ellende, maar ook voor den weg 
der verlossing in Christus Jezus. 

>>.Wij vroegen een onderwijzer, en wij vindPn in 
u tevens een man, die ons op den Sabbat een woord 
van troost en vermaning kan toespreken." 

»VVij l>enoemen u op vrijt> woning, een eigen paard; 
1800 gulden vast tmctement, tenvijl het schoolgeld 
per kind uitbetaald zal wor·clen in zakken koren." 

De benoemde bewilligde gaarne. De voorwaarden 

waren keurig. 
Eenige jaren ver•vulu"' onze Hollander met rere 

zijne l>ctrekking. De kindert'n woonden niet dicht bij 
de sehool. Sommigen moesten uren loopen, en bleven 
da<.ti'Otn van Maandag tot Zaterdag in den 1 ost bij den 
onderwijzer, die daarvoor afzonderlijk betaald werd. 

De ouderwijzer voelde na eenige jaren den han
delsgeest weer in zich ontwaken. llij zeide zijne be
trekking op en werd koopman. In die hoedanigheid 
verdiende hij veel geld. Zijne ontwikkeling en z~jne 
godsvrucht schotllcen hem het vertr·ou wen der Boe
ren. Sinds vestigde hij zich als notaris in TransvaaL 

Karel lachte. Een vreemd land. Mannfactur·ier, 
onderwijzer, predikant of oefenaar, koopman. notaris. 

a 
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Dat is nog eens promotie. Maar Karel vergat, dat 
die promotie eindigde met schei'pschutter onder de 
vanen van P. J. Jouber't, den vechtgeneraal van 
Ttansvnal, of zooals de mensellen daar bun land 
liever noemen de Zuid-A{1·ikaansche Republiek. 

In Pietermaritzburg was dan eene kerk, eene school, 
een rechtsgebouw en eene gevangenis gebouwd. 

De Boeren hadden het jnk der dienstbaarheid afge-
schud en waren nu vrije mannen. 

Doch wat is dat? 
Et' worrlen alarmkreten gehoord. 
De Engelsehen zijn weer gekorr.en. Kapitein Smith 

had Dur·ban over land ber·eikt. Kort daarop vielen 
twee Engelsche !;cllepen de haven binnen. Zij brachten 
een ruimen voorraad mond- en krijgsvoot'l'aad mee: 
ook twee 18-ponders. Geen zespondus, zooals je 
moeder bij den bakker kan koopen, om daarmede 
de maag van een ~ezondèn JOngen te vullen. Neén, 
heusche kanonnen. 

Zeker voor de Katl'ers? 
Mis, ze moesten dienen om op de Boeren in Natal 

te schieten. 
Arme Boeren ! 
Wij begrijpen, dat in uw oog het Engelsche gou

vernement. als de Bt'itsche roover staat geteekenrl. 
Ten opzichte van u, Afrikaansche Duer, is Engchm1l 

werkelijk een roovet· op groote schaal. 
p,·elol'ius wet'd met 3:l0 man naar Dw·van ge

zonden. Den 28en Mei ·tS.1-2 kwam het tot f'en treilen 
tusschen Boer en Brit. 

Wat kregen die BI'itten op hun baaitje. De Boeren 
zaten achtel' de boschjes vel'scholen, tot het com
mando: ))Schiet, Broers!" weergalmde, en . . . . . 103 
van de '140 Engclsche soldaten werden gedood of 





den naar hunn~ hoeven terug te keere11, om hunne 
vrouwen en kinderen van eenen wissen dood te redden. 

Zoo vel'loren de Bocren dus hun heilig recht op 
1Valal, dat door hun bloed was gekocht. Wat moes
ten zij doen? 

Ver·der trekken? 
Nog meer de binnenlanden van Zuid-Afrika in? 
Sommige spraken er van om zich aan Engeland te 

onderwerpen. Missebi en zou het go u veruement harm
bartig en goedertieren zijn voor de Boeren. 

Helaas! 
Engeland barmhartig? 
Ja, voor zijne gelukzoekers. Neen, nooit voor den 

Afrikaansellen Boer. 
Het eerste, wat Smith deed, was eenige Roeren te 

verbannen, die vluchtten om huns leven wil. 
En als straks de Kalfers het vee der onderworpen 

Bocren kwamen stelen, en het bij de Engelsehen 
brachten, verklaarde Kapitein Smith, dat zij hf>t niet 
terug konden krijgen, want . . .. hij moest ltet vee 
slaebü•rt, daar ct· geen mondvoorraad meer· was. 

»Zulke struikrooYers !" riep Karel in toom uit. 
Zoudc•u rlc Engelsche Christenen wel weten, boe lnmnc 
regeering die Boeren gemarteld heeft'? Stel! ig niPt, an
den; zouden zij als Christenen wel geprotesteerd hebbrn! 

>)De Boeren moeten ten onder gehra.cllt worden," 
zoo oot·deelde Engeland. 

»Daarenboven oordeel ik dat Carthago moet ver
woe~ worden," zoo sprak Ca.to in Rome, toen dit 
met de eerste stad oorlog voerde. Ook tot den onder
gang der Boereu was ten volle besloten. ' 

Eenige Bocren in Nata! wilden 11aar het Noorden 
trekken en poogden hun land en hunne woningeu 
in te ruilen tegen wagens, trek vee, kleederen cm andere 
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bcnoodigdheuen voor· een trek Haar onbekende oorden. 
Doch daar hooren de Engelsehen van den trek. Zij 

springen er tusschen. Zij bPweren, dat Natal Engelsch 
grondgebied is. Het land, rlat door de tl'ekkrnde 
Boeren vedaten is, is eigendom van Engeland. 

>>Maar wij hebben hun wagens, kleederc11, vee er 

voor gegeven!" 
»Daar storen wij ons niet aan," ze~gen de Engl'lsclwn. 
»\Vat jllllie daarvoor gegeven hout, wagens cm ossen, 

geld en goed, dat is schade!" 
En als de Boeren den vertegenwoordiger dur Engcl-

schou wilden spreken, kregen zij belet. 
Eindelijk deelde kapitein Stuith hun mede, dat hij 

voor hen te Winunr·y te spreken was. Daarheen 
begaven zich de Boer·en in zoo groot mogelijk aantal 
om met Sir Ilarry Smith te spreken. 

Na een lange verrnoPiende reis, door ongebaande 
wegen, bereiken de Boeren vVinburg en wat Ilooren 

zij daar'? 
Engeland zal n als Christenen vrijheid verlccneu 

en barmhartigheid bewijzen'? 
Engeland wil geen Gln·istcn bloed, maar zal u steunen 

en bijstaan tegen KalTers en Hottentotten'? 
Engelanti kan niet gedoogen, dat uw volk de gevare11 

nog laugor tart van beesten en wilden'? 
Engelantl vel'langt niets meet' en niets minder, dan 

dat gij onder zijn bestuur een stil en gerust leve11 lijdt'? 
Neen, neen! De Engelsehen erkennen den Zuid

Afrikaansehen Boel' als geen Christenmenseh. 
Twee jaren geleden vertoefde de schrijver van deze 

schets voor eene weck hij eene familie in Engeland. 
Aan de theetafel, waar men in den 1·egel et-n half 
uur à een uur aanzit, kwam het gesprek op de Trans
vaalschc Boeren, 
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Vet·baasd, ontstemd hoorde ik het vonnis over onze 
Zuid-Afrikaansche stamgenooten. 

