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VOOR WOORD.

Het is nog niet lang geleden, dat mij dit boekje uit Transvaal
gezonden wercl. Met belctng. telling h bik het gelezen, omelat hier
onpa1·tijdig de toestamelen in Transvaal beschreven worden.
Ter·stonel vatte ik het plan op dit boekslee te vertalen . Het
is echter jammer, dctt het zoo laat is gekomen, ik heb mij daarom

gehactst, en ben hier en daar zeer vrij te werk gegctan. Het is
dan ook niet zoo zeer om de vertaling te doen, maar meer om
elen inhoud, cz.ie doet zien hoe lang de Boer met een onuitputtelijk
geduld Engelanels lage hemdelwijze en lctaghctrtige politiek heeft
verdrug en.
Ik geef deze vertaling in 't licht, hopende dat het menigen
belangstellenden lezer· zal uinclen.
S. A. BALJON,
Cand. t. H. D.

De Waarheid aangaande den Boer
en zijn Kerk.
De ondergeteekenden, Dienaren van de Holl. Geref. Kerk
in Zuid-Afrika, die in dit lichaam een invloedrijke positie bekleeden, achten het hun plicht openlijk uitdrukking te geven aan hun beschouwing aangaande den oorlog, die gevoerd wordt tus. chen de regeering van Hare Majesteit en
de beide Republieken, en in 't openbaar protest aan te teekenen tegen de vele verkeerde voorstellingen, die ten doel
hebben om de bitterheid, die er bestaat tu. schen de beide
blanke rassen in dit land, te vermeerderen.
VERZOEK OM VREDE.
Voordat de Yijandelijkheden uitbraken heeft h t Moderamen van onze ynode, handelend in het belang Yan de
geheele Kerk, zich gewend tot den Gevolmachtigde van Hare
Majesteit met een verzoekschrift, en er bij Zijne Exellentie
op aangedrongen, om "in geen enkel opzicht iets net. te laten
n om vijandelijkbeden te voorkomen."
, W~j huiver n bij de gedachte zoo luid het verzoekschrift,
naan de gevolgen die voorzeker, zulk een g beurteni met
"zich mee zal slepen. 't Gevoel van verschil van ras tusschen
n de Hollanders en de Engelsehen zou in spanning toenen men, de breuk tusschen de beide afdeelingen Yan ZuidnAfrica's Gemeenschap zou onherstelbaar worden, en de
ntrouw van de getrouwe Hollanclsche onderdanen ,-an Hare
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Majesteit zou den hevigsten schok moeten verdragen, waar1:aan zij tot dusver nog nooit was onderworpen geweest,
"en de hoop op een Ver enigd Zuid-Africa zou voor altijd
"vervlogen zUn. Van ons, die staan buiten bet strijdperk op
n poli ti k gebied, zou verschil tusschen de voorstellen van
, Uwe Exellentie en die van President "Krüger, nauwelijks
"de ellende bl~jken te rechtvaardigen, waarin een werkelijke
"oorlog tus chon de troepen van Har Maje teit en de Bur- ·
"gers van l Transvaalsche Republiek geheel Zuid-Africa
"voor langen zou wikkelen."
Ons beroer v:, a · echter vruchteloo. ; maar onze voorspellingen werden vervuld en wel op de treurigste wijze. De
ellende van een oorlog tusscben twee chri. tenra ·sen beide
van Tentoni ·che afkom. -t, die trouw met lkander verbonden
waren, van verwante Traditi en verwant geloof en in menig
opzicht van een nog nger n band van bloedverwantschap~
is over ons gekomen.
Wat ook de uitslag van dit conflict zal zijn, hare gevolgen zullen jaren lang gevoeld worden. 1

I.

VEL ER LEI MISVERS

'r A N D.

Het is ons onmogelijk en het is ook nergens goed Yoor
om de vele kwesties door den oorlog ontstaan te onderzoeken. Als vertegenwoordiger. van een k rk, een in geloof,
taal, lidmaatschap en bloedverwantschap met de burger der
beide r publieken en r van bewust, wat al misstanden
heersch n onder het Chri. telijk publiek, zoo is het ons doel,
om eenig dier v rkeer<Je meeningen te ontzenuwen en aldus
mee te werken tot een oplossing van de moeielijkheden
omtrent ras en natie, die door den oorlog van heden zijn
ontstaan en van b\jna onmetelijken omvang z\jn!
WAS DE OOl=tLOG 'rEGEN 'l'E GAAN'?

Dat ·men den oorlog had kunnen verhinderen is gelukkig
velen duidelijk geworden. Geduld en verzoening zouden hehben kunnen verzekeren, wat oorlog en bitterheid nooit zullen
bewerken. De historie bewijst te duidelijk, dat hervormingen
nooit kunnen opgedrongen aan volken, staten of individuen
In elken vr~jen staat heeft verandering op politiek, :ociaal
en burgerlijk gèbied langzamerhand Yelcl gewonnen, 'T<U1
stap tot stap. Zelfs in het vereenigde Koninkrijk is constitutioneele vooruitgang trapsgewijs gegaan. DenReform Bill"
van 1832 was 't Resultaat van een voortdurende worsteling
en alle wetgevende bevelschriften tot verwijdering Yan
drukkende grieven zijn vanaf dien tijd tot stanel gekomen, door middel van geduldig OYerleg en Yerzoening, die

()

kenteekenen zijn van elk goed bestuur. Om van een jonge
Republiek binnen weinige maanden te verwachten wat Europeesche naties jaren van constitutioneelen strijd heeft geko t
is voorzeker onredelijk.
Helaas veel is er geelaan om wantrouwen te verwekken
en achterdocht te rechtvaardigen. Wij mogen hier verwijzen
naar den rooftocht van Jameson n de ontelbare onheilen, die
daarvan het gevolg waren. Wij mogen nadruk leggen op 't
feit dat de commi ie van onderzoek door 't Britsche Parlement aangesteld, niet alleen in haar voornemen te kort schoot
maar aanleiding gaf tot de grootste teleurstelling en wantrouwen. W~j willen ons echter beteugelen.
Op een ding slechts vestigen w~j de aandacht, n.l.:
DE 0PEENHOOPING VAN 'l'HOEPE~ .

De opeenhooping van troer en aan de grenz n der Republieken werd natuurlijk door de respectieve r gee1·ingen zoo
beschouwd, alsof haar onafhankelijkheid bedreigd werd, als
een toegelaten recht van inwendig zelfl estuur.
De Oranje-Vrijstaat, wiens edele pogingen vóór het uitbreken van vijandelijkheden om tot een betere verhouding
tusschen Engeland en de Transvaal te komen niet genoeg
kunnen gewaardeerd worden, werd geelwongen gemeene zaak
te maken met de Zuster-Republiek, in aanmerking nemend,
dat de ondergang van dien staat een voorbode was Yan zijn
eigen ondergang.
Het doet ons alleen leed, dat de raad door de Transvaalsche regeering gegeven, om de kwesties van geschil te onderwerpen aan een scheidsgerecht in den geest en op 't vóetspoor
van de Vredes-Conferentie, onlangs in den Haag gehouden,
geheel verworpen werd; te meer nog daar alle partijen nu
geheel en al toegeven, dat de voorstellen der Conferentie te
Bloemfontein krachtig door Transvaal zouden zijn aangenomen.
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DOEL VAN DEN HEER CHAMBERI"AIN.

De woorden van den Heer Chamberlain, waarin hij een oorlog met Transvaal verwierp, hebben hun beteekenis na het
uitbreken der vijandelijkheden niet verloren. "In de laatste
mededeeling zond ik aan de pers, (zoo zou Chamberlain gesproken hebben) 't volgende. Ik bepaalde, wat ik in deze zaak
als ons recht beschouwde. Ik zeide, dat wij niet eischten en
nooit hadden geêischt "het recht" om tusschenbeide te komen
in de binnenlandsche aangelegenheid van Transvaal, maar wij
maakten er wel aanspraak op om, zoowel vertegenwoordigend
de belangen van onze medeonderdanen in Transvaal als beantwoordenel aan de opperste Macht in Z. Afr. voor de veiligheid
voor geheel 't land hem (Pres. Krüger) vriend chappelijk
voorstellen te doen en hem vriendelijk raad te geven zoowel
in zijn belang als in 't onze.
En verder, om in oorlog te geraken met President Krüger
en hem te dwingen hervorming te brengen in de inwendigen
aangelegenheden van zijn staat waar de staatssecretarissen
steeds elk recht van tusschenkomst hebben geweigerd, dat
zou eene wijze van handelen geweest zijn zoowel onredelijk
als onverstandig. Waren deze grondbeginselen door het
Britsche Gouvernement in acht genomen clan zou de oorlog
verhinderel zijn.
Nog veel meer zou op dit punt kunnen .gezegd worden.
Maar de politieke zijde in deze kwestie is reeds zoo
grondig door anderen besproken, dat wij er van afzien dezen
gedachtegang voorttezetten. Wij willen alleen in herinnering
brengen onze heilige overtuiging, dat men den oorlog had
kunnen tegengaan, door wat meer geduld en wat meer
achting voor de rechten en privileges van de beide vrije
onafhankelijke Republieken aan de zijde der Britsche Autori'
teiten.

I I.
BESCHULDIGINGEN.

Inmiddels heeft men gaarne be chuldigingen ingebracht
tegen Hollandsche Coloniën en de Republieken, die naar onze
opvatting niet te verdedigen zijn.
A.

EEK

AMENZWERING.

