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Spreekt niet de mond van wat het hart vervult 7 
En is er iets, dat ons zoo geheel inneemt als de 
vrijheidsoorlog van Boeren en Vrijstaters 7 0, het 
verlangen, waarmede wij elk bericht afwachten ! 0 , 
de begeerigheid, waarmede wij lezen. Onze onrust 
te mot·gen wat wij te avond hooren zullen. En ons 
daarméé omloopen den gansehen dag, zoo vol daarvan, 
zoo met onze gansche ziel en o, met onze liefde en 
bewondering en geestdl'ift et· bij, dat alle andere 
dingen op den achtergrond gedrongen worden. Iloc 
zou ik dan kunnen zwijgen, hoe zoudt gij kunnen 
willen, dat ik zweeg van ons hopen en vreezen, hier, 
waar wij alles wat ons vervult bezien willen als 
godsdienstige menschen, die gelooven, dat niets zoo 
donker en zwaar is of 't kan ten goede medewerken 
dengenen die God liefhebben; die gelooven, dat 
geen ding ons bij geval toekomt, maar van Godes 
almachtige en voorzienige hand; die hopen, dat God 
niet verlaten zal, die op Ilem betrouwen. 

Waaraan wilt gij dan, dat ik eerst uiting geven 
zal7 Wat van al uw gevoelens zal ik 'teerst onder 
woorden brengen '? Onze verontwaardiging! Ja, want 
zij is het, die in ons gloeit en brandt als langs onzen 
geest gaat al wat geschiedt en waarom het geschiedt. 
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Ziet hier een rijk en machtig volk, waárvan gij de 
wederga in macht moeielijk en in rijkdom nergens 
vinden zult, dat zich opmaakt en zijne krachten spant 
op 't uiterste, om enkele duizenden van vrijheid en 
leven te berooven. Ziet hier in 't jaar zelf der vredes
conferentie het werk en het pogen dier hooge ver
gadering tot eene bespotting gemaakt, of 't nog 
noodig ware ons te overtuigen dat wij dezen zomer 
in den Haag wel jammerlijk en ijdel een kluchtspel 
hebben zien opvoeren. En zelden werd een oorlog 
om schandelijker oorzaak gevoerd. Hier is geen enkel 
hooger motief, hier is zelfs niet de schijn van een 
edele beweegreden. Hier wo1·dt in eene reusachtige 
verblindheid, in een misdadigen en brutalen over
moed eene zee van jammeren uitgestort alleen opdat 
een machtig land nog machtiger, neen zelfs dat niet 
voornamelijk, alleen opdat de winzucht van hooge 
beursspeculanten bevredigd moge worden en de 
aandeelhouders van goudmijnmaatschappijen geene 
schade mogen lijden. Als gij dat bedenkt sch~jnt dat 
zóo monsterachtig, zoo duivelsch zelfs in deze wereld 
van veel zonde, dat bet donkere bloed u naar de 
wangen stijgt en heftige toorn en bittere veront
waardiging wordt tot eene ondragelijke pijn. 

Maar naast de verontwaardiging ligt in uw gemoed 
de smart, de tranen schreiende droefheid over zulk 
een lijden als nu geleden wordt. Nog is het maar 
het begin der benauwdheden en reeds hoeveel jonge 
levens afgesneden, hoeveel krachtige lichamen vel·
minkt, hoeveel warm en edel bloed vergoten. Ziet 
gij ze niet liggen, tusscben de kanonnen, de lijken, 
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in hunne donkerbruine unifot·m, gevallen bij de be
diening der stukken; en straks komt de nacht en de 
maan beschijnt de verstijfde en koude lichamen van 
die nog maar enkele dagen te voren hun vrouw 
omhelsden, hun kinderen kusten, hun moeder groetten 
om .ten kamp te gaan en nu nooit meer zullen weder
lweren naar het huis, dat in rouw is om hunnentwil, 
leeg en doodscb, en waar de beroofden nederzitten 
in eene smart, die van tranen zat is. Hoe innig en 
echt is onze deernis, hoe klopt het hart ons in de 
keel. Elke oorlog is eene bron van ontzettende ellende, 
maar die 'bier vallen nemen zóóveel geluk en vrede 
mede; iedere gesneuvelde is zoo kostbaar en kan niet 
\\'Orden vervangen of vergoed; hier drinkt de eigen 
bodem bet bloed der landskinderen en hoeveel namen 
zijn ons l'eeds gemeld van Transvaals edelste zonen, 
BOTIINA, V1LJOEN, DE JoNGE, CosTER, ach ook hij, 
zoo dierbaar aan die hem in Leiden hebben gekend 
in zijne frissche, alles belovende studiejaren. Hoe 
duister wordt het rondom ons, hoe is ons hart ont
roerd in ons, in eene dl'Oefheid, die ons overmeestert 
en groote tranen in de oogen brengt. 