))liet wordt tijd - zoo sprak een hescltaafde Eu
gelsebman - dat wij door onze maxims eens oprni
ming onder hen houden. (Maxims, jongens, zijn ka
nonnen, die kogels regenen, als de bntnclspuit water
stralen uitwerpt). >>Die Boeren zijn geen mcnschen, 
het zijn vet·clierlij kte schepselen. Het is een ras va u 
Kaffers en Ilottentotten. Zuid-Afrika moet van ben 
gezuiverd worden." 

>>Maar - merkte schrijver dezes op - die Boeren 
zijn Hollanders en Fransebeu van afkomst; zij zijn 
ren Cb rist,mnatie, die God in oprechthPid <lienen 
willen, maar hun bloed over hebben voot· hunne vrij- " 
beid en onafhaukAlijkheid !" 

>>Üch, mijnheer! - hernam die Engelseltmau -
wat zijt gij slecht op de hoogte; als gij een half 
jaa1· onze dngbladenlaust, zoudt gij anders oordeelen." 

Daar hebt gij het! Die Engelsche dagbladen! Zij 
babbelen elkander na, een enkel uitgezonderd, dat de 
Boeren ,,ongedierte" zijn op den rijken bodem van 
Zuid-Afrika, welks goud en diamanten Engeland wil 
hehbcn en welk recht de Boeren niet onbetwist willen 
overgeven. 

De Boeren komen dan in grooten getale in Win burg 
aan. En daar? Daar wordt hun het volgende voor
gelezen: 

))Het hoofd der ontevreden Boeren, die niet erkennen 
willen, dat Engeland alleen recht heeft op Natal, is een 
oproerm<tker. Ik beloof 1000 pond, cl. i. '12000 gulden 
aan dengene, die hem doodt. Wee hen, die hem in 
zijne vlucht bijstaan. Hen zal ik ook als oproer-
lingen behandelen." 

1 

Karel kon zich niet inhouden, toen bij dat vernam. 
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>)Zeg eens, Jan - zei hij - die Sir Harry Smith 
is een echte Alva. 't Is daar, of Engeland de rol van 
de Spaansche Inquisitie of van den Bloedraad vervult." 

»Ja, zeker," - antwoordde Jv.n. »Zij nemen den 
schijn aan van modemtic of matiging der plakkaten te 
zullen verleenen, en die Britten br·engen moot'deratie." 

De Bocren werden geprikkeld. 
De Eugeh;chen had<len geen recht hen te tyran-

niseeren. 
Zij, yrije mannen van Zuid-Afrika, wilden ' zich wel 

voor God \·ernederen, maar niet verlagen om slaven 
van Brittannië te \vrwden. 

Zongen de Engelsehen : 
Hu1e 13ritnunin, rule the wnves, 

Britons never wil be slavcs! 

d.i. »Blijf meestet· van, behect•sch de zeëen, Brittannië! 
\vant de Britten willen nooit slaven worden!" 

Waarom zoudeu zij, vrije Germanen, fiere Afri
kaanders zich bnigen voor · willekeur en ret;hts-

verk rachting? 
De strijd ontbrandde. 
In ..\ ugustus ·181-D tr-ok Pretor'ius op ten strijde, 

slechts 5 à üOO man voegden zich bij hem. De vijand 
telde dubbel zoo veel. De Boeren lieten slechts 7 
dood en op 't slagveld; cle Engelsehen hadden 2~ 
dooden en 38 zwaar gewonden. 

Zoo eincligde dit bedrijf in Zuid-Afrika. 
Het bracht den Boeren weer nieuwe ellcncle. Zij 

konden uergens heen, of z~j muestcn de Voalriviet 

overtrekken. 
Dut laml daar noemden zij Tmnsvaal, d. i.: aan 

de overzijde van de Vaal. Met toestemming der 
Portugeezcn trokken zij de Vaal over. 

Daar bouwden zij dadelijk een , dol'p, Potchefstroom 
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geheeten. De Boeren stichtten er eene kerk en eene 
gevangenis, de laatste hoofdzakelijk voor kwaadwillige 
KalTers en misschien ook wel over lastige Britten. 

Zij kozen ee,n pal'lemcnt en brachten orde op hunne 
zaken. 

VII. 

"Ons wil geen Britsche slaven siju .. , 

Kaapland, Oranje-Vrijstaat, Na tal en Transvaal! 
Wie schetst de moeite en het verdriet, dat de Zuid
Afrikaansche Boer daar van Engeland te lUllen heeft 
gehad? 

Vóór die tientallen over de Vaal waren, hoevele 
honderden waren op weg daarheen genood, door
stoken, bezweken 7 Hoevele vrouwen werden weclu
wen, wie zal zeggen, hoevele kinderen weezen? 

Doch ten Noorden vau de Vaal zouden de Boeren 
rustig kunnen wonen. Engelaud liet ze aan zich 
zel veu over en staakte zijne wreede vervolgingen. 
Zelfs werd met heu een verbond gesloten, het zoo
genaamde Zctnd-rivierlraclaal. 

Daarbij bepaalde Engeland, dat de uitgeweken 
Boeren, ten Noorden van de Vaaleivier, het recht 
hadden zichzeiven te regeereu, hunne eigen zaken 
te regelen. 

Engeland zou zijn gebied daar niet verder uitbréiden, 
maar wenschte in vrede met de Boeren te lcYen. 

Alleen mochten de laatsten geen vetYlragcn sluiten 
met de kleurlingen. 

De rust der Bocren in Oranje-Vrijstaat en Trans
vaal scheen gewaarborgd. Er hvam t.usschcn Boer 
en Brit onderling vertrou·wen. Toen het rechtsgevoel 
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der Britten weer ontwaakt was, wilde men alles ver
geven en vergeten. 

Doch niemand wist, welke rijkdommen er· verborgen 
lagen in dien door bloed doorweekten bodem. Het 
vertrouwen in het gesloten verdrag \Vet·d ernstig ge
schokt, toen eene groote streek gronds aan Oranje
Vrijstaat toebehoorende, kort en goed o11tnomen wrrd. 
In die strook lagen de cliamantveldcn. 't Js waar, 
de Boeren kregen ecne som van 90,000 pond sterling 
= 1,080,000 gulden als schadeloosstelling. Doch die 
som was belachelijk klein, daar de waarde der dia
manten, in ééne week gevonden, grooter was. 

Jammer genoeg, ont::;tond m· in Transvaal onder 
de Bocren onderling twist en ontevredenheid. Pr·esi
dent Burgers, in Pretoria, kon geen aanspraak maken 
op de algemeene waardeeri11g der Boeren. Zijn be
stuur werd zeer verschillend beoordeeld. In elk geval 
bleek bij niet de man tp zijn, dien velen in hem 
meenden te zien. nij was niet opge\msseu tegen de 
vele en velerlei moeilijkheden zijnm·lwoge bet1·ekking. 

En geen wonder. DP gewPzeu pre<likant uit de 
Kaapkolonie, een man mn mudune cl. i. vau onye
loouige beginselP.n, kon moeilijk de man zijn om een 
volk van zulk eene ernstige. Christelijke levensopvat
ting in die troebele dagen te besturen. Calvinisten 
staan niet gaarne onder commando van een model'ncn 

dominé. 
P(ttÛ J(?·uger begon langzamerhand op den voor-

grond te treden. Dikwijls stond hij aan 't hoofd (Ier 
Boeren in den strijd tegen de Kall'ers en verwierf 
zich den naam van de u besten g<'llet·aal tier Boer n. 