Men heeft gezegd dat voor 't uitbreken der vijandelijkheden er een vereeniging bestond tegen de Regeering Yan Hare
Majesteit onder de Holland eh sprekende inwoners ,·an 't Rijk
van Victoria. Er is geen enkel bewij , van deze stelling aan
den dag gekomen ; geen spoor van zulk een samenzwering
was te vinden. Daar wij Zuid-Africa grondig kennen en in
dagelijksch contact komen met zijn volk en spreken ten bate
van duizenden en tienduizenden van onze Kerkelijke lidmaten, zoo houden wij vol zonder vrees voor tegenspraak dat
de oppermacht van Groot-Brittanje door de onderdanen Yan
Hare Majesteit, die van Holl. afkomst waren, vóór den oorlog niet verworpen noch betwist werd.
Het voorstel van een Holl. meerderheid in 't Koloniaal
Parlement om JE 30.000 per jaar b~j te dragen tot Yersterking van de Britsche vloot werd onder algemeene goedkeuring
aangenomen en mag voorzeker be:chouwd worden als een
bewijs voor getrouwheid der Hollanders aan den troon, en
het feit dat de Holl. Kolonisten voor het uitbreken Yan den
oorlog om vrede verzochten, mag niet worden vergeten.
Vreemd i het voorzeker dat degenen, die zoo begeerig
waren naar vrede, nu beschouwd worden als samenzweerders tegen de regeering van Hare Majesteit in Zuid-Africa.
Tot op het laatste oogenblik trad de President van den Vrijstaat op al bemiddelaar. Alleen toen elke poging mislukt

W<ts, schaarde hij en zijn Yolk zich bij de gelederen der Tram:;vaalsche broeders.
Nooit zijn er woorden geschreven, die zoo de waarheid
be'i'atten als die van Alfred Milner, toen hij schreef in Juni
1897, na de viering van het Jubeljaar :
twijfel er niet aan of dezelfde g trouwheid is ten
11 Ik
n toon gespreid in andere deel en Yan het Rijk; maar zij schijnt
nmij toe van hijzonder belang te zijn, onder de speciale
n omstandigheden ,-an onze kolonie en met 't oog op gebeurntenissen Yan jongen datum, (D strooptocht Yan Jam son)
en gevoel Yan gl'oote Yer11 die, gelijk gij ondervonden hebt
n bittering tu sd1on de ver 'Chillende deel en Yan het rijk hebn ben veroorzaakt, alle. 1vat ik zeggen kan is, dat, hoewel
nik niet in staat hen een oordeel te vellen, deze moeielijknheden onder de rassen volstrekt niet de getrotnvheid, Yan
n welk deel der bevolk~ng ook, aan Hare Majesteit de Konningin hebben g .'Chokt . . ... Het i aan geen t'''ijfel onderhen vig, overal in 't land was de gehechtheid aan de kroon Yeel
nsterkor dan men wel veeltijds geloofde."
Daarenboven wanneer wij zien op 't g duld waarmee de
groote en over. telpende meerderheid der Hollanders, zelfs in
districten waar de krijgswet was opgedrongen, de pijnl\jke
Yerbittering en schade, waaraan zij sints begon van den oorlog
onderworpen waren, heeft verdragen clan is het 't toppunt V<:tn
absurditeit te spreken van een georgani. ·eerde samenzwering togen Groot-Brittanj als opperste macht. Sympathie met v rwanten en maag. ·chap in de Republieken is voorzeker geen bewijs
van ontrou\v. Ware er zulk een sympathie niet dR.n was h tin
de hoogste mate onnatuurlijk. In de veroorcleeling Yan Hare Majesteits Regeering die tot den Oorlog heeft geleid, cleelen
wij met honderden van Hare Majesteits trouwe onderdanen
in 't Vereenigcl Koninkrijk. Maar vasthoudend aan deze meening is 'tvoorzeker geen bewijs van wantrouwen, noch kan
dit beschouwd worden als 't geYolg Yan een poging om den

10
invloed van Groot-Brittanje in Zuid-Africa te ondermijnen.
Vrijheid van geweten en vrijheid van spreken moeten
beschouwd worden als het geboorterecht van vrije Volkeren.
Hebben clan Britsche onderdanen in Zuicl-Africa geen recht
htm meening openbaar uit te spreken, zonder beschuldigd
te worden van ontrouw voor hun Koningin en haar troon?
Van de getrouwheid der Hollanders in de Koloniën vóór
't uitbreken van den oorlog willen wij gaarne getuigen, en
wij verklaren plechtig, dat wij nooit de minste poging tot
samenzwering aangetroffen hebben om de Britten uit Afri a
te verdrijven. Of ons volk zal voortgaan zich te verzetten
tegen de strenge aansporing om getrouw te blijven, na de
smaad waaraan velen van hen sinds den aanvang van den
Oorlog hebben blootgestaan, wagen wij niet te voor pellen.
vVij vreezen er om.· voor en onze vrees is niet geheel en
al ongegrond, dat, indien niet wijzere en meer verzoeningsgezinde raadslieden invloed hebben, de Hollanders van de Kaap
Kolonie tot nu toe even getrouw als een van Hare Majesteits onderdanen, in welk deel ook van haar Rijk, zullen
overslaan in misnoegen. De uitslag van dezen oorlog is niet
in onze hand, maar wij bidden dat de Almachtige Hare
:Maje teits Regeering zoo moge leiden in de toekomst dat een
volk, tot dusver sterk gehecht aan den Britsehen troon, niet
moge gedwongen worden tot afkeer en wantrouwen tegenover de Britsche Regeering.
B. DE

BARBAARSCl-IE BOER.

Om de moeielijkheden van de tegenwoordige ge teldheid
nog te verzwaren worden de boeren voorgesteld als barbaren
, ongedierte om uitgeroeid te worden" 11 slavendrijvers" of
en als eigenaars van slaven of als slavenbezitters die gretig
hun gelegenheid afwachten om de inboorlingen, die in hun
midden wonen, in toestand van slavernij te brengen. Geschiedenissen van Boerenwreedheid, even overdreven als zij
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zi.in ingebeeld, zijn aan de orde van den dag. Weinig edelmoedigheid tegenover dappere mctnnen strijdenel voor hun leven
en gezin, is door de Pen; in 't algemeen aan den dag gelegd ;
slechts een 1 aar feiten en aanmerkingen van onszelf als
mannen die goed bekend zijn met 't Karakter en met de
geschiedenis van den Bo r mogen niet verzwegen word n .
BEHANDELr:~·G DER GEWO~DEN.

1. Britsclle soldaten gewond op 't slachtveld zijn m t alle
achting clo·or hun v~janden behandeld.
Krijgsgevangenen te Pretoria zijn overal met vri ndel~khoid
bejeg nel. Oorlogscorre pondentie als de Heer vVinston Churchill zijn diep onder den indruk gekomen van wat zij gozien en ondervond n hebbon in de Kampen en laagers der
Boeren. Reizigers en jagers als· de He r elous hebben gelijkluidend getuigenis ge~even. Gouverneurs als George Greij
en Lord Rosmead hebben in de warmste b waorelingen over
de Boeren gesproken. Geschiedkun ligen als Fronde en Theal
hebben hen overvloedig geprezen. Z~j die hen kennen en hun
vertrouwen hebben gewonnen, h bben h n leeren waardeeren!
THEAL'S GESCHIEDENIS OVER DE TRANSVAALSCHE BOEREN.

En geen wonder. Zij zijn - om Dr. Theal aan te halen n mannen van ons eigen ras, van dat on buigzaam N ecler-Teuton:
geslacht dat zoowel Engeland en chotland bewoont als ook
de Delta v. cl. Rijnstreek. Hun Godsdien t is die van 't ~ chotsche
volk, en van een groot gedeelte van 't Engelsche volk." Er is inderdaad nauwelijks eenig ver 'Chil van gevoel n
tusschen deze mannen en een vereeniging Engelsehen of
Schotten van gel~jke opvoeding. nDit wederlegt den laster,
dat de Boeren een half barbaarsch ras zijn" met een mengsel
HottentottenDloe i in hunne aderen. De heer Benj : D'urban,
Britsch Gouverneur tijdens de nGroote Trek", zeide van hen:
nHollands ·he bo ren zijn een dapper, geduldig, ordelij_k, ijve-

12

rig en godsdienstig ,-olk, de bebouwers en Yerdedigers van
het land en degenen die b~dragen in de belasting.
SLA YERN1J IN TRANSY AAL.

2. SlaYernij wordt in Transvaalniet geduld. Het strijdt
zoowel tegen de wetten cl r Republiek als tegen die \'an Engeland. Zeker was het be taan der slavernij een van de Yoorwenclsels om de Zuicl-Afrikaansche Hepubliek in 1807 te
anexeeren.
Theophileu · Shepstone hield vol dat : "om redenen Yan
"philantropischen aard het dringend noodzakelijk was, dat
"Tran vaal onder Engelsch bestuur zou worden gebracht .. ,
En nu geen slaaf, - gesteld dat zij er vóór de annexatie reeds
' ' \'aren, - werd er na deze gebeurtenis onder Britsch 1 estuur
\T~jgemaakt. Het n' tatus q.uo" werd gehandhaafd zonder
verand ring, wijziging of herroeping.
L EERSYS'l'EEM .

3. Zelfs het zoogenaamde leersysteem in de Kolonie onder Britsche vlag toegestaan, werd in vele mi.·bruiken beperkt door de waakzaamheid van kerkelijk en politiek gezag.
De Holl. Ger. Kerk in Transvaal nam ongeveer in 18G9 YOlgend besluit in een harer zittinge1i. van de ynoclale Generale
Vergadering :
n Kerkelijke tucht zal O}) alle lidmaten Yan onze bena,ming toe" gepast worden die schuldig bevonden worden aan koop of Yer"koop of inruiling van kaffer kinderen of die de ruil in ontYangst
"nemen, als zijnde in strijd met de re ·hten van den. taat."
Het is een feit van gewicht dat deze wet in 1872 werd
ingetrokken omdat zij niet noodzakeli.ik bevonden werd, daar
't geYaar waartegen het gericht was, als niet bestaand \verd
beYonden. (Cachet's worstelstrijd der Transvaler .)
DE 111:EENING VAN DEN WELEERW . HEER CACHET.