En tegelijk bekl'Uipt ons, tegen onzen wil in, de 
vreeze. Zal het recht zich kunnen handhaven als 
eenmaal Engelands gansche macht zich zal hebben 
samengetrokken? Nog nimmer is zulk een leger over 
zee gezonden. En wij zien met stijgende ontzetting 
hoe de zeeën worden geploegd door transportschepen 
ondet· Engelsche vlag, alle zich voortspoedend naar 
ééne plek. De zware rookwolken pluimen uit de 
pijpen; de stoomketels sidderen onder den druk; 
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snel, sneller jagen de schepen voort naar áe plaats van 
samenkomst, die hun gewezen is. Voort jagen zij , als 
heksen, die in den Walpurgis-nacht rijden naar den 
Blocksberg, voort naar den grooten, duivelsebeu 
heksensabbath, die gaat gevierd worden in TransvaaL 
Zij dragen aan al wat het schet·pst en helsch vernuft 
maar ter vernietiging heeft uitgedacht; binnen hare 
wanden zijn opgepakt mannen, talrijk als sprinkhanen, 
want wie telt hunne menigte; paarden en muildieren, 
waarvan er bij stormweer honderden over boord mogen 
geworpen worden, andere honderden volgen. Van 
Oost en West, uit moederland en koloniën baasten 
z\j zich voort, de schepen, naar het éénc doel, voort
ijlend met dubbel belaste stoomkleppen, in eene koorts 
van woede en haast. En aangeland, braken zij uit 
hare duizendtallen, spuwen uit hare legioenen, baren 
in eene noodlottige vruchtbaarheid, kanonnen en 
kruit en kogels en dynamiet. Achter haar komen 
andere, onverhinderd wandelend de vochtige paf! ·n 
der zee, want aan Albion behoort de oceaan en nie
mand stuit zijne macht. Alles, opdat uitgeroeid, 
verpletterd worden zal dit kleine volk van nobelen 
moed, van eene trouw, die naïef is in deze wereld. 
van een Oudtestamentisch geloofsvf'rtrouwen, dat wel 
wonderbaar vreemd zich vertoont te midden van het 
koele scepticisme dezer eeuw. Volk, dat niets anders 
begeert dan meester te zijn in eigen land, om dat 
te bebouwen naar voorvaderlijke wijze en er te leven 
als patriarchen in eenvoud. Het is niet hunne schulrl, 
dat er goud ligt in de ingewanrlen hunner aarde, 
dat de hebzucht wekt van hoogadellijke aandeelhou-
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ders en beursspeculanten en dat bet gelukt is schier 
een gansch volk van veertig millioen tegen hen op 
te zetten doo1-· giftige leugens, zonder ophouden rond
gestrooid. Is bet wonder, dat bange vrees ons beklemt, 
niet voor nu, maar voor over eene maand r1 Want 
schoon zij hunne oogen opheffen naar de bergen, 
vanwttar hun heil komen zal ... Engeland en Au
stralië, Indië en Canada laten hunne duizenden los, 
van wie er velen vallen zullen en gevallen zijn, maar 
om altijd weer te worden aangevuld. Wat straks, 
als het ganscbe artilleriepark zal zijn opgesteld! 
0, dat wij nog badden onze hoogmogende heeren, 
de Staten-Generaal, onze Burgemeesteren voor wie 
koningen zich bogen, onze vloten met den bezem in 
den mast. 0, dat wij nog konden uitzenden onze 
"zeven Provinciën" met DE RUITER, onze smaldeelen 
met TROMP en EvERTSEN, onze fl'egatten met schou
ten-bij-nacht en scheepskapiteins, om dan met éénen 
breed en, machtigen gordel van zeekasteel en te om
geven deze gansche kust van .Zuid-Afrika en te weren 
al dezen toevoer van vernietiging, waarvoor zelfs 
DANTE in 11de Hel" geene woorden heeft, te ver
bieden, tegen te gaan dezen gruwel van verwoesting. 
Maar wij kunnen 't niet. Wij kunnen uit onze boe
kenkast nemen 11Neêrlands heldendaden ter Zee" en 
daarin lezen en schreien tranen van spijtige, bittere 
onmacht. vVij kunnen ons verlustigen in de herin
nering, dat wij binnen onze grenzen de ironie van 
de vredesconferentie hebben mogen herbergen ..... 

