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V 0 0 R REDE. 

·wat is het Chri telijk X ationaal Boeren-Comité? Wat 
is zijn doel? Boe werkt het? 

Deze vragen kwamen in allerlei >orm en Yan Yelerlei 
zijlJen tot on . 

Wij besloten daarop eenig zin uitvoerig te antwoorden, 
ten eerste omdat r.ij, die ons teunden, er recht op hebben 
te weten wat wij deden; ten tweetie opdat zij, die no<r 
met hunne hulp van verre bleven taan, in onze verant
woOt·ding reden zouden vinden, om nader te komen en te 
helpen. 

Bet Comité bedoelt allereerst hulp te verleerren aan onze 
lüaende en sb·ljdentle broeders daargind' en aan hunne 
betrekkingen zoowel in Zuid-Afrika al· bier; het wen ebt 
rondom zich te verPeni<Ten allen, die, tot het belijdend Jee! 
onzer natie behoorende, ympatnie gevoelen voor den trijd 
daargind. ge treden, (\mdat clie trijet onze he..,.insf:len raakt, 
omdat die strijd gaat om het behoml Yan het oml-Hol
land eh, geloovig element in de beide Rei u blieken. 

\Yij tlroegen aan een onzer leden - den heer lt 0. 
V erweijck - op, in een eenig zin uitvoerig verslag mede
deeling van onze werkzaamheden te doen. 



Moge dit boek ke er toe bijdragen om on te terken 
in het geloof dat Hij, die recht is in al zijn weg en werk? 
ook zeker op zijn tijd en op zijne wijze het recht zal 
doen zegevieren; om in ons te verlevendigen de hoop op 
een spoedigen, gnnstigen vrede voor de beide Republieken
Wij vragen daarom: helpt ons! steunt ons! telt on in. 
staat om - kan het wezen - velen tot hulp en troost te 
zijn, die door dezen gruwelijken oorlog van alles zijn 
beroofd! 
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P.J. W. WELLEN lEK. 
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Het Christelijk Nationaal Boeren"Comité. 

HOOI<'D"TUK I. 

Zijn ontstaan . 

.. 
11 October 1899. 
Geen Nederlander, die dezen dag vergeet. 
Reeds lang was in aller hart het vraag tuk brandende, 

of de oorlog tu schen de beide Zuidafrikaan che Republie
ken, Transvaal en Vrij taat, aan de eeneen Engeland aan 
de andere zijde zou uitbreken. 

Van de grieven der " itlander " hadden we al meer 
dan genoeg vernomen; ze waren immer door den schande
lijken rooftocht van .Jame on wereldberucht geworden. Wij 
wi ten nu precies boe het altijd .(J'rootmoedige" Engelancl 
l"lechts "recht" zocht voor zijn verdrukte zonen, die in en om 
Johanne burg het goud haalden uit den Tran ·vaal. chen 
grond; met dat goud allerlei aan lagen t l)'en de Repu
bliek betaalden en die meenden dat er een ~oort van 
onge chreveu recht be ·tond, vol eren: hetwelk boven elkcn 
bodem, die O'OUtl of diamant •n bcvatt , de Engel che vla<Y 
wapperen moest. 

\Vlj wisten ho rrnger en ZtJU (J'etrouwen waren 
l 
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getergd; hoe allerlei vonden door de Engelsche RegeePing 
waren gezocht om de kleine Republieken te gronde te 
richten, en hoe eindelijk de Conferentie te Bloemfontein 
was gehouden, waar de Britsche .Hooge Commi3 aris," 
Sir Alfred Milluer, eischen stelde, die bedoelden Transvaal 
zekerlijk zonder slag of stoot in Eugelsche handen te brengen. 

Wij wisten, dat Krüger zóóveel had toegegeven, dat 
menigeen dacht: nu gaat de grijze President toch waar
lijk àl te ver; maar uiets hielp ; en onderwijl zond Enge
land soldaten en kanonnen naar de grenzen der Republiek, 
om het duidelijk te maken, dat Krüger Transvaal aan de 
Engelsche macht overgeven moe t ; of anders . . . 

Wij wisten, dat de Engelsehen om het kiesrecht van 
de Uitlanders niets hoegenaamd gaven; dat het alleen 
om het goud van den .Rand" wa te doen; dat Cham
berlain in bond met Rhodes, als een andere Achab, de 
blikken had gewend naar den wijngaard van den Trans
vaalseben Naboth, en dat er niet meer behoefde gezocht 
te worden naar de Belialsmannen, die den modernen A.chab 
van dienst wilden zijn. 

Hoe in ons vaderland bij deze dingen aller hart kookte 
van verontwaardiging! 

Immers, daar ginds aan de andere zijde van de V aal 
en de Oranjerivier woonde een volk, dat de oud-Hollandsche 
kleuren in zijn dundoek ontplooide; dat de Hollandsche 
taal sprak ; dat in den Hollandsehen Bijbel kracht en 
troost vond bij het betreden van zijn moeilijk pad; en 
dat in de Hollandsche sprake zijn Psalmen opzong naar 
omhoog als de tolken van wat gloeide in hun ziel. 

Daar leefde het kloeke nageslacht van de Boeren, een 
volk, welks lijdensgeschiedenis nu twee en een halve eeuw 
omvat; altijd gejaagd, beurtelings door de Engelsehen en 
door de Kaffers, altijd verraden, geplaagd, gemarteld. 

De herinnering aan den vrijheidsoorlog, die in 1881 
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lJ li t werd met de chitterende overwinning op olley, 
<le A majubadag, leefde 1100' ver eh in on aller hart; 
van toen af waren altijd meer zonen van on volk naar 
(1iud 'Che landen heen getrokken; en wie nu dan ook van 
Tran vaal spreekt, 'chünt te prekeu over een deel van ons 
-eigen y aderland j want onze zonen, onze vrienden, onze 
broeders zijn daarheen geeraan en hebben zich aange loten bij 
h •t held molk der Boeren; hebben dat volk lief trekreeren; 
dat tweede vaderland leeren beminnen ; en alwo zijn de 
banden, die de Holland che Hepublieken in Afrika en 
h t oude X derland ~amenbinden nauwer toerrehaald. 

ledere terginrr van de Encrel·chen tegen Tran-vaal 
sloeO' dan ook een W(lnde in ons hart: elke onaerechtirre 
daad tegen onze broeder daargind deed on pijn; de 
klauw ·lao- van den Brit chen luipaard naar den vrijen 
grond van tle Holland che Republieken deed ons het bloed 
naar het gelaat vlie<ren: en de duizenden en tiPnduizenden 
Engelsche .-oldaten bedreio-den niet ]echt de landen over 
de Oranjerivier en de Yaal maar het wa al 'Of ze oprukten 
naar de oever' van chelde, Iaa en Rijn. 

Van den kreet vol verontwaardiaing, die , chalde over 
de beraen van Zuid- Afrika, 1verd hier de echo honderd 
malen weerkaat t; er wa \'OOr on bewu tzijn schier geen 
verschil meer tu schen daar en hier; uit het hart van 
iecleren .... ~ ederlander, die nou boog voor den Heere zijnen 
God, klom de bede omhoog: of God der Boeren kracht, hun 
..,chut ·heer en Rot' teen mocht zijn; het was al in de darren 
van den zee lag bij Kijkduin toen de bevalkina neerknielde 
<Jlll te bidden voor de over winning van ' land vloot. 

Zóó, met dat rrevoel in aller hor t, kwam tot on de 
tijding dat de Trau vaal che en V rij taatsche Reaeerinaen 
aan Enereland den ei eh hadden ge teld : op elf 0 ct oh er, 
de. avo n d s te ze u r e, uw t r o pen van o u ze 
crr uzen terurr, of oorlog. 
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In aller hart rees een bede op. 
Met gespannen verwachting werden de tijdingen verbeid~ 
Zou het oorlog wezen ? 
Twaalf October kwam. 
En de vlugge telegraaf meldde ons, dat een Boeren

macht onder Jouhert de Natalsche Bergen over trok; dat. 
Mafeking en Kimberley door de Boeren werden bedreigd, 
en clat de oorlog met al zijn verschrikkingen was uitgebroken. 

Met angst verbPidde men de berichten van overzee. 
Een gepantserde trein, zoo werd gemeld, was in de 

buurt van V rijburg door de Boeren vernield . . . een 
trilling van vreugd liep door het gansche land. 

Doch toen kwamen andere berichten. 
Bij Mafeking zouden de Engelsehen de Boeren gelokt. 

hebben op een ondermijnden bodem, en, 1500 Boeren 
waren in de lucht gevlogen. 

Het gevecht bij Glencoe was noodlottig voor de Boeren 
afcreloopen ; ze waren ge lacht. 

Da treurige naam Elandslaayte werd genoemd. 
En de nog treuriger bijzonderheden zeiden ons, dat 

dáár het Hollandercorps m het vuur wa geweest, en 
zwaar geleden had. 

De naam van den door de Engel che lansiers vermom·
den De Jonge werd met eerbied uiteresproken; de helden
dood van den daar ge neuvelden 0Jsler werd betreurd; 
men vernam hoe de jeugdige Pieter 1lloora daar zijnlevenliet; 
rouw en verslagenheid vervulden aller hart; we waren 
onder diepe smart neergebogen; de blik werd naar hoven 
gericht en de verzuchting ree' uit het diepste der ziele: 
o, God sta onze mannnenbroeders bij 

Het was in die dagen, dat een der warme Boeren
vrienden in Amsterdam, de heer P. J. W. Wellensiek, 
zich tot den heer H . Bijlevelel - wiens zoon ge\vond 
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op het slagveld van Eland. laagte door de Engel8chen 
werd gevangen genomen - wendJe men de vraag : kunnen 
wij niets voor clie Boeren doen ? 

In die dagen ook, dat de heer J. C. 1\ ei. z Jr overlegde 
met den heer Jh. Yan Over teeg, of er dan niet voor onze 
broeders in Zuid -Afrika te verrichten was. 

{en morst zich uitspreken . 
Het hart \vas tot berstens toe gevuld; de mart. die 

allen aangreep, wilde zich uiten. 
En zoo werd be ' loten een .·amenkom:;t Yan gee her

wanten bijeen te roepen in de groote zaal van Fra:;cali; 
dat zouden, omdat tot die meetincr be loten werd door 
vrienden, die allen be. tuursleden waren van Sederland 
en Oranje, de leden van die Kiesvereeniging zijn met 
hunne crezinnen. 

Tot het nemen van dit be luit werd meegewerkt door 
de heeren 1/. BijleLeld, Dr. Joh. C. Brem, 11. JIJ. Derrksm 
11. J. Emous, Jb. 1.:an Ot:ersteeg, D . J. C. ikkel, J. C. 
Weis.:; Jr. en P. J. ll'. Weltrnsiek, die dns den eigen

lijken stoot gaven aan de geboorte van het Chri:-telijk 
Jationaal Boeren-Comité. 

Men besloot voor de beraamde samenkomst al. preker~ 

uit te noodicren de beeren H. J . Emous en Ds. J . C. 
ikkel, en daarmeê wa.· alle. erereed \"OOr bet houden 

der eer te :Meeting. 



HOOFDSTUK JI. 

De eerste Meeting en haar gevolgen. 

Dat er met de Boeren door de Amsterdammers werd 
meêgeleden, bleek uit de meer dan gevulde bedehuizen, 
waarin de dichte chare zich verdrong bij de ure des 
gebeds, die haar samenriep op den laat ten van Wijnmaand. 

De verwachting dat de samenkomst in Fra!$cati door 
vele honderden bezocht zou worden, wa waarlijk niet 
ongegrond. 

Donderdag, 2 November, des aYonds te 8 ure, waren 
de geestverwanten der oproepers bescheiden. 

Reeds te 61/ 2 uur opende men de zaal deuren, en uam 
een uitgelezen schaar van Uommissarissen van Orde haar 
stellingen in, om een goeden gang van zaken te verzekeren. 

Hun taak was spoedig afgeloopen, want te zeven uur 
was er geen plaats meer b bekomen. 

Men verdrong zich letterlijk in de crangen en doorloopen; 
de trappen waren gevuld, nergens kon men iemand meer 
bergen, terwijl een breede schare op de straat met ongeduld 
bleef hopen om nog te worden binnengelaten. 

Dien avond zal, wie binnen kon komen, niet licht 
vergeten. 
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Dat krachtig gezan(J': 
,De Heer zal op. taan tot den trijd'' 

rloor de instrumenten van ofi Deo Gloria -- de trouwe 
meêhelp. ter in al onze meetincr · - be(J'eleid, hoe greep 
het aan met macht, en hoe warm temde cle meni(J'te in 
met bet crebed van den Voorzitter, den beer 11. Bijleveld, 
clie in zjjn klo k en waardig welkom. twoord de O'edacbten 
leidde naar den ongelijken trijd, di op de hoo<Yvlakt n 
van 1 Ta tal werd gevoerd. Zijn woord wekte (J'ee -tdrift 
gloeiende gee. tdrift, en z waren hartelijk O'emeencl de 
warme toejuichingen, die de Yoorzitter voor Krüger, teijn 
en Jouhert uitlokte. 

faar het i niet on doel terug te komen op de uit
voerigE> courantenversla(J' n, die van <leze ver<Yadering 
<Yecr ven zijn; we zijn noa teed · b zig aan de aeboorte
ge -chiedeni van ons Chri t lijk ..1. T ationaal Boeren- 'omité, 
en lterin11eren lecht aan wat in die ~ T ovemb rdacren van 
het vori(J'e jaar is cre:chied . 

.._Ta den heer Bijlevelel ·prak de heer //. J. Emou die met 
zijn cherpe conclu iën diep in het hart der verO"aderinO' 
het be ef plantte van het chreiend onrecht, waartoe 
Engeland roekeloo de hand had uitae.'token . 

..1. Ta hem voerde Ds. J. C. ikkel het woord. Hij eh etste den 
trijd der Boeren, en deed h t m t bezieling en gloed. Aan 

zijn lippen ook hingen de hoorder', die niet luisteren moê 
werden, en ze juichten uit het diep t hunner ziel de vuri(J' 
wen:cheu toe, di voor het heil der trjjdende Republieken 
werden uitgesproken. 

Dat d breede har~> h rinnerd werd aan nze ei(J'en 
glorierUke hi torie ; aan de ban(J'e daO"en van weleer toen 
God de H ere zoo meni<Ymaal wond re uitkomst ge chonken 
had, verwondert niemand: en i der begrijpt welk een warm 
vertrouwen werd neercre]eO'd in h t zinaen van: Eèn va ·te 
bttrcht i~ on;e God, en met welk een heilige gee:-.tdrift 
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werd aangeheven : 
Mijn chilt ende Betrouwen 
Sijt Ghij, o Godt miin Heer. 

Het was een schoone avond; heerlijk is de herinnering 
aan deze samenkomst ; er was één gevoel in allen van 
warme, oprechte liefde voor het strijdende volk van de 
beide Republieken. 

Onderwijl deze waarlijk verheffende samenkomst in 
Frascati werd gehouden, gebeurde er op niet verren af
stand iets, dat in een verslag als dit ook niet mag worden 
vergeten. 

Zooals wij boven mededeelden tonden voor de deur 
van Frascali honderden te wachten, die vergeefs hoopten 
op een plaatsje in de zaal. 

·Onder hen, die probeerden binnen te komen, waren er 
verschillenden, die het denkbeeld Yormden op eigen gele
genheid een meeting te gaan houden. Dichtbij wa het 
ruime lokaal van elP. Maat chappij voor den 1Y erkenden 
Stand; dat was misschien wel te huren; de vraag wa 
maar, wie zou spreken en de leiding op zich nemen. 

Tot die taak werd onder de hand, na eenig aarzelen, 
de heer R. C. Verwe~'clc bereid gevonden, en weldra waren 
eenige heeren op weg naar den Werkenden Stand, om het 
lokaal te huren en Ïn gereedheid te doen brengen. 

Dat wa spoedig in orde. 
Rondom de heer V erweijck groepten zich de heeren 

Ubbens, Walewijn, v. d. Meulen, Spier, Ingwersen en 
Theuni sen, die als .comité'' zitting namen, en weldra 
stormde ook deze vergaderzaal vol. Den men chen vóór 
Fra.scati werd toegeroepen naar den Werkenden Stand 
te komen, en aan deze uitnoodiging voldeden zóóvelen, dat 
er ook hier weldra geen mensch meer te hergen was. 

Alles verliep in de beste orde, E'n binnen een kwartier 
kon de op straat door het publiek benoemde V oorzitter be-
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ginnen; er werd ook hier een Tran vaalmeeting crehouden, 
die in alle opzichten voortreffelijk slaagde. 

De toe praken waren wel niet vooraf he tudeenl; dat 
kon nirt ; doch ze waren er niet minder warm om: en 
moeilijk kan men zich hij een doorwrochte redevoering 
hartelijker toejuichingen wen,chen, dan waarmeê het 
geestdriftvolle publiek de pt·eker · ook op deze amen
kom. t loonde. 

Vermelden we, om bi tori eh getrouw te zijn, dat hier 
l1et .programma van Fm,cati'' gevolcrd werd, en dat de 
taak der spreker vervuld werd door de heeren R. C. Y er
weijck, D. v. d . .M:eulen en .Jb. van Over teecr: terwijl de 
heer H . Ph. lngwer~en de ::;a menkom t met clankrrebed sloot. 

De collecte van beide meeting werd vereenigd en be
droeo- f 561.51. 

Zoo wa dan nu de eet"' te teen crel ecrd van het <re houw, 
dat zou worden opgetrokken, en aan welks voltooiincr 
nog 'vordt gearbeid. 

:Men moe:,:t nu verder. 
De heeren die de :;amen kom t m Fra 'Cal i hadden be

legd, zouden opnieuw vercraderen, en men n~rzocht ook den 
R. C. Verweijck, wijl deze de leidiu~ in den Werkenden 
,'tand had op zich genomen, deze vercraderiug hlj te wonen. 

Deze samenkomst werd gehouden ten huize van den 
heer H. B\jleveld, op Din da<r 7 ... -o>emher, en, zoo al 
vanzelf spreekt, werd daar een temcrblik eworpeu op 
de zoo goed geslaacrde meetinrrs. 

Doch onder de be"prekingen llnor werd de vraa•r <!e
daan: Wat zullen we nu verder doen? 

Naar hui" gaan, en onz•~ taak al af<Teloopen I schouwen"? 
1en meende, dat ginrr niet. 

Zoolancr daargiud. in Afrika n·estredeu wordt, zal de 
tem onzt>r geestv rwanteu zich nu en dan willen laten 
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hooren; er wat·en ongetwijfeld nog andere samenkomsten 
in het verschiet : de toekomst kon zooveel bergen in haar 
choot : het kon nog dikwerf noodig zijn bijeen te komen; 

en daarom werd besloten dat de aanwezige mannen-broe
der zouden blijven vormen een Comité voor het houden 
van Transvaalmeetings in Amsterdam. 

Doch weldra was het allen duidelijk, dat deze taak te 
beperkt zou wezen. 

Want niet allaen in Amsterdam, zoo redeneerde men 
volkomen terecht, maar in ons gansche V aderland denken 
en gevoelen de Christenen één ; we staan in geestelijk 
verband met duizenden in den lande, die o, zoo gaarne 
met ons saam de handen zouden opheffen naar omhoog 
en de gevoelens van hun hart meê zouden willen uitstor
ten in eenzelfde Psalmlied. 

Van alle kanten stroomde, zoo zei men voorts, het geld 
naar de N ederl. Zuidafrikaansche V ereeniging ; en toch 
bestond er vrees, dat vele onzer geestverwanten hun gaven 
daarheen niet zouden zenden. Immers in den engeren kring 
onzer geestverwanten is de bedoelde V ereeniging niet zeer 
bekend; de namen harer bestuurders spreken niet tot het 
hart van ons Christen volk, en dat zou oorzaak kunnen zijn 
dat vele kleine gaven aan de goede zaak wellicht zouden 
worden O!lthouden, en voor onze broeders daarginds kon 
immers geen penning worden gemist. 

Zou het daarom geen overweging verdienen, als ook 
wij ons be'chikbaar stelden voor het ontvangen van bij
dragen, en zoo opzamelden, wat anders misschien uit onbe
kendheid met de groote Vereeniging, die geld vroeg, 
allicht zou zijn teloor aegaan? 