4.

nD Eerw. Lion Cachet, sedert lange jar neen uitne-
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,mend di naar der ~ecl rl. H rv. Kerk in Tram;vaal m ·rktc
"aangaand dit onderw rp op: , mtijd.· werd n Kafferkinder r n door de commando': der boeren na e n oorlog v rplaat. ten
"onderwezen. D Kaffers oncl rn m n nooit een oorlog zooals
n beschaafd natiën: Zoow l vrouwen als mamwn vall n in cl n
"strij l; de zwakk n worden in ov rh<laste vlu ·ht achtergel<:t' ten, on cl r de Kaff r. · zelfs word n dezen g woonlijk gedood en
,,cl Boer n hadd~n m nigmaal dek us h n öf aan cl n hong r,.do cl ov r te lat n of h n eld rs h n t v rplaatsen. Volr ,·ens b staand wetten word n zulk kin l r n on l rwezen
,,in de R puhli k tot zij meerd rjarig zijn. Dat :y t m
"was voorzeker blootge. t ld aan mbhruiken. A<m d gr nz n
., \·an Zoutpansberg" w rd n kafferkinderen ing ruilel door
"koopli cl n vooral do r z 'ker ~ Portug .·cho kooplied n.
"H t is waar dat d Boer hier en daar inruilde of zulke kin:• cl ren in ruil ontving .. Maar clit g beurel in elireet ov rtro"ding v<:m clo w tton de: land:. Dit werd cloor e n groot
,meerclerh id cler Be er n afg keurden door h 'nop de :treng.. st wijz v ro rdeolcl. D HoU. Geref. Kerk heeft dit ook
,.kwalijk genom n, maar 't behoort in de histori der Hepubli k
., tot 'tv rl cl n. De Boer n zelf h bhen en einde g m<w.kt
,.<l<ln deze prakt~jken. H t is claarom onredelijk en onz dolijk
,. 't verleden weer op t halen en leze he: ·hulliging tegen
,.het tegenwoordige gesla ·ht in te brengen.
In e n noot vesti t hij de <tanda<.:ht op h t f it dat in den
laë::ltsten Galeka oorlog Kafferkinder n n Kaffervrouw n naar
de Kcla pkolonie werd n vervoerd en on dorwezen voor en
tijd die vari ercl van 1 .J jaar voor volwas:en n n veel
langer voor kind ren . Moed rs n kind ren worden g scheiden, terw~jl de hoop elkaar op ë::larde we r t zien z er gering
wa:. De klachten van Kaffermoed r ·, die alclu:; beroofd waren
V<lll haar kind ren, moet hartv r ·cheurencl gew
t zijn. Dit
ge:chi lcle niet on ler Tmn ·vaabcho, maar oncl r Brit:; ·he
vlag. (\Vorstel:trijcl <l r Tran:valors).
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VEREE TIGH\G TO'l' BESCHERMING DER EERSTE BEWONER .

5. Meer Yan reeenten datum is nog het getuig nis aangaande de Boeren gegeven door de Vereeniging tot be. ·cherming der Iste Bewoners een organisatie die geenszins de
begunstiging der Transvalers voorbereid heeft. Haar officieel
orgaan n The Aborigine Friend" in zijn N oYembernummer
zegt:
"De behandeling van zwarten op hofsteden der Boeren en
tevens op de Holland che boerderijen der Kaapkolonie maken
een gun 'tig contra t met de behandeling der zwarten in
dienst van vele Engelsche en andere kolonisten in ZuidAfrica. In cl mijnen en an lere indu. 'triëele mielel lpunten,
waarin men er voornamelijk tot eigen Yoonleel op uit is, Yan
de pas aangekomenen zooveel mogelijk dienst te Yorderen,
komen gevallen van wreedheid veel meer voor, chm op de
hofsteclen van welgestelde en van meer of minder slaapzuchtige Hollanders, hetzij in onze eigen koloniën of in de Boeren
Republieken.''
Het blad zinspeelt verder op "de plundering Yan do Ma- ·
tabelen en Mastrona, waarin Rhodesia ligt en de moorden
en herleving der slavernij onder den naam Yan dwangarbeid
en op een R.angeboren staatkunde, waarYoor in Yroeger dagen
de Boeren terecht werden veroordeeld, maar waarvan do
Boeren nu geenszin de Yoornaamste ge\veldenaar:s zijn.

DR . W ANGEMANN

EN ANDEREN.

Dat de Oorlogen der Boeren geen uitroeiings oorlogen
waren, noch bloote strooptochten en rooftochten om Yee in
veiligheid te brengen, hebben zelfs mannen die geenszins
ingenomen waren met de wijze yan Bestuur der Boeren
openlijk getuigd. Eenige van die getuigenissen mogen hier
vermeld worden. Dr. Wangemann, Directeur Yan de Berlijnsche Zendingsvereeniging in zijn "Süd-Africa und :eine Beü.
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wohner" houdt vol dat in h cl Zuid-Africa geen inboorling
in 't bezit Yan het land i. gew e ·t, dat hij voor langer dan
150 jaar het zijne kon noemen. Dit land heeft hij in bezit
genomen door moord, brandstichting en verregaande wreedheid, door onrechtvaardige oYerwinning gegrond op 't recht
van den terk ten. Dit land, (in d n tijd van l enroerigh iel),
heeft hij bedon·en door allerlei soort van mi daaL 't Oordeel
Gods heeft hem zijn verdiende loon doen toekom n.
D Eerwaarde A. Meren ky, gedurende enigen tijd sup rintendent van clez lfd Vereeniging in Tran Yaal, en zend ling die geenszin. · partijdig wa. voor de Boer n, chre f to n
de Britseho Regeering hem 'Terzocht zijn meening te z gg n
omtr nt de bes huldiging die ingebracht w rel teg n cle uittrekk nclo Boeren, al zouden zij cl zwarte ra · n Yan Tran:vaal uitroeien, het volgende :
Voordat cl Boeren kvyamon, zijndeinboorlingen Yan Tran~
vaal g h el v r.lagcn en verdreven uit hun bezittingen, zoow l in de oord li.ike als in cl Zuidol\ik district n.
iet
all en de Zoeloe. · van Mo. elekacle, maar ook de Zoeloes van
halm n Manekos, de Rinazwati en anderen namen de l
aan de . trooptochten, waardoor de inboorlingen van dat land
verstrooid en ongelukkige vluchtelingen werden, won nd in
holen en spelonken n de woe tijn. Zelf: , ekukuni week in
clio dagen mot zijn vader (Sequati) van de eone plaat:naar
do ander ten oorden van Rimpopo.
Ondertu :chen woonden de Zoeloe: in 't land van de Bapeel i
en cle plaats \vaar hun hoofdstad lag heeft men mij aang wezen. Wanneer de machtig to Yan allo Ba utostammen in
het N. Yê:ll1 Tran ·vaal evenzoo door de Zoeloe · ·werden ui tg ro iel, dan kan men gomakkel~jk begr\iP n dat niet en. tam van
onze inboorlingen in bezit is gebleven van zijn oorspronkelijk
gebied.
En verder schrijft hij :
Jaclat de Boeren Moselekat:e het groot en wr ede Zoeloe

lü
opperhoofd te Mosega (1837) hadden verslagen hebben de Basuto's en Matabelen in de Transvaal iets van 't geen zij verloren
hadden, heroverd en voornamelijk toen l Boeren de macht van
Dingaan in dat ,jaar hadden gebrok n. Maar zelfs in het jaar
184± toen de Boeren zich neerzetten in de districten, Waterberg, Lyclenburg en Zoutpansberg, kwamen zij in aanraking
met kleine groepen inboorlingen die ontzettend blij war n hen
(de Boer n) te zien, om door hen tegen de Zoeloe.· beschermd
te worden.
Nog meer opmerkenswaard is 't volgende: Ofschoon de inboorlingen geheel waren overgegeven ·aan de genade der Boeren en zich zelf in de ,jaren na hun komst als hunne onderdanen beschouwden, toch namen zij toe in getal, werden rijk,
bezaten zelfs kanonnen en op die wijze waren eenige stammen in staat de Boeren te weerstaan.
GETUIGENIS · VAN DB. THEAL.

7. JVIet het getuigenis van Eerw. A. Merensky stemt dat
van Dr. Theal overeen, die de nederlaag van Moselekatse
door de Boeren en den val van Dinga<:Ul als een geschenk voor
de beschaving beschouwt. Het was versch ielene jaren n<t
den val van Dingaan, dat de verbaz: nde gevolgen van die
gebeurtenis voor de zwarten van Z. 0. ~frica in officieele stukken werden v rmeld. Men zou veronderstellen dat do zendelingen in alle gevallen de kans moeten hebhen gewaardeerd,
die h n in staat stelde de overblijf: elen van vernietigde slavernij uit hun verlaten toestand op t halen en di voor h n
open. -telde groote arb idsvelden waar zij vro ger Wetren buitengesloten. Hun stukken vertoonen een bijna ongeloofolijk
gebrek <:t.an vermogen om 't belang der gebeurteni::;. en in 't licht
te stellen, dat het leven aan 't grootste aantal stammen die nu
nog bestaan heeft gegeven. Wie zou b. v. b., zich kunnen inbeeld n, dat een gevoelen als dit door een zendeling zou
kunnen neergeschreven worden moer clan vijf jaar na de
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verdrijving van Moselekat ·e uit 't land der Be ·huana'~ ·?
"8eclert de uittrekkende Boeren hun aanvallen begonnen op
de on. ·chuldige stammen aan den gr n. · der Koloniên, hebhen zij meer dan 2 maal zoov el men ·chen bloed vergoten als r wa~ ge tort in den oorlog di ontstond door den
inval der Kaffer~ in 'tjaar 1 ;3;) ." Nog kan men dit gevoelen,
jui:t zoo al~ het hier staat, vinden in n nota aan Lord
tanley, gezonden door de W :tleyaan. che Zenclingsvereeniging o·edat rel 2 Februari 1 H3; cl b schuleliging in dit tuk
kwam van agenten clier Vereeniging in Z. Afrika. En hoe
lafhartig n onbe. uhaamd zulke taal in <l n tegenwoordig n
tijd ook schijnt, h t haalt nog niet bij cle uitdrukking n door
eenig agenten van cl Lond n. eh Vere niging g bezigd.
1IA~JFEST vA~ DE~ BoEH.