Verontwaardiging, droefheid, vrees. Maar mach
tiger nog dan die aandoeningen en ze alle ten slotte 
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overwinnend is de bewondering , de aa~ngroeiende, 
de al hooger stijgende, de eindelijk losbar::;tende, 
ju bileerende, hartstoc:htelijke bewondering voot· rleze 
Boeren van Transvaal en Üt'ë.tnje-Vrijstaat, onze 
broeders, onze stam verwanten, wat ook nuc:htere rerle
neering zeggen moge, dat wij een gansc:h ander volk 
zijn. Luide, hartelijke bewondering voor wat ze nu 
toonen te zijn. Wij roemen de Grieken, wanneer zij 
als één man zich verzetten tegen XERXES' overrnadil; 
de Germanen onder A RMINIUS, als zij de Romeinen 
slaan in het Teutoburgel'\voud; onze eigene voor
vaderen, als zij ALVA en zijne Spanjaarden staan en 
eindelijk uitdrijven uit hunne grenzen. Maar hier 
is meer en schooner nog dan dat alles. Ilier vindt 
zelfs een HOMERUS stof. Want hoe zullen wij ooit 
kunnen loven en prijzen naar den eisch al dat edele, 
dat zich nu aan ons aanbiedt? Eene rustige moed, 
die niet behoeft te worden geprikkeld door sc:bette
rende muziek en nog schetterender toespraken, maat· 
die stil' eenvoudig' zonder ophef haren korrinklijken 
weg wandelt. Eene eendrttebt, die het ganschc volk 
omvat, alle grenzen uitwisebt, alle grieven doet 
vergeten, allen maakt éen van ziel en éen van zin. 
Is niet DE Jo 'GE, secretaris van onderwijs, gesneuveld, 
enkele weken nadat hem eene bittere miskenning was 
aangedaan. Eene offervaardigheid, waardoor al deze 
menschen met blijdschap oiTeren huiselijk geluk èn 
geld èn voorspoed èn gezondheid èn leven, waardoor 
zij komen met duizenden, als et· maar honderden 
worden gevraagd, komen zoowel de zeventien- als de 
zeventigjarigen, knapen en grijsaards naast elkander 