Engeland maakte van rle onderlinge twisten der 
Boeren een nuttig gebruik om zijn macht ten Noor·
den van de Vaalrivier uit te breiden. Een Engelsch 
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~fgezant werd naar Pretoria gezonden, om Transvaal 
onde~· besche1·ming dm· Engelsche vlag te plaatsen. 

Den 12en April 1877 \verd eene proclamatie uitge
vaardigd, nat de Zuid-Afrikaansche Republiek voor
taan onder oppergezag der Engelsche Koningin zou 
staan. 

President Burgers ging heen, zonder langer be
geerd te zijn. 

'fwee Boert:'n maakten eene proclamatie openbaar, 
om te protesteeren tegen Engeland en om de wereld 
van bun goed recht te overtuigen. Zij werden even
wel kort en goed door een Engelsehen majoor dood
geschoten. 

Zoo verergerden de zaken. In 18~0, den 1öen Decem
ber,· verklaarde Engeland den om·log aan de Boeren: 
een oorlog, die drie maanden heeft geduurd. 

De Boeren hadden geen geschut, geen moderne 
geweren, geen krijgsvoorraad en geen gevulde schat
kist. Zij waren met hunne oude vuursteengeweren 
gevmpend en hadden hoogstens 100 patronen per 
geweer: daarenboven was er· weinig proviand en had
den zij eene schamele kleeding. De officieren waren 
voor 't meerendeel nog nooit in het vuur geweest. 

Daar stonden de legers tegenover elkander. De 
Boeren tegenover tle Britten. 

De soldaten der Boeren en de solriaten der Britten. 
De soldat~n der Britten waren huurlingen. In ons 
land moeten de jongens loten; wie er in loot moet 
in tijd van oorlog tegen den vijand optrekken. In 
Engeland bestaat geen loting; het leger bestaat uit 
vrijwilligers. Als het soldaten noodig heeft, worden 
vrij,Yilligers aangeworven. In den regel zijn ditjonge 
manuen, die voor niet veel anders deugen, uitzonde
ringen daargelaten. De officieren zijn beroepssoldaten, 
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die geven zich geheel aan Koningin en vaderland. 
De soldaat heeft den oorlog tot zijn beroep gekozen, 
hij wordt daarvoor betaald. Ilij deukt aan niets 
anders dan om de bevelen zijner· meerderen te gehoor
zamen; eon medaille voor moed en dapperheid is 
zijn ideaal. 

En de soldaten der Boeten? [~]et zijn mannen, 
vaders van huisgezinnen, die vrouw en kind, land 
en hoeve bezitten. Als hij sneu velt, laat hij eene 
weduwe en kinderen achter. Of hij is de zoon eener 
weduwe, of de zoon van zwakke, boogbejaarde ouders, 
die in hem hun kostwinner verliezen. 

De Engelscbe soldaten !rebben eene ziel te vcr
liezen, en de Transvaalsche Doer behalve deze, dè 
toekomst V<tn vrouw en kinderen. 

De Britscl1e sol1laat is over het algemeen genomen 
lichtzinnig. De Transvaalse he soldaat gelooft in de 
voorzienigheid Gods, dat geen haar van zijn hoofd 
vallen zal, zonder den wil zijns hemelsehen Vaders. 

De strijd was bitter. 
Er sneu velden vele Engelse he soldaten ; doch ook 

tal van Boeren; doch God schonk den Transvalers 
de overwinning. 

In dezen oorlog kregen Je Engelsehen zooveel klop, 
dat zij bet na 19 jaar nog niet vergeten zijn. Op 
den Amajuba of kortweg Majuba geheeten, werd door 
d.e dappere Transvaalsche Boeren eene overwinning 
behaald, die vriend en vijand verbaasde. · 

't Was Zondagmorgen, toen eenige Boeren zagen, 
dat de Engelsehen boven op den kop van den berg 
Majuba waren. 

Er bevonden zich slechts 50 Boeren, welk getal 
tot 200 aangroeide. De veldkornet Stephanus Rom~ 
was de held van den dag. 
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>)Mannen," zeide hij, ))ik gevoel aan mijn hart, dat 
wij tlen kop moeten nemen; want anders zijn wij 
verloren." 

Zij zeggen, dat zij ook zoo denken. 
!>Hier moeten wij met elkander een verbond sluiten 

om den kop (van den berg) te nemen, of allen te 
vallen." 

))'t ls goed" - luidt het antwoord - >>wij zullen 
u volgen en samen tien kop nemen of allen vallen!" 

))Onze God zal ons helpen!" 
))Wij moesten" - schrijft Roos - >>op onzen buik 

den Majuba opkruipen, achter de booge graspollen 
en van de ééne klip en kliprand naar de andere. 
Wij kruipen al nader en nader; het gevecht wordt 
al harder, hoe nader wij komen. Wij maken het den 
Engelsehen zoo warm, dat zij niet voor den dag 
durven komen om ons te beschieten." 

Tiet verlies der Engelsehen op dien Zondag bedroeg 
4 officieren en 86 man, tm·wijl 8 anieieren en 125 
man gewond werden. ö officieren en 51 man werden 
gevangen genomen. Van de Boeren werd één man 
gedood eu 6 gewond . Het gerucht van den slag op 
den Majuba vloog door Zuid-Afrika. Den uitslag kon 
eerst niemand gelooven. Gansch Europa, ja de geheele 
beschaafde wereld stond vet·baasd over de helden
daden van den maar al te lang verachten Boer. 

))Deukt aan Majnba! Wreekt Majuba!" roepen 
thans de Britsche o11icieren hunnen manschappen 
toe. De treurige herinnering daaraan moet uitgewisebt 
worden, door eeue schitterende ovenvinning op de 
Boeren. Doch deze is nog ver te zoeken. 

In dezen zelfden oorlog zou Langnek eene histo
rische vermaardheitl krijgen. De Langnek bood toe
gang tot Transvaal aan. 80 jonge Boeren verdedigden 
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de bergengte, 't waren meest jonge menschen, zonder 
geschut. Tegenover hen bevonden zich 1400 Engelsche 
soldaten, door voorname of1icicren aangevoerd en van 
9 stttkken geschut voorzien. 

Voor een oogen blik scheen het, of de Boeren op 
de punt van de bajonet der Engelsehen tot wijken 
zouden worden gebracht, doch man tegen man strij
dende, vielen de Engelschc soldaten voor de juiste 
schoten der Boeren, als lwrenbalmen voor de 
scherpe zeis. 

Aan den avond van dien dag schreef Joubert in 
zijn rapport: ))Met Gods zegen 'is de vijand met g·root 
ve1·lies tuuggeslagen." 

In Engeland was als minister van Hare Majesteit 
Mr. Gladstone opgetreden. Ilet was een eerlijk, god
vruchtig man, die lette op den vinger van den Al
machtige in de geschiedenis der volkeren. Gladstone 
was niet te boogmoedig om te erkennen, dat recht
vaardigheid een volk verhoogt. Gedreveu door een 
edel gevoel, deed hij den onrechtvaardigen oorlog 
ophouden. 

De vrede werd bij Langnek gesloten, doch op zulke 
voorwaarden, dat Paul Kruger reeds toen een voor
gevoel had van een oorlog in de toekomst. 

De schatkist van Transvaal was leeg; de geweren 
waren gebroken; de krijgsvoorraad was verbruikt en 
in het vredesverdrag stond iets, dat op elk gegeven 
oogenblik den vrede 'erstoren kon. 'fransvaal was 
vrij in zijne hinnenlandsche aangelegenheden, maar 
mocht zonder toestemming van Engeland geen ver
dragen sluiten met andere mogendheden. 