Deze g tuigen i.'.· n van mannen clie er aanspraak op
mak n gehoord te word n, zijn ger chtvaardigcl door ov rle\' >ring der Bo ren. Wanne r cle uittrekk nel Boeren cl Kolonie v rlieten en een thuis zochten in le wo stijn ma<:tkten
zij een m;mifest b kencl, waarvan d volgende zinsned n m er
dan gewone b teekenis hebben:
., Wij h bb n b ·loten, waarh en wij ook gaan, om de
knt<:htchtclige gronclbegin:elen van Vrijheid t handhav n,
maar, terwijl wij zull n op pa. ·sen clat ni mand door on~ in
een toe~tancl van , lav rnij wordt gebracht, zoo zullen wij zulke r glomenten va:t~tellen, die mi ·daclcl kunnen onderdrukken en clie goede verhouding tu · ·eh n m ester n dienstkn cht bewaren."
n Wij verklaren plechtig dat wij deze kolonie verlaten 7
met een Yerlangen naar een ru -tiger leven, clan wij tot hiertoe hebben geha.d. Wij zullen geen enk l volk la:tig vall n 7
noch hen berooven van h t kleinst .tuk van zijn igenclom ;
maar worden wij aangevall n, clan zullen wij ons zelf be.·<:houwen ten volle gerechtigd on.· te vercl cliO'en en ook zoo2
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veel in on Yennog n i.' tegen· eiken Yijand tot h t uit r::;te
handelend op te tr den. Wij n men ons Yoor gedur nd onze
reis en hij aankom. t in het land waar wij teects zull n ·vlon n aan de inboorling n onz hedoelino·en hekend te mak n
en on · v rlang n in 'T de t l Yen en met hen vriencl.-chappelijk om te gaan."
DE BoERE ~) .

EX

1IosnEsrr.

Dat dit g cl uitw rking had, zo ,-er 't mogelijk wa.',
i. · door hi 'toris ·h getuigeniss n 1 ewez n. Mo. · l kat~e, d
plaag van Zuid-Africa die bijna de Bap di' ,' n Bechuana'~
had uitg ro id w·as bedwongen in zijn hand lwijzo do r 1
uittr klcend Bo r n di hem bij 1\Io. ega amwi l n en cl Am rikaam:i ·h Zend ling n Wilson, Kindl y n V nabl van zijn
gevvelcl 1 evrijclclcn. De B er n bra ·ht n vrede onder le
::;tamm n, die door cl Zo lo .- v rdrukt werden.
Z lfs lang gel den in 1 21 hacllen cl Bo r n jag r.-, die
in Ba ·utoland waren doorg lrong n, don me ::;t aang nam n
indruk gemaakt op Mo ·h .-h, h t 0 Toote Opperhoofd cl r Ba·uto's. Deze jag r~
onder 'vio Gerrit Krüg r en Paul Bester - waren oogaetuig n nm 't ver:d1rikkelijk lij cl "n d r
Basuto's, en waren zoo onder clei1 indruk dat zij h t voedsel.
dat zij maar konden uitsparen, verdeeldon n al h t wild dat
zij onder , ·hot kregen aan h t verhong r ml volk gaxen.
Een g clrag als dit, zoo ver.- ·hill nel Y<U1 dat. zooals zij gewoon waren, maakt ,en aang namen indruk 011 't gev cl van
Mo ·h .·h t n opzicht v::m de Europ anen. • ed rt dien tijd
1 zochten blank n gewoonlijk het land met hot cl 1, om te
jagen en hun omgang m t cle Ba. ·utö s wa · van di n aard,
dat zij cl e r. t inclrukk n di het Opperhoofd had gekregen,
bekrachtigdon (Th al). Indire ·t door hun men ·chclijkheicl on
men· ·hliev nelbeid waren de Boeren 't middel om hot Evangelie in Basutohmd t breno· n. In allen govalle zij b wogen
de harhar n m t li fd d Eur pe sch Z nel lingon op
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te nemen, die kort daarna kwamen om in Basutoland te
werken.

AF 'TAN"Tl

,.AK NATAL.

10. In sa.menhang bi rmee mo t men niet ,-erget n, dn.t
atal en Trans,·aal aan de Boeren \Varen afgestc:tan door
Dingaan, hoofdman der Zoeloes.
De tekst Yan het .tuk kan in all grootere geschiedenisboek n geYonden worden, en Yolgens Cloete, de Britsche
g volmachtigcl , in zijn ~ Lectur on the Emigrant Parmer~,"
moet het stuk zelfs in de arcbieYen nm de Kolonie Natal
zijn.
vVij geYCl1 't g 'heel:
UMKUXGHUXJ,OYE, 4 Febr. 1 08.
Allen '" ten hij . dezen
,, Dn.t, <L<mgezien I ieter HPtief, amwoenler Y<ll1 de HolL
uittr kkenclo Boeren, het v e genomen he ft chtt Tmkong lhl
van mij gestolen had, welk vee hij de zooeYen genoemde
Retief nu aan mij heeft teruggcg \'en: wo vorklaar ik,
Dinga<tn, Koning der Zoelo 's, - Yan meening zijnde, aan
hom, (Rcticf) en zijn land. ·lieden ond rworpen te zijn,
cl Plaats genaamd Port .~_ ntal te zamen met al het land
<ll.· gean xeenl cl. w. z:. \lln Tugela tot do UmzinwulmHivior westwaarts, n V<ln tle zee tot het .... zoover ah;
't land van nut kan zijn en in mijn hezit is.
Het,velk ik hij dezen g chl<U1 heb en het hun gpef tot
hun igendom Yoor altijd."
G teekend door Dingaan en 8 v<m zijn Ha<Hlslicden.
Op dergelijke ·wijze \\·erdcn de T oordolijke distri -ten Yan
TmnsY<utl afgestaan ttan de uittrekkende hoeren Yoor 100
:-:;tuks vee. Het doéum nt is te Yinden in cle archieven Yan
Lijclenlmrg. Het is geteekend cloor Massons. Koning der Z:wa. i's
en twee van z~in maclslieden.
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KLACHTEN DER BOEHEN.

11. Dit allel:; bewijst dat de Boeren de Koloniên niet.
verlieten - gelijk zoo menigmaal is verzekerd - omdat zij
kampvechters voor de slavernij waren, en omelat zij verlangden de dwang die de wetten des lands hen oplegden, te ontkomen. Hun manifest toont 't volgende aan ; Wij klagen
zeggen zij over de zware verliezen, die wij gedwongen moesten verduren, door de vrijlating van onze . laven en de strenge
wetten die met 'toog op hen zijn uitgevaardigd.
vVij klagen over het aanhoudend syste m van roof dat
wij jaren lang van de Kaffers hebben uitgestaan en Yan andere gekleurde klassen, en voornamelijk over den laatsten
inval in de Kolonie, waardoor de eerste districten verwoest.
en de meeste inwoners geruïneerd werden.
Wij klagen over de onverantwoordelijke haat, die over
ons is gebracht, door belanghebbende oneerlijke personen
onder schijn van Godsdienst, wier getuigenis in Engeland
werd geloofd, die er op uit waren om alles wat voor ons.
voordeel elienen kon buiten te sluiten, en wij kunnen er niets
ander · in zien, dan de totale ondergang van het land als.
resultaat van dit vooroordeel.
REDE~E

VOOli EEN GROOTE TREK.

12. Dit !:;preekt van zelf en i: voldoende om een eind'
te maken aan een laster die herhaaldelijk is voorgekomen.
Maar er is nog meer.
De historie heeft bewezen dat 't manifest van de uittrekkende Boeren geen doode letter bleek te zijn. De V1.rare bedoelingen en het verlangen der Boeren die de Kolonie in 1835-36
verlieten, kunnen in hun eigen brieven opgespoord worden
en de verbazend groote correspondentie is te vinden in de
koloniale archieven.
De Th orie dat de , Groote Trek", wij halen weder Theal

21

aan, de schuld was Yan een plan gemaakt door de Holl. Kolonisten om de slaYen vrij te maken, is onjuist. In de archieven
der Emigranten is geen woord te vinden ten voordeelc ,~an
de Slavern~j ofschoon er veel is dat betrekking heeft op het nadeel dat men had tengevolge van de wijze waarop de slaYen
werden vrijgelaten. De beste en gemakkelijk. te wijze om aan
t toonen boe weinig het vraagstuk der . laY rnij waarlijk
iets uit te staan had met de emigratie in vergelijkiug met
andere zaken, is "'\Yel deze: het aantal slaven op te geven
in verschillende doelen cl r Kolonie en 't getal van hen die uit
dezelfde .'treek wegtrokken.
Op den 30 November 1834 waren in de Kaap en Stellenbosch
{cl. w. z. in 't verre westen) 21,û67 slaven of 5û0fo van het
geheele aantal dat we in de kolonie bezaten. Uit deze districten
trok men niet uit, behalve hetgeen vermeld wordt in de jaren
183G - l 30. ln de-districten Worce.ter. Swellndam en
George (verder land inwaarts) '~raren er 11021 slaYen of 20
0
/o Yan het hoele aantal en de Emigranten van deze di trieten waren iets minder dan 2°/o van 't geheel.
Ten slotte in de di trieten Beaufort, Graaf-Reinet, omerset, Albany en Uitenhagen (nog verder ten 0. van Tafle Bay)
dat is dat gedeelte van de Kolonie dat te lijden had Yan de
plunderende Horden. - Waren er op den 30 NoYeml or
1 34 6,333 slaven of Hi% der heele bevolking en degenen die
d ze districten Yerlieten waren ruim 980fo van hen die de
Koloniën tusschen 1 Januari 1 3C> en 31 December 180n
verlieten. Niets kan er gezegd of ge.-chrevon wordon dat meer
beslissenel i. dan deze opgaven.
In een ander werk - nu uitverkocht - schrijft Dr. Theal:
·w at de bevrijding der slavernij aangaat vindt men mind r
in deze correspondentie dan men terecht zou verwachten.
Vele bladzijden had men onderzocht zondereenige zin peling
daarop. Nergens is er een enkel woord te vinden dat spreekt
voor slavernij als een instelling; de b doeling der Emigranten,
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bijna zonder uitzonelering ü::> voorzeker goed weêrgegeven in
de volgende zinsnede genomen uit een brief van den Volk. raad
te Natal, aan Geo Napier.
Een lange en treurige ondervinding heeft ons zoo voldoende overtuigd van 't onre ht, 't nadeel en de kostbaarh iel
van slavenarbeid, dat noch slavenhandel, no ·h slavernij ooi
onder on: zal word n to gestaan."
ÜNDERDRUKKI~G VAN DE HüUANDSUHE 1'A.A L.

