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V 0 0 R w 0 0 Hu. 

lh geeatdrit't, ,Zie thau.~ in on IJ la11rl roor UilZt' '1 ru/1.~

raa!.~cht• #aillreru·antell in óij11a elk Xerlerlt.uul.~ch hart 

leeft, rleerl mi;, na lterhaalrlelijlc daartoe te ;;ijn aangezocht, 

he8luiten, eene aamelispraak te achrijven orer En~eland

TransTaal. lk heb llli; I'Oorgeatt·lrl op eem·ourti,qe wyze 

ra1t deze taak te ku:ijfetl. {lncijl het uil tlt'it aarrl rler 

zaak roor de hand ligt, dat i!.- sleelila tceinige f'eit.·n 

uit tie lijdensgeschiedenis der Boerelt Icon aanstippen. liet 

f'eil dat 011ze J ongelings-reree,t. aan een dergelijke same,l

.ypraak /;elwrf~e heef't stond 111ij bij de ~:erraarrliging dezer 

,vleed11 root den !Jees.'. Of' ik echter in mij1t 81rercn beu 

geslaagd zal de ÜJt!kOIIIIJt moeten leeren. 

f)E I Cl/RU Jl EN. 



A 1 b <' r t n s. 

Hoc is 't, hoor je tegenwoordig nog iet over Trans
vaal? 

.Johanne. 

Een mooie vraag. De mond van 'Kinderen, die nauwe
l[jks preken kunnen, is er vol van. Maar je bedoelt 
zeker of er nog nieuw is op het oorlog terrein, niet
waar? 1 u, heel veel nieuw hooren we tegenwoordig 
niet, toch mogen we veilig aannemen dat er eiken da.,. 
braaf wordt gevochten. 

n i r k. 

' t Is groot jammer, dat we than zoo weinig berich
ten te lezen krijgen. Maar toch geloof ik, dat de kan en 
der Boeren beter taan dan wij weten. 

Ju hannes. 

Wat het laatste betreft, ik geloof dat je gel [ik hebt. 
Dat we e<'htet· weinig bet·ichten krijgen tem ik je 
vol trekt nog niet toe .• fen kan geen courant ter hand 
nemen of het i oorloer, oorlog, alle wat je ziet. 

0 i r k . 

• Jaw l, maar j moet niet vraeren wat voor bericht n 
dat me t. I z[jn. Als d eene teleerram vandaaer al 
officieel wordt gcpublic er<l, komt er morgen een ander, 
di jui t het teerend cl bekend maakt. D Ener I. h<' 
p r ·chijnt ü~<•cnwoordi~r c n chrom lük vaaer beerrip 
te h ·bh •n van wanrh hl, vooral wann er het Engeland. 
ned rlaer n ereldt. 



Albertus 

't Is niet alleen de pers, die in Engeland aan dit 
euvel mank gaat. Zelfs het ministerie van oorlog maakt 
willens en wetens vaak groote abuizen. En het eigen
aardige van 't geval is dat niemand de En3elsche 
berichten durft vertrouwen, zelfs niet als ze van over
heidswege worden bekend gemaakt. 

.J o h a n n 1' s 

En daar zijn ook redenen voor, geloof ik. Engeland 
moet zijn best doen om de publieke opinie voor zich 
te houden, en dat doel kan op geen andere wijze wor
den bereikt dan door het opdi schen van leugenachtige 
oorlogsverhalen. Doet het dat niet, dan komt het geheele 
volk in opstand, dat weet hamberlain, dnt weet het 
mini terie zeer goed. Ook weet bet ministerie maar al 
te goed, dat het volk geen oorlog met den edelen 
Boeren taat begeert. 

Dirk. 

Zou dat werkelilk zoo wezen, Johannes? Ik heb altijd 
gedacht dat deze meening slechts een gissing was. 

Johannes 

Ik zal het u bewijzen. Kort geleden sprak ik iemand, 
die jui t uit Engeland in ons vaderland was teruggekeerd. 
Hij verzekerde dat de houding van Chamberlain, Rhodes 
en hun bondgenooten door het volk ten zeerste wordt 
gelaakt, en dat hij meermalen onderdanen van het 
machtige Albion hnd hooren zeggen, dat men die 
beertjes om te beginnen vlak voor de kanonnen det· 
Boeren bad moett•n zetten. Op die wijze zou menig 
gezin Yan den diepen rouw waarin het than v t·ke rt, 
bewaard zijn gebleven. Dit la.at:;te is dunkt me, bcwij~:~ 
genoeg. 