Transvaal was vrij, maar 't sleepte een blok in den 
vorm van suzer·einiteit aan den voet mee. Dat moest 
die vrije mannen op den duur hinderen, en zou in 



handen van een sluwen minister een nieuwen twist
appel worden. 

VIII. 

Land en Volk. 

Transvaal is een groot land, bet is 10 maal zoo 
groot als Nederland. De Vaal-rivier maakt scheiding 
tusschen de Republiek en den Oranje-Vrijstaat. Het 
beeft nog geen millioen inwoners. 

In den drogen tijd hebben de riviet·en vaak groot 
gebrek aan water. Hier en daar verzamelt zich bet 
water in kommen, pannen geheeten, tot meren, waar
van sommige zout bevatten. Waar voldoende water 
is, is bet land zeer vruchtbaar. 

Landbouw en veeteelt zijn de hoofdmiddelen van 
bestaan. De veeboer houdt runderen, schapen, geiten 
en struisvogels. 

In den bodem vindt men goud, ijzer, koper, loodt 
steenkolen en cliamanten. Dnizeuden Yreemdelingen 
sti·oomdeu, vooral na den vrede van Langnek, naar 
de Zuid-Afrikaanscbe Rep u bliek, om daar te arbeiden; 
de zucht naar rijkdommen lokte er velen heen. Men 
vindt er Hollanders, Duitsclters, kren, Fransehen en 
vooral vele Engelschen. Voor zooverre dezen niet 
in bezit zijn van het burgenecht det' Republiek noemt 
men deze lieden Uitlanders . 

De hoofdstad is Preteria. Deze stad maakt een aan
genamen indruk. riet go u vcrnementsgebouw is een 
prachtig monument; het wordt e1ectl'isch verlicht. 
Bij een bezoek, dat eenige Boeren uit het achterland 
van Transvaal aan Oom Paul brachten, toonde deze 
hun ook de schoone verlichting. 
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l>K unt gij goed blazen?" vroeg de President aan 
een stoeren Boer met gezonde longen. )) Probeer eenst 
of gij dat lichtje daar kunt uitblazen?" 

>)De Boer blies, blies nog eens, maar de afstandt 
een 50 M. was te groot. 

Nu zou Oom eens blazen. Hij spanJe zich schijn
baar zeer in, doch drukte op een klein knopje, waar
door hij den electrischen stroom afbrak, en het 
lichtje uitging. 

De Boereu stonden veruaasd over Oom Panl's longent 
doch hij lachte, dat h\j schudde. 

De grootste stad van Transvaal is Jobannesburg. 
In korten tijd wies het van een onbeteekenend vlek 
tot de voornaamste stad van geheel Zuid-Afrikn. Het 
telt meer dan 100.000 inwoners. Johannesburg moet 
eene zeer goddelooze starl zijn. Door den stroom van 
vreemdelingen, vooral van l~ngelscben, is onzedelijk
heid en dronkenschap daar zeer groot. \Vat Dabel 
in Azië, Parijs in Europa is dat is .Jobanuesbu rg in 
Znid-Afrika. 

Er wordt daar in de mijnen veel geld verdiend, 
dat helaas voor een groot gedeelde in zonde en ontucht 
wordt verteer·d. De Boeren beuben van velen tlier 
Uitlanclers veel ver·dr·iet en weinig pleizier. Vooral 
die Engelsche Uitlanders berokkenden den Uoerell 
veel verdriet. Wat soort van menschen dat zijn, die 
om het goud alleen naar Transvaal gingen, maar de 
Boeren sarden en uittartten, is sinds duidelijk gebleken. 

In October H~H9 vluchtten velen bij het uitbreken 
van den oorlog naar de kust, om zoo mogelijk, per• 
stoomboot naar Eugeland teruggcbmcht te worden. 
Doch op de stoornbooten, gedroegen die Engelsche 
Uitlanders zich zoo onhebbelijk, dat de kapiteins de 
hulp der oorlogsschepen moesten inroepen om dat 
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schuim der Engrlsche natie in bedwang te houden. 
En om de vermeende verkul'ting der rechten dier 

Uitlanders zou E11geland in1809 een onreehtvaarJigen 
oorlog tegen de Boeren gaan voeren. 

Natuurlijk was bet voor de republiek van groot 
belang door een spoorweg met een goede haven aan 
den oceaan verbonden te zijn. Thans is Pretoria door 
spoorwegeu met verschillende havens verbonden. 

In gansch Transvaal is er behoefte aan vrouwelijke 
hulp. 

De Transvalers worden meest bediend door Kall'ers 
en KaiTermeiden. Doch voor Europeesclw familie's, 
die naar Zuid-Afrika verhuizen, is die hulp nu juist 
niet zoo begeerlijk. Voor· fatsoenlijke dienstmeisjes, 
die in Transvaal hare diensten aanbieden, geeft men 
gaame, niet zooals in Hulland 100, maar GOO ;\ UOO 
gulden loon. 

De loouen zijn hoog in Transvaat maar men ver
gcte niet, dat het l<'ven er veel duurder is dan in 
om; land. 

De Bocren belworen allen tot de Hervormde of de 
Gereformeerde kerk. De godsdienst is bij hen geen 
vorm. maar een deel van hun wezen. In diepe 
afhankelijkheid van God, gaat de Boer in eenvoud 
zijn weg. Van pret en weelde wil hij in den regel 
niet veel weten. Door zijn strijd tegen beesten en 
wilden is hij ernstig gestemd, in den regel niet zeer 

. spraakzaam. doch zeer gevoelig. Hij is dankbaar als 
men hem zijne onafhankelijkheid laat. 

De droogte kan den Transvaalsehen Boer soms 
eene onberekenbar·e schade toebrengen: het grn.s ver
brandt dan op het land en het vee versmacht van 
dorst. 

Eene dame uit Oranje-Vrijstaat deelde eens mecle, 

• 
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dat zij in zulke droge dagen vaak 30 cent voor cene 
flesch zuiver drinkwater betaald had. 

Vaak wordt de Boer ook bedreigd door sprink
hanen, dieren van ongeveer vier centimeter lang; zij 
eten alles kaal, zoodat er geen blad, of geen bast aan 
de hoornen overblUft. 

Maar 't ergste is de gevreesde runderpest, die soms 
vreeselijk woedt. Hoe noodlottig die ziekte is voor 
rnensch en vee, kan blij ken uit één staaltje. Een Boer 
had een prachtigen veestr.pel van ongeveer 900 ruu
deren, die in Transvaal van 72 tot 96 gulden het 
stnk waard ·waren. Binnen enkele dagen had die 
man slechts 3·1 stuks over, die de ziekte doorstaan 
haddm1. 

De eene Transvaler wordt nooit de knecht van den 
ander, manr men helpt elkander zoo trouw mogelijk. 
Onder de Transvalers is weinig versebil van stand. 
Den allerarmsten Transvaler weigert men geen plaats 
aan zijne tafel, en de armste jongen kan naar de 
hand der rijkste BQPrC!Hiochtcr dingen, met eiken 
kans op succes, mits hij van fatsoenlijke familie is, 
d. w. z. niet van gemengde afkomst. 

De afstand tusschen Boer en Kall'cr is zeer groot. 
In Pretoria ziet men vele KaJfervrouwen; lange, 

broodmagere gestalten, blootshoofds, maar met een 
smallen, zwarten band om de haren; met bloote ar
men omgeven van verscheidene smalle ringen; in 
korte rokken met bloote beenen en voeten. - Om 
het lijf is een vuil bontgestrC'ept deken geslagen en 
uit een ::::ak van den deken op den tug der vrouw 
steekt vaak bet groezelige bovenlijf van een kindje 
van een jaar. 