13. Onder cl redenen die geleid h bben tot de nGroote
Trek" moeten vermeld worden de onderdrukking Yan de
Hollandsche taal, met instelling in 1828 van de nieuwe
Hoogste Rechtbank. De Lagere R ebtbanken werden opgeheven ; de landdra ten en heemraden moesten I laat maken
voor Residenten, Magistraten en Civil gevolmachtigden. Wat
er nog voor volksvert genwoorcliging was gew est, was nu
verdwenen.
Het toppunt wa · bereikt toen een proclamatie w rel afgekoncligcl op 24 Januari 1828 dat alle nota's of Yerdere
officiêele stukken in 't Engelsch geschreven moesten worden of
anders met bijgaande vertaling. De gevallen van misdaad
werden voor gerechtelijk onderzoek, van vV orce ter naar
Kaa.pstad verplaat t, daar een jury van mannen die alleen
Engel. eh verstonelen niet verkrijgbaar was in dit district,
gevangene en getuigen spraken alleen Hollandsch en ieder
woord dat zij zeiden moest vertolkt worden.
Toen, zoo voegt de historieschrijver er aan toe, ·werd
't eerste gemompel gehoord, dat eenige jaren later door de
Kolonie w rel vernomen en mannen en vrouwen begonnen
te spreken van gewesten, die door de Zoeloes waren ververwoest en of het niet mogelijk was daar een schuilplaats
plaats te vinden tegen de Engelsche regeering. Dit was geen
kleine zaak voor de Kolonisten van Hollanclsche afkomst.
Het gebruik van hun moedertaal was verzekerd in de acte
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van capitulatie waardoor de Kolonie Engel. ·eh werd. In 't
8 te Artik l kom n deze woorden voor : De burgers zullen
:steed blijven genieten alle rechten en 1 rivileges die zij tot
nu toe gehad hebben. Onder deze rechten en Privilegiën
moeten zeker gerekend worden, die van correspondentie met
de Regeering in de moedertaal en van het gebnük cl r H ll.
taal voor de Rechtbank n en officiëele vergaderingen. Toen
deze privilegiën ing trokken werden, werd een groot hitterh iel allerwege kenbaar.
BRI'J'SCil !i: ÜORWG EN'

Dat de uittrekkende Boeren niet cle Kolonia verlieten om de wet te ontlOOI en, maar ten gevolge van wetteloosheid is nu, zoo wij vertrouw n, dui lelijk genoeg. Hun
oorlog was geen oorlog om uitteroeien, maar om zich te
verdedigen t gen aanvallen van onbarmhartige barbaren m t
wie zij ten allen tijde getracht hebben zich te verzoenen.
Dat sommig oorlogen hadd n kunnen verhinderd worden,
dat een commando w der in 't verre Noorden, in Soutpansberg, optrok zonder voldoende reden zal niemand, die bekend
is met de historie in Zuid-Africa, ontkennen.
Maar wie zal volhouden dat alle oorlogen van GrootBrittanje tegen de barbaren in lengte en breedte van 't rijk
kunnen gerechtvaardigd worden voor de rechtbank van billijkheid en rechtvaardigheid?
De Geschiedenis van Zuid-Africa is een geschiedenis geworden van oorlog n tegen den inboorling. Wanneer de
Xosa's, Fingoe's, Galek.a's, Zoelo '·, Basuto's, Matabelen,
:JYiashona's en le Beclmana's in hun eigen verdediging konden gehoord worden, dan zou menige oorlog tegen de inboorlingen door Engelan l ondernomen, al een veroordeeling
staan voor de beschaafde wereld. Deze oorlogen zijn gevoerd,
zelfs Christel~jke philanthropisten beschouwen ze als onvermijdelijk.
14.
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Feit blijft het dat Yoor elken oorlog teg n den inboorling
ondernomen, door 't gouvernement der Boeren op volmaakt
dezelfde gronden en v elal om minder gewichtige redenen, de
geschiedenis ,~an Engeland oorlogen met den inboorling een
dubbel, ja zelfs drie dubbel aantal zoude aanwijzen.
Dit alles dragende, indachtig dat wij Dienaren zijn 'i'àn
het Heils-Evangelie, dat geen onderscheid kent tus. ellen
barbaar en cyth, gebondene en \Tij , Yerklaren plechtig
dat de nee.· Yoor ·laYernij en onderdrukking Yan den inboorling door do Boeren, ingebeeld is.
Wij zijn God dank! aar, dat een betere gee t zich krachtig heeft ontplooid en de Boer en Zwarte nauw r aaneen
gesloten zUn door de band van het EYangelie.
f

UI.
DE B 0 ER EN DE ZENDING.

Men h eft gezegd dat de uitbreiding n1.n 't Koninkrijk
Gods, de Redding der heidenen, de uitbreiding Yan de zending, als noodzakelijk gevolg had, dat deze oorlog ' 'Yerd
Yoortgezet tot aan z~in treurig einde, omdat de Boeren zeer
vijandig zijn tegen den zendeling en 't E'i·angeli dat hij
predikt.
Deze bes huldiging is menigmaal gemaakt, daar men
onbekend was mot cl werkelijke feiten en heeft haar oorsprong in een eenzijdige beschouwing Yan de betrekking
tusschen Boer en Zwarte, of is gegrond op gebeurtenü;. en
die zijn geschied in een Yer afgelegen en Yergeten Yerleden.
In andere geyallen rust het op in 'toog loopende misdadige en boo. aardige YaJsche Yoorstelling n en Yerdraaiing nm
feiten .

Hier heeft men een Yoorbeeld, genomen uit een tijdschrift-artikel van een welbekend Chri. 'ten, dat wek lijks in
Engeland een groote circulatie heeft. n De Boeren-regeering
zou na<1r onze opvatting Yoor 't Christendom de ondergang
zijn. Het zou een inde maken aan alle poging n om de
heidenen te bekeeren. Het zou in werkelijkheid de instelling der slavernij weer in 't leven roepen, v.rant do Boeren zijn overtuigd, evenal. · vele Chri:tenen in de V r enigde
taten, dat cle slavernij door den b\jbel i: ge:anctioneerd.
Nog meer noodlottige gevolgen huiten Zuid-Africa mogcm
.aan de verheelding overg laten worden."
vVij ontkennen op de me .'t nadrukkelijke w~ze dat de
Boeren Lle uitbreiding van het Chri tendom onder de heidenen t genwerken of zulk een vijandschap aan clen dag loggen teg novor de zending als vermeldt wordt. Zij zijn soms
in botsing gekomen met enkele personen, maar niet met de
zaak die zij vertegen woordigdon.
E n zorgvuldig ond rzook van alle feit n zctl aantoonon,
dat de fout niet alt\jcl lag aan de Boer n, maar zeer dikwijls
aan de zendelingen zelf, van wie sommigen zijn beschreven
als zijnde voor 't Christendom, 1vat de Jacobijnen-Cluh in
ITO ger dagen tijdens de Fransche Revolutie was voor de
politieke vrijheid. Jaren lang, zoo gaat de historieschrijver
vomt, waren de geschriften van deze zendeling n vol beschuldigingen tegen de Koloni. ten, dezelfde als die z\j inbrachten voor het Hooger Gerechtshof en die in bijna geen
-enkel geval kondon h vestigd wor len.
Deze geschriften werden ver in Europa ver:preicl, waar
<ie stem der Koloni:ten nooit wer l gehoord en z~ hebben
daar indrukken gebracht die een weelorlegging in Zuid-Africa gemaakt, nooit zou kunnen tegenwerken. De daden, de
taal zelfs, verzoek chriften der Kolonisten werden in verslagen naar hun moederland gezonden, zoo 1Terdraaid, dat d ze
geschreven verslagen zelfs nu niet kunnen gelezen worden

door hen clie zi ·h zelf hebben op de hoogte geln·a ·ht Yan
de waarh iel zond r cl levendig. te gevoelen~ van verontwaardiging 01 te wekk n.
Om de g loofwaardigh iel van Dr. Theal al~ bistori ·u~
te verminderen, he ft men g zegel dat zijn houding teo· nover
de z n ling en zendelingen een groote ventnel ring ha cl ond rg<lan sin cl.· zijn v rtr k van Lovedale. Hij zelf geeft van dat
g val rekenschap in cl volg nde zin. ·n cl : ., met het ooo· op
cle handeling n van ver:chillende zend lingen, is er z ker
een vers ·hil in toon tu. sch n dit bo k n mijn compendium
van .'outh-Africa IIi tory lG jaar g ledeng : hr ven. lk had
to n ni t g 1 z n cl gro te zending-correspondenti in cl
kolonial v r:h1g n, n ·h cl aant ekeningen over cl kla ·ht n
on w cl rlegging van vele hunner verslagen door amhtenar n
van 't Kolonial C+ouv rnom nt gemaakt. Maar niemand zal
een woord in dez bo lulcelen vinden, dat cl zending veroordeelt, want ni mand kan jui~t me r liefde voor clez Zëlak
h bb n cl n ik zelf.
KI HERER,

'rnmr

E)l" PACALT.

En toch niett gen. taande dat alles zijn g en ·zins voorheelden z ldzaam van z nel ling n, die de hoogst a ·hting
afcl wongen van de vroeg r HoU. Koloni t n. Mannen al.·
Ki ·her r en Dr. Thom om g en aml re t no m n. ontmoeten t rstoncl z~j, di van Zuicl-Afri ·a's hü;torie :tudi mak n,
mann n, die oor. ·pronk lijk b h orcl n tot de Londen. 'Gh '
Z ncling ·-vere niging, maar die hun di n.'t aanboden aan
groote Eu rop es ·he {HoU.) V re nigingen in de H ll. Ger.
Kerk; ook kunn n wij niet vergeten dien voorbeeldig n dien~t
knec:ht Go els den Eerw. 1I. Pa.calt clie een zending::;. 'tation
:ti ·htte di ·ht bij 't dorp G orge n wiens onb rispelijk le\' n
oorzaak wa · cl at l_1ij zoowel door blank n al.· z·w art n ab
een h ilig werd b schouwcl. V l ander n kunn n Yermeld
word n onler de :J-Ioraviêr: Wesleyan n, ,-'chotten Duit-
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~c:h e r:s

en Fran~chen, die later daar kwamen en die op den
meet vri nébchappelijken voet stonden met cle Koloni. 'ten.
LtxnLEY Ex HoniEr.TEH .