We wilden niet zelf op den voorgrond treden ; geen 
scheiding maken; maar de kruimkeus opzamelen, die toch 
ook niet verloren mochten gaan, en we meenden daarmeê 
een goede daad te doen. 
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Tot dusver hebben we van on be luit geen berouw. 
We moesten min of meer uitvoerig bij deze overwegingen 

. til staan, om aan te toonen hoe ongegrond menig verwijt 
is, dat on ook van ~bevriende zijde·· is gedaan. Wij 
gevoelden, dat, hoe breed de K ed. Zuidafrikaan che 
V ereeniging ook haar vleugelen uit Joeg. hoe wijd zij haar 
teute pande, toch niet allen bij haar zich zouden aan
melden. 

Dit tond voor ons va-t. 
En rekenende men dit feit - dat later meer dan over

vloedig is bevestigd - wen chten wij in de be taande 
leemte te voorzien, en on~ dienaar te . tellen van her., 
die bij voorkeur hun gaven wen chten te torten in de 
handen van mannen die zij kenden en met wier namen 
zij vertrouwd waren. 

Toen na veel over en v,·eer preken be~loten wa , dat 
men zich aan deze taak zou wljden moest beraad laaad 
worden over den naam, waaronder we zouden optreden. 
In dien naam moesten twee du1gen duidelijk uitkomen. 

Ten eerste, dat 've niet waren een Comité dat zich uit 
;;]uitend wendde tot ééne kerkelijke partij ; en ten tweedE' 
dat wij evenzeer stonden buiten de politiek. 

Men meende dat dit het beste werd uitgedrukt in den 
naam: Christelijk Nationaal Boeren-Comité. 

En onder dien naam varen we nu ruim een half jaar, 
niet zonder voorspoed en zegen, en bartelijk ge teund door 
duizenden in den lande. 

Al Voorzitter van het Chrislelijk Nationaal 'Boeren-Comité 
werd gekozen de heer H. Bijlevelel; als zijn eeretaris 
trad op de heer Dr. Joh. C. Breen, en Penningmee ter 
werd de heer J. C. Weisz Jr., terwijl als gewone leden 
zitting namen de heeren H. M. Derck en, H . .J. Emou , 
Jb. van Oversteeg, Ds. J. C. ikkel, R. C. V erweijck en 
P .. J. W . Wellensiek. 
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Zoo was dus het Comité geboren. 
Hoe het leven zou en arbeiden, daarvan was nog maar 

weinig bepaald; maar het .=au leven, want immers in het 
hart van al zijn leden brandde vurige liefde voor de zaak 
der Boeren. 

Van de oprichting van het Christelijk Nationaal Boeren
Comité werd in behoorlijken vorm mededeeling gedaan 
aan de Nederlandsche pers, die on bestaan dan ook wel
willend aankondigde. 

\Vij konden aan den arbeid gaan. 
En die liet zich niet lang wachten, zooals w:g m een 

volgend Hoofdstuk zullen zien. 



HOOFD TUK lll. 

Allerlei werk. 

Nu we over den arbeid gaan spreken van het Chri telijk 
Nationaal Boeren-Comité dient in het oog te worden ge
l10uden, dat dit Comité als onder den drang der om tan
digheden geboren wa , en du niet tond voor de uitvoe
ring van een wel herarund en ernstig overwogen plan. 

vYe moe~ten optreden, het kot~ niet ander ; dit feit 
stond va t; en nu we ons tot den arbeid hadden aange
gord, moest men aanvatten wat de hand te doen vond. 

1 T u, dat was niet weinig, en o-elukkig konden we 
dadelijk beginnen, door onze vele vrienden in het land 
daartoe in staat ge~teld. 

Toen we op 7 Xovember voor de eerste maal verga
derden, hadden we een ka. van ongeveer f 600. -, en 
daar moesten aardig wat onkosten af. Doch we be loten 
dadelijk te gaan helpen. Immers er wa opgericht een 
Commissie van informatie naar ge neuvelde, gewonde of 
gevangen Nederlanders. Die Commi sie verzamelde de 
namen van die lando-enooten, die deelnamen aan den trijd, 
en deecl pogingen om te1egrafi eh te vernemen, of een 
van cle ingeschrevenen sneuvelde, O'ewond of gevangen 
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werd. Ontving zij bericht, dan werden voorzichtig de 
familiebetrekkingen hier te lande op de hoogte crebracht, 
en alzoo voorkomen, dat zulke droeve tijdingen het aller
eerst door de dagbladen werden openbaar gemaakt. 

\V elnu, aan deze Commissie chonk het Boeren-Comité 
zijn allereerste bijdrage van f 150.-, overtuigd daarmêe 
naar den wensch te handelen van hen, die giften inzonden. 

Boven verwachting werd de kas >an onzen Penning
meester gevnld. 

\V e traden op, toen l'eeds tonnen gouds waren ingeza
meld, en een breede stroom van giften in een bepaalde 
bedding vloeide; maar toch, reeds op onze vergadering 
van 6 December kon de Penningmee ter meedeelen, dat 
een som van f 3800.- bij hem in de kas was gevloeid. 

·Doch met de giften hielden de aanvragen om hulp 
gelijken tred. Wij wenschten de slachtoffers van den 
oorlog te helpen, en ze waren hier te la11de maar voor 
het aanwijzen. 

Hier waren de echtgenooten van onderwijzers achter
gebleven, in de hoop weldra naar Zuid-Afrika te kunnen 
overteken wanneer de man daarvoor de middelen toezond; 
en de oorlog kwam, de onderwijzer toog -- dikwerf met 
zijn oudste leerlingen - den roofzieken vijand tege
moet ten strijde, maar hier bleef cle zorgende vrouw 
met de kinderen achter, zonder steun en in ancr'tige 
panmng. 

Zoo wa het niet alleen met onderw!Jzers, doch oók met 
anderen, die gind · een bestaan gezocht en gevonden had
den, maar door den oorlog werden verhinderd hun ge
zinnen te doen overkomen. 

Y an velen hunner kwam de noodkreet tot on . 
Zouden wij dien aanhooren zonder hulp te verleenen? 
Zij, die ons geld zonden, hadden reeds die vraag voor-

zien, naar het cheen, en onder cbeidene giften voor dat 
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doel be ·temd, werden door ons aan hun adre bezorO"d. 
Er is met veel zorg gegeven, en in nood voorzien. 

Toch meende het omité alleen di<:! giften voor dit doel 
te mogen gebruiken, die daartoe bepaald waren aanO"e
wezen. Immers de gaven zonder he temming moe t het 
gebruiken voor onze worstelende broeder;,. in den Y rij taat 
en Transvaal; aan dezen wa ongetwijfeld door de gever~ 

gedacht, en voor hen wilde het Comité doen wat morrelijk wa . 
Daar!Jij kwam dat w ldra voor de noodlijdenden hier te 

lande een afzonderl~jk Comité werd opgericht en wij du 
de aanvragen daarheen konden verwijzen. On Comité 
ontvangt nu wel gelden voor noodlijdenden hier te lande, 
doch heeft besloten die aan dit afzonclerlijke Comité af 
te dragen en ook de aanvraO"en voor hulp naar dit omité 
te verwijzen. 

Intus chen bleven de inkomsten toenemen. 
Men vroeg bussen aan, om die hier en daar te plaaLen. 

en we lieten ze maken, reikten ze uit, en te kwamen na 
korter of langer tijd gevuld terug. 

Op 17 Januari had de Penningmee ter een bedraO' van 
f 6 00.- in ka , en op die veraaderinrr be loten we voor 
het eerst tot het verleeoen van hulp aan de atbtergelaten 
betrekkingen van een der bij Eland~Jaaate O"evallen helden. 

Daar was De Jonge ge neuveld; zeg beter: vermoord. 
In hun dollen en bloeddor'tiO'en overmoed hadden de 

Engelsche lan ier een lachtino- aangericht onder de 
dappere Hollanders, en toen de verpleo-er uitgino-en om 
den droeven oogst van deze chrikkelijke maaier op te 
zamelen, vonden zij ook bet lijk van Cars de Jonge, den 
Secretari van het depart ment van Onderwij der Zuid
Afrikaan che Republiek. 

Zijn weduwe en kinderen treurden in Pretoria; hun 
man en vader wa gemllen al een held ia den strijd 
voor rijbeid en voor Recht. 
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Maar erger nog, de weduwe werd zeer ernstig ziek; 
en in het ge:án, waarin eerst welvaart heerschte, kwam de 
nood. 

Zou het Boeren-Comité helpen? 
Jn, zei het, met volle overtuiging. 
Immers, de Jonge was een Nederlander. Hij had, lang 

vóór den oorlog, met mannenmoed en heilige Jvertuiging den 
strijd tegen de Engelsche overheersching en invloed ge
streden. Hij had, vóór het ullimalwn, reeds aan Engeland 
den oorlog verklaard op het gebied van het onderwijs, 
en hij had volgehouden, niettegenstaande men hem dreigde 
met ontslag. 

't Was of de lansiers het hadden geweten, dat dit Hol
land ·che hart het eerst moest worden doorstoken; in De 
.Jonge was het groote beginsel van dezen heldenoorlog 
als belichaamd. 

Hier de hand tot hulpe uitstrekken was plicht. 
En na niet lange beraadslaging ging er een brief naar 

Dr. Mansvelt te Pretoria, waarin aan dezen de beschik
king werd gegeven over een som, ten behoeve van de 
nagelaten betrekkingen van De Jon ge. 

Van die beschikking is echter geen gebruik gemaakt 
tot nu toe; het schijnt dat andere en meer afdoende hulp 
i verstrekt, clan het Comité kon aanbieden. 

Intu chen, wij gevoelen dat we ons ten opzichte van 
de nagelaten betrekkingen van dezen gevallen held van 
een plicht der eere hebben gekweten, en we meenen clat 
ons optreden in dezen volkomen naar den gee. t onzer 
vrienden in den lande is gewee t. 

Intu schen bleef, zooals vanzelf spreekt, ons oog op 
Zuid-Afrika gevestigd. 

De zaken dtill.r gingen, onder Gods zegt>n, naar clen 
innig ·ten wen eh van on hart. 
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De Boeren namen Dundee, en dwon(J'en generaal Yule tot 
den bekenden terugtocht: het beleg werd voor Lady mith 
~re lagen, en al verder rukten de Boereu :Xatal binnen, 
zoodat men reeds droomde van een in bezit nemen Yan 

Pieter Maritzburg en al dacht aan Dm·ban, al. zeel:aven 
fler Republieken. 

Het machtige Engeland beefde, en ru. tte met koort -
achtigen ijver schip na chip uit, om altoo. nieuwe leger
scharen te zenden naar het Zuid-Afrika, dat drei'Tde geheel 
verloren te gaan. 

Ten Zuiden van den Vrijstaat rukten Je Boeren de 
Kaapkolonie binnen; Kimherier en fafekincr krecren h t 
benauwd, en de opperbevelhebber van de Engel che 
troepen, Sir Redvers Buller, had hand u V()l werk om de 
nederlagen van de Eng lschen over te . einen naar Londen. 

Maar eindelijk zou het dan toch gedaan zijn met die 
Boerenoverwinningen. en aan de Tucrela werd een krijcrs
macht verzameld, die allereer. t het benarde Lady mith 
zou ontzetten. 

In het We ten rukte een vliegende colonne onder creneraal 
Methuen op, om de dierbare Diamant tad, Kimherley, 
waar de ereliefde per oon van ecil Hhod> wa. opge loten. 
te redden; het zou nu beginnen. 

En het crwote werk becron. 
Methuen trok vooruit, maar tuitte op Cronié, die bij 

.llccger fontein den EngeLchen een ,·erpletterende nederlaacr 
toebracht, en hen maanden tot werkeloo beid dwoncr. 

En bij de Tugela? 
Men weet het; met chrikkPlijke verliez n werden de 

Engel·chen keer op keer teruggeworpen: en al;- de Britten 
mis ·chien denken <lat ze, door de Republieken met ont
zettende overmacht te overmee. t ren, majuba wreken,
de nederlagen van Mayers(ontei11 en Colenso wreken ze nooit. 

Daartoe zijn z niet in ~taat. 

2 

, 
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Niet ruinder gelukkig waren de Commando' in het 
Noorden van de Kaap-Kolonie: en als Generaal Gatacre te 
Londen terugziet naar zijn str~jd met de Boeren, dan zal de 
naam Stormberg nog wel zeer pijnlijke herinnerin~en bü 
hem wakker roepen. 

Hoe bij dit alles om; hart juichte ! 
\Velk een schoone toPkomst scheen te dagen in Zuid

Afrika! 
Welk een arbeidsveld scheen voor ons Comité :z.ich te 

openen! Wij hebben er over gesproken, wat we in de 
toekomst zonden doen, hoe we dan onze broeders in 
Zuid-Afrika bet be t zouden dienen. 

Zou ons Comité verbinding zoeken met de autoriteiten 
in Zuid- Afrika en zien, hoe wij, na den oorlog, ons broe
dervolk konden helpen aan allerlei krachten, die het dan 
zou behoel'en! Zoudeil wij deschooneHollandscheRepubliek, 
die in de verte reeds haar grenzen van cle Kaap tot aan 
de Limpopo scheen te spannen, dienen naar de mate 
der krachten, die God ons chonk ? 

o, Zeg niet dat dit ideaal te hoog was. Meer dan 
een heeft het gekoesterd en . . . maar neen, alelus zijn de 
wegen des Heeren met het .A frikaander Volk niet ge wee t, 
en onze bemoeiingen zouden >oorloopig van gansch anderen 
aard worden. 

Allereerst werd het ons uit brieven van daargind 
duidelijk, dat de nood hoog was geklommen, en dus besloten 
we aan president Kruger .:C 200 te zenden ten behoeve 
van de noodlijdenden door den oorlog. Een volgende 
zending van gel~jk bedrag zou naar President Steijn gaan; 
doch van deze zending kon niets komen. 

Waarom niet ? 
Beantwoorden we die vraag in een volgend Hoofdstuk, 

waar we even bij de tegen poeden der Boeren moeten 
stil staan. 



HOOFDSTUK IY. 

De tweede Meeting. 

'fot deze samenkomst werd besloten in onze verrradering 
van /';aterdag 7 Maart. De notulen zeggen, dat dit be
sluit genomen werd met het oog .op den tegenspoed der 
Boeren." 

En inderdaad, de berichten waren omber. 
Het begon met den tocht van den Engelsehen generaal 

French, die in een breede bocht om de tellingen van 
Cronjé was heengetrokken en Kimberley had bereikt en 
ontzet. 

Maar gelukkig, de Boeren waren toch niet gevangen, doch 
met al hnn geschut teruggetrokken. Cronjé, de beproefde 
veldheer, was op weg naar Bloemfontein eu zou daar de 
Engel. chen wachten. 

Maar de nieuwe opperbevelhebber der Britten, Lord 
Roberts, had bii Kimberley een ontzettende macht op de 
been gebracht en trok met 40,000 man Cronjé achterna, 
die zich eindelijk aan de bedding der Moàderrivier een plaats 
moe t uitzoeken, om den overmachtigen vijand te weerstaan. 

Wij kennen deze droeve heldenhistorie. 
Cronjé werd omsingeld en hield het met zijn 4000 
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dapperen tien dagen lang tegen de tienmaal sterkere 
overmacht uit. Het bloed verstijfde ons als in de aderen, 
toen wij lazen, dat Roberts meer dan 1 00 kanonnen had 
geplaatst rondom de kleine plek, waar de afgetobde Boeren 
met vrouwen en kinderen stand hielden, en dat dag in dag 
uit een dichte kogelregen over onze benarde broeders werd 
uitgestort. 

Wat zou het einde z~jn? 
De Wet snelde uit het zuiden aan om te helpen; uit 

Xatal vlogen de Boeren op de Engelsehen los; maar rle 
overmacht wa te groot, en eindelijk, op den gedenkdag 
van de overwinning bij A.majuba, moest Cronjé met zijtl 
uitgeputte schaar zich overgeven. 

Hoe ging er een schok door ue wereld op die mare. 
Hoe werd, in onze gezinnen, het gebed voor de Boeren 

met tranen vermengd, en hoe deelden we in het lijden 
van den dapperen Cronjé, die, eens de schrik van de Britten, 
than in hun handen als gevangene werd weggevoerd. 

Die 2ïe Februari was een dag van rouwe. 
De Engelsehen rukten daarna voort en kwamen na 

eenigen strijd te Bloemfontein, de hoofdplaats van den 
Vrijstaat. Van teijn's woning woei nu de Britsche vlag~ 

alles liep teg.en. 
En tegelijk met deze Jobstijdingen kwam de mare, dat 

de moed der krijgers aan de Tugela voor het oogenblik 
scheen bezweken; de Boeren, die daar de Engelseben 
keer op keer teruggeworpen hadden, werden aangegrepen 
door een paniek, trokken terug en Ladysmith werd ontzet. 

0, hoe gingen we allen gebogen onder deze te<Ten
spoeden, en hoe eenstemmig waren we in het verlan(J'en 
naar een samenkomst, waarin we onze hoop en onze vree. 
zouden uitspreken en de nooden van het Afrikaanscbe 

· broedervolk opdragen aan den Heere onzen God . 
Op die samenkomst moe ten àlle onze geestverwanten 
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in Amsterdam elkander kunnen ontmoeten, en de eenige 
zaal, die daartoe gelegenheid bood, wa die in het Palei 
voor Volksvlijt. 

Deze amenkomst werd gel1ouden op Maandag ~ö Maart, 
€11 mag, e\·enals de vorige, volkomen geslaagd beeten. 

De zaal wa · tot in de uiter te hoeken en op de gale
rijen bezet met een dichte menigte, die van ons voortref
felijk corps commissaris en van orde, onder de tactvolle 
leiding van d n heer Joh. D. W. Tellier, haar plaats 
ontving. 

De voorzitter van het Comité, de heer /1. Bijlevclcl, 
opende de vergadering, van welke we hier het korte ver
slag uit De tandaard laten volgen, wijl het minder een 
verslag dan wel een be chrijving is: 

,Nadat een tweetal verzen van Psalm 27 waren gezon
gen, herinnerde de Voorzitter aan de oorzaak van dit 
amenZ!Jll. 
~27 Februari ging er een chok door de wereld eu trilde 

ook aller hart in ons land op de tijding. dat Cronjé was 
genoodzaakt met zijn driedui21end helden zich over te ge>en 
aan den tienmaal sterkeren Brit. En daarna volgde 8.e 
eene sombere tijding de andere, en kwam de bange vraarr 
op de lippen: wat nu? Zal het recht niet zerrevieren; 
zou God zijn gena vergeten? Maar neen, we dringen die 
vraarr terug van onze lippen, en gelooYen, dat de Heere 
l1et on toe preekt, dat óók de Cronjé op wien velen 
bunne hope gesteld hadden, de verlo ' ser van Zuid-Afrika 
niet zal zijn. 

~Neen, voor ontmoedirriurr is geen reden; en dit zette de 
Voorzitter nu verder uitvoerig uiteen. Er i , zou men 
meenen, nu lette.rlijk niet nieuws meer te zeggen oYer 
Zuid-Afrika en wat daar gebeurt, maar de duizenden van 
gisteravond hingen aan de lippen der spreker . Als de 
Voorzitter Engelands houdinrr tegenover de Republieken 
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teekent, dan trilt de menigte van verontwaardiging met. 
hem meê. ..t\Js hij de huichelachtige verklaringen van 

alisbury bespreekt, dan komen er uitingen van bittere 
verontwaardiging uit de vergadering, niet goed te keuren 
altijd, maar zeer zeker te begrijpen; en als de geloofstaal 
van Krüger wordt gehoord, clan tintelt de geestdrift; en 
er is gloed in aller oog, wanneer Soli het Transvaalsche 
volkslied inzet. De dnizenden staan op en r.ingen 
gt>estdriftig mee; het hart vol van gedachten aan de hel
den, die strijden "voor vrijheid en voor recht.'' 

"Dat iedere • politieke zet", dien de Voorzitter ten beste 
gaf; zinspelingen op de leerplicht-discussie en op het 
Herhalings-onderwijs, - door Krüger nimmer genoten -
met dankbaar applaus werd begroet, spreekt vanzelf; de 
vergadering toonde dat de V oorzitter de gedachten ver
tolkte, die leefden in haar hart. 

"Nadat een vers van P alm 103 gezongen was, ontving 
de heer 11. J. Emous het woord. Ook hij wees op het. 
feit, dat de kleine blanke natie in Zuid-Afrika door de 
machtigste blanke natie der wereld werd aangevallen, en 
dat de machtigste voor die kleine heeft gesidderd. De 
matelooze vreugd in Engeland, bij wat men daar een 
overwinning noemt, bewijst wel hoe groot de vrees voor 
de Boeren in Engeland was . 