Soms ziet men ook Kafl'erpredikanten, zwart van 
gelaat en handen. geheel in zwarte kleeding, met 

~ 
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»Tom, Tom, houdt toch op." Gij laat mij zoo lachen !" 
Dat meisje was in buis en school een toonbeeld 

voor andere meisjes. Annie - zoo heette zij -leeft 
nog; doch helaas! zij ligt thans in een onzer gast
huizen; zij lijdt nau ecne onherstelbare ziekte. Zij 
weigerde steeds naar haar land temg te keeren. Zij 
was bang voor de jongens en mannen van harrn 
stam. 

lX. 

De Eug·elsche VrijiJuitcrs. 

Toen iu de Zuid-Afrikaansche Hepubliek de goud
mijnoH en de diamantvelde11 outdekt werden, stroom
den er nirt alleen vele werklieden, mijnwerkers en 
gelukzoekers naat' toe, maar Transvaal kreeg ook 
bezoek van meer dan één kapitalist, die zijn rijkdom 
daar wilde vertienvoudigen. E1· werd door de Uit
Iamiers geld, grof geld verdielid! En wat deden zij . 
met het goud, dat zij uit de m~jnen putten? BestecdJeu 
zij het tot welzijn vau l1et land, ten bate hunner 
medemensellen? 

Neen, nogmaals neen! 
Vooral de Engelscha Uitlaudel'S wendden het aan 

tot verderf van het land, welks gastvrijheid zij ge
noten. Zij konden hot niet dulden, dat Transvaal 
onafhankelijk was. Hot moest en zou eene Engelsche 
kolonie worden. Daartoe moesten de Boeren geprik
keld, gesard worden. Maar die mannen waren te 
verstandig om de Engelsebeu terug te plagen. Zij 
droegen den smaad geduldig. 

De Majuûa was hun een bewijs, dat zij dit niet 
uit lafheid deden. 



Lan~zamerhand rijpte hij de Engelsche Uitlanders 
het plan om de Hegeering van Transvaal omver te 
werpen en de Boeren van hunne vrijheid te bei'Oo
ven. Alle inwoners van <lat land moesten kimleren 
van Hare Koninklijke Majesteit Victoria wordcu. 

Daar de Engelsehen in Transvaal geld genoeg 
hadden, dank zij de goudopbruugst der mijner\., kochten 
zij ma.ximkanonnen. In oliekisten smokkelden zij ver
dragende geweren in, om die op de Boeren te kunnen 
afsc bieten. 

En wie waren die vrijbuiters, die struikrouvers? De 
voornaamsten hunner waren CJw rnucl'lctin, Hhodes 
en .J ameson. 

Chamberlain was minister der Eugelschc koloniën. 
Vroeger spijker- en schroevenfabrikant, had hij zich 
op staatkundig gebied '"eten op te werken. Rhodes 
stond aan bet hoofd van eene machtige Engelsche 
maatschappij, die in Transvaal de mijnen \venschte 
te ontginueu. Ja meson was officier in Engelsehen dienst. 

Met medeweten van den ministet·, gesteund door 
Rhodes, besloot Jarncson den ·len Januari l89ü met 600 
gewapende Engelsche11 Transvaal binnen te trekken en 
Johannesburg, waar zich vele Engelsehen bevmHlen, te 
overrompelen. Daar zou bij de teugels van bet bewil1d 
in handen nemen, en plechtig ue?·klarell, dat Tt·un~ucutl 
eene EngelschP kolonie was. Stonden de Boer·ru tegen 
hem op, 'lerzetten zij zich daartegen, de Engelscbe 
dapperen, die zoo goed vechten konden , zonden hem 
clan uit Natal, Kaapland <'fl. zekrr ook uit Engeland 
ter hnlpe gezonden worden. 

Alles was zoo Oiuk mogel~ik in elkundrr gezet. De 
Regeering Yan Transvaal was on kuurlig van het gevaar, 
dat haar en de Borren dreigde. Trr elfder ure lekte 
er evenwel in Johannesburg iets van uit. 
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Daar nadert Jameson met zijn 600 helden. Waar 
hU zich met zijne maxims vertoont, is hij meester, 
want.... er zijn geen Boeren, die hem weerstaan. 
Hij kwam, hij zag, hü overwon, .... zoolang er geen 
Boeren kwamen opdagen. Alles bukte zich voor· hem 
in 't stof .... , omdat hij een Eugrlschman was, aan 
wien God, naar zijne bescheiden meruing, Afrika 
ten erve had gegeven. 

Maar daar krijgt de dappPre commandant Cronjé 
bel'icbt, dat Jamesou nudrrt met maxims. Oro1tjé met 
zijn vier :::oons stijgen tL' paard, waarschuwen de 
Boeren in cleu omtrek. Hun getal groeit, 100, 200, 
250 Boeren zijn op weg naar Krugersdorp. 

Jameson rukt voorwaarts. Bij een winkelier onder
weg wordt de gansche voorraad ert- en drinkwarrn 
aangekocht. »Zend je rekening aan Jameson te Jo
hannesburg, want ik ga mijn weg voor mij sdwon
vegen," was 'tantwoord op dr vraag naar de dubbeltjes. 

Jamrson in Jolmnncsbnrtr! 
Hoe verwaand ! 
Zijn de Boeren, die Dingaan en Moselekatse weer

staan hebben, bang voo1· Pen Roodbaaitje? 
1 Januari 18\:Jü brak aan! 
Jameson ziet zit:h met zijne kogelbraudspuitc•n tegen

over de Boeren! 
Jameson be~int te vuren. Een der bonunen viel 

tusschen de Boeren, die rondom I!Cn wageu stonden 
om daar patronen uit te halen. De bom barst en .... 
daar vielPn 13 Hoeren onderste boven, zeker morsdood? 
Neen. zij waren slechts bedwelmd, niet één was 
gewond! 

Sommige boJnmen schoten de huizen vol gaten, doch 
raakten geen enkelen Boer. llier zien wij de hand 
van God: de kogels gaan in de ledige huizen. 



maar niet in de Boeren. Jameson dacht. dat hij nu 
alles vemield en gedood had, doch de Boeren lagen 
doodstil achter hunne schuilplaatsen. Naderbij geko
men, worden dan ook on.verhoe<ls eenige Engelsehen 
gorlood en een maximkanon veroycrcl. 

De Engelseben rllkken verder voort, tot zij op de 
Hoeren stuiten. Een hevig gevecht ontbrandt. De eer
sten krijgen er geducht van langs; elk schot der Boeren 
is zoo goed. gemikt. dat die dappere Jameson zijne 
vrienden om zich heen als grashalnwn ziet vallen. 

En Jamesou, die verrader, de man die in vredestijd 
een bevriend en staat binnenstormt? 

Die lafaard! 
Iloort hem roepen: »Haastig! Wie heeft iets wits 

om tot vlag te dirueu, als teeken van overgave?" 
Hij had wel Engf•lsche vlaggen meegenomen, nuuu· 

geen witte. Immers hij zou. hij moest bet wiunen. 
Aan een Tmnsvaalschen jongen wer<l eens gevraagd, 

welke de Engclsehe vlag was. »Ü(' witte," zei hij, 
>nvant zijn vader had nooit eene andere gezien." 

»Gauw - gilt Jaulûson - gauw, wij worden !tiet· 
allen platgeschoten, de Tmnsvalers· schieten te goed! 
Wie weet raad? Wat zullen wij doen?" 