9 

in 't gelid, de hand aan den teugel, de vingt'r aan 
't geweer. Een edel zelfbedwang, dat vrouwen ·n 
meisjes zich beheerschen doet, als zij afscheid nemen , 
zoodat zij niet jammeren, niet weeklagen, om maar 
de mannen niet week te maken. En dan gaan zij , 
éen oenig volk van helden naar den ongelijken kamp. 
En IlU de worsteling is aangevangen, vertoonen zij 
niet slechts al de eigenschappen van uitnemende 
soldaten, maat· eene edelmoedigheid, eene kieschheid, 
ePne fijnheid van gee~:;t, die voor alle Bt·itten, die 
nog niet gansch verdwaasd zijn, wel eene bloedige 
beschaming wezen moet. De krijgsgevangen Engcl
sche dragonders worden in Pretoria ontvangen zonder 
éen kreet, éen woord van spot: maar gevangen Roeren 
worden in Durban uitgejouwd en gefotogmfcerd om 
in de kinematograaf te prijken. De Minister vindt 
het noodig in het Lagel'llUis te verklaren, dat de 
Bocren toch niet zoo barbaarsch tegen de gewonden 
zijn als de hoeren dachten; middelerwijl vet·zoro·en de 
Tmnsvalers in Dundee met hunne onvoldoend' hulp
middelen alle Engelsche gekwetsten, die daar zijn 
achtergelaten bij generaal YuLE's overhaasten aftocht. 
ÜRONJÉ biedt zijne verontschuldiging aan, omdat éen 
Boer bij vergissing in het duister heeft geschoten naar 
den kant van eene ambulance. En JouBERT liet dt>n 
vijand voorzichtig voorb reiden op bet bericht, dat 
generaal SY1\10NS toch aan zijne wonden overleden is. 
0, wat een mannen zijn dit! Geen general staf, 
geen muziek, geen dagorders, geen oorlogscorrespon
denten, geen telegraafkabel tot hunnen dienst, afge
sloten van de wereld! Maar zij doen hun plicht als 
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helden zonder ophef, zij gaan in den kamp, dien zij 
niet hebben uitgelokt, zij behalen hunne voordeelen 
zonder ze rond te bazuinen en dragen bun tegenspoed 
in ongebroken kracht. Mannen in doodsverachting, 
in uithouden, in doorzicht, maar teeder en bat·m
hartig meteen. Denkt gij niet aan wat van Israëls 
reddet· geschreven staat: ude man MozEs was zacht
moedige?" dan iemand op den aardbodem" 7 En dan 
de Engelsche dagbladen te lezen, waarin de gemeenste 
woorden niet gemeen genoeg zijn voor deze Trans
vaalscbe barbaren, die boe eer hoe beter door 
Engelsche kanonnen moeten worden weggevaagd. 

Laat gaan dan, boven uwe verontwaardiging, uw 
vreezen uit, uwe outboeide, u we ontdooide be\ivon
dering; ontbloot uw hoofd: gij hebt wel minderen 
dan dezen gehuldigd. En in plaats van uit te 
rekenen of deze Afrikaanders wel uwe stamgenooten 
zijn en of hunne crisis ons wel raakt, weest trotsch 
en verheugt u, dat gij moogt zeggen van bun bloed 
te zijn. Want in hen toont God aan dit sceptisch, 
koel geslacht den mensch in enkele zijner edelste 
openbaringen. 

Zal dit dan nu het hoogste wezen, waarvoor wij 
vatbaar zijn 7 Neen, onze geest kan zich hooger nog 
verheffen. En wederom zijn het de Boeren zelven, 
die ons den weg wijzen. Wie is zoo blind van niet 
te zien, dat wat hen draagt en sterk maakt hun 
geloof is 7 Dat soort van geloof, dat aller eigendom 
;djn kan. Hunne godsdienstige begrippen zijn zeer 
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anders als die van velen onzer; hunne dogmatiek 
kunnen wij noch voor ons gcw ten noch voor ons 
verstand aanvaarden; maar hun geloof is niet die 
dogmatiek, niet dat begrip, maar is hun wondcrbaar 
vertrouwen. De 121" psalm is een van de liederen, 
die in hunne laagers weêrklinken en gezonaen worden 
op inarsch. Een Oudtestamentisch vertrouwen op 
Gods hulp en steun, die het onrecht niet zal laten 
kiomfeeren, omdat het 0. T. zooveel gcloofshclèl n 
schildert, die uitgingen, niet wetende waar zij kornrn 
zouden, die alle dingen vermochten in God, die hun 
kracht gaf, welverzekerd, dat llij alles ten goed' 
leiden zou. Oudtestamentisch, ja, met crnc betcc
kcnis ook van ouderwetsch, hier, in 't beschaam 
Ent·opa. 