• Ook de heer Emou stond uitvoerig bij de feiten stil; 
schreef zonder aarzelen het "Icabod" - de eere is weg -
op de historie van Engeland, dat zich in deze dagen 
verlaagt om het Iersche klaverblad te eeren, en zijn 
Koningin naar Ierland zendt - al ware H. M. een 
werfofficier - om nieuwe Iersche troepen voor Zuid
Afrika te verkrijgen. Dat doet denken aan een Philips II, 
drinkend uit een geuzennap; is even onmogelijk, al dat 
de Erfdochter der Oranjes een bedevaart zou doen naar 
het graf van Balthasar Gerards. In dien geest sprak de 
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heer Ernous, en met dankbaar applaus werd ook hij door 
de vergadering beloond. 

"Toen, tenslotte, het wa jammer genoeg wel wat laat 
geworden, kreeg Ds. Talma uit Arnhem het woord . 

• Laat mocht het wezen, maar luistrrensmoe wa de ver
gaderino- nog niet, toen de krachtirre tem van dezen 
spreker het woord van bemo(~diging en vertroosting hooren 
deed: Zal dan de Bechler der yansche aarde geen 1·echt doen~ 

.De menschen bogen zich voorover, om geen woord 
te verliezen: het was dood. til in de zaal bij die aano-rij
pende schildering van het met leugens rrevoede Engelsche 
volk, dat voor de waarheid onbereikbaar i., en allerlei 
voorsteHingen .heeft over den toe. tand, die niet dan leu
gens zijn. Hoe luisterde men, toen preker van zijn bezoek 
aan Londen verhaalde en de rre 1wekken meedeelde, die 
hij daar had gehad. Hoe snerpte zijn woord door de zaal, 
toen hij verhaalde van dien Eno-el:chPn Bijbel met allerlei 
onderstreepte woorden, die dan zoo ongeveer het merg 
van de H. Schrift zouden geven; maar nergen wa het 
woord 1·echt onderstreept. Dàt i de vloek van Enrreland, 
dàt de vloek waaronder zijn Clui. tenen o-eboo-en gaan, 
dat ze niet vragen naar rechl. En claarom i het Engel che 
Christendom dan ook niet bij machte ziin tem voor het 
recht te laten hooren; die eere kent het niet. 

,Recht, het is ook bij de Mogendheden niet te vinden. Dat 
blijkt duidelijk uit het antwoord, dat de Regeeringen gavenop 
de vraag van Krüger om bemiddeling. Daar heeft Krüger 
aan Europa een wijze Ie mee willen leeren. Stel u maar 
eens voor dat de Keizer van Ru land bij Koningin Victoria 
kwam om haar te prekeu over de Boeren. De Koningin, 
die mi schien wel een beetje doof is, zou hem antwoorden : 
,Ja neef. die Boeren, je bedoelt zeker die arme Boeren 
van Finland .. . ."' ,N"een, die bedoel ik niet''. - .0, ik 
dacht dat je sprak over die verdrukte Boeren''. 
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"Of stel dat de president der Fmnsche republiek kwam 
tot H. M. zeggende : 

"Daar wordt groot onrecht gedaan. Majesteit .... 
"Ja, ja,'' zou ongetwijfeld het antwoord luiden, "ik heb 
er van gehoord, Mercier zit in den Senaat''. 

"Hoe scherp klonk des sprekers verwijt, toen hij herin
nerde aan de oude dagen, waarin de ridders moesten be
loven de zwakken te beschermen. Van die oude ridder 
gold het, dat ze moesten zijn sans 71eur el sans 'repror:he; 
zonder vree. en zonder blaam. Nu, zonder vrees, dat 
gaat nog; maar zonder blaam? Neen, Krüger heeft het 
aan de volkeren van Europa getoond dat hun ridder
blazoen bezoedeld is. 

nZoo sprak Ds. Talma, en hij maakte de toepa ing, 
dat we aan Engeland zien, welk een toekomst, welk een 
val, een volk bedreigt, dat zich aan de zonde van Kapi
talisme en Imperialisme overgeeft. Dat is, zich gedraagt, 
als ware het op de wereld om te heerschen over alles. 
en niet om zich te buigen voor God den Heere. 

n Wie in die zonde valt verbeurt de eere van ridder zijn, 
zijn vrees moge boven verdenking wezen - dat is bij kin
deren en honden ook het geval - zijn blaam belet hem 
de hand tot verdediging van den zwakke uit te strekken. 

"Bezielend was · het woord van Ds. Talma; de indruk 
op de schare was zichtbaar, en met een uiting van groote 
geestdrift dankte zij hem voor het schoone woord, waar
meê hij haar wees naar den Rechter der gansche aarde, 
die, ook al gaat het door donkere wegen, zekerlijk recht 
doen zal. 

"En toen droeg Ds. Talma der Boeren nood op aan den 
God van Gideon en van David en bad hij ook voor dat 
Engeland, dat thans zoo diep viel. 

"Soli speelde nu een fantasie op een Een vaste burcht, 
en daarna sprak de Voorzitter, de heer H. BiJleveld, een 
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woord van dank aan alleu, die tot het welslagen van deze 
:Meeting hadden meegewerkt. En die dank wa , -welver
diend. :Met de groot te orde liep alle af; de commi. -
sari sen hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt . 

• Het scheen wel moeilijk te cheideu. 
, oli zette het V rijstaatscha volkslied in. eu t werd met 

gee tdrift aangeheven; toen kwam het geliefde : • Zij 
zullen het niet hebben' , en daanneê O'ÎllO' men uiteen. 

, De collecte van dezen avond bracht ruim f 500 op.'' 

Tot zoover de door De la1l({aard O'eO'even heschrijvinO'. 
Daaruit blijkt, dat bet geloof·vertrouwen bij onze vrien

den niet was ge chokt. Het gouden zonlicht van God 
genade cheen voor om; OOO' door de donkere wolken heen, 
en hoopvol zagen we op naar den Rechter der O"an:=;che 
aarde, die zekerlijk recM doen zal. 



HOOFDSTUK V. 

Bonflanten en Polsmoffen. 

Hoopvol scheidden we op 26 Maart. 
We wisten het niet, welke zware lag onze Breeders 

den volgenden dag treffen zou. 
Meermalen hadden we vernomen, dàt Jo u b er t, de com

mandant-generaal, lijdende wa. . Men had reeels de mare 
van zijn dood verspreid; doch O'elukkig was dit gerucht 
val eh gebleken. 

In Na tal was hij door een bomscherf gewond ; maar 
de wonde wa genezen. 

Toch zou Jonhert dezen krijg niet ten einde toe leiden . 
Een maagkwaal, die hem reeds Jan()' deed sukkelen, maakte 

plotseling ean eind aan zijn leven. Nog weinige dagen 
te voren had hij kras en krachtig de burger toege pro
en hen opgewekt tot het einde toe den strijd vol te hou
den, maar op 27 Maart de avond blies hij te Pretoria 
den laat. ten adem uit . 

De om ·tandigheden, waarin de Republieken verkeerden 
bij dezen dood, deden denke!! aan J.::r ederland in 1584. 

Het scheen, dat onzen broederen geen enkele smart 
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zou worden gespaard. Cronjé O'evangen, Jouhert overleden. 
\V at zou d toekom. t brengen ? 
Deze bange vraag mocht ons aller hart lwklemmen, 

tot stilzitten leidde zij on niet. 
Hoe zouden we het ook hebben gekund! 
Een welkome O'e]eaenheicl om tot heil van onze broe

ders op te treden bood zich weldra aan. 
De Afrikaan che winter wa: in aantocht. 
Dan zijn cle nachten daar koud, hitter koud; en onze 

Boeren, hadden ze wel voldoende h chuttinrr teO'en die 

kowle des nachts ? 
;\'een, zoo klonk l1et antwoord op deze vraacr en uit 

Zuid-Afrika kwam de bede, om toch boutfanten en pol -
moffen te zenden, waarmeê onze hro deren tegen <le koude 
van den Afrikaansehen winter eenig ' zin' zouden be chut zijn. 

Dat wa juist iet voor het Cbrdelijk :Nationaal Bo -
ren-Comité, en nauwelijks wa dan ook de bede O'ehoord 
of het Comité tooa aan bet werk. 

Op de vergaderina van 17 Maart wa reecl hesloten 
r 2-101) be chikbaar te ' tellen voor een eer te zendinO' 
van dien aard, en reed' de volgende week waren de ki' 
ten O'epakt en door de O'oede zorcren van ijverige leden der 

daartoe benoemde commi ie, de heeren Dr. Breen, Jb. van 
Oversteeg en .J. C. "\Veisz .Jr. ginO'en duizenclen paren opwecr. 

Doch het Comité deed meer. 
Het riep de hulp in van allen in den lande, die aan 

dezen schoonen arbeid wilden mèewerken, en inderdaad. 
het h eft aan die hulp niet ontbroken. 

Van alle zijden werd het omité met giften verblijd · 

uit het noorden en zuiden, uit het O' ten en we'ten de 
lands kwamen de bouffante. u pol ·moffen aan, ,.,evoiO' 

van een aandoenlijken wed ·trijll der liefde; want ieder 
wilde mede arb iden. 

Ware onz p n nu . !echt in tallt, om een be:>chrijvinO' te 
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geven van wat er in vele gezinnen omging, toen de hulp 
onzer vrouwen en jongedochters voor de Boeren werd 
rngeroepen. 

Het is eenmaal naar waarheid gezegd van de Afri
kaansche vrouw, dat zij, waar het den strijd voor de onaf
hankelijkheid van haar land geldt, bij de mannen niet 
achter staat. 

Maar ook aan de Hollandsche vrouwen brengen Wè hier 
gaarne ons nederig saluut voor wat zij hebben verricht 
ten behoeve van onze broederen daarginds. 

Ons Comité ontving niet alle werk tukken, door vrien
delijke handen vervaareligeL 

Neen, ook ver chillende particulieren hebben gedaan 
naar hun vermogen, ja, wij durven wel zeggen boven ver
mogen. Noemen we in dit verband bijv. den arbeid van 
Mej. H. S. S. K u y per, die binnen korten tijd een reu~
achtige verzameling goederen ter verzending naar Zuid
Afrika bijeen had Herinneren we dato. a. Mevr. B rum
m e 1 kamp te 's Hage en Mej. D a n e te Rotterdam; een 
Dames-comité te Middelbnrg, en nog anderen zich met dit 
werk onledig hielden, en men kan nagaan dat, behalve de 
door het Comité gezonden goederen, nog een ma sa bouffante · 
en polsmoffen zijn vervaardigd en verscheept. 

Doch uit den aard der zaak kunnen wij alleen verslag 
doen van onze eigen zendingen, en daarom deelen we mêe, 
dat het Comité daaraan ongeveer f 4000.- heeft besteed. 

In de tweede bezending ging ook een flinke partij 
dekens, (kombaarsen) mee; we dachten dat die wel te pa 
zouden komen. 

Het Comité nam alle maatregelen om o-oedkoop in te 
slaan, maar wenschte niet minder, dat, wat het zond, goed 
en deugdelijk zon wezen. En daarom verstonden we ons 
met een de kundige op dit gebied, die on over de ge
leverde qualiteit alle mogelijke inlichtingen verschafte. 



Het Comité bad, wat zijn eigen zendingen betreft. te zorgen 
dat ze uitstekend waren en v]ucr werden verscheept, en 
aan rleze twee voorwaarden i.· >oldaan. 

\Vat het Comité zelf aankocht en verzond, eischte slechts 
weinig arbeid in >ergelijking van wat het te doen kreecr 
met de verzendin()' der goederen, die het uit alle deeleu 
van ons land ontving. 

Niet minder dan 1 o ··3 bouffante~ en 4293 paar pol -
moffen zond men on toe : en wie deze cijfer:; :áet mocre 
wellicht geen diepen indruk ontvangen, wie de goederen zel>e 
aanschouwde, had slecht - oorzaak tot diepcrevoehler:. dank. 

, Het brste was goed genoerr". dat wa de uitspraak 
waartoe zij kwamen, die het voorrecht harMen met eigen 
oogen te zien wat onze >rouwen en jtJncredochter' 
hadden ·vervaardigt}. Het wa voor bet overgroote deel 
.eigencremaakt werk'', waar <Ie Hollander imnH'r~ zooveel 
prijs op Rtelt. Het was vervaar1ligd breed en royaal, niet 
bekrompen en klein, en Yan de allerbeste toffen. 

Inderdaad, het i niet te veel gezegd, wanneer wij be
werP.n, dat iedere gave on- al. het ware toe prak. Er 
zat hart in al dat werk, een hart vol liefde en ijver; er 
prak vreugde uit: cle vriendelijke ven-aarclig ter waren 

verblijd geweest iets voor de BoPren te kunnen doen. Bij 
het zorgvuldig ontpakken en nazien halden de leden van 
het Comité en de vriendelijke handen die hun behulpzaam 
waren, een gevoel al 'of ze, met al de(renen wier arbeid 
ze sorteerden, de neutraliteit ;·chonden, en werkelijk een 
poO"iucr deden om de roofcriericre Britten te helpen terug
werpen van den boclem, gedrenkt door het bloed van de 
helden van Zuid- Afrika. 

En dat wàs immer ook zoo. 
\Vie weet of deze gaven niet mochten meewerken om 

straks in den kouden nacht de hunnen van een of anderen 
brandwacht in staat te tellen, het creneesde Mauser te 
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grijpen en los te branden, juist op het oogenblik, dat dr 
vijand, tot drn nachtelijken oYerval gereed, zijn prooi wilde 
bespringen . 

Wie weet of mi'schien niet een zending als de onze 
een bescheiden commando in staat zou stellen. in het veld 
te blijven en zoo een po itie te bezetten, dit> de aan land
honger lijdende Engelsehen belette voort te rukken. 

l\laar hadden de vervaardigster van deze kleecling tukken 
dááraan gedacht? 

Wij kunnen het niet he lissen, maar er lag toch een 
fiere beelclspraak in die wonderschoone bouffante, die een 
flinke bezending dekte met de geliefde kleuren van onze 
Nederland che vlag. 

Doch over het algemeen waren de gedachten der ver
vaardigsters toch van anueren aard gewee. t . Om die te leeren 
kennen, had men slechts de hij ·chriften te lezen, die meu 
aan goederen bad gehecht. Aangrijpend waren die teksten, 
spreuken, Psalmversregels, nu en dan zeer kunstig in de 
goederen ingewerkt; het was een aandoenlijke prediking 
van [moed-houden, van vertrouwen op den Heereder heir· 
scharen. ~Ien had t1 iJlen troo ten en opbouwen en ver
sterken; men had alelus het liefdevolle hart uitge tort, cle 
roerende bede uitge~proken, de liefd der ziel. 

'V are er maar t~jcl <re wee t, om het treffendste te 
noteeren : tlid om de schoone verzameling een · uit 
stallen en ter bezichtiging te stellen : :naar die tijd ontbrak, 
en met groote haa t moest worden voortgearbeid om 
tegen het aanbreken van cleu winter het vervaardigde 
in handen onzer broeders te doen komen. 

Maak wat ge vervaardigt in Khaki-kleur; cle kleur 
van den Afrikaansehen bodem; bruin-geel; de kleur die 
than bij de Engelsehen in de mode is, zoo zei men. faar het 

chPen. dat die Khaki-kleur er bij on volk niet in wilde. In 
blijde, vroolijke kleuren wa mee ·tal gewerkt, en het 
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OranJe van den Vrij taat benevens het Groen van Tran ' 
vaal waren niet Yergeten. 

\V ie (le vervaardi<Y ter · waren? 
Jeehts enkelen zijn on bekend. 

Doch de bij schriften hebben on. memge inlichtin 
Yerstrekt. 

Er waren goederen bij, door l"inderen Yan Chri. telijke 
scholen vervaardigd; f'll de onderwijzere · in de bandwerken 
moet wèl goed hebben toegezien, wijl het gezondene zóó 
keurig, zóó degelijk in orde wa . 

Uit de alons van dames van rang en crebo01·te werd 
on keurig werk gezonden, waar het warme hart en de 
milde hand uit prak; maar ook in de keuken ' had 
de hand van de dienstboden zich gerept oru in de enkele 
vrije uren arbeid te ve1;richten voor de Boeren van Zuid 
Afrika. 

De dame kran en hebben zich niet onbetuigd gelaten 
en ran enkele ontvingen we zoo flinke toezendin<Yen. 
dat het wel scheen of ze avond aan avond voor on· ge
meen. chappelijk doel waren samengekomen, en de handen 
z<Jó haclden gerept, dat er voor de notulen enz geen tjjd 
en geen aandacht moet gewee t zijn. Doch ook de vrouw 
van den werkman, de moecier van talrijk kroo t met 
vele zorgen beladen, hatl nog tijd weten te vinden om, 
wellicht in aan den -Jaap ontwoekeru~> uren, mee te 
werken om onze zendingen naar gind ·che Republieken van 
groote heteekenis te doen zijn. 

En zorgvuldig als onze vrouwen waren ! 
Ze zonden on het goed, maar deden in vele aevaller, 

er nog een klein pakje bij. inhoudende een b!jdra(J'e Yoor 
d verzending. kosten. 

K u, we hebben alle.· dankbaar aatl\'aal'!l. 
Er is heel wat meê te doen U'ewee t maar het bezorO'eJl 

en in orde brengen van al deze ditw •n i door de geef: ter 
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tot een recht lieflijken arbeid gemaakt; wij verkeerden, 
zoo zegt onze broeder Emous, die met zijn gezin het 
leeuwendeel van dezen arbeid had, .als in een atmosfeer 
van door Gods Geest gewerkte liefde, die zich zelve niet 
zocht." 

En zoo was het inderdaad. 
Hier brengen wij onzen hartelijken, onzen innig 

gevoelden dank ·aan God, die zóó de harten tot ruilde 
offervaardigheid bewoog, en naa t Rem aan allen, die 
ons in staat stelden zoo ruime uitzending aan onze Yer
drukte broederen te doen. 

Voor het Comité was het verder de vraag: h o e de 
goederen te verzenden ? 

We bezaten adressen in den Vrijstaat en in Trans vaal, 
maar zouden die blijven? Immers de Engelsehen hadden 
bijv. de hoeven van de heeren Fischer en W essels met 
geweld vernield: wat zou het lot van velen onzer 
vrienden we~:en? 

.M!lar ook deze moeilijkheid kon worden opgelost. 
De Xederlandscbe Consul te Lourenzo Marque , de 

heer Pot was een vriend in den nood. Aan hem zonden 
wij onze goederen, en aan hem zonden wij ook een schrijven, 
met verzoek de goederen zóó te willen verzenden, dat zij 
hun doel bereikten. 

De laat t ingelwmen goederen werden door ons voor 
de gevangenen bestemd en toegezonden aan onzen gewaar
deerden consul-generaal te Kaapstad, den heer D e '\V a a l. 

Aan beide heeren VI)Or hun trouwe hulp, ons met raad 
en daad verleend, onze welgemeende dank. Het Neder
land<>che publiek mag het wel eens weten, dat het aan 
onze consuls op beide plaat en zeer veel verschuldigd is. 
Geen moeite was hun ooit te veel. Als men de woorden van 
dankbarewaardeering leest, die bijv. de krijgsgevangenen uiten 
voor den heer De Waal en diens Echtgenoote, dan komt 
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men tot de erkenteni~, dat de belangen van onze zonen, 
broeders en vrienden aan geen betere handen konden 
worden toevertrouwd. 

lntusschen, nieuwe, en wel zeer aangename arbeid wachtte 
ons, en we zouden nu aan een andere taak beginnen. 

Doch daarvoor hebben we een nieuw Hoofdstuk noodig. 

3 



HOOFD T"CK VI. 

Het Zuidafrikaanscha Gezantschap. 

\Ve waren in het begin van April. 
Toen kwam de tijding, dat de drie mannen, de heeren 

Fi ·cher, \Volmarans en \Y r el , door de Zuidafrikaanse he 
Hepublieken naar Eur~pa (Yezonden, weldra voet aan wal 
zouden zetten, en vermoedal!jk ook Nederland een bezoek 
zouden brengen. 

Dit wa , natuurlijk een blijde mededeeling voor ons 
'omité, dat aanstonds begreep deze heeren te moeten 

uitllOodigen om een samenkom t bij te wonen, die dan 
door het Comité daartoe zou worden belegel met onze 
gee tverwanten . 