Ha! daar loopt een ondc Kall'enneiJ, met een wit 
schol'l voor. Een. twne, drie, het schot't wordt haar 
van 't lijf getrokken. Jameson bindt het aan een bajonet 
en steekt bet met een erg benauwd gezicht omhoog. 

»in 's hemelsnaam, als de Boeren het maar zien. 
Haal nog wat schorten uit je hnis: of handdoeken, 
lakens, als 't maar \Vit is." 

Ha! (laar wappert (!en laken, ginds een hand
doek op een bajonet. »Goddank ! de Boeren staken 
hun moordenden kogelregen; er is nog hoop voor 
ons om uit dezen vu l'igon oven te komen." 
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Later kwam de bewuste Kaffermeid eene ernstigo 
klacht inJienen b\j den commandant Joubert. 

»Seur,' 1 zei ze >>die Engeh:che het mijn voot·schote 
en lakens gevat, zondet' ons daar iets voor tE. betaal. 
En waar zal ik nou mijn klacht!'! indien!" 

De Generaal glimlachte, en gttf haar droogweg een 
halve kroon (1 gulrlen 50 cent) en er werd een.e 
collecte onder het gezelschap gehouden. En spoedig 
was de histm·ische oü-meid de bezitster van 6 gulden 
voor hare oude, versleten plunje. 

Cronjé liet aan Jameson vragen, wat hij wilde? 
Deze antwoordde, als gij ons leven spaart, zullen 

we dadelijk terugkeeren. 
))Terugkeeren 7 Dat nooit, - roept Cronjé- oue?·

geven, of g~j wordt allen doodgeschoten." 
Jameson beefde als een riet. Hij kon met moeite 

een woord spreken. 
))I accept your terms" - d.i. ik neem uwe voor

waarden aan - sprak Jameson, hij nam zijn hoed 
af, boog voorover en stapte achteruit. 

Ja meson had 44 gewonden en 6() dooden. De Boeren 
verloren slechts zes mannen. 

De oorlogsbuit viel in handen der Boeren. En welk 
een buit! 400 geweren, 33,000 patronen, 10 kisten 
maxim-patronen, 4 muil wagens, 5 karren, 142 paarden, 
38 muilezels, benevens 10 maxims en 2 kanonnen. 

Ongeveer 400 gevangenefl werden in triomf ge
vankelijk n~ar Pretoria weggevoerd. 't Is een tweede 
Majuba! 

»Hiep, hiep, hoera!" riep Karel. ))Zij hebben Jameson 
overwonnen!" 

In Johannesburg zou een opstand uitbreken tegen 
de Boeren; doch de overgave vau Jameson met zijne 
dapperen drukte dien den kop in. In Johannesburg 
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stonden de schoonste en voornaamste dames met 
ruikers klaar, om ze Jameson aan te bieden, doch 
ze konden ze laten verwelken. Hij was geen over
winnaar, maar een overwonne; geen legerhoofd, om
kranst met bloemen, maar een krijgsgevangene die 
om zijn verraad gevonnist zou worden. Geen Napo
leon in Johannesburg, maar een Simson met afge
sneden haren in Pretoria. 

Transvaal gaf alle krijgsgevangenen. officieren en 
soldaten, aan de Britsche regeering over. 
Ja~esou had den kogel verdiend, maar Transvaal 

wilde geen rechter zijn. Engeland moest zelf maar 
vonnissen! 

En Engeland 7 Bijna geheel Engeland juichte den 
verraderlijken inval van Jameson toe. In herbergen, 
schouwburgen, vergaderingen, riep men voor de mis
lukking bekend was, elkander toe: >>.Majuba zal ge
wroken, de Boeren zullen verdelgd worden. Het 
Afrikanerdom moet uitgeroeid worden." 

Van alle zijden ontving Paul Kruger, President van 
de Zuid-Afrikaansche republiek, telegmfische bewijzen 
van deelneming. Van Keizer Wilhelm, uit Berl~jn, 
werd het volgende telegram ontvangen : 

»Aan President Kruger, Pretoria. 
»lk betuig u mijn optechten gelukwensch, dat het 

u gelukt is met uw volk met eigen krachten tegen
over gewapende bMdeh, die als ,·ustvuslool'de1'S in 
uw land zijn gevallen, den v,·ede te hustelleH en de 
onaflwnkelijkheid van het land tegen irwa llen. van 
buiten te vetdedigen." 

\VILHELM. J. R. •) 

*) I. R. w. z. Imperator-Rex: Keizer-Koning. 
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Oom Paul bedankte heel vriendelijk voor rleze har
telijke wenschen en beloofde met Gods hulpP- al het 
mogelijke te doen tot de handhaving van de duur
betactlde onafhcmkelijkheül en het voortvestctMI, der 
geliefde Republiek. 

x. 

Het bloed der BoereiL 

Oom Paul, die eenvoudige Christen, maar tevens 
ervaren staatsman, hacl een voorgevoel van de ernstige 
toestanden, waarin Transvaal gewikkel(l zou worden. 
Tegenover het verraad der Engelschen, den gouddorst 
der Britsche kapitalisten, het liegen, belasteren en 
verdtaaien der Engelscbe couranten, behield hij zijne 
kalmte. Niet ten onrechte, is bij vergeleken met 
Mozes, die zachtmoediger was dan eenig menscb. 
-Oom Panl wist, dat bijna ganscb Engeland dacht 
en sprak: J>Majuba kunnen wij niet ve1'geten. De ver
nedeting onzer wapenef/, kunnen wij niet ve1·geven. 
Wij vvenschen, dat wij nog eens met de Boeren konden 
afrekenen en hun eene verpletterende nederlaag 
konden bezorgen, om bun den mond te stoppen en 
Majuba te wreken. De schande is te groot; wij moeten 
nog eens vechten; en .... claarna kunnen wij samen
leven." 

Engeland wilde nog eens vechten, het wilde zijn 
geluk nog eens beproeven. Dat wist Transvaal al 
jaren geleden. 

In Transvaal ·werd Engeland daarom ontzien, men 
wilde niet prikkelen. De President, Pa u l Kruger, ·die 
den tOen October reeds 74 jaar geweest is, hield het 
roer van staat krachtig in de hand. Met leeuwen-: 



moed wist bij, gesteund door den Volksraad, Enge
Jand's eiseben te weerstaan, doch elk billijk verzoek 
werd in overweging genomen en zooveel mogelijk 
ingewilligd. 

Transvaal behoort aan 'de .&eren. Doch in dat 
Transvaal wonen; zooals wij al get.egd hebben, dui
zenden Uit1anders, die doodeenvoudig willen, dat de 
Boeren de teugeJs· van de regeering aan ben zullen 
geven. Doch die Uitlanders, welke ontevreden zijn, 
zijn allen Engelscben, dus onderdanen van Victoria. 
En nu willen zij in een land, dat bun niet toebehoor.t, 
den baas ~len. 

Stel eens, dat in de stad, waar ~ij woont, in den 
Joo-p- van eenige jarenf eenige du.izenden ~lscpen 
komen wonen en wenschen, dat zij nu een burge
meester en ledea ~an den. raad mogen benoemëii ót 
Jd~zen. HO& zoudt gij dat vinden 'l Brutaal niet waar'l 

Zoo is het thans in 'tra~svaaJ. De Boeren willen 
$lil d~ Uitlanders geven~ vrijbeid van godsdienst, 
goede sCho~ waarop hunne kiPderen Hollandseh en 
Engelach ltunne~t l~n verbètaring van ~les, wat 
he orderlijk kaa Z:QJ1 aan de OOtWikkeJJns van handel, 
pij erh~c:l en ~n.wezen. 