Paul Kri:tger's brieven aan de Eng lsche Miniskrs 
klinken als uit den tijd van WILLEM DE, ZWIJGER n 
wij zijn niet langer gewend aan staatsstnkk n als 
die prachtige proclamatie van Pr sident STEYX, waarin 
bet vast betrouwen op den Almachtigen God uitge
sproken wordt. Ouderwetsch, ja, maar gezond. 
kernachtig, met merg en pit. Ouderwetsch voor de 
twijfelenden onder ons, de kinderen van dit gcslacht, 
die niet meer weten tot Wien zij gaan zu Ll n en 
van wie sommigen zelfs den euvelen moed hcbb n 
om van dit Boerenaeloof te sprek n als van een 
kinderlijke. v0rschoonbarc bekromp nhcid, die wij 
vriendelijk verdragen en van deze wonderlijke men
schen op den koop toe er bij nemen. Ouderwctsclt, 
maar niet oud of aftandsch of vcrsleten, juist jong 
en fris eh en van eene ontzettende voortstuwende 
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kracllt. Juist dat godsdienstig geloofsvertrouwen, 
dat als de geest Gods vaardig wordt over menschen, 
dat als een vuur brandt, als een hamer steenrotsen 
verplettert, dat doet hopen èn zich inspannen, bidden 
èn werken. Wee ons, indien wij daarvan niets 
kenden, niets bezaten! Dit geloof is verti'OU wen, is 
onuitblusschelijke hoop en is meteen inspanning, 
moed, geduld. Ja dàn waren zij verloren, Trans
valers en Vrijstaters, als zij vreesden, gelijk wij 
vreezen. Als zU urmden over wat komen gaat. Als 
zij bedelden om interventie en scheidsgericht. Als zij 
niet geloofden in zegepraal, o-mdat het recht is aan 
hunne zijde. Dan zonden zij hunne onderhandelaars 
en gaven zich over en lieten zich trappen doot· 
Britsche verwatenheid. Schande over ons, als wij 
niet mèt hen vertl'Ouwen! Merkt op hun ongebogen 
kracht, hun onverzwakte moed! Hoort hunne wel
vet·zekerdheid, dat de zon der vrijheid over Zuid
Afi'ika schijnen gaat! Hunne hulp is van God, die 
hun herder is en hun voet niet laat wankelen, die 
niet sluimert en niet slaapt, die hen behoeden zal 
altijd. Hoe beschamend dit geloof, tegenover ons 
bang zijn. En dubbel beschamend deze godsdienstige 
geestdrift, deze geloofsbezieling, deze onstuimige, 
meêsleepende kracht en vertrouwen , naast die 
stemmen, die worden gehoord, nu reeds, onder 
ons, sprekende van opgeschroefdbeid, en dat men 
niet overdrijven moet en dat men maat moet 
houden . . . . Maar ziet nu hoe zij , daarginds, met 
hun vertrouwen zelfs ons goeddoen' ons leeren, ons 
meê opheffen. Den slappen geest bannen zij uit. 
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Nu willen wij ook gelooven, ook onze oogcn op
helT en naar den hemel, vanwaar 't heil komen zal 
voor TransvaaL Wij willen vrij en moedig gelooven, 
dat het recht van dit nobele volk welbewaard is bij 
God. Wij willen ben steunen door ons geloof. Ja, 
en wij zullen mèt hen zijn in onze heiligste gedachten, 
in onze gebeden. Wij zullen Gods h ,iligen naam 
noemen te zamen met dien van vrijheid en gerech
tigheid. Wij zullen onze handen vouwen ten gebede 
en smeek en, dat spoedig eindigen moge deze afschu
welijke oodog, maar niet vóórdat verworven is de 
gouden vrijheid, waarvoor al het edele bloed deL' 
landskinderen niet te vergeefs mag hebben gevloeid. 
Zoo gedenken wij ben in onze gebeden. En dat zal 
een sterken uand leggen tusscben ons en 't zal zijn 
of zij ons overdoen van hun vertrouwen en in ons 
weêr doen bedeven den geest der vaderen, die toch 
ook wel niet opgeschroefd waren, toen zij de Span
jaarden verdreven uit hunne landpalen. 