Albertu 

Zou het dan toch werkelijk waar wezen, dat d ze 
oorlog een spelletje alleen van een zeker aantal 
gouddorstige heeren ? 

Fran . 

Zonder eenigen twijfel, Albertu . Je moet weten dat 
deze oorlog al lang door hen i v.oorbereid, maar ze 
hebben zich in de macht der Boeren leelijk vergi t. 
Ze meenden dat ze zonder slao- of toot mee ter zouden 
worden van de Afrikaansche goudvelden, maar ik denk 
dat ze nu wel om de groot te helft van hun avond
boterham wenschten, dat ze nooit een oorlog met de 
Boeren hadden uitg lokt. 't Zijn ook kranige kerels, 
die Boeren. 

Dirk. 

Heb je al gelezen hoe vree eljjk de Engel che ol· 
daten met de gewonden en o-evano-en Boeren leven ? 
't Is een chande, en dat van een natie, die zich bjj 
voorkeur een christelijlie natie noemen laat. Hoe het 
mogelijk is dat de groote moo-endheden dat onge traft 
toelaten, is mij een raad el. 

Johan n c s. 

V erge t e hter niet dat od in zijn woord zeo-t : 
»1Iij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden." D 
Engel chen hebben in Afrika vol·trekt geen heerlijk 
verleden achter zich en nu kon het wel ens wez n 
dat d maat hunner orw rechtigheden ten boorde toe 
mo t wot·d n gevuld, en dat de IIeere in den h mei , 
die to h het lot all r volk •n b tuurt, zeggen zal : 
»Tot hiertoe, n niet verder !'' En dan mag Eno- land 
vloot op vloot, devisie op devi. i' uitzenden om de 
Boer n te tuchtigen of liever te vcrmoord n, het z.al 



echter niet baten : God de lleere is en blijft de Al
machtige. Zijn wil zal worden uitgevoerd. 'tI waat·, 
ook in Transvaal en den V rijstaat zijn thans houderdeR 
menschenlevens te betreuren, maar laten wc nooit uit 
het oog verliezeR, dat ieders einde tevoren door den 
tieere is bepaald. 

Dirk. 

De zuivere oorzaak tot dezen oorlog schijnen velen 
niet te weten. 'V elke zou deze toch wezen ? 

Frans. 

0, die is niet ver te zoeken, geloof ik. Ge weet, 
Engeland heeft de Kaap voor on in be chet·ming ge
nomen, toen het er in ons vaderland allertreurigst uitzag. 

A 1 b c r t u s (verontwaardigd ) 

Neen, niet in bescherming genomen, maar ge tolen. 

JohanHes 

Engeland heeft de Kaap du van om gekaapt. 

Frans 

Goed, ge tolen dan. En edert dien tijd wordt Nedet·· 
land maar ten halve door Engeland geduld in de Kaap. 
De Holland che kolonisten hadden echter niet veel zin 
om zich van Engeland te laten drillen en zoo is het 
lieve leventje begonnen. 

Joh a 11 nes. 

Hé ja, die Bocren zijn ferme kerels. Mannen van 
echt oud llolland eh bloed I 



Albcrtu 

En IIollandsche moed, voerr ik er bij. 

F I' a n s. 

Eer t kwamen de Engebche zendelingen om de on· 
gelukkige heiden ehe Kaffer tot het chri tendom te 
bekeeren, en deze laat ten wi ten van de gelegenheid 
maar al te goed gebruik te maken. Zooal je weet z!jn 
de Kaffers een lui en luw volk. en toen de zendelingen 
nu begonnen te prediken dat z[j zich tot het chri ten· 
dom moe ten bekeeren, hadden ze natuurlijk g n 
ooren voor hen, maar zoodra ze cholcn begonnen te 
tichten, ja, toen wel, want den rreheelen dag op de 
choolmat te zitten en op zijn tijd zijn natje en droogje 

te krijrren zonder een larr uit t voeren, dat wa en 
kolfj naar zijn hand. 

Albel'tu 

Hoe i 't mogelijk! Zou de chri t lijke zendinrr in 
Zuid-Afrika du kwaad hebben ge ticht? 

Johan n c s. 

Dat heett Frnn niet gezegd. Laat hem dus eer t 
uit pt·eken. 

Frans. 

