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Vereeniging Het Ch ri stelijk Nationaal Boeren-Comité. 

VERSLAG 
van de werkzaamheden 

GEDURENDE HET JAAR 1902. 

Het is, dunkt on·, natuurlijk, dat we gereed om te 
beginnen aan ons tweed jaarverslag, een even nog 
het eind van het eer te bekijken. 

Daar eindigden we met eene opwekking om met 
opgewektheid en ijvet· voort t gaan, om on beginsel 
hoog t houclen en 111 •t cl n w n 1•h d t w , lwtzü het 
vrede mo('ht worden of niPt, vruchten mochten ZÏl'D op 
on werk n \oor hen, di in lüd 11 waren, en tot 
bevordering van het HollandRche lement in Z.-Afrib. 

Laat on eens zien wat er van die opwekking ie 
geworden en of onze wen eh n zün vervuld in ditjaar. 

Met opgewektheid begon onze Vereeniging haar tweede 
leven Jaar. Zij breidde zich in dit jaar voortdurend uit. 
Het aantal afdcelingcn nam to , zoodat bet nu bedraagt 
61, behalve die, welke na 31 December nog weer 
ont tonden. Van omruige dezer ..alüeelingen \crnamen 
we, dat r een opg wekt leven h er ·eh te, dat men 
samcnk\\am, om elkaar te teunen en voor te lichten; 
dat men er vooral genoot wanne r een onzer Afrikaner 
zich en had doen hoot·eu. 

Zoo werkten we voort, tu: ·chen hoop en HPP levende 
ook met de Afrikaner , diP aan onze zorg( n in het 
Tehuis waren toevertrouwd, tot op 1 Juni de tijding 
van dPn vrt•de tP Yerct'niging on. bereikte. Over di •n 

vrcdl' hi r uit te "eirlen, zou nood loo: en nutt1•loo 
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zijn: genoeg zij het, dat we aanstonds begrepen, dat 
ons werk van aard zou moeten veranderen. En werkelijk 
heeft die vrede ook ten gevolge gehad, dat er groote 
verandering kwam in ver chiliende takken onzer werk
zaamheid. 

\V ij wenschen achtereenvolgens te behandelen: 
1. Algeroeene Zaken, waarbij we natuurlijk ook 

oenige bestuurshandelingen zullen moeten vermelden ; 
2. Het Bestuur; 3. Oommissiën; 4. Afrikaansch rrehui.s; 
5. Portugal; G. Gevangenen; 7. Alg. vergaderingen. 

Algemeene zaken. 

Nartr de meening van sommigen, ook van sommige 
bladen, was en is onze Vereeniging te exclu, i of on 
moe. ten we ons wat meer vereenigen met andere 
kringen, tot bereiking van ons doel. Het Bestuur heeft 
steeds in den gee t van de V ereeniging en volgens 
onze Statuten meenen te handelen, als het zulke fusie 
steed , heeft tegen ge taan en ab het bij welke gelegen
heid ook, heeft gemeend te moeten doen uitkomen, 
dat wc niet neutraal zijn, omdat we dan anti-chri teljjk 
zoudon worden en dat we te rekenen hebben met het 
Woord Gods, het licht ook op het pad van het nationale 
leven. 

Van daar, dat als ons giften toekomen van ee11c 
Yereeniging, wier begin el niet alleen lijnrecht tegen
over bet onze stond, maar die daarenboven vroeger 
on door hare leden (J.A.NSON e. s) voortdurend deed 
tegenwerken en zelf nooit oenige verantwoording deed 
van de vele gelden, die bij haar inkwamen - wij, die 
giften meenden niet te mogen aanvaarden, hoe vreemd 
men zulks ook vond. 

Van daar ook, dat wij niet met blijdschap konden 
vernemen de oprichting van een Nieuw Afrik. Tehuis 
te Schiedam, omdat wij meenden, dat in zulk een Tebnis 
niet maar een godsdienstige geest moest hcerschen, 
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maar dat in zulk een Tehuis, het 'Voord richtsnoer n 
tuchtmiddel zijn moet. 

Scherp belijnd zijn wc steeds opgetreden, ook toen 
wc den Generaal om een onderhoud vroegen, om met 
hen te overleggen wat op onze wijze en in onzrn geest 
in Zuid-Afrika zou kunnen geschieden. Het deed ons 
leed, dat zij daarop niet wilden ingaan, maar - wij 
konden en mochten niet ander · handelen. 

En eindelijk, toen onze medewerking werd gevraagd 
iu de oprichting en in werking stellen van de Voor
schotbank voor Zuid-Afrika, hebben wij on dadelijk 
bc chikbaar gesteld, mits a. wij het recht zouden hebben 
hen aan te wijzen, die wij ,·oor die voor chotten in 
aanmerking wilden doen komen en u wij ook iu het 
Be ·tuur door twee door ons aan te wijzen leden zouden 
vertegenwoordigd zijn. De oprichters wilden op deze 
punten niet ingaan, waarom wij ons toen bepaalden tot 
de toezegging, dat wij over en weer zouden meedcelen 
wie geholpen werden, opdat geen dubbele hulp zou 
worden ver trekt. 

Ook hot Orgaan der V ereeniging hebben wij getracht 
aan dat doel te doen beantwoorden. De Comrni sic 
voor het Orgaan werd met 1 Februari Cornmkie van 
Redactie. liet Bestuur ging op haar voorstel een con
tract aan met "de Brakke Grond" en aldu werd gezorgd, 
dat onze leden wekelijks het blaadje "Voor de Boeren" 
ontvingen. Deze uitgave kot wel veel geld maar 
toch gelooven wc, dat 't noodig i , dat dit blaadje blijft 
verschijnen, want het vormt een bànd tu , cheu Be tuur 
en Leden en wordt over 't algemeen O'aarne ontvangen . 
.Al werd ons dan ook nu en dan een , de opmerking 
gemaakt, dat we met het blaadje maar moe ten ein
digen - tot heden 11ouden we er niet gaarne toe overgaan. 

'l'oen de vrede ge loten was en van meer dan eone 
afdeeling de vraag tot ons kwam of we nu niet met 
de creeniging zouden indigen, hebben we het volgende 
.Manife:>t aan de Afäeelingen gezonden : 
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Aan de afdeelingen en Leden der Vereeniging 
,,Het Christel{jR Nationaal Boeren-Comité". 

B1·oeders en Zusters! 

De Afrikaanders hebben de wapenen neergelegd ! 
Groot is de teleurstelling die deze tijding in ons 

vaderland heeft gewekt. 
'Nat was onze verwachting sterk gespannen, en met 

hoeveel hoop bleven we vervuld ! De Boeren hadden 
het recht aan hunne zijde, en God was hun Schild! 

En nu .... 
De vrede is gesloten, maar de onafhankelijkheid is 

verloren. 
Heeft dan het bloed der helden tevergeefs gevloeid? 

Is dan het lijden der vrouwen nutteloos gewee t? Zijn 
dan de kinderen bij duizenden voor niets gevallen? 