... Tauwelijk waren dan ook de Gezanten der Hepublieken 
in Den Haag afcrestapt, of onze Voorzitter, de heer Bülevei<l, 
gaf zijn kaartje af aan Hotel des Inde · in de Re identie, 
waar de heeren verblijf hielden. 

Onze Voorzitter vond bij de Deputatie een willig oor, 
maar kon, uit den aard der zaak, met de h~eren geen 
va te a~ praak maken. Doch hij had weldra de toezeg<ring 
ontvancren, dat de heeren gaarne een avond te midden van 
de Am. terdam 'che vrienden wilden doorbrencren. 
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Die blijde mededeelinrt werd on. getlaau in een vergadering 
van ons Comité, die 17 April gehouden werd, en daar werd 
besloten, de bedoelde amenkomst zoo mogelijk op Dondenlacr 
10 April te doen plaat' hebben en met de Afrikaan;;che 
beeren de maatregelen te treffen, die noodig- w<:tren . Daartoe 
werdrn de heeren Ds. ikket en Dr. Brr·en naar Den Haa~ 
gedeputeerd, en met ongeduld wachtt n we hun kom t 
d,en volgenden avond- toen we opnieuw \'ercraderden - af. 

Toch konden we ook toen geen spijker met koppen 
:>laan. D~ . ''ikke! rapporteerde dat de heeren bereid waren 
Donderdagavond te komen; alleen maar, wanneer ze Dun
derdag door H. M. de Konincriu zouden worden ontnmcren, 
dan moe::.t onze amenkom t worden uitge teld. 

Daarmeê was het Comité in geen creringe moeilijkheid 
o·ebracht, want men moest .le zaal van het Palei' voor 
Volksvl~jt huren, men moe~t alle maatrecrelen nemen om 
de Deputatie behoorl~jk te ontmngeu, de uitnoodiginO'en 
verzenden, de programma'' laten drukken, enz. Dat 
alle· <reschiedde, en jui t toen we hiermeê in den nacht 
gereed waren, kwam bericht dat de Deputatie niet komen 
zou, wijl zij door H . .M. de Koningin zou worden ontvangen. 

Hoc blij nu dit bericht wa' met het oog op den arhid 
der Deputatie, voor on. Comité wa' het een ern ti ge 
teleurstelling, en Donderdag'-morgen te 7 ure •ergaderden 
de mee te leden dan ook, om d maatrecrelen te niet te 
doen die den vorigen dacr waren genomen. Door een bul
letin van De tandaard liet men den Am terdammer' 
weten, dat tle zoo zeer verlaucrde m eting niet zou doorgaan. 

Bij het Comité bleef intus chen het >a te vool'nemen 
bestaan om alle in h t werk te tellen, teneinde de 
Gezanten eE>n avond aam te breneren met onze gee. tverwan
ten, en geen middel om tot dat doel teg raken werd vel'zuimd. 

:Maar heel gemakkelijk kwamen we er niet. 
X u wa · er deze zwarighei<l en strak. weer een andere; 
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dan moest hiermee rekening worden gebouden en dan 
dtl.~l.rmeê; tot dat we, op Vrijdag 27 April, een tele•"nun 
ontvingen, dat de zich Gezanten Maandag 30 April ter he
schikking stelden va u de Amsterdamsche vrienden. en 
dat wij slechts overleg hadden te plegen met den heer 

nethlage, den Consul-Generaal der Zuidafrikaansche !{epu
bliek te Amsterdam, en met de heer en van het N ederlanclsch 
Comité voor Transvaal, om ouzen wensch vervuld te zitn. 

Dadelijk warPon we tot ovP.rleg bereid en zonden we 
een paar leden naar den heer Snethlage, om met J.ezen 
de zaak te bespreken. Hoe werden we echter teleurCYesteld t 
Het geheele plan voor Maandag wa gereed. Men zou 
met de Gezant en een rijtoer maken: een vergadering met 
hen houden; eeu maaltijd hun aanbieden, en een receptie 
geven; maar voor wat bet Chri telijk :Xationaal Boeren
Comité wilde was geen plaats gelaten. 

Het was niet ons doel met de Gezanten door de stad 
te rijden en zulke dingen meer; ons Comité wilde de 
Gezanten brengen temidden van een vergadering, waar God~ 
aangezicht werd gezocht en de bange nood van Zuid
Afrika werd neergelegd in toespraak en lied. On Christen
volk moe t een uur van stil samenzijn hebben met de 
vertegenwoordigers van het martelaar volk daargiud , opdat 
de Gezanten het zouden aan cbouwen wat diepte >an 
liefde voor Tran valers en V rij. taters leefde in de ziel~ 

van hen, die dagelijk de nooden van de mannen en 
vrouwen daargincl 10 hun smeekgebed neerleggen voor 
den troon Gods. 

Konden we zulk een samenzijn niet hebben, clan hadden 
wij aan de kom t der Gezanten niet : en in die skmming 
besloten we aan het Driemanschap te laten weten, dat 
we bleven aandringen op een samenkom t met ons Chris
ten volk, zooals wij van den beginne hadden begeerd. 

Twee leden van het Comité brachten deze mededeeling 
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over aan den C'on nl. den heer nethlaCYe, met wien zij 
een langdurig onderhoud hadden. In dit onderhond ver
zekerde de Consul, dat hjj on O'aarne ter wille zou zijn 
en al zijn indoed aanwenden, om onze wen. chen in 
vern1lling te doen gaan. 

En de Con ul hield woord: want op 29 April ontvingen 
we de meel deelina. dat aan den avond van den len )Iei 
de Hezanten O'aarne de gasten zouden w zen van het 
Chri. telijk Nationaal Boeren-Comité. Zij wen. chten de 
Chri telijke vrienden niet teleur te stellen. 

Zoo ontvingen we dan eindelijk de lanrr verbeide, de 
vurig begeerde en zoo moeilijk verkregen toezeO'ging. 

\V e hadden nog slechts twee dagen van voorbereiding. 
:Nu met alle macht aan het werk. 
Toch was aan de teleur tellinaen noa het einde niet. 
\Ye konden het Palei voor Volksvlijt niet krijgen ,·oor 

onze meeting en moe ten on nu tevreden stellen met 
.liaison troucken. Daar konden we lecht een zeer kleine 
helft bretwen van de men chen, die we zoo gaarne allen 
hadden O'enoou. N n moe ten we velen huiten sluiten en 
dat wa bijzouder bard. 

Doch we hadden geen keus. 
\V e moe ten voort., en togen met poed aan het ·werk. 
De zaal van Strotteken werd keurig, maar eenvoudig, 

Yer~ierd; onze wakkere Commi sari ·sen van orde waren 
weder be chikbaar, en het Coruité deed wat in zijn ver
mqgen wa", om dezen avond wel te noen lacren. 

Het Gezant chap zou tegen half ze aan het Centraal 
Station aankomen, en vandaar dat het gan che Comité 
tegen dien tüd naar dit . tation ging om de O'eliefde 
gasten waardiO'Iijk te outvanO'en. 

In de daarvoor afgezonderde wachtkamer Ie kla:s e 
hevon!len zich, behalve de leden van bet Boeren-Comité, 
de heer Dr. A. KuJper, de heer W. Bo,·y, de Con ui-generaal 
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van de Zuidafrikaan cbe Republiek, de heer nethlage, 
mej. Thérèse Schwartze, die Jouberts portret geschilderd 
beeft, en anderen. Op de penons van het tution was 
een dichte menigte bijeen, en buiten het station wachtten 
cluizenden de aankomst der Gezanten af. 

Daar toomde op den bepaalden tijd de trein binnen, 
en uit den door de Holland che I.T zeren ~. poonvegmaatschappij 
beschikbaar ge telden salonwagen stapten rle heeren Fi~cber, 

\'\'olmaran en \V essels, met den Secretari van het He
zantschap, den heer de Bruijn. 

De wachtkamer werden zij binnengeleid door den 
heer Bijlevelel en rlen Consul, en met een kort woord 
sprak onze Voorzitter het welkom uit narnP.ns het Chris
telijk X ationaal Boeren-Comité. 

Daarna wernen de leden van het Gezantschap aan de 
aanwezigen voorgestelfl, namen zii een bloemkrans in 
ontvangst, bun aancteboden door een Deputatie van leer
lingen der Opeubare Handelsschool, én prak de heer Fi cher 
er zijn blijdschap over uit, dat de Deputatie gelegenheid 
had kunnen vinden om aan den wen'ch van het Boeren
Comité gevolg te geven . 

• ·adat het Gezant ·chap nog een kort omlerhoud had 
met Dr. Kuyper, ging het in de rijtuigen en begon op 
traat een gejubel zonder eind. De volkRliederen rler beide 

RepubliekP.n weerklonken, en onafgebroken juichkreten 
galmden langs den ganseben weet 

De politie, van wie enige agenten te paard den stoet 
vergezelden, had geen moeite om de orde te bewaren . 
de menscl1en dachten aan niet· dan aan het uiten van 
hun gee tdrift voor de Boeren; de korte rit van het 
Centraal Station naal· het /Joelen-llótel wa· eeu zectetocht. 

In het Doelen Hötel wa een keuricte maaltijd aangericht. 
Door een edelmoedige l1and wa deze schoone di~ch 

buiten bezwaar onzer kas aan het Comité en zijn cta"ten 
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bereid; het was alleen maar jammer dat er zoo we1mg 
tljrl be chikbaar was voor den maalt~jd, daar men te 71/ 2 

uur in de meeting moe. t zljn. 
Behalve de leden van het. ComitP zaten met de Ge

zanten en hun eeretaris aan : de Con ui-generaal, rle 
h~er nethlage: het oud-li.d van rl n Am. terdam. chen 
B.alld, de heer \Y. Hovy: de heer .J. ~- W onuser. rlie 
<loor zijn optreden voor de iloerenzaak in ons land meer 
rleed dan een geheel Comité, en de herr .T. Ho,·y. 

Toen de gasten gezeten warrn ging D . ikke! ,-oor 
in O'ebed, en daama werd Ot' eer. t, dronk door den 
Y oorzitter van het omité, den heer Bi i Ie veld, aan II. 11. 
de KoninO'in van 1.,. ederland o·ewij1l. 

Hier aan dezen maaltijd in entren kring vereeniO'!l, zijn 
wij als geestverwantrn bijeen, zoo z<>i de Voorzitter, zonen 
van het aloude Geuzenge lacht, dat eenmaal optrok onder 
!le banier van het geliefde Oranjehuis tPr bevrijdina van 
zijn land . De liefde tot Oranje i dan ook aan de C'al
viuisten in het hart geplant, en wij danken G-od, nat Hij 
on:; dr laatste Oranjetelg onze beminde Koningin, be
hield : onze Vorstinne bij de gratie God . wier leven ae
lukkia, wier regeering aezegend zij, en die tot in lengte 
van daO'en zich omringd moge zien door de aun te onze Gods. 

Vervolgens zich richtende tot cle Gezanten. zeide de Y oor
zitt r dat zij thans bier kwamen, om met gee b'erwauten 
eeni.ae uren amen te zijn. Voor hen, hun taak, hunne per~o

nen, woont vurige liefde in ons hart. en het i onze 
innige bede, dat God de Heere in z~jn gun t hen geleide 
en hun w g voorspoedig make; dat Bij hun arbeid zegene 
tot heil van hun land en Yolk, en ge\·e <lat hun bemoeiin
gen moeren leiden tot het gewen.'chte rloel. 

De heildronk, door den Voorzitter aldn. aan de Gezanten 
gebracht, werd door het hoofd mn het Gezant~chap. den 
heer Fischer, beantwoord. 
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Wij be chr~jven den persoon van dezen broeder niet -
onze lezer aanschouwe zijn portret in dit boekske - we 
zeggen alleen wat het portret niet duidelijk maakt. De 
heer Fischer is van persoon de kleinste der drie heeren, 
en hij alleen heeft eigenlijk een uiterlijk, dat 1uet aan een 
• Boer'' doet denker1. Hij spreekt vrij zuiver .r ederland eh, 
met een eenigszins vreemd accent, en is zeer gemoedelijk 
in zijn wijze van uitdrukken. 

Zoo ook nu, toen hij opstond, en het woord nam .• Gij 
zult wel begrijpen", zei hij, .dat ons hart niet fee telijk 
is gestemd, want wij denken aan onze broeders, die daar
ginds op de slagvelden misschien in allerlei ellende ver
keeren; die een zware taak hebben te volbrengen; on 
hart is vol van den strijd, van al het lijden dat de oorlog 
met zich brengt. Maar jui t daarom zijn wii zoo dankbaar 
voor al de bewijzen van hartel~jke ympathie, die wij hier 
in Nederland ontvangen. Dat doet ons goed. Ik zal die 
aan ons volk overbrengen. Onze dank is te diep in on 
hart geplant, dan dat wij dien met veel woorden kunnen 
uitspreken : nogmaal broeder , hartelijk dank". 

Onder den indruk van dit korte maar hartelijke woord 
heer chte een poos stilte, doch daarna volgden de heil
dronken elkander op. 

Na tuurlijk taan we niet bij alle uitvoerig stil, en vol-
taan we met de vermelding, dat de heer Verweijek een 

dronk wijdde aan de twee Pre ielenten der Hepublieken, 
Krüo-e1· en Steijn, de mannen die door de gunste hun 
God mogen zijn als Moze:l en Jozua, die het oude volk 
des Heeren uit de slavernij leidden naar een toekomst van 
vr~jheid en onafhankelijkheid. 

Dadelijk daarna tond de heer vV o l mar a n · op. In hem 
ziet o-e den Transvaler. Zijn door de zon gebruind gelaat 
heeft een weemoedigen, diep ern tigen trek; eerlijkheid 
en broedertrouw preken uit zijn oog; men heeft hem 
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lief als men hem ziet. w· olmarans preekt ook meer 
• Tran~>vaalsch" zouden we zeggen, doch evenal dat van 
Fischer, fllaat zijn woord aan. 

Ik dank voor dezen dronk aan den Pre ident van mijn 
land gewijd, en ik beaam wat gezegd i . Krü<Ter is de 
Mozes van zijn volk. En toen volgde met klimmende 
kracht, een herinnering aan wat Krüger gedaan had voor de 
Tran vaal. Hoe hij van kindsheen af geworstPld had, 
geleden, gestreden, <Te beden al Moze · een voor I raël: 
en uit ieder woord prak eerbied en hoo<Tachting, warme 
liefde voor den grijzen Staatsman. en bewondering ook 
van andere trouwe landsdienaren, al Jouhert, die "ich 
aan den dienst van hun land hadden gewijd. 

Na Wolmaran prak We el . 
W es ·el' is Je reus Vatl het Gezantschap ; zijn huitenge

meen krachtige gestalte, for eh en hreeü. hoog en kloek 
doet zien dat ook in den V rij taat de mannen worden 
gevonden, voor wie Engeland beeft. Z!jn donker oog 
gloeit; z!jn hoekig gelaat ~preekt allereerst van kracht, 
zijn taal is rond en flink. Ook hij tlankte voor den 
dronk aan den Pre ident van zijn land gewijd, en ook hij 
meende, dat teijn mocht vergeleken worden bij Jozua; 
eehter met dien verstande, dat hij niet al. Jozua op ver
overing uitging. Mocht teijn al Koning David wezen, 
die de onafhankelijkheid van zijn land beve tigde en 
handhaafde ! 

Thans ontvin<T de heer J. A. \Yormser het woord, en 
wel om een dronk te wijden aan de kloeke Afrikaan che 
vrouwen. .nog erger dan de mannen" al' het de onaf
hankelijkheid van het land geldt, zooals indertijd in Londen 
werd opgemerkt. A.an die dappere echtgenooten en moeders 
bracht preker een woord van warme hulde, dat met 
instemming door allen werd begroet. 

De heer Fi cher bracht nu een heildronk aan het Chri -
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te lijf< Nationaal Boeren-Comitté, dat met de daad had 
getoond, welk een warme liefde het bezielde voor de trij 
elende broederen in Afrika. 

Door den heer V au Oversteeg werd gedacht aan de 
helden in den strijd en de wensch geuit, dat het jaar 
1900 onzen broecleren daargind.· een even schitterende 
overwinning op den alouden erfvijand mocht brengen, als 
drie eeuwen terug onzen Ma u rits bij Xienwpoort ten deehiel. 

Eindelijk werd door den beer Wei z een dronk aan cl n 
heer \ï. Rovy gewijd en aan dien arbeid op allerlei gebied. 

~fen begrijpt dat onder deze bedrijven de tijd maar al 
te snel voorbij vloog, en toch gebeurde er nog ,-eel, dat 
niet gemakkelijk be chreven worden kan. Roe echt hui-
elijk zaten we met elkander aan. Hoe gpzellig spraken 

de gezanten met hun gasten; hoe vast was hun vertrouwen 
in de "uiteindelijke" zegepraal hunner zaak; hoe werd onze 
moed gesterkt ; ons vertrouwen opnieuw gevoed. Hoe be
scheiden, hoe nederig spraken die mannen over de groote 
daden van hun heldenvolk; . . .. we hadden zóó nog wel 
uren willen voortgaan; altoo vragen; altoo mededeelin
u-en uitlokkend; doch niet voor ons genot waren de Ge
zanten overgekomen : ons volk verbeidde met ongeduld 
hun kom t, en daarom, m1het be temde uur wa~ aangebro
ken, gingen we weer in de rijtuigen, naar de 

Vergadering in Stroucken. 

Dat de mcnschenmenigte op straat onze geëerde gast(::n 
weer met O'eestdriftig gejuich begroette, Hpreekt vanzelf: 
doch gaan wij vooruit naar Stroucken, om bij de ont
vang ·t van de Deputatie tegenwoordig te zijn . 

De groote zaal van trotteken was, om met de Amsterdam
mers te preken, , mudvol'', en cle zijzalen waren ven
een , voor zoover zij lecht · uitzicht boden op de groote 
zaal, door honderden bezet. 
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De taak om alle- met orde te doen gesebieden wa
reed~ door den heer Joh. D. W. Tellier. welwillend bijge
~;taan cloor ongeveer een veertiO'tal commi ari sen van orde, 
op zich genomen, terwijl de heer .n. c!mt, het li<l van den 
AmsterLhlm -chen Raad, het prae -idium waarnam zoolan<r 
het Comité nog niet aanwezig wa:; waarvoor hem ook hier 
clank zij gebracht. 

Schitterend was de aanblik der zaal. 
Niet om de versierinO', boewel clie met recht creroenHl werd 

al maakvol; maar om a~ dicht opeengedrongen menigte. 
Aller oog schitterde van één verlaueren ; aller gelaats

trekken waren gespannen van gee tdrift: aller hart klopt 
voor eenzelfde heilige zaak, en niet oncreduld, dat moeilijk 
bedwongen werd, wachtte men de kom. t der Gezanten op. 

Door de zaal wandelden mei:.;je' in het wit, die strikje 
tr koop aanboden met de kleuren der Republieken: ze 
gitJO"en grif van de hand tot iederen prij : de ka van 
het Comité vond daar een bate van f 100.- in. 
Allen waren met de geliefde kleuren getooid. 

Het Comité had voort voor een paar reu achtige 
kran en gezorgd, en voor twee vlacrgen, een van den \T rij· 
.-taat en een van Tran vaal, die door de heeren Theuuis ·e 
en \V outers ·werden gedracren. 

Dan waren er een paar kleine mei jes, die manden 
droegen met bloemen gevuld, om ze te ~trooien voor de 
voeten der gasten. 

Alle tond gereed, toen het luide gejuich op de traat 
aankondigde, dat het Drieman chap aan den Huize trotteken 
wa, aangekomen. De Yoorzitter, die in middel' zijn 1etel 
hacl increnomen, kondigde nog eenicre maatregelen van 
orde af, en in ademlooz -;tilte werd de binnenkom. t der 
vrienden verbeid. 

Daar kwam de toet, plechti<r en langzaam. 
Voorop cl beid banierdrager , en toen eenicre leden 
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van het Comité, dragende de kransen. Dan de bloemen
meisjes, die voor de voeten der Afrikaansche broeders 
bloemen strooiden, en toen de drie mannen, om wie het ging. 

Het was stil geweest, dood stil; maar nu brak plotseling 
een storm van geestdriftige toejuiching los, die niet binnen 
te houden was. Er waren er die schreiden; wier stem 
stokte in de keel; ouden van dagen, die als jong werden 
onder die grootsche uiting van geestdrift ; menschen wier 
oog nooit zoo iets heerlijks had aanschouwd. 