T\vee mannen venlienen nog bijzondere vermelding weg n~ hun werk zoow 1 onder blank ab zwarte. DaniGl
Linclley van d Amerikaansub Vereeniging Z<tl nooit vergeten worden, zoolang 'l'nmsvaal en Omnje Vrijsta<tt b :taan.
In n tijtl w<:larin zendingswerk omnog lijkwa:, 't ge n toe
te sc:hrijven was a<m d n 11 nclig n toestand van h t land,
noeg lez
lele z'ndeling to stemming van zijn Vcreeniging om ond r d Boer n t werk n n verkre g clie. M<tan<len lang woonde hij van tijd tot tijd in hun , laagcr:" ah;
onderwijzer cl r j ugd, al.· pr lik r van het evangelie, al:-;
\Tiend van <lllen.
De Holl. G- r f. K rk ten N . van de Oranj rivi r n in
~,üal ·w nl inderdaad door hem g sti ht. Lang
clagr 'iz n
ondernam hij om de verwoest Boer nph1.atsen te bezoek n
en daar h t Ev<tngelie t verkondigen en de , 'aurament n
te b dienen. Honderden kinderen werd n door hem gedo pt ;
zelden in een ke-rko·ebouw, meestal in een laag r, clikwijl:
te mielel n van oorlog en oproer. In 184 7 hervatte hij zijn
zendingsarbeid onder de h iel nen, door blanken zoow 1 al ·
door zwart n bemind. E n clorp in do Vrijsta<tt i.· n<tar h m
g nomncl.
'tephanm; Hofmeijer, e n zen(l ling cler Holl. Ger. Kerk
in Tran. ·vaal, is en ander van deze apostolische mann n,
wier a,rbei 1 zich niet alleen tot één stam beperkt , tot é 'n
secte of één kleur. Geelurenel langen tijd heeft hij m t volle
toest mming van cle zenclingsv re nigingen gewerkt onder
de Boeren bij Zoutpansb rg, totdat hem werd toegestaan
eon zet l in de , ynocle van hun Kerk.
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ZEKDIKGS\'EREEKIGIRGEK WE:RKEKD IK TRAN"SYAAL.

Deze voorbeelden zijn geenszin. zeldzaam. Volle 'ITijheid
om te w rken onder de heidenen is beide in de Vrijstaat
en Transvaal toegestaan. De vereeniging van Berlijn en Hermannsburg zijn daar in grooten getale vertegenwoordigd.
Sinds 1875 is het werk van de eerste in Transvaal toe,·ertrouwd
aan 2 Synoden, elk met een superintendent om raad te geYen en te help n in de verschillende departem nten.
Na verloop ,·an 60 jaren telde hun Stations in ZuidAfrica 55 en de helft daarvan in TransYaal. De Koloniale
Tak voor de Holl. Geref. Kerk is in Transvaal door Yerschillende Stations en bij-Stations Yertegenwoordigd, hun
zendelingen zijn geëerd en g acht door de naburige Holl.
Boeren.
Nog I as geloden heeft de Tran:vaalsche tak der Hollanders een zijner edelste ernstig te dienaren der zending afgestaan voor de heidenen, terwijl zij de oude vereeniging Yan
Transvaalsche Boeren opgaven om zijn salari · te kunnen
betalen. Onder de Holl. van Natal heersebt dezelfde geest.
Velen hunner zijn uitgewekenen uit de Kolonie of afstammelingen van emigranten die ontsnar t zijn aan vreeselijke onderdrukkingen der Zoeloes. Een hunner Yennaakte een som
geld aan cle Kerk te Natal, welks intrest is bestemd Yoor
de zending. Niet lang geleden begon de Boer uit Natal de
zending met OYangelisatie onder de inboorlingen van het
Umvoti-cli trict.
Een Yereeniging Kaffers he taat er als Yrucht Yan het
werk dezer Holl. Boeren.
In d Oranje-Vrijstaat is 't zendingwerk goed georganiseerd.
In bijna elk dorp of stadje werkt of de predikant der
Boeren vereeniging of een aangesteld zendeling met een aantal inlandsche eYangelisten onder rte zwarten. Onlangs heeft
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die Kerk zich verder landinwaarts uitgebreid en steunt nu
twee zendelingen in Central Africa.
Bepaalde districten in Transvaal dragen 't kenmerk van
een teeels toenemenden \jver voor de uitbreiding van het
Evangelie. v\i'akkerstroom en Utrecht zijn spech:Lle middelpunten van de zendingsarbeid, terwijl de Boeren hartelijk
meêwerken met hun preelikanten om dit werk te doen
~lagen .

De ge. chiedeni: der zending in Zuid-Africa i~ in vel
opzichten een droevige. In de laatste 67 jaar i~ dit land in
een ~taat van politieke onrust vervallen. Moeielijkheden wat
de rassen aangaat zijn nog niet opgelost. Vooroordeel en
wantrouwen zijn sterke machten van onvolmaaktheid; geduld en verzoening zijn zeer noodzakelijk. Goede en ern 'tige mannen onderdrukken in hun oordeel den Boer, zonder
de geschiedenis, zijn taal en zijn politieke, ::;ociale en godd.
instellingen te kennen ; gereed om fouten te vinden en misbruiken te verergeren, die de tijd zal en moet uitwi schen
en op een harde wijze kritiseerende waar de schuld niet
evenredig verdeeld is. De Boer daarentegen, lijdend onder
die voortdurende verkeerde voorstelling is evenzoo aan een
vooroordeel blootgesteld, geen onderscheid makenel tusschen
de zaak die verdedig l wordt en de verdedigers van de zaak.
In den zendeling ontdekte hij soms den politieken schrijver
van !:lChotschriften die om zijn geschrift zich beriep op
een Europeesch Hof, waar de stem der Boeren nooit werd
g hoord.
Wij danken God dat Boer en Zwarte er toe -gekomen
zijn elkaar beter te verstaan clan ooit te voren. Het is een
droevige gedachte dat de Boer en de Brit in vreeselijke vijand::;chap tegenover elkaar staan.
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IV.
DE HOLLANDSCHE GEREFORMEERDE KERK EK DE ZENDI.NG.

De houding der Holl. Geref. Kerk tegenover het zendingswerk heeft men wonderlijk verkeerd begrepen en soms onwetend of willens verkeerd voorgesteld. Verhalen als Yolgencle
kunnen niet anders clan een grimlach te 1veeg brengen : Er
bestaat nu wat men noemt, officieel of niet, de zending der
geestelijken, cl. w. z. de geestelijken vàn die Kerk waren de
eerste grondleggers daarvan; OlJ de meest loffelijke ~wijze
traden zij op, terwijl zij onder groote zelfyerloochening en
vaak onder de grootste mo ielijkheden, de lidmaten der kerk
aanspoorden zich daaraan te wij den.
Een gedeelte Yan on werk (n.l. de Zending) is op el·enredige wijze grooter geworden. Wij zijn dankbaar zelfs voor
de geringste waardeering die on niet altij cl ten deel viel.
Wat de geestdrift voor de zending ten gevolge had werd
echter beschouwd als haar oorzaak, en hetgeen de Yerschillencle comiteés deden be chreef men zoo alsof zij de hoofclzaak over 't hoofd zagen.
Misschien zijn wij bezig onszelf te berispen in zom·er
wij nooit gepubliceerd of gewaarschuwd hebben in 1-reemde
periodieke of Christelijke bladen.
Onze officiëele organen en sijnodale verslagen zijn gedrukt
in onze moedertaal; ons zendingswerk is door de kerk bevorderd; Yoor de kerk en door de kerk. Wij stonden alleen,
geen steun ondervindend van eenige Europeesche organisatie
en aan geen godd. lichaam aan de overzijde van de zee verantwoordelijk. Wij hebben geen Europeesche schatkamer
waaruit ''rij kunnen putten, onze zendelingen kunnen alleen
gevonden worden in onze landstreek, kunnen onderricht ,,-orden in onze eigen instellingen, worden gesteund door onze
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<eigen Kerkelijke lidmaten, zij zijn in onze eigen huizen te
zoeken, moeten b~eengebracht worden door onze eigen Boeren.
Met toenemenden dank aan God hebben wij onze vereenigingen gevonden, die aan onze roepstem hebben gehoor gogeven ontwakende tot hun eigen verantwoordelijkheid, terwijl
hun zoon en dochters zichzelf geven voor 't werk van God
onder de heidenen die onder ons zijn en verder het land inwaarts. Geen Kerk in Zuid-Afria kan in dit opzicht een geschiedenis vermeld n, als de onze. De onze is waarlijk een
koloniale zending, door kolonisten bestuurd.
Het heeft ons Yaak pijn gedaan die hroed rs in den H "er
te ontmoeten die onze taal niet kenden, die zelden of nooit
in aanraking kwamen met ons volk of onze plaats Yan aan- .
bielding naderden, in hun ontwetenclheid yeroord elen zij wat
zij niet ten volle hebben verstaan.
WAT DE KERK DOE'I'.

Geen Kerk in Zuid Afrika, wij ,-orzekeren dit met \Tijmoedigheid, stelt vuriger belang en houdt zich m er bezig met
de zending, clan de onze. Onze kerk lijke secretaris vermeldt
dat het koloniale gedeelte van onze kerk met 98.114 lidmaten
en 223 .00 zielen onder zijn zorg in 't afgeloopen jaar contribueerle voor de zending i!, 10.150 d.i. meer dan 2 ."hilling
per lidmaat meer dan 4 pence per hoofll - eon staat van
zaken, die meer bevredig nd is dan in Duitschland waar volg ns professor Christlieb in 1880 die groote Nationale kerk
in sommige plaatsen iets minder dan 1 /4 stuiver contribueerde.
't Getal zendelingen door onz kerk gesteund in Zuid-Africa
is ongeveer 00 met een gelijk getal eYangelisten en leeken
als hulp. Deze getallen zijn genomen uit het Yerslag van de
socr·etaris der Kerk van Vr~istaat en Natal en sluiten niet
in het werk dat voor Transvaal gedaan wordt. Ook sluiten
dez getallen niet in de plaatselijke bijdragen ,-oor 't plaat·elijk zendingwerk. Wanneer dit bij de officieele lijst "·enl
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gevoegd clan zou de gemiddelde berekening veel hooger zijn 1
want een aanzienlijk getal van onze vereenigingen ontvang
geen ::;teun uit ons Generale fonds, omdat z~j aan de grootere.
kerkelijke ontwerpen b~jdragen, besturen en steunen zij
hun eigen zendingsvereeniging uit hun eigen collecten in de
vereenigingen. nEr zijn voorbeelden," zoo ·chrijft de secretaris, "dat meer dan Jt 100. - jaarlijks op deze wijze door
afzonderl~jke vereenigingen is vastgezet." Wanneer private
bijdrag n voor cl zendingsbemiddeling die in ons midden
werkt, zonder voeling met cl K rk, er nog bijgevoegd w relen
dan zou de gemidd lde berekening nog hooger zijn.
DE ZENDING IN HE'l' LAND EN DAARBUI'l'8K .