0, de gedachten in on vermenigvuldigen zich ! En 
in de mart om het bittere leed, dat in de vernedering 
onder Brittanje over ons broedervolk gaat, dat reeds 
uit zooveel wonden bloedt, gaat onze smeeking op tot 
den Heere, die het geroep der ellendigen hoort, en 
wiens ondoorgrondelijk bestel ook dezen oudragelijken 
triomf van Engeland gedoogt. 

Is nu de arbeid van onze V ercenigiug niet afgeloo
pen, zoo heeft men gevraagd. Nu zijn er toch geen 
vrouwen meer te verzorgen; poedig zullen de gevan
genen wederkeeren; de hoeven zullen door de Engelsehen 
worden gebouwd; waartoe zal dan nu onze Vereeniging 
haar bestaan nog voortzetten? 

Deze gedachten zullen mi schien in het hart van 
meerderen onzer leden opgekomen zijn. Maar Gode 
zij dank, ze worden ook weer in zün kracht bm;treden . 

• W au t deze vragen zijn niet uit het geloof. 
Wel heersebt Engeland nu in Zuid-Afrika, maar de 

Holland che nationaliteit is daar ginds niet vernietigd. 
De Afrikaanders hebben thans dubbel en tiendubbel maal 
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meer behoefte aan onze ,·oorbidding, aan onze hulp, 
aan onze n~ttionale en geloofsgemeenschap, dan wanneer 
hun strijd met het gewen chte succes wa bekroond. 

Wie succes heeft wordt geprezen; wie geprezen wordt, 
kan hulp Yerkrijgen. ·wa1meer d uitkomst naar wensch 
was geweest, dan had de gan ·cbe wereld aan dit 
krachtige volk de hand toegestoken. 

Nu echter worden zij verlaten. De wereldgee tdrift 
verkoelt, want »de Boeren hebben het verloren." 

Zullen wij ook zoo preken? 
Zullen ook wfj hen verlaten? 
Immers neen ! 
Wij hebben toch de Afrikaanders niet onder teund 

omdat z~j succes badden ? Maar omdat zij treden in 
gehoorzaambeid aalt God, voor hun nationaliteit, voor 
de vrijheid en het recht, en in de kracht des geloo~ · 
omdat zij ons herinnerden aan den strijd onzer vaderen, 
waarvan wij nog door Gods genade de vruchten plukken. 
En daarom zullen wij hen. in hunne vc1·dnûcking, jui t 
omdat zij verdrukt worden, met nog meerdere ern t 
naar ons vermogen steunen en terken. 

Denkt aan de helden ! Hebt medelijden met hen ! 
Gedenkt hen in uwe gebeden! 

Of verstaat gij niet, dat voor mannen al Botha, 
de Wet en De la. Reij het onderteekenen van het 
vrcdescontract, waar zij overtuigd waren, dat het zóû 
moe t om de toekom.t van hun natie in het o•erblijf~;el 
te redden, de ztraa1·ste en bitter te taak gewee ti . waartoe 
zij sinds h t uH breken 'an den oorloo- werden geroepen? 

Bij het be turen Yan hun paard, en bij het aftrekken van 
den mauber heeft hun hand niet gebeefd, maar bij het 
onderteekenen van h t contmct hebb n zij O'C:sidderd. 

'\Vij blijv n getrouw aan die helden, die twee en 
e n half jaar met opoffering van al wat hun lief en 
waard wa , den vijand b bb n geke rd u wie we t 
waarom, nu hunne wapen: hebbun afcr o-eyen. 
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En daarom zullen wij volharden in den arbeid, die 
door ons vrijwillig is aanvaard, maar waarvan ons daarna 
ook bleek, dat hij ons van God was op de hand gelegd. 

Een zware taak rust van nu voortaan op onze V er
eeniging. 

Nu moet de liefde worden gewekt en gevoed, die 
voorheen maar behoefde geleid. 

Nu moet propaganda worden gemaakt, om des geloofs 
wil, waar er voorheen slechts behoefde ingezameld te 
worden. Nu pas wordt het met het sterken der na
tionale en geloofsgemeenschap, waarvoor onze V ereeni
ging is opgericht, ernst. 

Waarin dau nu onze arbeid bestaan zal? 
Dit is nog niet in bUzonderheden te zeggen. 
In de eerste plaats zeker in het sluiten onzer gele

deren; in het bijeen blijven onzer commando's, onzer 
afdeelingen en onzer leden. 

Wel zijn er nu geen vrouwenkampen meer te ver
zorgen... maar er zijn tal van vrouwen en kinderen, 
verweesden en beroofden, die zoo spoedig mogelijk ge
holpen moeten worden. 

Ballingen zijn nog aan onze zorgen toevertrouwd, 
die nog niet kunnen terugkeeren. 

Zouden wij hen loslaten ? Neen, wij zullen bet 
Christelijk Nationaal karakter onzer V ereeniging hoog 
houden en h_en helpen en steunen. 

En voorts. De zwaarste taak in dezen oorlog was 
wel "de brandwacht." 

Eenzaam op zulk een post te waken en te wachten, 
door niemand gezien dan door God alleen, of door een 
onzichtbaren vijand bespied. 

Welnu, op »brandwacht", worden wij voor het oogen
blik en in vele opzichten voor langeren tijd uitgezet; 
te waken en te wachten, in het dui ter te staren wel
licht, maar daardoor het oog te oefP-nen en onze broeder
natie te dienen. 
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De Afrikaander-Holland ·che natie is niet uitgeroeid; 
nog leven vele vaders, vele moeders; nog leeft het 
geloof in den levenden God bij den Hollandsehen Bijbel; 
nog leeft de hoop op Hem, die gezegd heeft: »voor
waar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de 
aarde niet valt en sterft, zoo blijft het alleen; maar 
indien het sterft, zoo brengt het veel vrucht voort". 

Door vele middelen en op velerlei 'vijzen moet onzer
zijds voo.rtaan met beleid en in trouwe samenbinding 
van kracht naar onze nationale en christelijke roeping 
gearbeid worden tot sterking van de Hollandsche natio
naliteit in Zuid-Afrika. 

Beraadslagingen over de uitvoerin~ dezer roeping 
zullen noodig zijn, zoo spoedig als we over het noodige 
licht in de duistere omstandigdeden en toestanden be
schikken. 

Gewichtvol is daarbij de taak van het Hoof'dbeslZtttJ' 
en van de Besturen der af(leelinqen, maar ook van al 
onze leden. 

~Iake de Heere onze God ons allen door zijn genade 
getrouw! 

Het Bestuur der Vereenigiog "Het Chr. Nat. Boeren·Comité": 
H. BrJLEYELD, Voo1·zztte1·. 
Ds J. 0. SIKKEL, 2e Voorzitter. 
J. 0. HEESTERM A...~, Secreta ris. 
Jon. D \V. 'l'ELLIER, 2e 'ecretaris. I S 
F. J. D. 'l'IIEY E, Pcnnin,qnu:'e ter. ,g 

i"; 
P. J. W. WELLEN IEK, 2eEenningmeester. o 

I -<-....,~Q) H. )f. DERCKSEN. )'0 

II. J. E~ous. 
Ds W. H. GISPEN. 
H. GROENENDIJK O . .A.zN. 
J B. VAN ÛVERSTEEG. 
R. 0. VERWEYCK . 
. J. VAN BEE. T VAN ANDEL, te Rilver um . 