Het was verrukkelijk, dat alles te zien; maar spoedio· 
werd de geestdrift geleid. Ons dapper muziekgezelschap, 
Soli Deo Glm·ia, nam de leicling, en frisch en krachtig 
klonk uit de koperen instrumenten de blijde melodie van 
het Vrijstaatsche Volkslied: 

.Met God voor Volk en Vaderland" 
Die leus doen we altijd trouw gestand 

Zt>lfs in den heetsten strijd, 
Voor hem, die zoo te wapen snelt 
DiP. zoo zijn God tot Schild zich stelt 

Is zegepraal bereid. 

Het zingen ging in 't eerst niet best; de aandoening 
was nog te sterk ; maar langzamerhand herkregen de 
stemmen hun vastheid en kracht, en toen de laatste tonen 
van het Vrijstaatsche lied waren weggestorven, klonk op
gewekt. en met volle kracht het Tran vaalsche: 

Kent gij dat volk vol heldenmoed, 
En toch zoo lang geknecht? 

Het heeft geofferd goed en bloed 
V oor V rijbeid en voor Recb t. 

Komt burger , laat de vlaggen wapperen 
Ons lijden is voorbij : 



Roemt i.n de zege onzer dapperen 
Dat vrije volk zijn WIJ. 

Dat vrije volk, 
Dat n-ije volk, 

.Dat vrije volk zijn WlJ. 

Onder het zingen van deze liederen waren de Ger.anten 
op de voor hen bestemde zetel' O"ekomeu, en de meniO"te 
had nu gelegenheid de mannenbroeder' oog in oog te 
aan. chouwen. 

De Voorzitter, de heer H. B!jleveld, deed nu door de 
Vergadering aanheften P -alm G2 : 5: 

In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rot ' , mijn tegenweer, 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk. in mart, 

tort voor Hem uit uw gansche hart, 
God is een toevlucht, te allen tijde. 

En na dit gezang opende de Voorzitter de V ergaderinO" 
met een vurig gebed, waarin hij Gon dankte voor den 
rijken zegen in dit samenzijn met de Broederen uit den 
vreemde ge&chonken, en Rem meekte in deze gewichtige 
en htlerlijke ure met on te zijn. 

Daarna, hetwoord nemende, hield de heer Bijleveld deze rede: 

Hooggeachte 1/eeren, 
leden van het Buitengewoon Ge::;anlschap der beide Zuid

a(rikaansche Republieken: 

Gi teren is het "C opnieuw duidelijk geworden hoe de 
bevolking der hoofd tad al een eenig man belanO" telt in 
de zaken der beide Republieken, hoe allen meeleven en 
zich gelukkiO" gevoelden (} Yoor een korten tijd in hun 
midden te zien, die de vertegenwoordiger zijt van die 
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stamverwanten daarginds, wier strijd voor recht en vrijheid 
het X ederlandsche volk niet ft !leen met meer clan gewone 
belangstelling gadeslaat, maar waarin het meêleeft. N" ooit 
is de kaart Uwer beide Republieken zoo goed bij ons Yolk 
bekend gewee~t als sedert October van het vorige jaar. En 
dat Gij on het voorrecht gunt U nu in ons midden te 
zien, ziet lVI. JI.' dat wordt niet alleen gewaardeerd door 
de honderden. die Gij hier voor U ziet ; daarvoor dankt 
U het Christenvolk in de hoofdstad. \Vas de teleur
stelling groot, toen wij vernamen. dat noodzakelijke 
ambtsbezigheden L weerhielden vroeger aan onzen wen eh 
te voldoen, wij waardeeren nu dubbel . dat Gij U de 
moeite hebt willen gett·oo. ten om ten tweeden male naar 
hier te reizen en eenige oogenblikken bij on te zijn. 
Bij on , om met U te bidden ; bij ons om met U den lof 
des H eeren te zingen : bij ons opdat wij 't U eens per
soonlijk konden zeggen: Mannen broeders! Wij gevoelen 
ons Uwer één. De strijd, dien gij daarginds strijdt voor 
Lw recht en Uw vrliheid, hij gaat niet buiten ons om. 
Die strijd is de onze, en daarom : Uw lijden i het onze, 
en als straks, wat God geve, U \Y recht wordt gehand
haafd en Gij Uwe vrijheid herkrijgt, dan zal Uwe over
winning cle onze zijn ! 

Hier zijn wij, die met U één zijn in de overtuiging, 
dat de God Jacobs nog leeft, één in het. Geloof dat Hij 
niet laat varen het werk zijner handen ; één in de belij
denis, dat geen haar van ons hoofd valt zonder zijn wil; 
en omdat die eenheid hestaat, daarom stijgt ook dage
lijks uit duizenden gezinnen en honderden Christelijke scholen 
de bede omhoog: Red ze, Beere! van hun vijanden. Laat 
ze bij U ,chuilen! 

Hier zijn wij, die met U één zijn in taal en die 't 
maar al te goed weten, dat 't daarginrls gaat ook om de 
11Ïtroeiing onzer Moedertaal, de taal onzer mneder, de taal 
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waann wij bidden, de taal waarin onze vaderen, ook de 
U wen, YOor een goed deel het eerst het zuivere V\' oord 
Gods verkondigden en hoorden verkondigen, op dezen 
klas ieken bodem der vrijheid. 

Hier zijn wij, die met U één zijn in het va tbouden aan het 
Woord Gods, zooals Let daar lio-t; één in de belijdenis, dat dit 
\Voord richtsnoer en regel moet zijn voor Regeering en 
Volk; en als dan de tijding tot ons kwam, hoe uit ~we 
proclamatie en publieke stukken bleek, dat Gij leefdet 
bij dat Woord ; als ons gemeld werd, hoe Gij in we 
laagers de Psalmen zongt, die voor alle om tandigheden 
des levens troost en opbeuring en bemoediging bevatten; 
clan ging ons het hart open en met meer vrijmot>dio·beid 
riepen we dan: Heere! :tij hebbeu Uw Woord bewaard! 
Bewaar :t.e nu ook en houd ze bij U we getuigenis! 

Hier zijn wij, die 't met trot , zij 't ook met weemoed in het 
hart, kunnen zeggen, dat we onze zonen en bloedverwanten 
weten in Uwe laagers, in Uwe gelederen, onder Uwe krijgs
gevangenen, helaas ook onder "Gwe gesneuvelden. En 
ook 01ndat we zoo iu alles met U één zijn, een 
in het hoogere, één in het mindere, daarom volgden we 
1J in alles. En als Eland laagte ops een traan uit het 
oog perste, dan deed wat zich aan de Tugela tot driemaal 
herhaalde, on juichen van blijdschap; als Cronjé' Yal 
ons met angst vervulde en on deed vragen: Wat nu? 
dan hoorden we met U die stem: Ik ben die God van 
Gideon, Ik :zal al mijn welbehagen doen. 

Hier zijn wij, kinderen van één land, dat door het 
Calvinisme groot werd. En als wij dan bedenken, dat 
toen alle versaagde en het in on land was. aL of zijn 
ondergang d~iár was, dat toen in Holland en Zeeland 
een klein hoopje stoere Calvinisten het met God hebben 
gewaagd en uitgehouden èn overwonnen, dan roepen ·wij, 
in wie waarlijk nog iets i. overgebleven van dien stoeren 
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geest der vaderen: Mannen Broeders! Houdt moed! Houdt. 
"C aan het verbollel met den Potentaat der Potentaten en 
zegt aan Uwe waardige Presidenten teijn en Krüger, 
dat bier een volk leeft, dat niet alleen zijn ga,·en, maar ook 
zijn gebed geeft. Zijn gebed voor him, om w!jsheid, be
zadigdheid, moed en volharding. Eu als het U van God 
wordt gegeven om Uw Land en Uw Regeering weer te 
zien en verlag van Uwe bevindingen te doen, zegt ze 
dan ook, dat Gij op 1 Mei in een vergadering van het 
Chri telijk Nationaal Boeren-Comité eene menigte hebt ont
moet, die, hoe versebeiden ook in rang en stand, één was in 
de bede: He ere, geef ze de overwinning en gun het U wen 
knechten Steijn en Krüger om te zie11, dat Gij ze de vrij
heid hergeeft of Lehoudt, dat Gij bet recht hand
haaft. 

En wij M. H.! We zijn nu voor de 3de maal i.n zulken 
getale bijeen, en al de omstandigheden het ons niet hadden 
belet, waren bier ,weer duizenden en niet honderden te 
zien. Maar we danken God, dat H!j on deze Mannen
broeders in ons midden bracht, en meer clan vroeger voelen 
we ons één met onze stam- en geestverwanten daarginds. 
Moge ook deze avond voor on , vooral voor de zaak van 
Oranje V rijstaat en Tr:wsvaal, niet on gezegend zijn. Wij 
blijven er immers bij: Wij versagen niet! En nu wij deze 
Buitengewone Gezanten der Republieken van aangezicht 
tot aangezicht ontmoeten, nu, meer nog dan vroeger, indien 
moaelijk, wijdPn we on aan de zaak onzer stam- en gee t
verwanten daargind , en nu meer dan ooit leeft het in 
on' hart en klinkt bet uit onzen mond: Leve de Oranje 
Vrijstaal! Leve T!·ansuaal! 

De indruk van Jit forsche woord op de V ergaderina 
wa::: machtig. Zoo nu en dan barstte een luid en geweldig 
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erejuich uit de menigte los, als om de woorden van 
den Voorzitter te onder chr!jven: en aan het einde van 
de toPspraak losten ten slotte de gee:stdriftige toejuichingen 
zich op in het staatvle zingen van de woorden uit ons 
geliefa Wilhrlmus: 

Miin Rchilt ende Betrouwen 
iit Ghy o Godt, myn Heer! 

Op U oo wil ick bouwen 
Verlaat my nimmermeer. 

Dat ick doch vroom mach blyven 
w dienaer 't aller . toml 

De tyranny verdryven, 
die my myn hert doorwont. 

Thans stond het lid van het ' omité D ·. .J. C. ikkd 
op, om het Gezantschap aldus toe te spreken: 

llooggeërde 1/oof!edele ffeeren, Buitengewone 
Ge:::attlcn ot Geeolmoclllige .Ji inisters van 
de. Zuida(rikoansche Republieken! 

Vergunt mij de eer. namen deze Verganering, die de 
innige sympathie, de W11-rme liefde en vereerina van heel ons 
volk uitdrukt, enkele oogenhlikken te mogen toe preken. 

Uw namen, uw per onen, waren on niet geheel onbekend 
edert den J ame'on-inval. De banden van aemeen chap. van 

trouw, van eenigbeid, die. ederttusschenrleZuidafrikaan che 
Republiek en den Oranje-Vrijstaat ge terkt zijn, zien wij in 
de ver·cbijning van uw drieman chap belichaamd, gelijk \ve 
weten, dat die sterking mee door uw peroonlijken arbeid 
tot tancl kwam. Nog hooren we de woorden door U, 
Hoogedele Beer Fischer, den lOden .Januari 1895 na uw 
zending naar Pretoria te Bloemfontein uitO"e proken, woorden 
waardoor g!i voor de wereld dèn luier gescheurd hebt 

4 



50 

waarin het sluwe onrecht zich wou verbergen. Gij hebt,. 
wij weten het, met dat toen gesproken woord publiek het 
verschrikkelijke komplot ontmaskerd, dat Ü1 en achter Rhodes 
niet alleen 'frans vaal maar ook den Oranje-V rijstaat en het 
Hollandsche, bet vrije leven in Zuid-Afrika met den onder
gang bedreigde en het vuur van een bangen rassenoorlog 

tookte, enkel om de zakken te vullen van hegeerige avon
turiers en gewetenlooze eerzucht en hoogmoed te bevredigen. 

Men beeft het gezegd, en het is waar gebleken, uw woörd 
van toen wa · een daad van hoogebeteeken is, een beldendaad; 
het heeft richting gegeven aan de geschiedenis van Zuid
Afrika. Het heeft den fakkel opgeheven, die het roeveraan
gezicht aan heel de wereld ontdekt heeft; het heeft onder 
Gods zegen de broederhanden ineengelegd in Vrijstaat 
en Transvaal, zóó vast, dat geen laster, geen kuiperij, geen 
ramp en rouw, geen gevaar en list, al drongen die ook tot 
Bloemfontein door, die ineengeslagen broederhanden hebben 
kunnerr losmaken. Uw drietal, Hoogedele Heeren ~ is van de 
waarheid en de eenheid, sinds gevonden, van het recht en 
de trouwtegenover onrecht en trouweloosheid, de belichaming. 

vVij kennen uw arbeid, edele Reeren Fischer, w· olmarans 
en W essels, uw arbeid Yoor uw volk tot op dit oogenblik. 

En uw tegenwoordigheidindeze vergadering, uw verschijnen 
niet alleen bij onze geliefde Koningin, maar ook in het 
midden van ons volk, teekent de gemeenschap vooral in de 
laatste jaren, sedert uw namen onder on. genoemd werden, 
tusschen U en ons geboren. Gij hebt ons wakker geroepen 
en we ontmoeten geen vreemden in U; maar daarom willen 
we thans staren op uwe gestalten, in uw aanaezichten, die 
ons o zooveel zeggen die o zooveel in ous ontroeren, en wij 
'villen het daarbij uitspreken: • wij groeten uwe personen 
met dankbare vereenng: .Z\jt ons gegroet, edel drieman
schap!" 
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Wij vergeten echter geen oogenblik, Hoogedele Reeren! 
<lat in de ern tige dagen, die de geheele wereld than 
met Zuid-Afrika doorleeft, gij niet met een persoonlijk 
.<loei, maar met een gewichtvolle zending den Europee chen 
bodem hebt betreden. Wij zien 15 in uw qualiteiten. 

Uw zending is in hijzonderheden voor ons geheim en 
l1et voeO't ons, dat geheim ten volle te eerbiedigen. Wü 
beg~:~eren ons ernstig te onthouden ook van elk woord 
onzerzijd , chtt onbescheiden zou schijnen. lJw zending 
hebt gij niet in een volk vergatlering als deze te volbrengen. 
En dat uw zendino· de waarheid, het recht, de nijheid, 
den vrede geldt, dat weten we ook zonder dat iemand 
het zegt. 

Maar dit neemt niet weg, dat uw zending on· als vulk 
toespreekt en ons als rolk een wederwoord gunt. 

G-ij zijt de afgezanten, de vertegenwoordiger van Tran · 
vaal en Oranje-Vrij taa.t, va u dat Boerenvolk, dat in deze 
dagen ons nationaal bewu tzijn beweegt, meer dan de 
eigen landzaat dit than~ doen kan. Al wat Holland eh 
in ons leeft; al wat hi tori eh trilt in on bloed; al wat 
onverbasterd in ons dorst naar vrijheid en naar recht; al 
wat we ons al · volk gevoelen : al wat in ou karakter 
.heeten mag, dat leeft thans in heel Nederland voor de 
Boeren. Dàt volk - want de twee Republieken z~jn on 
à!n - dàt volk is on volk hun God i onze God, 

Lang vóór den oorlog leefden we met U meê. Maar 
dit samenleven werd i u Nederland sinds den oorlog alge
meen. En dat werd . teed~ inniger. 

0, wat leerden we uw volk beter kennen, - we 
kenden het zoo oppervlakkig! Zeker, uw volk leeft onder 
.andere omstandigheden dan wij, maar toch . in uw volk 
is ons onze eio·en natie verschenen . 'Vij zagen toe, en 
ja, gij waart ons vleesch en on been; onze eigen natie 
waart gij, maar onze eigen natie in haar historische 
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onsterfelijke figuur der 10e en 17e eeuw; onze eigen 
natie, maar als in een heldengroep van eigen type voor 
onze oogen herlevenel; onze eigen natie, maar bij den 
Bijbel en de Psalmen levend, overgegeven aan Gods ra~ul. 
in den X aam des Reeren haar bloed plengende v0or recht 
en vrijheid. In ·uw zonen zagen wij onze vaderen. S eeu, 
ook bij U zullen ze niet allen Israël wezen, die uit I raël 
zijn, maar toch, heel ons volk ziet het en zegt het: • gij 
zijt, wat wij waren''. En wij, rlie met ""C op de Heilige 
Schrift als op het onfeilbaar \Voord Gods de hand leggen, 
1cij zeggen: , Gij zijt, wat wij willen zijn in rle eeuw, 
waarin onze God ons le\·en doet". 

Daarom hebben we niet slechts aan uw recht\·aanlige 
zaak hulde gebracht, maar we hebben van dag tot dag, 
al de oorlogsdagen, en dag en nacht, met U gestreden, 
geiuicht, geleden, gebeden. 0, vroegt g!j het on:, vroegt 
gli het aan elk N ederlandsch mannenhart, wat onze ken te 
zou zijn, onze begeerte: we zouden TI antwoorden mogen 
en moeten: "met U zouden we willen staan en vallen, 
met U den krijg cleelen, de slagen·•. - En met on~, 
mannen, zouden de vrouwen weten te spreken: , uw volk 
is ons volk en uw God is onte C+od; waar <rij vernachten 
zult, daar willen wij vernachten, en waar gij zult sterren, 
daar willen wij sterven en daar willen wij begraven zijn". 

Hoogedele Reeren! in U aanschon \\'en wij ons broeder
volk: in U 'preekt ons dat volk toP: en we hebben slechts 
een antwoord zonder bereken in er: , :~:Jannen, broedec;;, 
helden volk, edel volk! wij eeren ""C, wij rerpanden l.J onze 
trouw; wat 1J ook ontvalle, ons broederhart sterft voor 
""C niet meer: wat wij als volk voor G zjjn kunnen, daar 
kunt gij op rekenen. Tran vaal en Oranje-Vrijstaat! 
Hollandsch Afrikaansch Boerenvolk! roem der sten· ende 
1 De eeuw! wij groeten U met diepen eerbied. Als 
zonen onzer vaderen heffen wij den lauwerkrans, rlien z[j 
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uit hunne graven den waardi()'en nazaat toewijzen, en wij 
Jeggen dien aan uwe voeten. Hulde, Hulde aan Tra u. vaal 
en Vrijstaat!'' 

·wij hebben een woord van dank uit te preken, Hoog
edele, Heeren! voor het volk, dat gij vertegenwoordigt. 

Onze stervende eeuw wa een eeuw van vooruitgang 
en ontwikkeling op materiëel gebied. De wereld en haar 
krachten zijn meer dan ooit voor de men ·chheid geopend. 
De menschelijke kracht en het menschelijk vernuft kwamen 
daarbü uit in stoute en in ongekende overlegging. Het 
kapitaal en de macht van vereeniging riepen reuzen
verhoudiugen en reuzenondernemingen in het leven en 
maakten de worsteling in het men chelijk leven tot een 
reuzen worsteling. 

Ook vroeger eeuwen kenden reuzem1·orstelingen, maar 
die wareu van een anderen aard. Tha_ns i het de wor
steling om geld en goed, 0111 kracht en macht, 0111 genot 
en vlee chelijke grootheid, om door berekening en geweld 
te heerschen; een worsteling van den ouden Á Timrod, van 
de oude reuzen in nieu wen vorm, een wor teling om de 
aarde; om de wereld te om pa'.lnen; om voor den cepter 
van het goud, voor het onoverwinnelijke krijgswapen, 
voor de onovertrefbare menigte te doen bukken; om den 
hemel te dwingen door de aarde. 

Onze vaderen, onze natie der lGe en 17e eeuw, en 
niet alleen onze natie, kende een andere worsteling. Toen 
ging het om den hemel allereerst en niet om de aarde: 
om gee telijke goederen en niet em toffel!jke; om 
geloof, om recht, om waarheid, om vrijheid, 0111 

den men eh eu het leven, om deugd en trouw, 
om karakter. Die strijd 0111 hooger goed ten ko te 
van het lagere, ontwikkelde edele vermo()'ens, ,·onude 
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groote mannen, schreef bladzijden der historie met bloed 
en vlammen ja, maar waarin de nobele figuren zich tot 
groepen, tot geslachten vormden, - onze laatste Oranje 
draagt hiervan de onsterfelijke traditie! - figuren, groepen, 
geslachten waren het, die de menschheid al de eeuwen. 
door blijven toespreken; die een stempel van waarachtigen 
menschelijken adeldom drukten op heel hun volk, op heel 
hun tijd, op heel de menschelijke historie. Wetenschap 
en arbeid, handel en scheepvaart, huiselijk en volksleven, 
genot en leed, leven en ten·en, deden dat karakter uit
komen, - de roem van het gezonde religieuze mensche
lijke leven, dat uit de Middeleeuwen zich in de refor
matie vrijworstelde en in het Calvinisme ziin triomf vierde. 
In de namen der martelaars eert de menschheid die wor
steling, in die helden die niet leefden om te vert.rappen; 
maar die als Oranje en zijn Alelegoude zich desnoods lieten 
vertrappen om pal te staan ; om te redden de eer, het recht, 
het karakter, de waarheid, de vrijheid, het geloof, het 
waarachtige menschelijke leven . 