Sedert dezen tijd heeft het den .'chijn, dat er een maatstaf voor het zendingswerk in de Kerk wordt aangelegd, die
tot dusver w inig vertrouwen genoot.
Wij zijn niet zeer ver van hui. gegaan n dit i · natuurlijk. Maar ons werk is met zorg georganiseerd. De koloniale
kerk heeft twee comitées door de • ynode aangesteld, een
comitée voor de inwendige en een voor de uitwendige zending. 't Vreemde veld van arbeid ligt in Transvaal in Mashonaland, Bechuanaland, in de Lake. in Centraal Africa met.
:35 zendelingen en leeken tot hulp, en een aantal inboorlingen als evangeli ten. Dit werk breidt zich lctngzamerhancl uit.
en bevat een uitgestrekt terr in dat steed. · toeneemt.
De Inwendige Zending sluit in alles wat door ons gedaan
wordt onder de Holl. sprekende gekleurd inboorlingen in de
Kolonie; 35 van deze Vereenigingen zijn gevormd tot een
nZendingskerk" die ·een aantal parochieên omvat, met zijn
eigen Synode, z~jn eigen Presbyten die zijn eigen aangelegenheiel administreert, echter onder toezicht van het Inwendige
Zendingscomité van de Holl. Geref. Kerk. Verscheidene vereenigingen zijn nog niet georganiseerd en daarom zijn zij niet
opgenomen in het hoofdlichaam van de zendingskerk. Van
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jaar tot jaar neemt dit veld in omvang toe, gelijk de Zendingskerk haar grenzen uitbreidt.
ExTRA KoLONIALE KERKE~.

't Voorbeeld g geven door de Kolonie is gevolgd door de
Republieken en Natal. Daar ook neemt de Kerk als zoodanig
' het zendingswerk op zich en ofschoon om vele redenen het
veld van arbeid geenszins groot is, toch ontbreekt de gee t
voor de zending geenszins en ook de gloed voor de zending niet. Dezelfde ontwikkeling, langzame uitbreiding n
organisatie dat ons werk in de Kolonie zeer karaktriseert
vindt men in Tran. vaal en de Vrijstaat en de dag is, zoo wij
hopen, niet ver meer verwijderd, waarop de Zendingskerk der
Republiek zal toonen geschikt te zijn voor de taak van organisatie om 't werk voornamelijk in ons elistrict te versterken.
~FDEELINGEN AAN ''l' WERK.

Verschillencle afdeelingen in de K rk dragen haar deel
bij om on· werk uittebreidon. Een nZendingsboncl van Vrouwen" is in 18 9 opgericht met het speciale doel om onderw~jzeressen en inboorlingen als evang listen te steunen.
De Zendingsvereeniging van Theol. studenten heeft haar
veld in atal, waar een school opgericht is om evangelist.en
te vormen. 't Werk gaat gepaard met moeielijkheden en gaat
langzaam vooruit. De toekom t is onzeker, want de oorlog
nu gevoerd, zal ongetwijfeld invloed hebben op een werk
.van dit karakter. Onze Vereenigingen van jonge Mannen (van
wellee er 70 officiëel bij onze kerk zijn aange. lot n) heeft een
zendingstak onder de verschillende afdeelingen en steunen
een zendeling in ons uitwendig gebied. Een zendingsvereeniging van kinderen is gevormd wier bijdragen niet mogen
geminacht worden. De vereenigingen voor Christelijke ijver
die haar vertegenwoordiger heeft in Transvaal, hebben een
werkzaam aandeel in 't Chri telijke werk en nemen voor hun
3
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rekening de zending der kerk steeds op te bouwen. De Yereeniging der Cluisten tudenten met een tak van vrijwillige
zending worden flink gesteund door jonge mannen en \TOUwen met 't verblijd nel resultaat, dat meer dan een deel Yan
het werk in 't buitenland is toegenomen door de ontwikkeling hunner afcleelingen.
KORTE GESCHIEDENIS DER ZENDIN"G.

De Geschiecleni van deze Holl. Ger. Zending is zeer intressant. Zij dateert uit den tijd van de kolonisatie to n de
zieketrooster Pieter van Stael, de schoonbroeder van Gouvern ur J. A. v. Riebeek, een school opende tot onderricht
Yan de pas ingevoerde slaven op den 17en April 1 5 . "Niet
lang daarna," vcrmeld men, "dat de ziekentrooster moeite
had gedaan om den Hottentotten en slaven de Holl. taal en
de begin elen van 't Christendom te lem·en.'' De gevallenen en
ontaarden zocht hij uit met een ijver die de lof wegdroeg
van allen die nota genomen hadden van 't werk, dat hij was
begonnen. Pieter van Stael de strandloor ers in hun Yervallen hutten onder de "de Leons Head" vermanend met 't doel
hun 't Chri telijk g loof te doen begrijpen, naakten en half
verhongerde wilden het A B 0 leerend, wa. de voorlooper
van een aantal mannen zoo ernstig en zelfopofferend dat
de Europeesche Geschiedenis hen gaarne met name noemt.
Sints dien tijd maakte 't zendingswerk in de Geref. Kerk
slechts weinig vordering en wel om 2 oorzaken. 1e voortdurende onrust in de politiek, 2e groot gebrek aan dienaars
voor de Holl. prekende bevolking.
De ware geschiedenis der kerk begon in 1824 toen zijn
Ie Synode of Generale Bijeenkomst werd gehouden. In
een zijner Ie zittingen werd een commissie aangesteld om
't zendingswerk te regelen. Niets beslissend kon gedaan worden voordat het getal dienaren was aangeYuld om een blankenvereeniging op vasten grondslag te Yerkrijgen.