J. H. DE \VAAL M .\.LEFJJT, te Achtticnhoven. 
Ds J. ScnoKrmw, te I oud urn. 



Ook konden we ons niet vereenigen met den voor-
lag ook ons gedaan door de vereenigde Comité's, om, 

zoolang de Generaals gelden inzamelden, van de af
zonderlijke V ereenigingen de werkzaamheden, vooral 
finantieele, te schorsen . 

.Reed een paar malen noemden we »de Generaal::,". 
Daarom ?-ij hier ook meegedeeld, dat onze V ereeniging 
in , eptember gaarne meedeed in de plechtige ontvang t 
van BoTHA., DE WET en DE LA. REY in de hoofd tad. 
In de .~:Tieuwe Kerk sprak de Voorzitter namen onze 
Vereeniging de Generaal toe. \Yij nemen alleen het 
slotwoord over: 

• Wat de toekomst van Zuid-Afrika zal zijn - i· on 
onbekend. Wat wij tot biertoe hoopten, i geen wer
kelijkheid geworden. Wij zwijgen. Zoo dikwijls beeft 
de ge cbiedeni der volken en onze eigene per oonlijke 
ge chiedeni ons geleerd, dat het niet gaat naar onze 
berekening, naar onze wen chen en tot de hoogte, die 
wij hadden gehoopt te bereiken. Door de diepte naar 
de hoogte, i de levensregel voor allen -- volken of 
individuen - die ni t maar oppervlald ig het leven 
doordartelen, maar die 't weten, dat het leven een 
volks en het indi vidueele leven booge ern t is en al 
onze toewijding ei ebt en waardig is. Zoo dikwijls 
roeenen we, dat 't gedaan i en zeggen we : neem nu 
mijne ziel, want ik ben alleen overgebleven, wat zal 
ik amechtige nog? En dan antwoordt God: Ik heb 
er nog 7000 die hunne knieën niet gebogen hebben 
voor den afgod de tijd ! Het zij u eene troo trijke 
gedachte, dat duizenden bij duizenden hier met u taan 
''rillen voor dezelfde zaak ; dat zeer velen bij de natio
nale gemeen chap ook de geloof-gemeenschap ver terkt 
willen zien: · 

.llijn ehilt cuue betrouwen, ijt gij, o God, mijn Heer ! 

nOP u OQ iJ ik bonwen; Yerl at mü nimmermeer!" 

remt ;\f, H. . dit woorcl vnn n goli fel li cl v n 
ons O\ t'l' ~ (l u doet 't gnnrn , wij weten het, Voor 



9 

ons is de herinnering aan de laatste drie jaren, is vooral 
de weg, dien gij moest bewandelen en zijn de daden, 
waartoe gij geroepen en gesterkt werd, :;tellige bewijzen 
van de verhooring van dit gebed. 

«.Men roept - ·wachter! wat is er van den nacht? 
Wachter wat is et· van den nacht? De wachter zegt: 
de morgen is gekomen en het is nog nacht.'' 

»Het is nog nacht!" Maar geen nood! Voor hen, 
die het licht des Tieeren l-eunen, wordt het helder, ook 
in den stikdonkeren nacht.. want zij zien door de diepste 
duisternitl heen het iicht gloren van dien schoonen dag, 
waarop alles helder en klaar zal worden, «wat hier op 
aarde donker scheen" ; van dien dag. waarop ook tot 
u klinken moge, ook met betrekking tot den Z. Afrikaan
schen oorlog en zijne ven-roestingen: • Had Ik u niet 
gezegd, dat, zoo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods 
zien zoudt P" 

* * * 
Tot do algomeene zaken rekenen wij ook het zendon 

van kisten zaden naar Pretoria, Bloemfontein, Burgers
dorp en Kaapstad. Roods meldden wc daarvan een en 
ander in ons Orgaan, en in de laatste dagen kwamen 
ons berichten toe, die ons de goede ontvangst meldden 
en ons getuigenis g:wen van de dankbaarheid, waarmoe 
deze zaden werden ontvangen. 

Het Bestuur. 

In Januari nam Mr. S. DE VRIJ!:· Cz ontslag als 
bestuur lid, terwijl even vóór de Alg. V erg. ook de 
heer J. C. WEI z Jn. bedankte. Op de jaarvergadering 
werd in die vacaturen voorzien door de benoeming van 
do hoeren H.M. DERCKSEN en H. GnoE--ENDIJK C.AzN., 

die do benoeming aannamen, terwui do heer Dr. WAAr, 
}[ALEFIJT, die periodiek moe t aftreden, werd herkozen. 

Do Voorzitter meende, na zün vcrkiezing t(Jt lid van 

do 1\v rdc Kam ,. dm· 1 tnt n-Gcnr.rn. 1, flnt t~ün wr.rl·· 
zuamhotlc•n hc•m u iet moer zoudon toeluh•n, het prt 

u~· 
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te blijven waarnemen. Op verzoek van het Bestuur en 
met de belofte dat de 2e Voorzitter hem zou helpen 
en zoo noodig vervangen, bleef hij. 

Tot 31 Dec. 1.1. behielden wij ons Bureau in "de 
Brakke Grond", welk Bureau echter meer de Commissiën 
en den 2den Penningmeester dan het Secretariaat ten 
goede kwam. De heeren PoLDERMAN en VILJOEN hielpen 
ons daar trouw, onder leiding van den 2den Secretari 
den heer JoH. D. W. TELLIER. De directie van "de 
Brakke Grond" had de lokaliteit echter noodig, zoodat 
we ons Bureau hebben opgeheven met 1 Januari 1.1., 
terwijl het archief daar geborgen bleef. De heer 
PoLDERMil kreeg een anderen werkkring ; de heer 
VILJOEN bleef nog ter be ·chikking van den 2en Secr'etaris 
en 2en Penningmeester. Ook hier past ons een woord 
van warmen dank aan de Directie van »de Brakke 
Grond", voor de bereidwilligheid waarmee zij ons zóó
lang hare lokalen afstond. Zij deed dat belangloos, wat 
onze Vereeniging zeer ten goede kwam en dan ook 
door haar zeer op prijs wordt ge teld. 

Commissiën. 

De versebillende Commissiën, die we op blz. 7 van 
het vorig verslag vermeldden, zagen voor een groot deel 
hare werkzaamheden in dit jaar tot een einde komen. 
Zoo b.v. de Commissie voor de Vrouwenkampen. In 
Juli hieven wij baar op. Maar daarmede was de ver
zorging van vrouwen en hnderen niet opgehouden. 
Integendeel. Yan toen af recht treeks door den Pen
ningmeester weril er in de Kampen, zoolang ze nog 
bestonden en daarbuiten zoowel ginds als hier heel \Yat 
nood gelenigd en in heel wat behoefte voorzien. Wij 
richtten ons tot onze correspondenten in of bij de kampen, 
die ons meermalen met raad en daad bijstonden en 
met wien wij voortdurend in briefwisseling zijn, ook over 
de middelen, door ons aan te wenden tot hulp en steun. 