Heerlijk geloof, dat zich veilig en stet·k weet in 
God en daaruit kracht put voor heiligen arbeid! 
Dat toonen ons de Boeren ook. Hun geloof is niet 
een vadsig nederzitten. Geen geloof zonder de werken. 
Ook niet de werken zonder geloof. Maat· het is uit 
de schatkameren van hun blij omhoogzien, van hun 
ztch-nabij-God-voelen, te voorschijn brengen taaie 
volharding, koel en rustig beramen, aanleggen èn 
mikken èn trelfen, nu eenmaal de oorlog er is en 
hun goed recht in de schaal ligt. Zoo mag JuDAS 
MAKKADI eenmaal, juist in zijn vertrouwen op GoD , 
de Syl'isehe legers hebben aangevallen en vermoeid 
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en verdeeld en eindelijk overhoop geworpen. Zoo 
heeft de PRINS VAN ÜT:tANJE eenmaal zijn verbond 
gesloten met den Potentaat der potentaten en mid
delerwijl al zijn genie gegeven aan de vrijmaking 
dezer gewesten. Zoo doen ook onze neven daarginds 
op wie wij trotsch zijn. Zij strijden als belden en, 
zeker, als christenen, moedig in den slag, barmhartig 
jegens de gewonden, kiesch jegens de verslagenen, 
geduldig in tegenspoed, ootmoedig in den triomf. En 
zij winnen! Al de snoevende, snorkende berichten van 
Engelsche correspondenten rooven ons de innerlijke 
overtuiging niet, dat de Transvalers en V rijstaters 
hun slag slaan op 't juiste oogenbi.k, langzaam voort
dringend hun doel bet'eiken, terugwijken om betef 
voort te dringen, triomfeeren, totdat, wie weet, ein
delijk , gansch Zuid-Afrika bevrijd is van vreemde 
overbeersching. 

In hunnen strijd hen helpen kunnen wij niet. Wij 
ziju machteloos en ons schild is onze neutraliteit. 
Maar, Goddank, wat wij kunnen, dat zijn wij bezig 
te doen. Goddank wij zijn nog warm, nog is de 
geest niet uitgebluscht. Er is eene nagenoeg alge
meene bezieling. Voedt dan die heilige geestdrift! 
Voedt haar bij uzelven en uwe kinderen. Laat niet 
toe dat nuchtere redeneering haar doove! Geeft 
rijkelijk, zooals gij reeds bezig zijt te doen. Ons 
Roode Kruis is gisteren vertrokken; blijft het steunen 
in zijn prachtig werk! En helpt, ieder van u, vormen 
de openbare meening , dat zij zich uitspreke in dien 
geest, dat, tot aan de uiterste grenzen dier neutrali
teit, Nederland optrede, waardig en fier, niet duldend, 
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dat zijn naam in opspraak kome door al te groote 
angstvalli~heid en verbiedend wat hem bezoedelen 
zou. Onze nationale eer heeft al te veel geleden; 
dat z~i nog niet meer lijde! 

Onder alles door, wat wij doen of niet doen, in 
Zuid-:Afrika zien helden op naar de bergen vanwaar 
hun heil komen zal. En wij 7 naar onze lippen wellen 
de woorden van het oude, heilige lied, dat wij om
zetten in, een gebed: 

Hun schild en hun betrou wen , 
Zijt gij o God, hun Heer, 
Op u willen zij bouwen 
Verlaat hen nimmer meer. 
Dat zij vroom mogen blij ven , 
Uw dienaars t' aller stonn , 
De tirannie verdrijven, 
Die hnn het hart <loorwondt. 

Amen! 



•• -·.·.· . . . .... , . 

Gedrukt bij V A.N Goncu~ & CoMP. , 

Hotlevernncicrs, A~sen. 
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