Ik zou niet gaarne bew ren dat de chri telijke z n
din ~ in Z.-A.frika, vena! in andere landen, niet veel 
goed h eft tot tand C7ebracht; toch i het. hclaa , ook 
waar dat zij den Boer ze r v cl onaangenaamheden 
he •ft b znr"'d, zij h •t dan ook terren hnar b do •!in<?. 
De Katter wa h t w ttiC? •i.., •ndom van den Boer, •n 
nu kwam d Engel he humaniteit om daat· n chotj • 
voor te 'chi •t n. De lav •rnij moe t worden af•~ ·. haft, 
tet·wijl de laaf bovend i n mu t worden •t•hri tiani. 
cet·d. 



joh a n nes. 

bat denkbeeld was toch niet zoo heel kwaad van 

l!:ngeland. 

Frans. 

Ilet denkbeeld op zichzelf niet. Maar wat moest de 
Boer nu beginnen, want nu de Kaffer niet meer zijn 
eigendom was, kwam hij ook handen te kort ; daarbij 
kwam nog dat de Kafter brutaaL ja zelfs lastig werd. 
En wat nu nog het mooist was, is dat Engeland de 
Kaffers of slaven van den Boer kocht, maar nooit 
betaalde. Stond hij er echter op om zijn gelà te ont
vangen, dan mocht hij daarvoor even een noepreisje 
maken naar Engeland. Zooals ik zeide, is de Kaffer 
sluw en lui, en toen de christelijke zending kwam 
meenden zij dat er een leventje van Luilekkerland voor 
hen op handen was. Bovendien werd de Boer, zijn 
wettige meester, door hem uitgemaakt als een onmen
schelijk wezen, en de Engel chen waren dom genoeg 
om alle Kafferpraatjes onvoorwaardelijk te gelooven. 

Dirk 

Toen begon Engeland een soort van onteigeninga
proces met den Boer, waarin de laatste natulll'lijk altijd 
het onderspit moe t delven. Is bet niet zoo 1 

Fr n n s. 

Ja, Engeland heeft in de Kaap altijd uiter t wille
keurig zijn rol uitgespeeld, zoodat de Boer eindelijk 
genoodzaakt was een veilig oord te zoeken. Met hocveel 
moeite deze Trek gepaard ging en met welke gevaren 
de Boeren ovet· de Vaalrivier te kampen hadd n. i 
onbegrijpelijk. Doch deze ge ebi denis i te uitvoerig 
om ze hier te behandelen. 
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Albertus. 

1\Iaar vcrtel me nu eens, wat heeft die Engel chc 
Maat chappij. waarvan ik gelezen heb, dat zij dreigde 
failliet te laan, met Transvaal te maken ? I het waar 
dat Chamberlain, om haar taande te houden, deze oor
Jo"' heeft bewerkt ? 

Joh~ 11 n es. 

0, je bedoelt zeker de beruchte Chartered compan . 

Albe r t u s. 

Ja, zoo heet ze. geloof ik. 

Fr a n 

D Chartered company i met een kapitaaltja van 
2,000,000 pond sterling opgericht, maar zij zag zich in 
1 7 5 reeds genoodzaakt nog voor 7 ,OOO,OlJO pond aan 
aandecJen te plaat en, wel een bewijs dus dat zij aan 
een gevaarlijke ziekte leed. Dit blijkt duidelijk uit het 
tekort, dat zij de laat te twee jaren had, hetwelk niet 
minder dan 9+2,000 pond, dat i 11,30+ 000 gulden 
bedroeg. 

Dirk. 

Y crschrikkelijk, wat en kapitaal ! 't l om er kip
penvel van te krijgen. 

A I b er t u s. 

Is Joz<•f Cha.mberlain dan ook lid van de hartered 
compauy? 

Fr a n ·. 

Ik denk dat hij zich a.ndct't! wciuig om haar kom
mervol bet~taan wu hebben b •kummcrd. Hhodc ·, 'ham-
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berlain, 1\lilner, Jame son, de prin van \Vales en nog 
vele andere Engelsche grootheden vormen tezamen de 
Chartered company. 't Behoeft ons dus volstrekt niet 
te verwonderen, dat haar levenskwe tie ook hun leven -
vraa"" is. 

Joh a 11 nes. 

Aha, nu nap ik waarom de Engel chen er zoo tuk 
op waren om Pretoria binnen te trekken ! 't Was om 
de goudvelden te doen. 

Di r 1;, 

't Zijn toch ondankbare chcp eh;, die roodhaatjcs. 