De Commissie Yoor de uitkeeringen, die zich had 
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belast met het onderzoek naar de per onen, die zich 
om hulp aanmeldden en dan naar bevind van zaken 
die hulp ver chafte namens de N. Z.A. V, werd l ept. 
opgeheven, bleef nog eenigen tijd voortgaan met de 
hulp die in termijnen werd verleend en staakte toen 
haren arbeid Zij vergaderde ook steeds in de Brakke 
Grond, op het Bureau der V ereeniging. 

De Oommissiën voor het Afrik. Tehui en voor de spreek
beurten van Afrikaners in Nederland en Belgie werden 
natuurlijk opgeheven met het opheffen van het Tehuis. 

Evenzoo ging het met de Portugal-CommiB ie en 
met die voor saamspreking met andere Vereenigingen . 

.A.ldu' hebben we nu nog de volgende Commis iën: 
Commissie voor Hypotheekbanken: H. J. E11ous, F. J. 

" 

" 

D. THEY E, P. J w. WELLEN lEK. 
" de lloll. Onderwijzer : H. BIJLEVELD, 

J. c. SIKKEL, H. J. EMOUS. 
ll het onderzoek der reglementen van de 

afd. II. BrJLEVELD, J. a. JKKEL. 
" het Orgaan: H. BIJLEVELD, H. J. EMOU , 

J. Ü. REE TERMAN, J. 0. IKKEL en 
Jou. D. W. TELLIER. 

De Commis ie voor de HoU. onderwijzers tracht nog 
steeds tot saamwerking te komen met de daarvoor be
stemde commissiën; tot heden vruchteloo . 

.r.,.og werd ééne Commis ie in het leven geroepen n.l. 
om ouderzoek inteRtellen naar aanvragen om gaven of 
voorschotten aan hen, die of zelf naar Af·l'ika willen terug
kceren of wier vrouwen en kinderen hier zijn en die 
ze terug willen doen komen. Deze Commi ie be taat 
uit de H H. H. BIJLEVELD en J B. vAN OvER TEEG. 

Het Afrikaansch Te Huis 

Reeds meldden we in het vorige ver ·lag, dat de 
Kerkeraad der Geref. kerk te Am ·t. ons had bericht, 
dat we uiterlijk met 1 Mei het huis moeten ruimen. 
Het was een zware taak voor de Huiscommi sie om 
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een ander goed pand te vinden, dat alleszins geschikt was 
om onze gasten te ontvangen. Zij slaagde daarin uit
nemend. In het. begin van 1\fei waren we goed geïustal· 
leerd op Overtoom 191. ·Gelukkig bleef de directrice, 
Mej. JlrTzE, ons helpen. Langzamerhand echter nam het 
aantal bewoners af. Eerst waren de gezinnen vertrokken. 
Voor hen hadden we op andere wijze gezorgd. Daarna 
vertrokken sommigen naar Duitsch West-Afrika, anderen 
naar de Kaapkolonie Eindelijk hadden we alleen de 
zoogenaamde rebellen over. Toen rijpte bij ons het plan 
om het Te Huis op te heffen. Twee onzer nog overige 
gasten werden wel willend opgenomen in het gezin van 
den heer W. Hovy; voor de drie anderen vonden we 
geschikte gelegenheden. Met 1 Dec. werd bet 're Huis 
gesloten. Veel van hetgeen ons in bruikleen was ge
geven, mochten we behouden. 1Iet dat huishoudgoed 
hebben we nog kunnen weldoen aan gezinnen, die 
naar hier waren uitgeweken en van alles beroofd. Met 
het sluiten van het Te Huis eindigde eene werkzaam
heid die ons veel goeds en ook veel leeds had bezorgd, 
eene werkzaamheid, die onze voortdurende aandacht 
vorderde en dus veel tijd kostte ; eene werkzaamheid, 
die gebleken is zeer noodig te zijn geweest waarvoor 
we van de eene zijde veel danks hebben ondervonden 
en van den anderen kant met ondank zijn vergolden. 
Wat was het gelukkig, dat we tot het eind toe juffr. 
MITZE hadden ! Deze heeft zich aan deze zaak gewijd 
met geheel haar hart. Dat was ons een steun ; we 
wisten dat we 't haar gerust konden overlaten. En 
gelijk wij 't haar zeiden bij het verlaten van het Te 
Hui , zoo herhalen we 't hier : de V ereeniging dankt 
haar YOor wat ze aan de Afrikaners deed en velen van 
die .Afrikaners zullen haar niet zoo gemakkelijk ver
geten. Ook Dr. R. KRA.MER, enze hui arts, bleef ons 
tot het eind getrouw, ook hem zij hier nog een woord 
van lof gebracht voor zijn belangloos, niet altijd ge
waardeerde hulp. 
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Het i~ niet al goud wat blinkt en onze Afrikaner 
zijn geen heiligen. 

Als we dit hier zoo uitspreken, is dat ni~t om een 
blaam op dat volk te werpen of om ons ederlanders 
op een voetstuk te plaatsen hoog boven hen. Volstrekt 
niet Wij kennen onder die Afrikaners men chen, aan 
wie wij een voorbeeld kunnen nemen in bezadigdheid, 
in godsvrucht, in ernst van levensopvatting, in netheid 
van vormen; wij kennen ze zóó, zoowel onder hen die 
in het Tehuis waren als onder hen die op zich zeiven 
bleven. Maar ons volk neigt er zoo gemakkelijk toe 
om al wat Afrikaner is te he chouwen al een men eh 
van hoogere orde, van ander maaksel - en dat nu 
wraken de besten onder de AfrikanE'rs zelve in ons 
volk. Wij laten dit voorafgaan. omdat we uit de 
geschiedenis van ons Tehuis in dit jaar nog moeten 
meedeelen, dat we genoodzaakt werden twee onzer 
gasten het Tehuis te doen verlaten en alle betrekking 
met hen aftebreken, terwijl we een' derden ook ver
wijderden, maar om hem buiten het Tehuis nog eenigen 
tijd te steunen. Met smart gingen we tot deze maat
regelen over 1 maar we mochten niet anders handelen 
omdat het welzijn van de verwijderden, het welzijn 
van die bleven en bovenal de eere Gods er mee ge
moeid waren. 

Langzamerhand gingen onze vrienden terug ; terug 
tot hun land, terug naar de hunnen en wat voor hen 
bovenal een zegen was, terug tot hun werk. 

De geschiedani van ons Afrikaan eh Tehuis be laat 
eene gewichtige bladzijde in de ge ebiedenis onzer V er
eeniging. 

Portugal. 

Ook de zeer ijverige Portugal-Commi sie werd in 
Augustus opgeheven, maar vóór dien tüd had zij nog 
veel be ognes gehad. In Januari 1902 ontvingen we 
een bezoek van den vice-Voorzitter van het Comité te 
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Lissabon, die ons nog menigen wenk gaf ten opzichte 
van de beste wijze om de gevangP.nen in Portugal te 
helpen en te steunen. Wij hebben dien steun voort
durend geboden door middel van die Oommissie en 
zoowel van de onderwijzers, die onder die gevangenen 
werkten en met hunne kinderen schoolhielden,- waar
voor zij naar de mate onzer krachten, door onze Ver
eeniging werden voorzien van traktement en leermid
delen - als van particulieren, ontvingen wij hartelijke 
dankbetuigingen voor onze hulp. Waarlijk, zoo er ééne 
Oommissie is, die met voldoening op hare volbrachte 
taak mag terugzien, dan is het deze door ons ingestelde. 