Maar nu, in de reuzenworsteling der l!Je eeuw zien wij 
den adeldom van bet menscbelijke geslacht veelszin$ onder
gaan. De geestelijke schatten, de schatten in den mensch 
zelf, de schatten der genade Gods; de schatten van geloof 
en zeden, van deugd en trouw, van karakter, en zelfop
offering, van waarachtigen moed ; de l'chatten van een 
man een man, een vrouw een vrouw; de schatten van 
een huis en een hart, de schatten der edele liefde, - ze 
worden al minder geacht, onder den voet getreden, voor 
dwaze idealen verzaakt, onder de reuzenwielen van den 
pletwagl'n van geld en macht, van menigte en bereke
ning, vernield . En al het leven draagt hiervan den stem
pel. Waar zijn nu de vorsten, de staatslieden, de legers, 
de volken, die voor den arme en verdrukte, voor den 
mensch en bet waarachtig menschelijke zich geven, zich 
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wijden ten doode ? • \Vij kunnen niet,'' zoo luidt de alge
meene belijdenis. "Wij hebben geen macht genoeg. Wij 
-;ijn niet talrfjk genoeg. Wij hebben geen gelet genoeg." 
Machtige vor ten, machtige staten, machtiO'e ge lachten, 
kmwen niet meer. Met a.l het goud, nwt allen grooten 
naam en invloed, met alle wapenmacht, met alle weten 
schap kunnen zij niet. YoClr goud en macht, kunnen zij 
wèl; maar voor waarheicl en recht, Yoor geloof en deugd, 
voor den verdrukte, den kleine, voor den men eh en het 
men chelijke leven, voor den menschelijken adeldom kun
nen zij niet. 

U, Hoogedele Heer en! C w volk. klein en veracht in 
de oogen der berekenende wereld, uw volk heeft God in 
zijn aanbiddelijken raad de eere gegund, om tegen de eeuw 
in, heel de eeuw door , te worstelen voor het waarachtiO' 
men chelijke goed en daarin het edeler karakter te out
wikkelen en te openbaren, dat wèl kan. l'"w Krüger -
gezegend zij zijn naam en zijn pet· oon! - uw Krüger, 
type van zijn volk, tond en taat met C en in uw volk, 
dragend êle traelitie uwer voortrekkers en de profetie van 
uw toekomst. 

Wat gij niet kunt, dat i de waarheid en de vrijheid 
verloochenen ; dat kuilt gij niet . "Cit den weg gaan voor 
de eeuw, voor het geweld : voor het kapitaal, voor de 
ongeloovige geleerdheid en de val che be chaving, uit den 
weO' gaan voor de menigte, voor de dreigingen, voor de 
kanonnen, - clàt kunt gij niet. Bït den weg gaan voor 
clen dood en voor de vernietiging, - dàt kunt gij niet! 

0, wij vullen U geen bedwelmenden beker, - maar 

we moeten het zeggen: gij redt on , door in de vreeze 
Gods in heel ons volk, in heel de men chheid uit den 
dood wakker te roepen het leven voor waarheid, voor 
vrijheid, voor recht, voor geloof en trouw, voor karakter 
en menschelijke eere. 
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Kleine heldenschaar! uw smaad, uw wonden, uw bloed 
en uw tranen, zijn uw eere, de eere der menschheid onzer 
dagen ! wij huldigen U! wij danken U! wij zegenen U ! 

Wij bidden voor U! 
Wij kunnen nog bidden. Wij leerden weer bidden. 

Wij bidden sinels uw krijg met toenemende kracht, met 
toenemende vrijmoedigheid, in steeds uitgebreider kring, 
een groote schaar. 

0, wij bidden in onze eenzaamheid, in ons hart; onze 
grijze en onze krachtige mannen, onze vrouwen en onze 
kinderen. En onze God vernieuwt daar on leven bij. 
\Vij denken en rekenen en d•jen anders. Wij leven met 
U mee. Ik kan U de sympathie, het gevoel, het ware 
menschelijke, outboeide leven van ons hart niet teekenen, 
waarmee we heel uw strijd, al uw belang, heel uw ver-
chijning volgen; ons lijden, als gij lijdt; ons jubelen, als 

gij zegepràalt; ons offeren 'VOOr uw gewonden, het haken 
en breien onzer vrouwPn en dochters voor uw kleed met 
een traan en een smeeking in het hart; ons willen, om 
wat voor U te doen, - er kwame dan van, wat er van 
kwam. 

Ziet, hierin vermenigvuldigt zich uw volk, al vallen 
ginds uw dapperen. Er is geen St.-Helcna, dat u kan 
bannen; slechts voor het N apoleonisme, voor het Impe
rialisme is er zulk een St.-Helena! Gij vertienvoudigt U; 
uw zaad is in de gansche wereld; uw zonen en uw doch
teren zijn ook wij. 

Mannen, V aders! zijt ons gezegend! zijt ons driewerf 
gezegend! 

De edele schrijfster van "de Negerhut", opkomend voor 
de verdrukten, heeft eenmaal geprofeteerd van een Afrika, 
dat na Azië, Europa en Amerika de banier eener nieuwe 
beschaving zou dragen; - van die be ebaving geve de 
Almachtige U de. Grondleggers, de Voortrekkers, de Aart -
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vaders, teu deele de Martelaar te zijn, Holland~che Afri
kaners! Edel, on terfelijk Boerenvolk ! 

Ik zal niet spreken van de gevaren, die uw volk dreigen, 
waar het in Gods weg zulke lauwereu niet alleen najaagt, 
maar ook reeds draagt. Dat die lauweren verwelken 
kunneu, weet gij ook wel. 

In de waarachtige neeze God - te volharden en in alles 
naar den wil en bet woord nm dien God te vragen. \'OOr 
Hem te bukken, maar voor Hem ook geheel, - dat i ' 
ook voor U de eenige weo-, waarin o-ij kunt hestaan. 

Heden spreek ik slechts met cliep gevoelden dank aan 
God namens mijn volk en het menschelijk Je ,·en uit, dat 
de Heere U verwaardigd heeft met uwen Krüger de 
Banier der eere op te heffen en pal te taan. 

Bet pleit, dat gij claarin voert voor het men cbelijk 
hart in heel de wereld en voor het Holland.' che hart, 
voor het hart van heel on volk, dat niet door berekening 
leeft, dat pleit hebt gij al gewonnen. En, wij roemen 
het jubelend! dat pleit hebt gij óók o-rwonnen voor het 
hart onzer geliefde koningin, \'\ ilhelmina van Oranje. 

Oranje bovm! 

Voor dat pleit behoefdet gij niet over zee te komen. 
Slecht blijft U over het pleit \'Oor de regeerende hoofden, 

voor vorsten en staatslieden, - en het is uw eere, dat O'ij 
de roeping tot dit pleit niet verzaakt, maar tot die taak, 
hoe moeiljjk die zij, U hebt aangegord. 

Voorts blijft U de krijg over. 
Mannen Broeder. ! pleit en . trijdt voort in Gode Naam, 

in zijn kracht, in zijn vreeze. Wij trekken met U ; wij 
bidden voor U, in al den weg, dien gij gaat. 

Gods vertroostingen mogen het deel zijn van uw hart; 
van uw volk; van uw gewonden en tervenden ; van uw 
weduwen en weezen. Ook van uw levenden, van uw terken. 
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De Heere der heirscharen zegene uw wapeuen! 
Houd~ vol! houdt moed! Houdt het geloof. Houdt de 

liefde. Houdt het recht . Houdt de vrijheid. Houdt het 
karakter. Houdt het hart. 

De Heere onze God is almachtig. Hij regeert. IV elke 
zijn weg z!j, - Hij vervult z!ju belofte. Hij is getrouw. 
Hij zal u niet verlaten. Hjj zal eer en, die Hem eeren. 
Hij zal kronen wie wettiglijk gestreden l1eeft. 

Vreest niet! Gelooft alleenlijk. 
De Heere zegene en Hij behoede u ! 
De Heere doe zijn aangezicht over n lichten, en Hjj 

zij u genadig ! 
De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Eu Hij geve 

u den vrede. 
Ik heh gezegd. 

Dat ook rleze gespierde rede dikwerf door daverendetoejui
chingen werd afgebroken, zal men begrijpen. De tolk van 
allen was de spreker, en wie onder zijn woord een blik op de 
vergadering sloeg, moet wel verbaasd hebben gestaan. Met 
de inspanning van de hoogste belangstelling werd geluisterd 
in ademlooze stilte, totdat eensklaps een gejuich losbarstte, 
dat de zaal schier in beweging scheen te brengen. Dat was 
het openbaren van den schat van liefde, van warme bezieling, 
van machtige geestdrift. Doch onmiddellijk na zulk een gewel
dige uiting keerde de stilte terug, en scheen men in een kerk, 
onder het gehoor van een geliefd prediker. 

Zoo was het den gansehen :wond. 
Na de toe praak van DN. Sikkel klonk het plechtig 

Psalmgezang, waarin de schare haar geloofsvertrouwen 
uitsprak: 

De Heer is aan de pits getreden 
Dergenen die mü hulpe biên; 

Ik zal, gered uit zwarigheden, 
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Mijn lust aan mijne haatren zien. 
't I beter al. we om reelding wen chen 

Te vluchten tot de:- Reeren macht, 
Dan dat men ooit vertrouw op menscben, 

Of zelf van prinsen hulp verwacht. 

Toen het gezang geëindigd wa , zagen aller oogen op 
naar de tribune, waar het Driemanschap gezeten wa . 

\Vat zou er nu komen? 
,Het woord,'' zoo zeide Voorzitter, ,i aandenherr Fischer. ,. 
Mel een applaus, dat dreunde door d~ zaal, werd het 

optreden van dezen afgevaardigde der beide Republieken 
lJegroet. 

Jammer, dat we zijn toespraak niet woordelijk kunaen 
weergeven ; komen we daarom zoo goed mogelijk aan de 
herinnering te hulp. 

Mijne vrienden, zoo begon de Gezant ongeveer, ik ben zeer 
dankbaar voor iedere creleo-enheid on o-e chonken, om de 
blijken van hartelijke ympathie, door het volk van ... Teder
land zoo ruimschoot. gegeven, te outvangen; en ook wa 
het ons een zeer groot genoegen, dezen avond in .Amsterdam te 
komen en hier in uw midden te zijn. Toen wij nu eenige 
'"eken geleden onze voeten in Europa aan wal zetten, 
deden wij elkander de vraag: waar nu heen? en on eenparia 
antwoord was: naar on broedervolk in Nederland! 
(Daverende toejuichin;Jen ). Want immers wij wi ten het 
dat in Nederland warme harten voor ons klopten ; dat 
daar met ons geleden en in den gee t met on ge treden 
werd ; dat men daar met on gevoelt en met on leeft. 

Tusschen het J ederlandsche volk en de Zuid-Afrikaan che 
natie bestaan banden des vlee cbe en de geestes, en 
uw schoone gescbiedeni i bij on zeer wel bekend. Wij 
weten dat uw volk een lijden historie heeft: dat het tachtig 
jaren lano- tegen een overmachtigen vijand tand hield, 
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en dat het in dien ongelijken strijcl strunde op de hulpe 
Gods. Wij weten dat die hulp uw volk niet heeft out· 
broken en dat aan bet eind dier bange worstebng de 
zon dE:r vrijheid over Kederland opging. En al · wij in moeite 
en benauwdheid zijn, zien we op naar denzelfden God 
Die u heeft uitgehoipeu, en herinneren ons de groote 
daden, die in dagen van tegenspoed de Heere God aan 
uw volk heeft gedaan. 

\V ij konden niet anders Jan hier, in Nederland, het 
allereerst komen; hier verwachtten ·wij een warme, een 
hartelijke ontvangst (luide toejuichingen), maar onze 
toutste verwachtingen zijn overtroffen. (nieuw gejttirh.) 

o, Wij zijn zeer dankbaar,. ging de heer Fi<cher met ge
roerde stem voort, dankbaar voor al de blijken van broederlijke 
liefde, die wij hier mochten ontvangen, en wij zullrndien dank 
overbrengen aan on volk, dat met blijdschap zal vernemen 
hoe vol geestdrift gij ons hier hebt begroet. 

Men heeft gezegd, dat wij dezf'n oorlog gewild hebben ; 
dat wij dezP.n krijg hebben gezocht? Hier, in dit land, 
behoeven wij niet te verzekeren, dat dit niet juist is. 
(geestciri(tig geroep: neen, neen!). Wij wilden enkel in 
vrede leven met hen die ons omringen. Maar dat heeft 
niet zoo mogen zijn. En nu talrijke legers ons bespringen, 
nu herinneren wij ons zonen te zijn van uw volk; nu 
zijn we er trot eh op uw stamverwanten te zijn, en nu 
zullen we trijden, strijden tot het einde toe, voor Vrijheid 
en voor Recht. 

Nogmaals onzen hartelijken dank voor uw hartelijke 
ontvangst, dank, dank . . .. 

De spreker ging zitten, maar een storm van toejuichingen 
stak in de zaal op. Met hoeden en zakdoeken werd 
gezwaaid, en er scheen aan deze uitin()' geen eind te zullen 
komen, toen de heer lVolmarans opstond, gereed om de 
vergadering toe te spreken. 
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Zijn ernstig gelaat, zijn hooge ge talte maakten indruk. 
Het werd stil, bladstil ; en de stem van Wolmaran 
drong door, kracht- en klankvol, toen hij met de aangrij
pende woorden begon : Geliefde broeders en :;asters in on:;en 
lleere Jezus Christus. 

Ons volk luisterde schier ademloos, toen hij voorto-ing: 
Ik wensch ook al medelid van de Hegcering der Zuid
afrikaan:che He1mbliek in cleze vergad rin,... een enkel 
woord te spreken. Gij begrijpt wel, dat het ons 
veel moeite heeft geko:-t in deze bange dagen, ons land 
te verlaten, nu broeders en zonen en vrienden zich be
vinden in het midden van den trijcl. 'Vij waren liever 
meê naar het front gegaan voor de verdediging van on 
vaderland ; doch dat ging niet. Toen mjjne Regeet in er 

van oordeel was dat ik de zaak der Republieken beter 
zou kunnen dienen door deel uit te maken van het Bui
tengewoon Gezantschap, dat naar Europa o-ing, gehoor 
zaamde ik, hoewel met een bezwaard hart. 

Men heeft in Enropa allerlei onjuiste deukbeelden o>er 
on · verspreid, en nu zjjn wij gekomen om de IYaarheid 
te verkondigen, en te zpggen hoe rle zaken eiO'enlijk z!jn. 
Doch wij hebben bevonden, dat dit hier in :Xellerland niet 
nooflig is (stemmen: neen, 11een!) Gij weet wel, dat het 
on, niet te doen i om macht: dat wjj nit>t hunkeren 
naar goud; onze str\jd gaat om Recht en om Vrijheitl. 
Het is bekend hoe mijne Regeering alle middelen 
heeft uitcreput, om den vrede te bewaren. Onze grüze 
Pre. ident, Paul Krüger (1carme toejuichingen bij hel noemen 
van de::;en geëerden naam) heeft aan het behoud van den 
vrede al z!in krachten gewüd en er nacht Pll dag voor 
gearbeid : maar het mocht niet hat~n. De EngeLcheu 
zonden al maar meer troepen naar onze O'renzen, almaar 
meer, en toch bleven we hopen en hitlden dat ons de oor
log zou worden gespaard. De beitle Reo-eeringen, te 
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Bloemfontein en Pretoria, kwamen overeen om el'll biddag 
te houdeu, en op dien dag is met ern t God aangezicht 
ge mee kt, of het Hem behagen mocht den vrede voor 
onze naties te bewaren. 

Doch de Heere heeft het alzoo 11iet besloten. 
De norlog kwam, en nu hij gekomen i·, uu staan 

we niet in onze eigen kracht, maar zien op in vast ver
trouwen naar den Heere onzen God, en roepen Hem aan 
om hulp in dezen ·trijd. De oorlog is door on · begon
nen, steunende op de hulpe Gods, en zoo zal bij door on" 
worden voortgezet tot het einde toe (warme toejuichingen). 

Het is ons zoo groote troo t, dat, in deze bano·e dagen, 
onze natie in Nederland vooral zulke warme vrienden 
'indt. die on steunen met woord en daad; die ons lief
hebben en voor ons en onze heilicre zaak bielden; en als 
naar Gods bestel ook deze oorlog zal zijn geëindigd, moge 
dan een van z\jn vruchten zijn, dat de banden van liefde 
en trouw tusscl1 en de broedervolken van Nederland en 
Zuid-Afrika nauwer worden toegehaald. 

Met daverend applaus werd de heer Wolmaran · ge
dankt voor zijn aangrijpend woord; hij gin er zitten, maar 
tond weldra weer van zijn zetel op, want onder den 

machtigen aandrang van zijn eenvoudig woord vertolkte Soli 
Deo Gloria aller gevoelen, door het Transvaalsche Volkslied 
in te zetten, dat plechtig, staande, door de o·an che ver
gadering werd medegezongen. 

Toen tond de afgevaardigde van den Vrijstaat, de heer 
'\Y e' els, op, en als de voriO'en ontving ook hij een geest
driftige begroeting. 

De heer \V es els zeide onder den indruk te verkeeren 
van de schoone woorden, die dezen avond het Gezantschap 
waren toege proken; wij worden er CTrootelijks door hemoe
cligd, wanneer wij zien, hoe hier met ons geleden en ue-
treden wordt. 
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.Afyecaanliycle wn den Ora11je Vrijstaat. 
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Hier onze ue chiede11i verhalen, behoeft niet: gij kent 
die (stemmen: ja, ja!). Doch zóó is het niet oreral; onze 
vijanden, en die zijn velen, willen de waarheirl niet zien 
eu hom·en, en daarom is onze taak zoo moeilijk, want nieman!l 
is erger blind, dan dit niet zien wil; niemand erger doof, 
dan die niet wil hooren (stelllmen: zeerj11ist!). 11en ze..,.t 
dat wij on grondgebied hebben willen uitbreiden, maar 
dat zou immer de crrootste dwaa beid zjju (')"ewee t. Onzenatie 
heeft maar een sterkte van oncrevcer 250,000 men cheu, 
en voor zulk Pen klein land i het immers onmotreJ.!jk 
den machtigen Brit aan te vallen. Kooit heeft Pr irlent 
Krüger, nooit heeft President "teyn aan zoo iet· gedacht. 
Och, men spreekt zooveel kwaad van de Boeren, maar 
g\i weet het wel, dat een Boer niet zoo zwart ziet al 
m n lH•m afschildert (Luide torjuiching en gelach.) )laat· 
wat van onze natie wel kan gezegd worden i<>, dat alle 
man wil vechten voor de nüheid van zijn land; en zelf 
kincler,; trekken uit, en grijpen hun l\Iau::;er, om d n vijand 
terug te jagen. 

Ik zal u een voorbeeld verhalen. 
Op een onzer boeven was een jongen van 15 jaar. en 

smeekte zijn moeder met de Boeren te mogen uittrekken 
naar het oorlogsveld. Doch de moeder ·wi.lde den knaap 
hij zich l10uden; maar daar kwam de zu ter binnen. "Moe
der", zegt zij, .gij zult hem immer:; laten gaan; o, houd 
hem niet terug;" en broeder en zu ter meekten het ver
lof af, dat bet moederhart zoo moeilijk geven kon. Toen 
de zoon ging en afscheid nam van zijn vader, zeide hij: 
.Ik ga mede strijden voor mijn land, en zie ik u hier op aarde 
ni t weder, dan toch eenmaal daarboven bij onzenH ere''. 