Albcrtus 

Hoc bedoel je dat? 

Dirk. 

Wel, eer t hadden ze r.oo hartelijk vcdangen om 
Pretoria te zien, ene toen de Transvaalsche rC""Cet·ing 
hun dat welwillend toestond, ja, zelts zoo edelmoedig 
wa om een renbaan voor hrm be chikbaat· te tellen, 
toen hebben ze voor die eer .. 

Fr a 11 s. 

Bedankt, wou je zeker zeggen. 

Joh R 11 11 es . 

... Teen, dat nu jui t ni t. 't Zou hun trouwen ook 
bitter weinig geholpen hebben, maar toch hnrlrkn dc> 
mee ten opeen. een a~ chrik van Pr·ctor ia "'f'krrgrn. 

Albertus 

D men eh 1 • veranderlük. 
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,J o h a n n c s. 

Ja, dat is waar, en 't schijnt wel dat de Engelsehen 
óók al voor verandet·ing vatbaar zjjn. 

Frans. 

Vrienden, laat ons eindigen met schert en. De zaak 
i waarlijk ernstig genoeg om er ern tig over te preken. 
Bedenkt eens dat, terwijl wij hier ru tig praten, mi -
chien menig Boer of Brit met dew dood ligt te wor
telen, terwUI menig gelukkig gezin in diepen rouw is 

gedompeld. De oorlog op zichzelf is vreeselijk, maar 
een oorlog als deze i meer dan vrce"eljjk. 'tI, wel 
opmerkelijk dat de Britten hunne nederlagen telkens 
aan de onbekwaamheden hunner bevelhebbet·s toe
schrUven, terwijl de .Boeren zich houden bjj één en 
denzelfden. bij den Veldheer aller veldheeren. 

A I hert u s . 

• Je hebt gelUk Fran . Deze oorlo"' i meet· dan vree
eiUk, want hU is onrechtvaardig, en we hebben alle 

redenen om te gelooven d,tt de Ileere het recht op 
Zijn tijd zal doen zegevieren . 

• 1 o h a n u e 

Vrienden, het is tUt! om te eindigen, ofschoon het 
ge prek mUn volle ymphatie heeft. Laat dit ge prek 
ons nu een poorslag zUn gewee 't om den IIeere te 
bidden dat HU krachtig tu chenbeide moge tr den, 
opdat onze 'l.'rnn mnl che broeder h t m r en meer 
mo..,. •n zien dat Gocl \'uor en met h n trU<lt en dat zü. 
die op II m hun hetrouw ·n teil n, nooit bc chanmd 
zullen uitkomen. 

Dirk. 

)1aat· bidden wij teven V01>r d(• machtige Bt·it che 
nati<:, opdat huar oog n mogen op n rrnan en z[j het 
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chandelijke mn haar daad mag inzien, om zich daarna 
voor God te verootmocdi(J'en. 

F r n n s. 

Laat ons nu ten slotte het choone Transvaalsche 
yoJkslied nog aanheffen. 

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

liet heeft (J'eofferd goed en bloed 
Y oor Hijheid en vocJr recht : 

Komt. burgers! laat de vlaggen wapp'ren, 
Ons lijden is voorbij, 

Roemt in den zegen onzer dapp'ren, 
Dat vr!je volk zijn wij ! 

Dat vrije volk, dat vrije volk, 
Dat vrije volk zijn wij ~ 

Kent gij dat land, zoo chaat·. eh bezocht, 
En toch zoo heet·l!jk choon? 

\Yaar de natuur haar wond'ren wrocht 
En kwi ·tig telt ten toon : 

Tt·ans\·alen ~ !nat on fee tlied schallen, 
Daar, waar ons volk hield stand, 

Waar onze vreugde ·choten knallen, 
Daar is ons Vaderland ! 

Dat heerlijk land, dat heerlijk land, 
Dat i , dat is on Yaderland. 

Kent gij dien 'taat. nog maar een kind 
In 's wereh.ls tutenrij ? 

jfaar toch doot· 't machtig B1 it eh bewind 
W cl eer verklaard voor vrij. 

Tt·an valen ! Edel wa uw streven, 
Bn pijnlijk onze smaad, 

l\Iaar God, die uitkom t heeft gegeven, 
Zij lof voor d' eigen 'taat ! 

Looft onzen God ! Looft onzen God ! 
Looft on:.~en God ,·oor land en 'taat ~ 
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