In diezelfde maand kwam Ds BEIJER terug, deed 
verslag van zijne werkzaamheden en gaf ons den raad 
zoo spoedig mogelijk weer een predikant er heen te 
zenden. Daarover schreven we naar de daarvoor aan
gewezen Oommissie te Kaapstad, maar toen haar ant
woord wat lang uitbleef, namen wij zelve maar weer 
de noodige maatregelen. Ds STOFBERG, die vroeger te 
Johannesburg en elders in en buiten Transvaal gearbeid 
bad en nu eenigen tijd in Edinburg had gestudeerd, 
bood zich aan, om onder de gevangenen in Portugal 
te gaan werken. Ds STOFBERG had vooral vroeger 
zendingswerk onder de Kaffers verricht en was nu een 
poos te Edinburg geweest om de genee kunde te 
be tudeeren, welke studie hem dan in zijn zendingswerk 
van nut kon zijn. De vraag, waarom Ds. STOFBERG dan 
niet in Holland die wetenschap kwam opdoen, wordt 
beantwoord met de opmerking, dat onze wet op bet 
H. 0. dergelijke bijwoning en oefening niet toelaat. 
Ds. STOFBERG deed zich bij ons kennen, als een ernstig, 
geloovig man, werd ons zeer aanbevolen door den heer 
H . J. Louw, die hem van vroeger zeer van nabij kende 
en - wij aanvaardden zijn aanbod 13n zonden hem 
naar Portugal. Nu, we hebben alle reden om ons over 
die zending te verblijden. ZEerw. beeft met ijver, 
met takt, waar 't noodig was met uitoefening van tucht 
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daar ginds in de kampen gearbeid. Zoo nu en dan 
namen van ztjne correspondentie in "Voor de Boeren" op. 

Intusschen - in 't begin van Februari was Ds. 
STOFBERG vertrokkeu en in 't laatst van die maand 
ontvingen we uit Kaapstad bericht, dat de Cornmi~sie 
daar Ds. A. nu Torr had gezonden naar de gevangenen 
in Portugal. ·we hebben ons daarover niet bezorgd 
gemaakt. ln overleg met de beide predikanten werd 
het vele werk, dat in de vier kampen te doen wa , 
verdeeld en ze hebben in eenigheid des goestos zegenrijk 
gearbeid 

In het begin van Juli vertrokken de beide predikanten 
weer naar Z. Afrika ; langzamerhand volgden hen de 
gevangenen en liep ons werk in Portugal ten einde. 
Dat dit werk gewaardeerd werd, blijkt o. a. uit een 
schrijven van President Kruger aan ons Bestuur, waarin 
Z.ll.Ed. zijn bijzonderen dank uit preekt juist voor 
dezen tak van onzen arbeid. 

Gevangenen. 

Ook de gevangenen in Voor-Indië en op Ceylon, op 
de Bermuda':; en op St Helena werden door ons niet 
vergeten. 

De Directie van de Brakke Grond te Am terdam zou 
kunnen gewagen van zooveel kisteu met allerlei als 
dààr worden ingepakt en verzonden. On medelid, de 
heer TEJ,LIER beeft voor dezen arbeid vrjj wat tijd en 
moeite overgehad. aar de Bermuda' , zoowel al naar 
Portugal zonden we bijbels en p alm- en gezangboeken. 
En dat onze ' l519 pakje à~ pond tabak naar t. Helena 
v rr.onclcn, daar gcwaanlccrd werden - behom·eu we 
het nog te vcrzekeren? Indien mogelül·, zullen we 
achter dit verslag nog eene opgave plaat en van hetgeen 
door ons naar de gevangenen werd verzonden. 

In Maart bezocht ons D . ALBERTIJN, ons " ·cl bekend 
~mdat Î1ij nocger werkzaam wa op St. Helena. Jn 
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den laatsten tgd had ZEerw. gearbeid onderdegevangenen 
op de Bermuda's. Gaarne had bij gezien dat Os. STOFBERG 

hem ware opgevolgd. Wij verzekerden hem, dat, als 
de Engelsche regeering het toestond, tcij er geen be
zwaar in vonden om Ds. STOFBERG voor onze rekening 
naar de Bermuda's te zenden. 

Helaas, de aanvrage daartoe èn door Ds. ÁLBERTIJN 

èn door Os STOFBERG aan het \V ar-Office te Londen 
gedaan, werd kortweg afgewezen. :llen kende daar 
waarschijnlijk Ds. STOFBERG te goed in diens pro-Boer 
gezindh.eid. 

Algemeene Vergaderingen. 

In .Maart hielden we onze j>larvergaclering, en wc 
zonden een uitgebreid verslag daarvan aan onze leden. 

"\V e nemen dat ver::.lag hier niet op, maar herinneren 
er aan en verwijzen er naar, omdat het tot de ge
schiedenis van onze V ereeniging behoort en dus ook 
bg dit verslag kan ter sprake komen. 

De veranderde omstandigheden, ten gevolge van den 
vrede, noopten ons, om op 14 November cene buiten
gewone vergadering saam te roepen tot vast telling van 
onze gedragslijn. De resultaten van die vergadering 
werden aan onze leden meegedeeld in dezen vorm: 

Aan de Leden der Vereeniging 
"Het Christelijk Nationaal Boeren-Comité", 

Het Be tuur heeft de eer U te berichten, dat in de 
Buitengewone .Algemeene Vergadering, van 14 Novem· 
ber l.I., de volgende besluiten zijn genomen: 

a. De vcrgadering spreekt de wenschelijkheicl uit, 
dat het Bestuur, zoodra het tijd en gelegenheid 
daartoe gunstig acht, een gedelegeerde naar Zuid
Afrika zendt, met opdracht om ter plaatse te 
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onderzoeken hoc het onderwij ' door de V ereeni
ging kan worden ge -teund, boe de Holland che 
pers kan worden bevorderd, hoe noodlijdende 
kerken kunnen worden geholpen, boe weezen 
kunnen worden verzorgd, Of en zoo ja hoe ban· 
dels- en nijverheid betrekkineren kunn('n worden 
aangeknoopt en vcrder ter opname van alle zaken, 
die het Be tuur voor de Yerceuigincr en haar 
werk in Zuid-Afdka van belang zal achten. 

b. In afwachting van de zending van een gedele
geerde steune de V ereenigincr reeds nu het 
Holland eh onderwijs door: a. oe taande Holland
scha cholen finantieël te steunen, b. in Zuid-Afrika 
gebleven onderwijzer bij te taan met creld en 
boeken, c. op te richten cholen voor Holland eh 
onderwijs zoo mogelijk hulp te verleenen, d. uit
zending van Hollandscbe onderwijzert:i en opleidincr 
van onderwijzer voor Zuid-Afrika. 

c. De V ereeniging teunc de Holland che Per · om 
te beginnen het Kerkblad vnn D '· Lro.· CACHET 
te Burger dorp. 

d. De V ereeniging plaatse voor hare rekening weezen 
in Chri telijke gezinnen. b. v. van Chri telijke 
onderwijzers, die zich daartoe leenen en daartoe 
de ge ·chiktheid bezitten . 