Dit ge:chiedde met d ve tiging nm 't Theolog. Seminarie
t , tellenbosch in 1 5.
, leehts mann n n vrou vven, die door den tijd tot ernstige
g clacht n gekomen waren l efden en werkten in de Kerk
tot uitbreiding van het Evangelie onder de heidenen. Een
goed gege,Ten v rs1ag van den dichter Pring1 die oen Zonelag
had cloorgebnteht hij een Holl. Boer is 't overnem n waard:
't, 'tuk i::; + 70 á 0 jaar oucl on i· te vind n in de "AfriGë:U1
, k tch s" ,·an d n dichter. De reiziger h . chrijft zijn CJTaring
op o n , neeuwherg Boerelerij in 't cli. tri ct Graaf-Reinet.
" a het ontl>ijt worden \Vij uitgenoodigcl de godsdienstoefening bij te wonen in het voorportaal vY<:Utr hot hoel gezeL ·e;hap in elP rondo zat n ik \\·a.· \Ter heugel dat te zien waarvan ik nooit getuige was g \Y est op do grenz n, dat , 'lav n en Hottentotton tot 't hui houden b hoorden, en alzoo
vrij w relen toegel.,aton .
. _ a 't zing n van >enige liederen en het l z n vn,n en gedo ,lto uit cl se;hrift sprak onze hui ·heer 't gezelschap toe
aansporende on vormanenclo, blijkbaar on voorhor iel, ongev er
een half uur lang. Het sch en mij z er diep g voolel on nuttig
toe en wercl mot groote gewijde belang.' telling aangehoord."
Deze voorbeelden zijn g en zin: zeldzaam. fn clit z lfclo
district n ong \Teer in denzelfcl ·n tijd h ft e n Boer, Burger gelleeten die onderscheiden was met cl n titel ,. Barend
Predikant'' w gen. zijn ijv r aL' vermaner van zijn buren en
geld urdo afhankelijken.
Voor zijn dood verzekerde hij bij legaat 't vrije gebruik
V<m zijn huis en zijn goed voor de weduwe V<U1 een zend >]ing
die onder cle blanken n zwarten 'Tan h t district had gerci~cl.
Eon lercl' voorbeeld: In t. Piquetberg di 'tri ct i.· er een
Moravisch zending-station genaamd nGoed verwë:u.: ht" clat
een g kleurde he,Tolking van + ûOO zielen bevat. Zijn historie is de volgemle: Eon ri,ike llOer vcrmaakte e n paar
boerelerijen aan zijn sl<wen. Wanneer de laatst overgebleven
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stierf moest 't eigendom verkocht worden volgens den wil
vnn den testamentmaker en de opbrengst verdeeld worden
onder de nakomelingen der slaven.
Nog meer opmerkingswaard is het volgend voorbeeld, dat
aanleiding gaf tot 't ontstaan onzer zending onder de Korannas. Een aantal Holl. Boeren in Kareebergen kwam van tijd
tot t~jd :amen om te bidden. Gedurende een van deze
bijeenkomsten werd het hun duidelijk dat gebed en arbeid
moe ten te . amen gaan. Ofschoon zij een groot deel van de
verwoesting geleden hadden door de H ielenen in de buurt,
kwam toch het verlangen bij hen op h n te brengen onder
den invloed van het Evangelie.
De Boeren teekenden voor het groot:::;te deel ter bekostiging van een zendeling en verzekerden hun bijdrag n voor
(:) jaar.
De Eerw. chröder werd afgevaardigd en werkt nog onder de overgeblevenen van dien stam.
De slavernij in Zuid-Africa was meer van patriaehaal
karakter en menig godvreezend Boer bracht zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn onderhooringen in praktijk. Van nu
af dat ert der Slaven onderwijs op menige boerderij en de
nauwste band, die er jaren lang heeft bestaan tusschen de
landbezitters en hun bedienden. Een scl1r~jver in de .,S. A.
ews" spreekt aldus over die dagen : "Mijn grootvader bezat een zeker aantal laven en nog is er in de familie een
handschrift bewaard dat de geschiedenis meedeelt van de
Godsvrucht van den laaf en een nauwkeurig verslag van
dien ouden man, dien hij in le laatste dagen van zijn ziekte
heeft gesproken. Wanneer men 't leest heeft het meer van
een verslag van de laatste dagen van een geliefden Broeder
dan de woorden van een heer tot zijn slaaf op zijn sterfbed gesproken. Dit i. bevestigd door Mr. Froude (Ocean), die
zegt: de lavernij in de Kaap is meer voor het huishouden
geweest clan voor den landbouw . .De schanelalen der W . Indi-
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sche volksplantingen waren onder hen onbekend. De slaven
maakten een deel uit \'an le familie en zijn alt~jd met zorg
en vriendschap bejegend. Zij onderwierpen zich omdat zij
zichzelf niet konden helpen, maar wann er de vergoeding
moest gege.1en worden, dan waren de vuorwaarden, die hun
werden aangeboden lang niet zoo gunstig als die aan de planter. van Jamaica en Barbados werden toege 'taan, n waren
zoo ongelijk en zoo verz-vvaard loor kunstmatige voorwaarden, clat menig Holl. Bo r zo weig rele <:tan te nemen. Zij
lieten hunne slav n ITlj gaan en tot nu toe hobbon zij nooit
moeite gedaan voor de kleine goldsommen, die zij daarmoe
met moeite zouden h bhen kunnen krijgen.
't Werk onder cl laven kan gezegd worden te zijn 't begin tot het zendingswerk door de Holl. in Zuid Africa. Het
droeg de goedkeuring en steun van de Holl. Oo.-t-Ind.vereeniging die in· dit opzicht wezenlijk v·m zijn Engel·cho
naamgenoot in Britsch Indië materieel v rschilde. Daar von
Riebeek als Yertegenwoordiger van de Holl. Vereeniging aan
de Kaap loffelijke ijver aan den dag legde tot het handhaven
der Geref. Godsdienst, zoo kreeg inderdaad de Engel che
Vereeniging den moest onmeedogenloozen vijand van het
Christendom in Indië. In de Oorkonde van 1703 werd voorge teld, doch zonder gevolg om de volgende zin intelas chen :
nDàt is de bijzondere dure plicht van de Britsche wetgevende
Macht om met alle rechtvaardige en verstandige middelen,
't belang en geluk Yan de inwoners .van 't Britsche gebied
in Indië te bevorderen en dat ten dien eindo zulke maatregelen genomen worden, als langzamerhand kunnen leiden tot
hun goed en zedelijk voordeel." Deze zin verwekte grooten
tegenstand en werd niet aangenomen voor 1813 maar werd
slecht::; in 1833 doorgevoerd.
Hoe verschilde de houding Yan de Holl. V ereeniging in
Z. Afrika. Van de eerste stichting der kolonie werd de Holl.
Geref. Kerk metterdaad gesticht en . edert langen tijd werd
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er geen andere kerk naa t haar geduld. Dit gaf natuurlijk
aanleiding tot wrijving toen de Moraviërs zich hier neerzetten en degenen die bekeerd waren van 't heidendom begonnen te cloopen. Het werd be ·chouwd als een :::>chencling van
de rechten en previlegiën der nationale kerk n leidde tot
een tijdelijke verwijdering der Moraviërs van 't zendingsterrein.
Om cle gemoedgesteldheid der rste nederzetters te beschrijven zoo mogen wij verwijzen naar 't gebed van van Riel eek
den Jsten Hollandsehen aanvoerder, dat hij opzond na de landing te Tafel Baij . 't Is nog bewaard in de arGhieven der Kolonien. In dat g bed vroeg hij God om kracht om cl nieuwe
kolonisten in -taat te stellen 't Christelijk geloof te planten
en uittebreiden onder de wilde woeste inboorlingen ter eer en
prijs van Gods Heiligen naam. Dit gebed wa. 01 recht gemeend.
Wij hebben reeds gezinspeeld op 't werk van Pieter van
der Stael, den schoonbroeder van van Riebeek on op de stichting van een school om de Hottentotten en slavenkinderen
te leeren en van hun Gods iienstonderwijs. De doop- on kerkelijke registers van de vereeniging te Kaapstad bevatten de
namen van vele slaven die in de kerk zijn toegelaten. Van
1û61 - 1696 werden 282 kinderen van slaven en 46 Yolwassenen to gelaten ; van 1696 - 1711, 296 kinderen van slaven
gedoopt; van 1711 - 1731, 543 kipderen aldus in de kerk
opgenomen. Wanneer wij bedenken, dat ongeveer tot 1683
het een verordering was dat iedere gedoopte slaaf als zoodanig
vrij was, zoo werpt 'teen bijkomend licht op de houding
der Holl. Kolonisten tegenover hunne slaven. Dit doop1 races
werd jaren lang voortgezet en in vele gevallen was vrijlating
't gevolg. De wet echte1~ werd langzamerhand ingetrokken met
't oog op de misbruiken waartoe zij leidde.
De groote herleving die leidde tot de stichting van vele
zendingsvereenigingen in Europa in de 1ste jaren onzer eeuw
en 't laatste van de 18de drukt haar stempel op Zuid-Africa.
Vrome mannen namen de leiding. Zenclingsvereenigingen
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ontstonden onder de Hol1anders in vele di trieten van het
land, Kaapstad, • tellenbosch, Worcester, Tulbogh, de Paa,rl
en Graaff Reinet had len hunne vereenigingen, om 't Evangelie onder de heidenen te verbr iclen. De plaatselijke pr elikanten bijgestaan door leeken deden w<:tt zij te dien einde
konden . .,De arb ielers waren weinig," was hun voortduren lo
klacht. De kansels van menige voreeniging onder cl blanken
waren onbezet; de parochieën waren groot, zendelingen waren
niet te vinden. Stellenbo::;ch en Tulbogh begroetten met vreugde de komst van de eer. te zendelingen van de Rijns ·he vereenigingen en maakten terstond plaat voor hen door hen op de
hartelijk::;te wijze te steunen en tot hun dispositie stellende alle
gebouwen die er voor dat doel waren. Zij wenlen ruimschoots
beloond, want de zonen van verscheidene H~jn che zondelingen nemen nu den kansel in van de Holl. Geref. Kerk.
D 1 oclem was -dus met zorg toebereid om 't goede zaad
te ontvangen. Zoolang de Holl. Geref. Kerk niet in staat was
haar eigen kansel te vervullen zoo kon zij met Europ. Vereenigingen samenwerken voor hun arbeid onder den inboorling ten Noorden van de Kolonie.
Tot 1852 was hun eigen zending beperkt tot de gekleurde
stammen in de kolonie. De aandacht werd nu getrokken tot
de heidenen in 't Noorden. Maar hoe arbeiders te krijgen, was
cle lastige vraag, want van Holland moest aangevuld worden,
waar Hollandsche kolonisten klaargemaakt werden voor de bediening de::; woor·ds. Toen in 1857 't Comité dat de opdracht
had voor· het Zendingwerk der kerk, mededeelde dat de tijd
nog niet gekomen was om ons zendingswerk uit te breiden ten
Noorden van de Kolonie, zoo stelde de Synode een nieuw comité
<tan om de zaak ter hand te nemen en besloot zijn eigen Theolog.
school te Stellenbosch te ve tigen. De school word geopend
in 1858 en niet lang daarna werd de Eerw. Ds. Robertson
naar Holland gezonden om dienaars en zendelingen voor onze
Kerk te verkrijgen.
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Zoo kwam het er toe dat twee zendelingen in Zuid-Africa
aankwamen om de nieuwe tocht door de kerk ondernomen,
in te wijden. Eerw. H. Gonin van Zwitserland werd naar
Rustenburg gezonden en TransYaal waar hij nog werkt met
groot succes en Eerw. Me. Kidd van Schotland, die een Holl.
vrouw had getrouwd, kwam ten N. Yan Zoutpan. berg waar
hij niet lang daarna stierf en werd opgeYolgd door S. Hofmeijer, wiens werk zeer gezegend is, zoowel onder blanken
als zwn.rten.
Dit was het begin van een werk dat sinds dien tijd in alle
richtingen is uitgebreid.
Vooroordeel tegen de Zending bestaat nog, maar het is
niet beperkt tot de Republiek, noch tot den Holl. Boer. \Vanneer onze · eigen zoons en dochters dat zendingsterrein betreden dan sterft dit vooroordeel weg. Buiten de Holl. Kerk is
het aantal zendelingen voor de kolonie klein, binnen onze kerk
neemt het aantal van zulke zendelingen jaar in jaar uit toe.
Wij behoeven dit onderwerp niet te vervolgen. Er is genoeg gezegd . Ons doel zal meer bereikt worden als de Christenen in Euro1Ja een weinig meer die liefde willen beoefenen,
die de groote zendingsapostel beschrijft als: "lang Yerdnt"gend, zijnde vriendelijk, geen kwaad denkend, niet gemak)<elijk verbitterd, alle dingen verdragende, gelaovende en
"hopende."
Eenige berichten die zijn verschenen in godsdienstige
weekbladen hebben ons met verbazing en zorg vervuld. Moge
de dag aanbreken en spoedig komen, waarop de Christenen
in Brittanje hun mede-Christenen in Zuid-Africa een weinig
meer vertrouwen zullen schenken voor gemeenschappelijke
rechtschapenheid, gemeenschappelijke menschlievendheid. Wij
zullen ten volle voldaan zijn, wanneer zij, die tegen de Boeren hebben geschreven, zullen trachten hen en ook de eigenaardige geschiedenis zoo rijk aan gebeurtenissen te verstaan.
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Wij allen vragen voor den Boer edel spel, dat veronderstelel wordt ook een karaktertrek te zijn van het Engelsche
vollL
Het zijn donkere dagen vo r Zuid-Africa, de e uw eindigt
in de diep. 'te som b rheid. Er zijn geruïneerde woningen, gebroken leven onder on : onze zoon. , onze broeder , onze
verwanten woonden in de Republiek. Velen hunner zijn ten
oorlog geroepen, sommigen lieten reed. hun leven al vechtend
voor hun aangenomen land. Hoelang is dit uit te houden?
Als men voortgaat met aanwakkeren van ra senhaat en
nationalen hoogmoed, wanneer men het ge chreeuw om wraak
dat overal gehoord wordt al meer en meer doet hooren, clan
zal de oorlog tot zijn bitter einde voortgezet worden.
Maar het zal achterlaten vele teekenen van smart en van
zorg die de tijd niet zal uitwissehen!
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