E1i d~~bQ.ven kunnen die Ui~ llà 7 par 
iD'Woner ~ ·~eest t.t;tiP.,he~ te~~ 
k~ Ia billijk 'l 

ee~ f· ~~ï:l 'dW, ~rèl&eheo·; L.I. .... .,, .. ,...i .. L tn. iOestalid: :m';.~rranfiVd 
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hare rechten kunnen baud ha ven, zoo noodig, door 
het zwaard." 

))Maar de omstandigheden in Transvaal late11 dit 
niet toe." 

»Die Uitlanders zijn ongewapenrl te midden van cene 
goed gewapende bevolking.'' 

Zulke dingen maken in Engeland de Christenen 
elkander wijs. 

De Engelsehen worden onderdrukt. 
De Engelsehen worden onderdrukt in Transvaall 
De Engelsehen zijn geroepen in Zuid-Afrika de 

Uitlanders te helpen. Goedschiks of kwaadschiks. 
Met goeden raad of met het zwaard . Zoo spreekt 

men aan de overzijde der Noordzee. 
Maar de raad der Engelsehen is niet steeds voor 

goede munt aan te nemen. In Engeland kan men 
weten, dat minister Cham berlain de brieven en tele
grammen van Kruger verminkt en verdraaid mede
deelde. 

Bij een gesprek tusschen een Boer en een Engelsch
man, gaf de laatste boog up van Engelands kracht 
en rijkdom, urn te eindigen met de verzekering dat 
de zon in het B1·Usche gebied nooit onderging. 

De Boer had het blulfen kalmpjes aangehoord. Hij 
deed een paar trekken aan zijne pijp en kwam toen 
tot de volgende slotsom : 

)) Wel, ik sa! jou wat seg. As die son in jul rijk 
nie ondergaat nie, dan is dat klaar. Ons Lieve Heer 
wil een oogie hou op die schurke, want Hom ver
trou hul nie in die donker nie." 

Die EngeJsche Uitlanders boden in 't begin van 
18~9 aan koningin Victoria een verzoekschrift aan. 
Het was onderteekend door 21000 onderdrukte Uit
land.ers. En wie hadden dat spelletje opgezet? 
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Menschen, die !Jet ongeluk over Transvaal wilde 
brengen. Onder dat adres stonden vele duizenden 
namen van personen, die het gezien noch gelezen 
hadden. Ja, zoo diep waren de Eugelschen, vooral 
in Pretoria, gezonken, dat zij er namen onder plaatsten 
vall menschen, die reeds lang dood waren. 

Gewetenlooze kapitalisten wilden de Boeren er· ouder 
en hunne beurs er boven op brengen. 

Eindelijk trok de Engelse he regeering onder Cham-
berlain partij voor die arme Engelsche Uitlauders. 

ChamberJain sprak! 
Chamberlain dreigde! 
Cbamberlain zond troepen naar de Transvualsche 

grenzen! 
Cha mberlaiu werd toegejuicht door het straatpubliek. 
De soldaten eu vrijwilligers in Engeland werden 

onthaald op sterken drank . 
In Londen verbrandde men een portret van Paul 

Kruger. 
))Remember .Majuba !" d. i. ))denk aan den Majuba," 

riep men in Engeland elkander toe. 
Op de werven eu in de tuighuizen van Engeland 

is alles druk in de weer. 
>)De Boeren moeten getuchtigd worden!" zoo roept 

men. ))God danm thc Boers!" - ))God verdoeme 
de Boeren!" Maar in Tmnsvartl ziet gij eeu eenvoudig 
Christen, die in zijn God gelooft op de knieën liggen. 
Het is Paul Kruger, die zich nooit geschaamd heeft 
voot' den naam van Christen-staatsman. Hij klaagt 
zijn nood aan God. Drie uren bt·engt hij in de een
zaamheid door. Voor zijnen God klaagt hij de Engel
schen aan . 

De Engelschen, die het den Boeren zoo lastig 
maken; 



die van Johannesburg een Babel, een Sodom hebbeu 
gemaakt; 

die een eerzame natie verderven willen door 
hunne brooddronkenheid en onzedelijkheid; 

die een verrader als J ameson huld.igden als een held; 
die een eerloos kapitalist als Cecil Rodes steunen 

in zijn strijd tegen de zedelijke belangen van de 
Boeren en voor de aandeelhouders der goudmijnen 
en eliamantvelden; 

die Chamberlain eene meerderheid bezorgen, om 
de Boeren te prikkelen, dat zij ten einde raad worden; 

die eene pers steunen, welke de grofste leugens 
van de Boeren en hun president verteld. 

Paul Kruger zwijgt. 
En het is, alsof eene stem tot hem zegt: >>Gij moet 

vechten!" En zijne stem klinkt : ))Zegt den Trans
valers, dat zij optrekken !" 

Nog een middel wil hij beproeven! Hij telegrafeert 
naar Londen: ))Als de Engelsche regeering hare troepen 
binnen drie dagen niet terugroept, zal Transvaal dit be
schouwen als een bewijs, dat Engeland den oorlog wil." 

Engeland antwoordde niet. 
Engeland roept zijne soldaten niet terug. 
Engeland neemt de uitdaging van het lang getergde 

Transvaalsche volk aan: 
Engelann brult l 
Transvaal bidt. 
Hoor Paul Kruger voor den Volksmad: 
>)Mannen! 
De oorlog dreigt! 
Wij weten voor God, dat wij alles gedaan hebben 

om den Engelsehen Uitlanders het stemrecht te geven. 
Daarom kunnen wij vrijmoedig steunen op den Heere, 

onzen God. 
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Maardie Kaffers! Hetzijn hunne vijanden. Hunne vrou
wen en hnnne meisjes! Wat zal er van haar worden? 

Doch de Transvaalsche Boer gelooft in de Voor
zienigheid Gods. 

En wat bevat cl at? 
»Dat de almachtige en alomtegenwoordige kracht 

Gods, door welke H~j hemel on aarde, mitsgaclers alle 
schepselen, gelijk als met Zijne hand nog onderhoudt, 
en alzoo regeert, 

dat loof en gras, - regen en droogte, - vruchtbare 
en onvruchtbare jaren, - spijs en drank,- gezond
heid en krankheid, - rijkdom en armoede.- en alle 
dingen, niet bij geval, maal' van Zijne vaderlijke hand 
ons toekomen; -

opdat wij in allen tegenspoed geduldig, in voor
spoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog 
toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen 
getrouwen God en Vader·, dat ons geen schepsel van 
Zijne liefde scheiden zal, 

aangezien, dat alle schepselen alzoo in Zijne baud 
zijn, dat zij tegen ZijnetL wil zich noch roeren, noch 
bewegen kunnen." 

Daarop vertrouwt de Boer. 
En met zijnen God trok hij ten strijde. 
En de Uitlanders? 
De Engelsche Uitlanders vloden bij duizenden uit 

TransvaaL Zij vreesden voor het goed recht en het 
geweer der Boeren. Hun geweten klaagde hen aan! 

Jameson, Rbodes en Clmmberlain luchen! 
Zij zien Boet·en-bloed vloeien! 
Wat geven zij om het bloed hunner Engelsche 

hnudingen? 
En de Uitlanders van Nederlandschen, Dnitschenr 

Fransehen en Iersehen Lloede? 
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Zij trekken allen onder de vaandels van Jouhert 
naar de grenzen van Natal; want claar schijnt de slag 
te zullen worden beslist. 