V erdet· werd nog be proken de moerel ijkbeid om de 
Kaapsche Rebellen en de Hollander~, die door den 
oorlog Yan alle beroofd zijn, zoo mo"'elijk te teunen. 
De Vereeniging bc loot tot dien steun en liet de uit
voering aan het Be8tuur over. 

Eindelijk werd met algomeene Rtcmmen e\ neen. 
besloten zoo spo dig mogelUk "'e.'chikte I ctuur naar 
ver'chillcnde plaat en \·an Zuid-Afrika t vcrz ndcn. 

Het :ae tuur brengt een en ander t('r kcnnL van led n 
en afdeeling oe turen en dat "el: 
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1°. opdat bovenstaande zaken, nl. onderwijs, pers, 
weezenverzorging, steun aan Rebellen en IIollanders, 
en lectuur, in de vergaderingen der afdeelingen zouden 
worden besproken; 

2°. opdat allen zich beijveren om het Be~tuur in 
staat te stellen aan de besluiten uitvoering te geven. 

Immers, tot een en ander is geld, veel geld noodig 
en het valt niet te ontkennen, dat in den Iaatsten tijd 
door allerlei collecten de gelden in de kas der Ver
eeniging niet meer zoo overvloeiden als voorheen. 

In de laatste Be tuur vergadering deelde de Penning
meester mede dat er, behalve YOor bijzondere doeleinden, 
niet veel meer in ka wa . 

Hot Bestuur doet een beroep op allen, die het wèl 
meenen met onze V creeniging en ons werk, opdat niet 
alleen bet ledental toeneme, maar ook \'OOr bovenstaande 
zaken allen helpen om die tot uitvoering te brengeiL 
Groote en kleine gaven worden ten spoedigste inge
wacht bij den Penningmeester. 

~I en bedenke dat de V ereeniging niets ontvangt uit 
het fonds door de Generaals gevormd en dat z!j op 
haar terrein (dat van de kerken en de Christelijke 
school) een zeer ruim arbeidsveld vindt. Wat geschikte 
lectuur betreft, nl. preeken, godsdienstige werken, ge
schiedenis en leesboeken voor de scholen, in é0n woord 
lectuur zooals wij ze voor Christelijke bibliotheken, voor 
onze gezinnen en scholen óók zouden wensellen -
deze kan gezonden worden aan het adres van het be
stuurslid den Heer Jon. D. W. TELLIER, Bralcke Grollcl, 
Amsterdam. 

Het Bestuur voornoemd: 

H. BIJLEVEI,D, Voo1·zitter. 
J . 0. HEESTERMAN. Secretaris. 
F. J. U. THE[JSE, Penningmeester, 

Keizer gracht 752. 

Wij z!jn aan het einde van ons Ver lag. On rest 
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nog den hartelijken dank van het Bestuur te brengen 
aan allen, die ons steunden of op eenigerlei wijze wat 
goeds deden voor onze V ereeniging. Aan de ecreta.
ri sen V!'n onze Afdeeliugen verzoeken wij, om met 
hunne ons bekende welwillendheid en ijver te blijven 
helpen; met niet minderen aandrang richten wij dat 
verzoek tot de Penningmeesters. 

We zijn er van overtuigd, hoe moeielijk het in deze 
dagen is om ons volk warm te houden voor de zaak 
van Z.-Afrika. Maar laat ons volharden· wij meenen 
dat onze V ereaniging nog een choone, maar moeielijke 
taak heeft te vervullen. 

Zij er dan onder ons toewijding, ijver, zelfopoffering 
en blijvo ons gebed opgaan tot d s Reeren troon: 
Laat uw vriendelijk aan cbjjn over on lichten en wee 
on genadig! 

Het Besfu11r 
der Vereeniging "Het Cltr. Nat. Boeren-Comité", 

H. BIJLEVELD, Voorzitter 
Joa. D. W. TELLIER, Waart~. Secretari . 
F. J. D. THEIJSE, Penni11gmeester. 
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Vereeniging 
"HET CHRISTELIJK NATIONliL BOEREN-COMITÉ". 

Staat van Ontvangsten en Uitgaven en 
Balans, loopende van 1 Januari tot 31 
December 1902. 

Op 1 Januari werden de boeken geopend met: 
Contanten in kas . . f 9516.47~ 
uitstaande prolongaties 35445.61 
verstrekte voorschotten 210.-

---- f 45172.08~ 
Bestemd als volgt : 

Voor kleedingfonds 
vrouwenkampen 
A!rikaausch Tehuis 

f 40 .6H 
" 2 239.36 

weduwen en weezen der Boeren • 
achtergebleven betrekkingen 
runajuba-fonds . . 
weduwe Broeksma 
Broeksma-fonds . . 
algemeene belangen 

37 .06 
2877.83 
535.57~ 

7.20 
3.60 

740.75~ 

11981.06 
---- " 45172.08! 

ONTVANG TEN. 

Tolaal aldo bij de opening der boeken op 1 Jan. 190:2 
Aan Afrikaansch Tehuis . 

algemeene belangen . 
Broeksma-fonds 
weduwe Broeksma 
contributiën . . . 

. . 
f 45172.08~ 

2098.76 
291:53.39 

30.25 
64.36~ 

5575.32~ 

1633.06~ 

2914. 8':1~ 

interest-rekening . 
krijgsgevangenen in Portugal . 
krijg gevangenen op t. Helena, Ceylon etc. • 52.61 

5631.54 
956.92 

2500.-

vrouwenkampen • . . . . . 
weduwen en weezen der Boeren 
repatrieerkosten . 
Kaap chc rebell n. . . • . . 36.03 

f 176119.16~ 
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U I TU A V EN. 

l'••r acblcrgebleveu belrekkingen van onderwijzer· 
ad vertentien 
Afrikaansch Telmis . 
algemeene belangen . 
algemeene onkosten . 
weduwe Broeksma . 
diver'e ondersteuningen. 
drukwerk. . . . . . 
ex pl. weekblad • Voor de Boeren" . 
·kJeedlngfond,; . . . . . . . . 
kr[jno,geYangen in Portugal 
kr[jg,;gevangenen op 'L Helena, Ceylon etc. 
meetingkus ten, zaalhuur elt .. 
onderw[jzers in Zuid·Afi·ika 
nouwenkampen 
Bureaukosten . . . 
repalriePrkosten . . 
onderhoud Afrikaner~ 
zendingen naar Zuid-Afrika 

Batig Saldo . . . 

f 50.-
()91-.10 

15873.22! 
t43a.oliz 

28.72 
200.-

1010.S:J 
12 '8.59 
3170.51 
271.15 

3005.20 
ï57.94 
61.55 

()09.78 
114302.09 

21 .252 
2200.-
235.0. 

27' .67 
27 7.39 

f 1761HUH~ 

BALANS op Ult0 December 1902. 

Aan l'rolongatie-Rekeniug . 

" Kas ·a-Rekening . . . 
• ver~trekte voorscholleu. 

I' er ;u;hlE'rgehleven betrekkingen va u onderwijzer·. 
" algemcene belangen . . . 