)Jet tilte en ontroeriu11 werd dit eenvoudig verhaal aan
ereboord; doch hoe zou h t allen nog dieper in de :áel 
gegrep n hebben, had men geweten, dal de heer We· els 
hirr l'erhaalde I'CIII :;iJn eiyen :;oon. 
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En zoo zijn ze bij ons allen, ging h~j >oort. Mag zulk een volk 
nu dooreen overmacht worden overwonnen? (Stemmen: neen, 
1100Ïl !) .1. ~een, nooit, herhaalde de heer \Yessel'l; onze 
dochters hebben het aan hun verloofden gezegd : onze 
hand krijgt ge niet, zoolang er nog één Engelschman 
in Transvaal of den Vrij taat is (rlaverend~ toejnichingen). 

Wij hebben dan goeden moerl zoo eindigde de spreker, 
en vertrouwen dat we met Gods hulp aan On'> lan.l en 
ons volk de nijheid zullen verzekeren. 

X adat rre . tormachtige toejuichingen heelaard ware u, en 
het Vrjj taat che volk.,lietl was aangeheven, werd het 
weer . til. 

De vergadering zong nu den Gezanten toe: 

De Heer zal u .'teeds gadeslaan 
Opdat Hij in gevaar 
L'w ziel voor ramp bewaar. 

De Heer, 't zjj ge in of uit moogt gaan, 
En waar ge u heen moogt spoerlen, 

Zal eeuwig u behoeden. 

Het uur van ·cheiden wa. gekoml:!n. 
De Voorzitter rees van zijn zetel op, en ,;prak het 

>olgende: 
En nu Hooggeachte Reeren! wij zjjn aan het slot van 

on· samenzün. . 'trak: ga<tt gjj weder uw:s weegs en gaat 
O'ij uwe roeping werler vervulJen! V ergnut on '• dat wjj u 
ten ::;]otte een woonl medegeven bij onzen no(J'maal · her
haalden rlauk dat gij tot ons kwaamt en ons daanloor hebt 
verkwikt. Een woord, niet van ond zelven, want daaraan 
zoutlt gij niet veel hebben, maar een woord van den 
verhoogden ~Iiddelaar zelvPn: 

~lij oe rrcoarle is ~~ genoeu: mijne kracht wordt in 
zwakheid Yolbracht! 
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Zijne <renacle is genoeg: genoeg Yoor uwe per,ouen in 
het moeilijk werk, dat u nog wacht: genoe(l' voor de 
lll'g-Peringen van u we UPpublieken om door baar de noorlige 
wij~heid, voorzichtigheid te bezitten. Genoeg voor uw 
volk om Yol te houden en ni<'t te vreeze11. (i enoe;r als 't 
. •)lUS nog meer rloor de diepte ltloP . .;;t gaan: genoe<r u en 
ons, om in alles <le verheerl!jkincr te bedoelen van Hem, 
\ViPn ten ·lotte van alles de dank en rle eere toekomt en 
\Viens rTaam wij nu noa met u aanroepen. 

Ds. , 'ikkel droeg nu rle O'ezanten en hun gewiclltigen 
arheicl aan God den Heen~ in dankgeberl op: Pll daarna 
cbreed in clezelf<le volgorrle de optocht door de zaal. 

Handen werden den Afrikaan~chen broeder.· ten af:-cheirl 
toeaestoken: allen ·. tondrn op Yan hun plaatsen: een 
gt:•juich van groote kracht golfde door de zaal: roerend 
wa,; het afscheid. Hoor, te midden van alle. klinkt, eer t 
aarzelenrl, maar dan met vollen, plechticr n kla11k: 

Dat 's Heeren zegen op u daal, 
Zijn gunst uit , :ion u be tt·aal. 
Hij :chiep 't heelal zijn naam ter eer, 
Loof, loof nu aller heeren He,•r. 

Allen waren diep geroerd, nid het min. t de Gezanten 
Zt'lven. Ze trarlen onder 1lit plt>chtig P'almgezang de zaal 
uit, buiten den kring der broeder.3 en zuster,_, n weldra 
waren ze in rlP rijtuigen, op weg naar het Centraal 
, 'tation. 

Niet minder dan i u den mitl!lag wa nn dE' m •n"chen
menigte op . traat. Luide wa' het gejuich der rluizenden: 
aangrijpend 1le geestdrift. )!annen, vro1twen. kinderen, 
holden cle rijtuigen na, nm no!.( Pc'ns •l~> 'Prtegen woor
di~ers Yan het heldPm·olk uit Zui!l-Afrika te ktmn •n 
aan. chonWl'l1 . 
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Aa11 het Centraal Station konden de Gezanten nog eenige 
oogenblikkcn rustig ,amen zijn met de leélen van het 
Comité. De Gezanten betuigden herhaalde malen dat zij 
dezen avond onverdeeld genot hadden gesmaakt; .een 
Engel chman had deze meeting kunnen bij,yonen", was 
het oordeel van den heer \Volmaran , en op meer dan 
eene wijze werd aan de leden van het Comité de ver
zekering gegeven, dat het optreden van het Christelijk 
Nationaal Boeren-comité de volle sympathie van het 
Driemanschap wegdroeg. 

Doch de tijd van teruglmeren naar den Haag wa:; ge
komen. 

Tusschen de menschenmassa, die zich op de perron 
verdrong, die juichte en de Zuid-afrikaansche liederen 
zong, gingen de gezanten, door de leden van het Comité 
omringd, naar den trein. 

Hier werden nog eenige woorden gewisseld; het afscheid 
nemen viel moeilijk: en gereedelijk voldeed de heer FisclH'r 
aan het tot hem door den heer W. Hovy gerichte verzoek, 
om nog een enkel woord tot de daar verzamelden te spreken . 

Staande op de treeplank van den alonwagen, richtte 
nu de heer Fischer zich tot de menigte. Hartelijk dankte 
hij met bewogen tem voor de sympathie, die de mannen en 
vrouwen der Hoofd tad hadden betoond. Ik zal het aan mijn 
volk zeggen, hoe gij on hier hebt ontvangen. Mijn hart i · te 
vol om veel te kunnen preken, maar zekerlijk, de broe
derbanden die uw volk aan het onze binden, zijn door wat 
wij hier genoten nauwer toegehaald. Vaartwel; nogmaals 
hartelijk dank, Gocl zegene u, en zegene Amsterdam en 
Nederland. 

Toejuichingen volgden . Met een laatsten handdruk 
werd van d~ Comitt-leden afscheid <renomPn, en daar ging 
de trein, onder het gejuich der menigte en de zegen
wen chen van het Comité, het station uit. 
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De schoone avond was roorhij. 
De herinnering er aan zal niet licht •erloren gaan . 

Dit Hoofd tuk 1s er een van langen adem geworden. 
Doch wij meenden bij het on rrebrachte bezoek eenig ' zi.ns uit
voerig moeten te stilstaan. Immers ons Comité heeft de geëer
de gasten ontvangen te midden >an ;:ooveel Ám tenlam ' che 
gee.,tverwanten, als het maar mogelijk wa hijeen te bren
gen : doch kon niet allen het genot gunnen . En al "aren al 
onze warme vrienden in Amsterdam b1jeen rrewee~t, dan 
uoo- meent het Comité, dat het de Gezanten onhincr in 
naam van al zijn vrienden en ..,.ee. tverwanteu door !tel 
gehcele land. 

Aan die allen moest dus gelegenheid worden ..,.ege\·en, van 
wat aan den avond van den 1en lllei te Amsterdam ge
schiedde uitvoerig kenni ' te nemen. 

Yandaar dit lange hoofd ·tuk. 
\Vij vertrouwen dat onze lezers het niet te lanrr zullen 

heb ben gevonden. 



H 0 0 F D S T U K VIL 

B esluit. 

De dagen voor de beide Zuid-Afrikaan che Republieken 
zijn al donkerder geworden. 

:Nadat Bloemfontein door de Britten wa · bezet, is het 
machtige leger van Roberts met groote snelheid naar het 
noorden opgeruht. 

Bij Kroonstad, waar de laatste vergadering van den 
Volksraad van den Vrijstaat werrl gehouden, zou de Boe
renmacht de Engelsch~ overweldigers terugwerpen; zoo 
hoopte men. 

::\l aar die hoop bleek ijdel. 
'V el boelen de Boeren tegen3tand, en werd het voort

rukken van de Engelsehen met . troomen bloed betaald; 
maar zij kwamen telkeil rerder, en eindelijk bi au 1vden 
de wateren nm de Yaal in de verte, en zou de v~jandelijke 
hoofdmacht ook den Tran vaalscheu bodem betreden. 

Zou dáár cle groote ~trij!l aanvangen? 
:Neen, ook daar niet. 
Ten koste van Yele opofferincren werd .J ohan11eslmrcr 

bereikt, en daar werrl gestreden, gestreden met helden
moert 
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De Schotscl1e Hooglanders vielen al , rijpe lwrena1 en 
voor den sikkel >an den maaier; de Hoeren hielden zich 
prachtig; maar de tienduizenden Engel eh en konden niet 
worden wederstaan, en wehlra was de gevloekte gouustad
Judasburg 11oemen de Boeren haar~ in handen van den Brit. 

Die dierbre grond ·wa dm ingPpalmcl. 
De geld1\·olven. de gourlroover' hadden het doel >an 

hun treven hereikt . 
... Teen, de Boeren vernielclen de mijnen niet en deden 

deze tacl der gruwelen niet in de lucht springen; cle 
Boeren marcheerden terug naar de beuvelen van Pretoria. 

Zou de Iloofthtad van Tran mal worden verdedigd:' 
In ieder geval zouden de Engel ·chen haar niet nemen 

zonder alweer met kostbare lerens te hebben betaald. 
Loui':l Botha voerde zijn dapperen aan; hij :Joeg dE' 
Eugeli'chen madelijk terug en verdedigde cle toeganeren 
naar de Hoofdstad zóó lang, tot de Boeren alle krijgR
voorraad, alle leven. middelen uit de magazijnen hadden 
werrgehaahl, en doorgezonclen naar het oo ten, waar zij 
den laatsten trijd tegen den overmachtigen vijand zullen 
aanbinden. 

Toen deze maatrerrelen cretroffen waren, trokken de 
Engelsehen Pretoria binnen, en nu waait de vlag, die 
door Hhode. en Chamberlain tot een handelsmerk i ver
laagd, de vlag waaraan onuitwi chbare chande kleeft. de 
vlag waaronder altijd roof is gepleegd onder alle hemel 
streken, de vlag van de natie die <reen recht kent maar 
slechts dorst llti.ar land en goud, boven Pretoria; en Yan 
het Gouvernementsgebouw, waarin DOO' zoo kort geleden 
de grijze Krüger een aangrijpende toe praak l1ield tot den 
Y olksraad, waar zoo dikwerf z~jn woord 10l wijsheid werd 
vernomen, wapperen de kleuren 1an Brit tauje. 

In d~ woninrr Yan den Presielent woont de hoo".bejaarde 
mevrouw Krüger, en voor haar huis ,taan tban Engelsche 
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schildwachten op post; dat moeten haar oude oogen 
aanzien iederen dag. 

Maar laat ons niet alelus voortgaan. 
Mêt Pretoria is Transvaal nog niet onderworpen. De 

Republiek is zoo groot als Frankrijk en leehts voor een 
derde ongeveer in handen der Engelschen. 

En daarenboven . De Vrijstaat heet wel "veroverd'' geheel 
en al, en daar hebben we nog Steijn en de Wet aan 
het werk gezien, zóó dat den Euget chen de schrik Joeg 
om het hart. 

Keen, zooals \V essels het hier gezegd heeft op onze 
meeting in Stroucken, een volk als dat v:1.n de beide 
R.:publieken kan worden overwonnen, geheel ten onder 
gebracht nooit. 

Kog staat Botha aan het hoofd van eene aanzienlijke 
Transvaalsche macht onwrikbaar; en in de hoogebergen van 
het oosten der Republiek moge straks het Engelsche kanon 
bulderen, de Mausers zullen er óók hun woord meê spreken, 
en altijcl weer zal Engeland zijn zonen zien vallen in 
dezen gruwelijken strijd voor onrecht èn lavernij. 

Nog is de zaak niet verloren, nu in China een oproer 
.i..~ uitgebarsten waar schier alle mogendheden bij worden 
betrokken, maar waarin allereerst het heerschzuchtige 
Engeland schade lijdt. Het machtige Albion heeft over 
gamch de wereld vijanden en honderd kwetsbare plekken. 
Than. , nu het 7.ijn handen door cnrecht en gouddorst 
heeft gebonden in Zuid-Afr1ka, verlevend1gt de hoop, Jat 
Engeland eenmaal boeten zal voor z\jn vertreden van het 
re1·ht. 

Maar toch, op al dat steunt onze hope niet. 
W!j zien op naar omhoog. en leven in het va~te ver

tronweu, dat de Rechter der gansche aarde recht doen ::al. 
De beer Wessels vergeleek aan den maaltijd te Amster

dam den Vrijstaat chen president bij Davi,l, lsraëls koning. 
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Welnu, wij nemen de verrrelijkiug oYer .. 
Al. Daviel bij het in puin verkeerde Ziklag taat, dan 

i voor hem schijnbaar <ille' verloren. Dan is hij de 
plaats z!jner woning kwtit; clan ziet hij Yrouw en kimleren 
door den vijand weggeroenl; dan staan zelfs zijn eigen 
metgezellen tegen hem op, om hem te dooden. 

Maar Daviel . terkte zich in den Heere zijnen God. 
En in die voor den gezalfden koning zoo bange uren, 

wordt ginds, op de bergen van Gilbóa, de strijd ge treden, 
waarin 'aul en .Jonathan worclen gedoorl en rran eh I. raël 
gesJacten; maar dàt jni ·t i de ure, waarin tle man 
naar Gods hart zijn koning chap zal aanvaarden, om te 
regeeren vrij en onafhankelijk, heerschende over zijne 
vijanden . 

In 0nzen Hollandsehen Bijbel, wij zeirlen het in den 
aanvang. zoeken onz~ broeders kracht en troo. t; en al 
ze op David ·ûen en wat deze <lo01· ' tond, zullen ze het 
Psalmwoord betrachten: Roep M ii aan in cl en d a a 

der hen a uw cl he i tl, Ik za I u u i t hel p en en g u 
zult mij e3ren. 

Keen, wij geven den moe1l nog niet op; ook al zijn 
de akkers van onze broeders verwoe t, hun huizen ver
nield, hun veldPn vertreden, hun runderen en ebapen 
geroofd, hun legers tenwgeworpen. 

Zij hebben hun Bijbel en zullen daarin zien, hoe een 
maal I Taël het 7.ÓÓ vool' de.' Ileel'en aanO'ezicht had ver
dorven, dat de Heere over het erf van zijn verkoren volk 
den vijand uit Babel losliet. 

Toen óók scheen alle hopeloo . 
J enlZalem belegerd, en de profeet Jeremia in de 

gevanger.i.' O'eworpen, wijl hij voorzegde, dat de tan 
zekerlijk zou worden ingenomen door den Yijand. 

1\Iaar ook als dfit chrikkeliike zou gebeurd ziin; ook 
wanneer de . chooue Tempel in puin zou zijn gevallen 
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en de muren van Jeruzalem zouden zijn omvergehaald, 
ook dán nog is niet alle hoop verloren, en is het God 
de Heere zelf, die door den mond .-an zijn dienstknPcht 
de hope op een toekomst opent. 

Dan koopt, voor :-.:e,·entien zil\·eren ikke Is, Jeremia een 
veld bij A'nathoth, en geeft den koopbrief in bewaring 
met de woorden: "·want zoo zegt de Heereder 
heirscharen, de God Israëls: Er zullen nog 
h u i z e n e n ,. e 1 cl en en wij n ga ar cl e n in cl i t 1 a JHl 

gek o c h t wo r den. 
En nu zeggen wij niet, dat het giml;; in Zuid-afrika 

evenzóó zal gaan. 
Des Reeren wegen zyn wonderlijk; r.e gaan dikwerf 

door de donkerheid. 
Maar wlj buigen ons over denzelfden Bijbel, die onr.en 

broeder:; moed en hope stort in de ziele, en geven reken
sehap van ons vertrouwen in de toekomst van Znid-Afrilm. 

Bezielel en lJemoeuigd door Gods \Y ooru wenscht het 
Christelijk Kationaal Boeren-Comité dan ook zijn taak 
nog volstrekt niet als afgeloopen te he chouwen. 

In de eerste plaat;; heeft het zich het lot aan te trek
ken van de gevangenen . 

fl,)e zij lijden, het is bekend. 
Hen te troosten, te helpen, te hemoerligen, het is een 

heerlijke taak, waaraan wij gaarne onze krachten wijden. 
Behalve wat wij konden doen voor het ~tofi'elijk welzjjn 
van die duizenden -- het was toch maar u, zoo weinig! 
- meenden we ook te moeten voldoen aan den aandrang 
van velen, om \'Oor hunne geestelijke belangen meé zorg te 
dragen . 

De taak wa uiterst moeilijk . 
.... Tiet alleen, dat zij van de kas van het Comité zeer 

zware geldelijke ofl'ers vergde; och, daar zouden onr.e 
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vrienden in het land wel in voorzien. Maar moeilijker 
was het, een ge. chikteu preelikant te vinden, die zich aan de 
lang niet gemakkelijke taak wilde w~jclen. om natn· 
St. Relena te gaan. 

Toch m encle het Comité ouk hierin ge laagd te zijn . 
Het vond in Da. G. J. D. Aalders, predikant b!j de Ger<.!
formeerde kerk van· Elburg, naar heh·ertrou wde, den ae,ochik
ten man 1 cm onze vrienden op ~t. Helena te gaan vertroo ten. ) 

D:·. A.alders gloeit niet alleen ran liefde "Voor de Boe
ren 'n hun zaak, maar is, door z~jn langdurig verblijf in 
Engeland, ook volkomen in ~taat en ge~chikt, om allt' 
noocligc onderhandelingen met cle Engel.'che autoriteiten 
op , 't. llclena te voeren. 

H!i zou, n>or rekening va•1 het Comité. 7 Juli op reis 
gaan; de bedoeling wni:l, dat 7.jjn arbeid daar ua zes maan
den eindigen zou . 

.Maar onverwacht en ongedacht kwam er tegenf:'potcl. 
Alles wa · rPeds tot een begin van uib·oerin" gekomen. 
toen het Comité van ~t. IIelena bericht ontving. dat. nu 
er reeds twee predikanten uit Zuii!-A.frika onder de ge
vangenen arbeiden, de kom. t van een Xederlancl. chen prt'
dikaut niet "·enschelijk wenl geacht. 

Het ('omité meende toen niet te moeten "Voorto·aan; een 
zoo kolo>~sale uitgave mocht het alleen doen, wanneer de 
broeders gin cl· het wenschten. 

Dan, aan de andere züde nn Afrika, ligt Ceylon, 
het ei land, waarheen Engeland een ander deel van de 
gevangenen zendt. Xatuurl\jk richt on Comité ook den 
blik daarheen . Het zou mi 'schien gaarne in staat worden 
o-e;;teld een predikant naar dat eiland te zenden; maar dan 
zou, met de opgedane ervaring rekening houdende, toch 
eer t moeten blijken dat de gevaucrenen dit begeerden. 

W ant immer ' de kosten 7.jju zoo cluikkel!jk groot. 
En geheel ttitput ten mo}!en we onze kas niet. 



Onze Consul-Generaal te Kaapstad, die ons zoo welwil
lend met raad en daad ter zijde staat, schreef ons, toch 
zooveel mogelijk geld te verzamelen, om straks de arme 
Boeren te helpen, die in dezen gruwelijken krijg huis en 
hof verloren en tot den bedelstaf zijn gebracht. 

Daar moeten we dus vo~r blijven aankloppen. 
En ten slotte, de oorlog zal toch eens moeten eindigen, en 

als de Heere in zijn genade dan den strijd bekroont, do<n· 
aan de helden van den Vrijstaat en Transvaal hun vr~j 
heid en onafhankelijkheid te berschenken, clan zal er een 
arbeidsveld voor ons open zijn, dat nu nog niet is af te 
z1en. 

Toekomst-muziek wenschen we niet te doen klinken, 
maar bet Comité behoort te rekenen met de dingen die 
gebeuren kunnen . 

.Allerlei clenkbeeldeu daaromtrent zijn reeds geopperd, 
en we roeenen gerechtigd te zijn tot het vermoeden, dat het 
in de toekomst wel zou kunnen komen tot de oprichting van 
een Christelijke Vereeniging voor Zuid-Afrika. 

Zooals bet Boeren-Comité nu is samenge~teld, kan hl:'t 
natuurlijk niet blijven be:3taan. 