Natal is den Boeren diefelijk ontstolen! 
Kinderen gaan met hunne vaders mee. 
De scholen zijn gesloten. 
Er zijn meesters, clie met hunne jongens mn -12 

tot '14 jaar ten strijde trekken. 
Vader is al voornit. 
Zijne oudste zoons volgen. 
Soms verlaten de jongere ook hunne moeder. 
En onder die moeders zijn ware heldinnen. 
Eene vrouw bad haar man met de drie oudste 

zoons naar het oorlogsterrein zien vertrekken. 
Hare beide jongste zonen gaan thans ook heen. 
De brave moeder doet hen uitgeleide. Zonder een 

traan te storten werd afscheid genomen, waarbij zij 
deze woorden sprak: >h ·u, dag jongens! croed oppassen 
en vooral goed schieten. hoor!" 

't Is moedig! 
En hoe is zoo'n soldaat toegerust? Luister, hoe een 

Hollander dat mededeelt: 
»Wij hebben weer oorlog, die duizenden menschen

levens zal kosten. Reeds een week heb ik dienst gehad 
om elken nacht de spoorlijn op de bruggen te bewaken. 
El ken a vond trek ik uit met een geweer en 30 patronen; 
met een regenjas, hooge laarzen aan en een grooten 
doos tabak met pijp en tien mannen ter assistentie. 

Ik zal nu weldra optrekken naar de Natalgrens. 
Ik krijg een paard en een Mauser-karabijn. Ik lijk 
dan zoovmt op een Hollandsehen huzaar, echter zonde!' 
sabel, wel met een reYolver.Ik moet voor 8 dagen voedsel 
meenemen, harde beschuit metgedroogd paardevleescb. 
De beschuit lijkt veel op een korst roggebrood, die 
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3 weken oud is en het vleesch veel op leer, maar 
daar geven wij niet om, als wij de Engelsehen maar 
raken mogen." 

Eindigen wij m0t het mededoelen van een brief, 
dietl een jongen uit Oranje-Vrijstaat, - welke Zuid
Afrikaansche staat, onder· President Steijn zich opge
maakt heeft, om Transvaal tegen de Engelsehen te 
helpen,- schreef aan zijne moeder in de Kaapkolonie: 

))Lieve Moeder! 
»Wij zijn hier allen onder de wapenen, en gereed 

om te vechten voor ons dierbaar land. Wij weten, 
wij hebhen eene eerlijke eu rechtvaardige zaak. liet 
is waar, dat \Vij met f'cne sterke natie te cloeu hebben. 
Engeland is machtig, maur niet almachtig. 

God alleen is almachtig en Hij zal toez.ien, dat macht 
niet recht is. Wij stellen onze zaak in Zijne handen. 
Wij nemeu onze geweren en gaan naar de grenzeu. 
Wij zulle11 God vragen om onze Gene·raal te wezen, 
en ons te helpen, e11 ons te bewaren, dat wij iets 
doen zouden, wat tegPn Zijnen wil is. De Hcere is 
nog niet veranderd; Ilij is nog dezelfde God, die 
Gideon met zijne 300 man de overwinning heeft gegeven. 

)) Wij bidden dag en nacht tot Hem, en wij urage·n 
n allen voor ons le bidden. 

))Hij is een barmhartig God. 
))Hij zal onze zonden vergeven en ons ter hulpe komen. 
)) Hij zal nooit toelaten, dat ee11 machtige natie een 

z"·ak volk, als wij zijn, zal verplettereu.1
' 

Uit dit schrijven spreekt een heerlijk geloofsver
trouwcn in Gods helpentie hand. Die jongen ziet niet 
naar het machtige Engeland, maar naar Zijn God, bij 
Wien macht geen recht is. 

De oorlog woedt. 
5 
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Eiken dag sterve11 Engelsche soldaten en worden 
er nog meerdere gewond. 

Eiken dag zijn daar Transvaalsche vrouwen, die 
wecnen om den dood hunner eohtgenooten; kinderen, 
die ween en om hun vader·; grijsaards, die kinderen 
en kleinkinderen hebben in 't vuur der Britten. En 
wat zal het einde zijn? 

God weet het! 
Nederland bidt voor zijne stamgenooten. Het geeft 

ntilde gaven om door middel van het RoodP /\tuis 
gewonden te helpen en te vet·binden! Straks zal nog 
meer gevraagd worden, om het lot van weduwen e11 
'reezen in Transvaal te verzachten. En nietwaar? Van 
ons koper, zilver en goud zullen wij clan gaarne iets 
bijbrengen, om onze liefde te toonen voor den Trans
vaalsehen Boer. 

Ook Frankrijk, België, Duitschlaud, Rusland eu Oos
tenrijk zendengeneesheerenen verpleegzusters naar de 
velden van Natul, straks misschien naar Transvaal 
en Oranje-Vrijstaat. 

De Boeren gedragen zich, ouder gewoonte \ranig 
in den oorlog. Het zijn geen wreedaards, maar mannen 
met een Christenbart en veel menschelijk gevoel. 

De gewonden en gevangenen der l.!:ugel~chen wor
den door hen goed verzorgd en lankmoedig behandeld. 

Doch als d0 Engelsehen eenige Boeren krijgsgevaHgen 
maken, worden dezen in bet vijandelijk kamp llit
gejomvcl ! 

Het vasteland van Europa juicht, als het vrrneemt 
van een triomf der Boeren. Doch wij vernemen te 
weinig van het oorlogsterrein. 

Waarom? 
De Engelsehen zijn meester van de telegraaf. Als zij 

eene overwinning behalen, wordt deze sterk overdreven 



voorgestcld.Als de Boeren winnen v<'rneemt men wrinig. 
En daarenboven zenJen de l~:ngelschen zoovele 

onware, leugenachtige berichten de werelrl in. »De 
telegraafpalen zijn kron1 van het liPgen der Engelschen" 
schreef onlangs een Duitschcr. 

In Pretoria zitten al ecu paar duizend Engelschcn, 
die gevangen genomen zijn in den krijg. 

Kimberley en Mafeking worden door de Boeren 
omsingeld ! 

Ladysmitb, in Natal, is ingeslotrn ! 
Colcsberg is vrro\'erd! Colesherg, nabij \Yelk stadje 

op de landhoeve Bulhoek, deu lOllen October 1825 
Stephanus Johannes Paulus Kruger, clc tegenwoordige 
Staatspresident, geboren is. 

Generaal Joubert, die dapperr vechtmajoor, hand
haaft met de Boeren, zijn ouden roem. Zij mikken 
nog steeds zoo juist. 

Vele Engelsche officieren zijn het mikpunt hutlllcr 
geweren. 

\Vat zal het einde zijn? 
»Ü, God van Nedcrla'nd! 

Hond toch Transvaal in stand." 
Engeland duidt het ons ten kwade, dat wij mede

leven met en liefde gevoelen voor onze Transvaalsche 
stam- en geloofsgenooten. 

Maar van uit de hocYen in Transvaal en Oranje
Vrijstaat, die in rouw of in vreeze gedompeld zijn; 
van het bloedig slagveld, dat in vuur en kruitdamp 
gehuld is i uit de hospitalen, waar de gewonde Boeren 
hun land met zijne OlutflHtnkelijkhcid, hunne wedu
wen en weezen aan Gor] opdragen i van uit geheel 
Zuid-Afrika, waar kanonnen bulderen, en het geweer
vuur knettert, waar ile granaten der Engelsehen dood 
en vct'derf verspreiden; 
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