Br••cksn1a-fonds 
• wc duw 'll en weezen der llo ren 

repalricerko:;Lcn . 
• Kaapschc Rebellen . . . . . 

r 2aooo.
t477.39 
410.-

f 278 7.39 

f 4 5.57~ 
22460.03 

771.00! 
3 3.f .. 75 
300.-
36.03 

f 27 '7.39 
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A F D E EL I N G E N. 

,\.alten • 
. \.lmelo. Ds. P. A. Veeuhuizen, l'oorzill..r i 11. (ieerlm::~. Sr·cr. i 

U. Pethlemnr~. l't·IIJIÎIIfl''te''sler . 

. \tusterdam. H. ~clmlll'. Voor:illl'r; (i .• 1. 1a11 Zalllt'll, s,·crdtrri.•; 

U. ue \\'in[PI. l't•IIJIÎIIffi!IPeslt•r. 

\.Jleldooru. E. ll amslra, Voor::i/1• ~"i .\. Houlluu·P~ler. Sn·rtfoi'Î.~i 

\\ . dl' \ ries, l 'eonillf/'lll't'"'er . 

. \.ruhem. P. '"· van Ro~~em, J 'our=illa i .1. W. )fekkin::, ,..,·,.,., .. ; 
:.'\. .1. .\ . C:. ~wellengrebel. }',. Jwin!JIIII'C<Jit•r. 

Llaamhruggt•. 
IHei-.wijk. o~. ll. H . .'. tehor;r. I'Ofll'::illa; 1'. !-!ander~ . ...,.,.,.,.d"l'tMj 

E . .Maau, l 'I'J•ni!I!JIIIel'-•lt•J'. 

BtHl!'J\'I'Il\('11 • . J. Hrruk,Jaar, Voor iti•T; .1. r. \ ud!l .Jz., • ·,.,.,.,; 
\\ . TurkPnbuq.; . l't·Jutiii!JIIII'<'·'l''r. 

Hridle. D. :O: mallegan:.:e, J'oor::ittrr i !:. ll . van H[j. ,o.,'ar.-1'1'1111. 

nu-.~um. 11. ·'· \. K •rkhul', VuuJ':ÏIIt'l'j ·'· t:. V. IJuorn, ,','1'1 '1'1/rtri. j 
l'rcule 8. 1 . tl. Poll, I'e!lnintJIIII'I'-'Irri'.<St'. 

Hrork op f,an~rtHiij k. . ., Vuur::il/1·1ï .1. Dirkmaat \\'z., 
Set'l'elai'ÏI!j . ., l 'tllllintfllll't'-'ltr. 

Charloi~. u~. J. F. de Klerk. l 'oor ::ittu; :-:. :-:t•·mcrcliu;r, SnT.; 

o~ . :-:. l'o"lllla, Pt'ltiiÏII!JIII('I':Sier. 

Do . bnr~. H. W. Fcluerhof, T'oor ::ilter; .l. 0. :.\leijcrink, i:JI'cr.i 

., l'I'III! ÏII[JIIIee.•ter. 

Drachten. A. Bruin· :-;Jol, l 'oor::iltui U:<. D. J. Ari,-, Sl·creiiii'Ï<Ji 

) I. .Keunin!!, l't'tlltiii!JIIII'elfieJ' 

Derenter. . ., J' oor::iltl't'j u~. 1' .. J. .fon!!hloed, "!'CI'dan':< •· 

., Pt>tltLÏIIgllleesta. 

l 'erwt•rd • .K. :-;traal,.ma, l'oor::ill,'l'j H. 11. Beute, • ·f,·r dari"; 
R. J. Boer-,;ma, l'etlltÏII!JIIII'I'.~il't'. 

Haa t en Ferwoutle. u,.. ~. u. :-;~han~, Voor=ilta; .1. Th . .Kuc
hru:;;!t', 'arda ri.'i K. Hein~, Pnuti''!J"'t't'. ·Iu. 

Gaa terland en Sloten. 11. Bakk~:r, Vuut·::itl1·r; U,;. J. \\'illem~c, 
'cl.'rc/ar i ·; . ., l'nltiÏti!JIIIt't'sltr. 

(-tanw en Om treken. W. A. :.\Iac Pher ·on, Vuur::ifll'l'j 1'. Uruc· 
nevèlu, • ·rcrdu ris; :::; .• J. t;erbraudy, l hiiiÎti!JIIII't'-'ltt'. 

' (üavenha e. A . .'.Talm a, Vuor::i[luï • •• Franck n, Secr•·fa,·t\; 

A. F. ~ederbragt, Pmnittgmee let·. 
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·~ f:ntveuzntt<l<'. A. H. Y. Minnen, Voor::itil'lï J. Yun Den'JÜI'r, 
.'ilCrl'iari.<; J. \' .. ïcu11 kerk llz .. l't'IWÏII!/"',.,.8/t'l'. 

(h"oniugen. . ., l'om·:illr·l'j .\. Zijl•4ra . . 'ir·crdtii'Î'; 

•• PI'IIJ1ÎIIgii/C('8/I'/', 

llaarlem <'ll Om~trekl'll. W. Rh.mulda, l'oor:il/r·r; 11. )1. .1. \all 

LPJlll('p, 'r·r'J'clari.<; H. Baas, PemJÎtlgowi'SII'I'. 

JleU<'IIlCen. P. A. ~milde, J·oor::.iff,.r; ~.A. ~mil<le, ·"·rrrdtu·i~; 

B. Looyt•n::ra Rzn., Pt•nnillff/111'1'-'lt·r. 

IIPJJI('lnm e.a. 1:. Hn11111a. Voor:i/lu·; .1. Klünstra. ,'.cnl11ri 'j 
11 . K nip<'r, l't·nllitlffiiii'I'Sit·r. 

11 il \'('J'~um. .1. Valk, l'oon:illl'r; (~. ,J. Boer · .. Jr.. Sn·,·, lar i~; 
:-1 . Kuip<·r Hz., p,.,",i,lfflll<'e~f,., .. 

lloont. ll. Zanlinl!e, l'ti(JJ'::ÏIII'I'j L. H. lloPk ·tra, ·"''l'l'<·luri·; 

L. Liu<h•huom, PeJ!IIÎII!JIIII'I'·'fl'l'. 

KlmulN·t •. J. I>. v. 1!. \'c)d .. n. l'oo,·:illt'l'j Th .• \. .1. ZiE'il~e" •I•'" 
Pl:mt .. ~. ,...,·,.rrl'fa ri.~ i C:. .\. v. Drin11 lll'lc>n. l't·IIIIÎtlfl'''ee.,f,., .. 

Kollum. IJ. ,J. lloog-eboolll, l't"''·:ill•''ï .1. de .lal!cr Tz., • ,.,.,.,; 
h: . L..ttiu~ra. J', rii/Ïilfl""'''·''''r. 

Kontlnm e.a. (i . lT . . 1. Tromp, l'ttOI ' ~i/111'; ,\, 11. \',!lijk, S1 r~ ·.; 

A. D\jkstra. 1\ t111ÎII!JIIIl'l'.<ii'J'. 
LI'I'IIW:H'Il!'n. IJ~ . Jl. ti. Wa~cn:-tar. J'oor:il/,·r; .Jitr. :\Ir. C. t:. 

\. rnn .\~eh \all "'ii•·k. •"''l'l'l'lori i l.I. Tii><ma. l'uiiiÏII!f/11. 