Bl~jkt dit wenschelijk, clan zal er een wél geordende 
Vereeniging moeten worden opgericht, met goede statuten, 
en een flink en vast omlijnd werk-program. Dan zal die 
V ereeniging vaste contribuanten moeten bezittrn bU dui
zenden, in alle deelen van het land; dan zal zij een krach
tig Hoofdbestuur noodig hebben en flinke afdeelingsbesturen. 

Dan zal .... . . . het Christelijk Nationaal Boeren-Comité 
ophouden te bestaan, en zullen zijn leden zeer gaarne 
den arbeid zien overnemen door anderen. 

Wij allen zijn het ons levenelig bewust, dat we slechts 
noodhulpdienst verrichten. 

Toen wij optraden, m oe s t het wel, kon het niet 
anders; en we hebben ons voor de taak gespannen met 
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alle krnchten en gaven waarover God de Heere ons te 
beschikken gaf. 

Onze arbeid over het eer. te half jaar van uns bestaan 
hebben we U in de vorige bladzijden willen teekenen ; 
want gij allen, die ons zoo milde bijdragen toewndt, hebt 
recht te weten, wat het Comité heeft verricht. 

Gij kunt nu dien arbeid beoordeelen. 
Het beheer onzer finantiën, dat niet zoo gemakkelijk 

uit een verslag is na te gaan, onderwierpen we aan een 
nauwgezet onderzoek van twee mannen, wier namen bij on · 
Christelijk publiek niet alleen, maar door geheel het land 
een waarborg zijn voor de ge:>tren()'heid, waarmeê ze hun 
arbeid hebbeu verricht. Het zijn de heeren W. Ho Y y 
en Th. R u y s Gzn., die met bereid willigheid op zich 
namen de kas van onzen ijverigen penningmeester na te zien. 

De uitkomst van dit onderzoek vindt de lezer aan het 
slot. van dit hoekske. 

Aan deze beide heeren onze warme dank voor den dien t, 
dien zij het Boeren-Comité hebben willen bewijzen. 

En hiermeê is hij, wien de taak werd opgedragen dit boekje 
saam te stellen, aan het einde van zijn mededeelingen. 

Mogen deze bladzijden er toe b'jdragen het doel te berei
ken, dat het Christelijk Nationaal Boeren-Comité zich heeft 
gesteld. Tot dit doel behoort ook het leiding geven aan 
de voor onze broeders in on land levende ympathie, en ook 
met deze uitgave beoogt het een be cheiden cht·ede in 
deze richting te doen. 

Of we, zij het dan ook straks in gan eh andere ge
,· talte, zullen voortgaan met onzen arbeid, hangt geheel 
af van den steun, dien wij b\j het publiek vi::~den. Zon
der ons Christenvolk in den lande hebben we <Teen kracht; 
maat· door alle onze broeder~ en zuster ge teund, zullen 
we zeer veel vermogen . 
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V au daar, dat we aan ons werk door dit boekske meer 
bekenrlheid hebben "-iJlen gHen, eD daardoor hebben wil
len doen zien, dat het Christelijk Kationaal Boeren-Co
mité meer doet dan geld otÜ\'angen en uitgeven. 

Moge onze hand nu opniemY worden geruid door alle 
onze vrienden in den lande. 

Lan.t ons samen, allen s a m e n arbeiden ten behoeve 
van die hard geplaagden en gedrukten daargind · -

"\Vij kunnen voor onze broederen in Afrika niet anders 
doen clan God den Heere aanroepen om hun verlossing 
en ben·!jding; en wij kunnen r;et'l!lL 

Geven ons goud, on zilver; ge,·en onze meLlewerking 
in allerlei arbeid, tot leniging van 7.00 velerlei noorl. 

.._b-aks moeten de huizen 'Yorden herbouwd. de velden 
opnieuw bearbeid. Het ()'erooftle vee moet door ander 
vervangen worden; de verwue. te spoorwegen en bruggen 
moeten "·orden hersteld. 

Dat zal millioenen eischen. 
En nu i· het onmogel\jk dat "'ll ltl dat alle. voorzten; 

maar is het zelf.· geen heerlijk voorrecht, aan wie lijden 
een beker koud water te kunnen bieden ~ 

Is het niet heerlijk, als w!i in taat nll)gen worden 
gesteld aan weduwen en weezen remge Yerkwikking 
te langen. Wij kunnen ze (len man en vader niet terug
geven. die viel in den helclen··trijtl. Maar wij kunnen, aL 
cle deerni der Chrdelljke liefae spreekt uit onze hulpe, 
toch wellicht het hart der wf:duwe noolük doen 
zmgen. 

"\Yij kunnen maar neen . we gaan niet voort; we 
vragen bij vemieuwing de hulp Yan onze trouwe nienrleo 
in clen lande. en wij bidden , dat Gorl onze hand sterkP, 
ons wijsheid eu kracht schenke, om nog veel te doi.'n 
voor de broeders en zuster· in Afrika, die zoo ondenkbaar 
lijden door den O"ruwelijksten, den onrechtvaanligsten oor-
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log, rlie onze sterven•le negentientJe eeuw met onuitwisch
bare l:it:hanrle overdeli:t. 

Wij bi<laen. of het <reloof nDcht bl!j,·enleven irr on' hart. 
dat de Rechter der gansche aa)'(le recht ~al doen; dat er een 
to .. kom':lt zjj \'o:n· dat hehlen,·olk, rlat zich in onze eeuw 
van 'ltofvergodiug heeft opgemaakt o!u :-ijn van God ver
kregpn, heilicre goe!lPren tegen t:'en ovenuachtig~n vijand 
te bewaren en te \'ertle<ligen. 

\Y!j bid<len om en bl!jven gelooven in HE vmJHEill EX 

ONAFil.\XKEI.IJKHE[[) VA 'I' UEX y RIJ,T.\.\T E.'i' TtU:"\-'VA.\L. 





OORLO G IN ZUID.-AFRIKA. 

Kort overzicht der voornaamste gebeurtenissen, 

tot het bezetten van Pretoria. 

D Oct. De beide Rcpubliekén richten het ulli11WIIIIil tot 
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Engeland. 
Des avonds te 6 ure treedt d • oorlog:stoe tand in. 
De Boeren rukken in grooten gctale het X oorden · 
van Natal binnen. 
Een gepantserde trein door de Boercn bij Kraai· 
pan vernield. Aanvang van het beleg van Mafeking. 
Yrijburg door de Boeren bezet. 
Aanvang Yan het bombardement van JJiaf~kiny. 
Een ~poortrein d r Engelsehen door de Boeren 
bij Elanelslaagte genomen. 
Eer ' te aanval cler Boeren op de stellingen der 
Engel.·chen bijDundeeen Glencoe. Generaal ymon · 
doodelijk gewond en gevangen. 
Gevecht bij Eland.·laa.qte. Generaal Koek doodclijk 
gewond. Kolonel , \;biel gevangen genomen. Het 
Hollandsche corps lijdt veel. De Nederlander · 
Coster, de Jonge, Pieter Moora en anderen sneu
velen of worden door de lan ·ier::; vermoord. Her
nieuwde aam·al der Boeren op de stellingen 
Yan Du11cl1e en Glencoe. Een afdeeling Bribche 
ruiterij door d · Boeren geYanO'en genomen. 
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Terugtocht van Generaal Yule \·an Dunclee naar 
Laclysmith ; de Boeren bezetten de verlaten ::,tel· 
lingen. 
G-evecht bij RiPtfontein. 
De insluiting van Ladysmith voltooid. 
Gevecht bij Xicholson.snek. De Boeren nemen 12UO 
Engelsehen gevangen en veroveren ü kanonnen. 
Aanvang van het bombardement van Lad!Jsmillz. 
De Engelsehen doen een uitval uit Lady;;mith, 
uoch "·orden btj Bester:o Hew:d door de Boeren 
teruggeslagen. 
Commandant II. Botha ~meuvelt bij Kimberley. 

·De Boeren bezetten Golenso aan de Tugela. 
De Boerm bezetten Cole-sberg in het ~ooruen 

der Kaapkolonie. 
Bij E:otcourt in ~<ttal wordt een gepantsenle trein 
door de Boeren vernield; verscheiden ij Engelsehen 
gevangen genomen. 
De Boeren doen een aanval op Estcourt en sluiten 
deze plaats in. 
Generaal Methuen ontmoet op zijn tocht tot ont
zet van Kimberley de Boeren bij Belmont. Xa 
den Engelsehen ern::;tige verliezen te hebben 
toegebracht, trekken de Boereu terug. 
Gevecht bij Graspan. Ook hier trekken de Boeren 
terug na den Engelsehen zware verliezen te hebben 
toegebracht . "Uitval der Engelsellen uit Kimbelley. 
De Boeren werpen den vijand terug . 
. lag aan de Jioclderril:ier, waar genèraal ~Ie timen 
een nederlaag lijdt. 
In het noorden der Kaapkolonie worden ver;;chei
dene plaatsen door de Boeren bezet. 
Generaal \Yhite doet. een welge;;laagdPn uit\·al 
uit Laclysmith en brengt den Boeren verliezen 
toe bij Lombanlskop. 
, 'lag bij Stonnb.erg in het noorden der Kaapkolonie. 
De Engelsche troepen onder Gatacre verslagen. 



11 Dec. 

15 ,, 

22 
" 25 

1 Jan. 

3 

G 
" 

7 

11 
" 1G 

1 

Slag bij Mctgers(ontein . De Boeren behalen een 
schitterende overwinning op Jfethuen. De Zwarte 
Wacht bijna geheel vernietigd. De Hooglander
Generaal Wauchope ge neuvelu. Cronjé handhaaft 
r.ijn roemrijken naam. 
i::llag bij Colenso. De troepen van Buller door de 
Boeren teruggedreven. 'rwaalf kanonnen vallen 
den Boeren in handen. De zoon van Lord Roberts 
sneuvelt. 
Gevecht bij Derdepoort. 
Verscb illende gevechten in het noorden der Kaap-

kolonie. 
Koeroeman, de Hoofd tad van Brit ·eh Bechuana
land, door de Boeren ingenomen. 
Gevecht bij Colesberg. Een trein met leven ·mid
delen valt den Boer n in hanuen. 
White doet een uitval uit Lady.smith, maar wordt 
teruggeworpen, evenals Buller, die de Boeren-
tellingen bij de Tugelct aanviel. 
Een afdeeling van het uffolk-regiment bij Coles
berg gevangen genomen. 
Bulier bezet de pont bij Potgietersdri(t. 
Buller trekt de 'l'ugela over. 

18-21 Jan. Verschillende chermut ·elingen aan de Boven

24 
" 

25 
" 

28 
" 

Tugela. 
De Engelsehen veroveren den Spioenkop ; gene
raal Woodgate gewond. 
De Boeren heroveren Spioenkop, en de Engelsehen 
gaan weer over de Tugela terug. 
Schermutselingen in de buurt van Prieska, dat 
door de Engelsehen wordt bezet. 

3 Febr. Gevecht bij Colenso; de Engel eh en verslagen . 
., 

8 
" 

9 
" 

De Engebellen trekken weer ove!· de Tugela en 
bezetten Vaalkrcms. 
De Boeren werpen d Engel ·chen terug, en deze 
trekken weer terug over de Tugela. 
Gevecht bij Colenso. 

û 
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11 Febr. Generaal French rukt op naar Kimbe1·ley. 
12 " Slag bij Colesberg; de Engelsehen op Rrnsburg 
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teruggeworpen. 
Generaal Clements trekt in de Kaapkolonie terug 
naar Anmdel. Bulier doet een aanval op Iflang· 
wane, maar wordt teruggeslagen. 
De Engelsehen trekken de stellingen van Cronjé 
om. Jacabsdal wordt door hen bezet. Generaal 
Frenclz ontzet Kimberley. De Boeren trekken terug 
en nemen een Britsch convooi. 
Gevecht bij Paardeberg. De generaals Knox en 
Macdonald gewond. 
mang~cane door de Engelsehen bezet. 
De Engelsehen trekken over de Tugela. 
De Engelsehen bij Pietersheu?;el teruggeslagen; 
generaal Wynne gewond . Vergeefsche pogingen 
tot ontzet van Cronjé, die aan de bedding u r 
Modderrivier door Boberts is ingesloten. 
De Engelsehen bij Stormberg teruggeslagen. 
Cronjé geeft zich met 3700 menschen, waaronder 
vrouwen en kinderen, na een heldhaftigen tegen· 
stand van tien dagen, aan Roberts, die hem met 
40,000 man omsingelde, over. 
Ontzet van Ladysmith. Algemeene terugtocht 
der Boeren in Natal. 

3 Maart De Boeren in het noorden van de Kaapkolonie 
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10 
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" 

" 
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trekken al schermutselende terug. 
Vredesvoorstel van de Boeren door de Engelsehen 
afgewezen. 
De Boeren bij PopulieTenclrift door Roberts terug· 
geworpen. 
De beide Republieken richten zich tot de mogend 
heden met verzoek om tusschenbeide te komen. 
De Boeren bij Driefontein teruggedreven. De 
poorbrug over de Oranjerivier door de Boeren 

vernield. 
Bloemfontein door de Engelsehen bezet. De aan· 
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bieding tot bemiddeling van Amerika door Enge
land afgewezen. 

lû )Iaart Kolonel Plurner, die reeds herhaalde malen pogin
gen deed om van uit het noorden l!fafeking te 
naderen, door de Boeren met verlies terugge
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" 
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" 24 
" 

23 
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worpen. 
Verschillende plaatsen door de Engelsehen in 
den Vrijstaat bezet; gevechten ten oosten van 
Bloemfontein. Lord Kitchener vertrektnaar Prieska, 
om daar de opstandelingen ten onder te brengen. 
Ten noorden van Bloemfontein vallen eenige 
Engelsche officieren in handen der Boeren. 
Gevecht bij Ladybrand. 
Generaal Joubert te Pretoria overleden. Louis 
Botha, de held van de Tugela, opperbevelhebber. 
Bij de wateru;erken van Bloemfontein vallen de 
Engelsehen in een hinderlaag. De Boeren maken 
een groot convooi buit, veroveren zeven kanonnen 
en maken vele gevangenen. 
Gevecht bij Boshof. De Fransche kolonel de Ville
bais Mareuil sneuvelt; vele uitland ers, die de Boeren 
dienden, gevangen genomen. Vijf Engelsche Com
pagnieën bij Redder·sburg oveHallen en gevangen 
genomen. 
Wepener door de Boeren ingesloten. 
Aankomst der Engel eh en te Beira; zij trekken 
over Portugeesch gebied. 
De beeren Fischer, \Volmarans en Wc sels komen 
in Den Haag. 
Gevechten bij BethuliiJ. en Karee Siding. 
Gevechten bij De Welsdorp en bij Boshof. 

trijd bij Wepener De Engelsehen worden b~i 

Veertien Stroomen aan de Vaal geslagen. 
Wepene1· ontzet. 
De Boeren veroveren etn Engelsehen legertrein. 
Brandfort door de Boeren ontruimd. De spoor-
brug over de Vetrivier door de Boeren vernield. 
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Het Gezantschap der Republieken nrtrekt naar 
Amerika. 
Gevechten aan de Yetrivier, waar de Engelseben 
ernstige verliezen lijden. De Engelsehen trekken 
bij Veertienstroomen de Vaal over. 
De jongste zitting van den Tran Yaalschen Volks· 
raad geopend. 
Roberts trekt de Zandr·il;ie~· over. 
Kroonstad door de Engelsehen genomen. Heilbron 
wordt de hoofdstad van den Vrijstaat. 
De Engelsehen bezetten Dundee en Glencoe ·weder. 
Aankomst van het Gezantschap der Republieken 
te New·York. 
Christiana in Transvaal door de Engelschën 
bezet. 
New-Castle in het noorden van Katal weder door 
de Engelsehen bezet. 
Ma(eking na een hevig geYecht door de Engels<.:hen 
ontzet. 
De Boeren vermeesteren een Engelsch convooi • 
bij Lindley. 
Een escadron ruiterij door de Boeren bij New· 
Castle velTast. Heilbron door de Engelsehen bezet. 
VTede wordt de nieuwe hoofdplaat van den 
Vrijstaat. 
Heilbron weder door de Boeren in bezit genomen. 
De hoofdmacht der Engelsehen trekt de Vaal 
over. 

28 " De Vrijstaat door de Engelsehen geannexeerd. 
29-30 Mei Gevechten om Johannesburg. De goudstad door 

de troepen van Roberts omringd. Bij Senekal 
in den Vrijstaat raakt generaal Rundle met de 
Boeren slaags; hij verlie. t 37 dooden en llu 

30 
" 

gewonden. 
Lord Salisbury verklaart aan een feestmaal te 
Londen, dat den Boeren iedere schijn van onaf-
hankelijkheid zal worden ontnomen. 



31 Juni 
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Johannesburg aan Lord Robert overgege'len. 
Gevechten in den omtrek van Pretoria. 
De Engelsche hoofdmacht in de nabijheid van 
Pretoria aangekomen, waar een hevig geYecht 
met de Boeren geleveru werd. Deze ontruimen 
hun stellingen en trekken terug. 
Pretoria aan de Engel chen overgege'len. 



Verantwoording van den Penningmeester 

loopende van 1 November 

ON T J7 ANGSTEN. 

Giften voor Bouffanten en l[offen 
., Krijgsgevangenen. 
" t. Helena . . . . 
., de Algeroeene belangen der Boeren. 
" Repatrieerkosten . . . . . . . 
" het Roode Kruis . . . . . . . 
" De ~ederl. Zuid .AJr. Vereeniging. 
" Achtergebleven betrekkingen van 

Onderwijzers hier te lande . . 
" Weduwen en W eezen, gewonden, 

achtergeblevenen en noodlijdende 
betrekkingen in Zuid-Afrika . . 

" betrekkingen en Weduwen of Wee
zen van Onderwijzers 

" Prolongatierenten. . . . . . . 

f 2,602 625 

22 50 
" " 312 50 
" 18,035 81 
" 200 
" 6 61 
" 1,0913 26 

" ' 135 41 

., 1,685 37" 

" 
" 

146 16 
103 06 

f 24,3-12 81 



van het Christelijk Nationaal Boeren.-Comité, 

1899 tot :2~ Mei 1900. 

FIT G A TT E lt' . 

Gezonden aan Paul Krüger te Pretoria ter on-
der::;teuning Yan noodlijdenden L 200 . . . f 2.442 -

Gezonden aan den Consul-Generaal te Kaap-
::stad, ter ondersteuning van de krijgsgeYan- I 
genen, telegraph. verzonct~n, .t 200. . . . 2.506 37 

Zendingen Boutfanten, Poh;moffen enz. met 
inbegrip nn Emballage, Yrachten, Rech
ten enz. . . . . . . . . . . . . . 

Di\·erse ondersteuningen. . . . . . · · . 
Ge tort bij het Informatiebureau tot onderzoek 

naar gewonden en gesneuvelden. . . . . 
Afgedragen aan de Nederl. Zuid-Afrikaansche 

Y ereeniging . . . . . . . . . . 
Afgedragen aan het Roode Krui . . . . . 
Ontvangst Zuid-Afrikaan che Deputatie, Mee· 

tings, Reiskosten, 'l'elegrammen, Drukwer· 
ken, Ad\·ertentiën, enz. 

Op Prolongatie uitgezet. 
Contanten. . . . . . 

S. E. & 0. 
AlllSTERDAllf, 23 ~It:-i 19UO, 

J. 0. \ VEL Z JR. 

" 
3,94:0 

410 

150 

.. 1,093 

" 
6 

9 ï 
.. 11.000 
.. 1, 07 

f 2-!.342 

Boven taande rekening nagezien eu accoord bevonden: 

AM TERDAllf1 25 Juni 1900. 

\ Y HO\Y. 
TH. RCI.J.' :~:z. 

135 

36 
61 

09 

246 

81 



INHOUD. 

Hoofdstuk. Bladz. 

I. HET CHRISTELIJK NATIO"'AAL BOEREN-COMITÉ 

zrn O~TSTAA~. 1 

I I. DE EERSTE :\IEETeW EN HAAR GEVOLGEN. () 

III. ALLERLEI WERK 13 

IV. DE TWEEDE 3IEETIXG. 19 

V. BOuFFA~TES E~ POLS~OFFEN 26 

VI. HET ZUID-AFRIKAA"'SCHE GEZANT CHAP. 34 

VERGADERING L"l" STROCCKEN 42 
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