J.ochc>m en om~trc>ki.'JJ • • \.Ph. ~cltaal'~llla. l'IIOI"Ifll'l'; lT. Onn<>l, 
,'ii'I'J'd(IJ'Î.<; • ., ]'t·IJIIÎtlfflllt'l'-'fl ' /', 

:U:lkkum. ll~ .• 1. dt• \ï-~Pr, l'oor:ifi''Ï llr . .\. KuypN .Jr., Su·,·.; 
\Y. Maa.;. p,.,",;"!f""'''8llr. 

)[hlllc>liJnt·g. . ., Troot·::.; )[ j. B. Bre<>llaarl, s,.,·rtlur,·sst•; 

.. J'I'JIIIÎII!fllll'l'-'/1'/', 

Jl oh•JJ:t:ll'~g'l':taf c. a. 1'. !'rui-. T'oor::.ilfu'j ll-. J. Ir. 1\ocr-, 
...,,.,.,.,tori.·-PewtÏIIff"'e, .. ,,,.,., 

~~ olk wt•t·um. .Jan 'iht•JJtn. l'oor::i/1,.,.,. \\". T. de Hmulc, St'CI'.; 
)l. .1. Zeltlenru.;t. i'l'lltiÎIIff"'''l'·'trr. 

)[on~h·t·. T. !\ram r. T'oor::.iflt'l'j .\. I'Ull cl1·r Kooij . • 'wtrdoris; 

.]. van I lam .1. \z .. l'rllllillff'"c"~lfl' . 
.Xa:thh ijk. J) ... 1\.. Troo-1. l'oor::illrr; A. \. 1. cl. Put'!. ,...,'t•'l'llttt'is; 

)1. c)l' ZI'I'UW. p,.,lllÎtlffllll't's/11' . 

. ïjlnJJII. .1. L Ticltclaar, I'111JJ':itlu'j \\". "traab111a. • ·, rn ta ri:<; 

.\.. \l\11 \'('CJI. l'u!llill[/llllt'~/11', 

Ooit ('JJSJllant. .1. \' em t•U. J' oor::ilf"'Ï \\' .. ]. !Jonker-Jout, Scrr.; 
C. Braher Kz .. ]', JlnÏII!f/111'1 ·t,·r. 

()o~thl'lll l'. u. B. B. (;unJJiw•. Voo,··itf, l'j 1'. Kooptuan-, • trr i 
\\'. I:. ltron•bma l'u1n Îllf/11111 .,f,·r. 

ÜJIJH'llhlliZ('tJ·(ÏhH•IlingcJ'g':l. n. 1!. \' all Ka~tPel. T'ltl/t'::ilfu'j 

A. ,Jcllt•llJ:\, • 'n'l'l'iari~; 11. de ÜH'' .\z .. 11-illlh!foltP. ll'r. 
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Oudega·Nijega. P .• •. Pilaar, T'unl":., O!Hk;:rn; C .. Tan-c. St a .. 
OudPga; K. Bo~rna, i't'llningot., \'ij ega. 

Rotter(lam. P. A. E. ::'ille1i~ ::'milt, Vour:illrl' i P. \\'. Blil'k, 

Serl'lffari::: i C. Kt>rkhof, J',.nllillfflllt'l'-'il'r. 
Rij . oord. G. l'tft>ima, l'ool':ilfl'l'i :\l. d" Knul, s,.,.,·tluris; .1. :\1. 

van Ne C:z .. Ft•nninynlt'eslel'. 

Ridderkerk. . ., Voor:iflt·r i [J. :-; ':ut Lint, t'I'J'I'iori.,; 

., Pnttdtlffillt•e.~lt'l'. 

SHOO..,kerke. H. J. VPr~lui~. T'oo,·:illt•r; 1'. Ton .Jr ... ·,cn·ltt'i.<; 

J. VadPr. Fenllinynll·t•Sit·r. 
rtrr cllt. D,-. P. J. W. Klaarhanlt'r. 1'oor:illtr,· W .. 1. ll. r. llijk, 

ecrt'ial'i.• i 11. te \\'inkel, f'ellni••!J"'fl' ft•t'. 

Vlaanliugen. H. ,J. .Tamc,;, Vooi':.-St'l'r.i \\". ~l<'<lcr,, ll',mi,lff'"· 

Vli <~s iugen. . ., Vnol':iltt'l'; C. G. B:wrl, Sn·,·da ri.<; 

G. Guillaumt', Pent!ÏII!JIIIt't'sler. 

Vor(len. J. M. Brants, l"oor::illt'lï ,\, F. r BrnHlltiPlen, ·"''/'('/',; 
D,. A. J. Tenkink. J>e,wiii!Jitlrt·.<lt•J'. 

'Va.senaar. J. G. Klomp, J'oor:iftt'l'i ::'. v. tl. ::'lo<'l. • 't•I'J'dm·i.~; 

D. J. Rotteval, J>nuliii!Jn'''''·''''''· 
'Vatrrgraafsmerr. . .. l'oor:i/l,·ri .J. d .. llo<'r, ,o..,·,.,.J'I'iuri.~; 

.. Fen1 ÎII!JIIII't'~ler. 
'vr~t·TCI'..,cltelling. c;.. \'o,-•Pr•, l'ool'::ilf,.,. i 11. .]. Bluctn, St'rl".; 

P. Kat. l't:ollinyn,ee.,ft·t·. 

W Ollltn(•l.... IT. P. Olwnnau, l 'oor:ittu·; .J. ,J. :\t••i.icr, S,·l'rdn ri:<; 

F. v. d. Bo,, l'eniiÏII!JIIIl't'·'f''r. 

WondseJHl r. a. 1'. ~. Rnlllll'r, T'oorzitt,r; ~. 1. tl. Blïllf. 81'1'1'.,· 
D. L. Tromp, PuwÎilfJIIIrt•sll'r . 

" ' orkum. D~ . H. Vi~ser, l'oor:iltt'ri B. ~. Pükr"n'~• ,..,,.,·rr•lrtris; 

G. uo~ma. l'l'llnÎIIfJIIII'I'S/1'1'. 
Z:taJI(lam. .}. \Vin<lhoUIH~r. Voor::ilft·r; Il. T:\ruüv•·r·. • 't•rrdrtri.<; 

D. Brreuwer ,Jz .. Pt·llnÎII!JIIIt't'8lt•r. 

Zrgveld. D. Y. In~en, Voor:iller i ,J. Yllll Lokhor-t. , 't'<'l'l'lori.<; 

J. B. >. u. Wind. Pt·luiÏii!JIIIt't'-'ler. 

Zei t. L. ~chuuriJe•·•!n•· Boeüe. V'Jor:.itll'l'i .J. Yan z., 11 t,. 11 • 

St·crefal'is; Jonkn-.. J. 1 an A~1'11 van \\'ü•·k, ]',•u,,;,,!l""'' ,,,.,. "''· 

Zwijndrecht. G. Blok, l'oo1·:.; 1'. Hoop, s,.,.r; • .. p,. 1111 • 

Het totaal aantal Lt•u•·n h<'tlma::t llian' 1111;!<'\'t'Pl' 5500 
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