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I. 

Heeft Dordrecht als Oude Stad reeds 
veel aantrekkelijk., brengt haar pittoreske 
ligging haar tijdens het zomerseizoen tal van 
vreemdelingen, zij werd door de opening 
van het Z11id-Ajrikaansch ll1use!ml op r J ui i 
r902, in deze Pro-Boer. tad bij uitnemend
heid, een bijna onvermijdelijke aantrekke
lijkheid. 

Is daar dan zoO\'eel bizonders te zien 
vraagt men wellicht, en wij antwo rden 
volmondig ja, dit M u eum is een Unicum. 
Wat men daar verzameld vindt, zoekt men 
elders te vergeefs, en dá{trom durven wij 
beweren dat ieder, die waarlijk iets voelt 
voor de Boerenzaak zouden er wel zijn 
die dit niet doen? - dit l\Tuscum moet 
bezoeken. 

Neen, ge vindt er geen wonderen op een 
of ander gebied, want alles wat er staat en 
wat er met de grootste zorg werd ing deeld 
in rul>rieken, dankt zijn oorsprong \'Oor-

namelijk aan den bodem van Zuid-Afrika, 
aan het "Leven en \Verken der Boeren", 
aan de "Nijverheid der Kaffers" en vooral 
ook aan de groote sympathie welke in alle 
be chaafde landen den voor Vrijheid en 
Recht trijdende B eren getoond werd in 
den vorm van kostbare geschenken. 

Maar er is meer, en over een wandeling 
aan de hand van een niet al te onkundig 
leider, zal zeker niemand berouw hebben. 

Wij begeven ons dus, als 'l u niet te 
zeer vermoeit, naar de gedempte Linden· 
gracht No. ro te Dordre ht, waar zich een 
zeer groot gebou\\' bevindt, met droevige 
herinneringen voor vele families van hier 
en elder ·, want hier vonden vroeger de 
ongelukkigsten aller chepselen, de krank
zinnigen, bewaking en verzorging. Nu wijst 
een houten bord boven de poort ons in 
sierlijk schrift, groen en geel, dat thans hier 
het Zuid-Afrikaamch Jlfuseum is gevestigd. 

\Vat de oorsprong is van dit Muscum? 
Een koene daad uit het ]e,·en van den Dordt-



Jngang yan het Zuid- , \ frikaansch ~fuscum te Dordrecht. 
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schen Boeren vriend, den heer Hidde N yland, 
die in 1900 te Parijs vertoevende als zoo
velen onzer, om de schatten der "Grande 
iExposition Universelle" te bewonderen, ge
heel het "Pavillon du Transvaal," dus geheel 
de verzameling kocht door de beide Z.-A. 
Republieken daar bijeen gebracht, onder 
vaak zeer moeitevolle omstandigheden. 

Immers, de oorlog hing in de lucht, toen 
het kleine volk van Transvaal en Oranje
Vrijstaat zond wat het vond onder zijn 
bereik, en bekroond werden zeer ernstige 
inzendingen met het Diplome d'Honneur, 
met den Grand-Prix, o. a . het Onderwijs 
door den Hoofd-Inspecteur, den Heer Mans
feldt, verzameld. Of wij nu al uitwijden over 
die dagen en over de inspanning, die het 
den "Mannen va.n Stavast van daar ginder" 
gekost heeft, zooveel mogelijk alles kenbaar 
te maken wat noeste vlijt en stalen wil 
scheppen konden, het dient hier ter plaatse 
tot niets, want wij staan voor feiten en die 
alleen bespreken wij. De verzameling te Parijs 
was zoo volledig mogelijk en wat er nu 
meer is, dankt de heer Hidde N yland behalve 
aan eigen initiatief, ook veel aan hen die 
door schenking, of door het afstaan m 
bruikleen van voorwerpen, het Museum wil 
den maken tot hetgeen het nu is, tot een 
echt "Brok Geschiedenis uit het Leven 
dezer Dapperen." De catalogus, aan het 
Muscum voorhanden, zal hier ver zeker meer 
licht verspreiden, doch onze ro l is in zooverre 
beperkt, dat wij slechts de beschrijving ge
ven eener wandeling, waarbij wij wel eens 
bij de voornaamste nummers, doch lang 
niet bij alle stilstaan. 

Dadelijk treft ons oog de recht voor ons 
staande Boerenwoning, de zoogenaamde 
"Voortrekkerswoning", welke wij echter later 
zullen bezoeken als we eer t de zalen, zoo 
boven als beneden, bezichtigd hebben. Dus 
de trap maar op, rechts in de gang ge
legen, welke ons bo\·en brengt, waar 6 za
len, zoo groot als klein, in elkander loopen. 
Bekijken wij dus aandachtig dit plan. 
De eerste kamer zullen wij de " Wapen 
kamer" noemen, waarin de firma Schnei
der & Co., ei<Yenaars der bekende "Usines 

Creuzot", specimens of afbeeldingen ten
toonstellen der kanonnen, wapenen en am
munitie aan het leger der strijdende Boeren 
verstrekt. 

Het "Si vis pacem, para bellum", 't wie 
vrede wil, bereide zich ten strijde, zal hier 
zeker h~t meest geschihe woord zijn . . .. 
voor de toekomst! 

Lang wenschen wij hier niet te vertoeven 
doch liever, hoe weemoedig het ons stem
men moge, wat langer in dit nevenzaaltje, 
voor de Ambulance bestemd, en hoofdzakelijk 
ingeri ht door de uitstekende zorgen van den 
menschlievenden kolonel Dr. De Mooy van 
's -Gravenhage, wiens raderbaar, wiens rot
tingverbanden, wiens tenten, wiens geheel.e 
ambulance in één woord, uitstekende elien
sten bewezen op de slagvelden van Zuid
Afrika. 

Hier is alles op kleine schaal tentoon
gesteld, eigenhandig vervaardigd door dien 
helper van lijdenden, die deed wat hij kon 

Z- A. MUS EUM (boven). 

Bibliotb.eek-Perszaal. 

·-----······················---· 
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Bodem . 

1-------- .. ·· 
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\V apenzaaL 
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zoolang de oorlog, de geesel aller eeuwen, 
nog steeds een noodzakelijk kwaad blijkt. 
te zijn. 
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Bekijken wij eens goed de prakti che zijde 
Yan dit kamp der ambulance, van dit heilig, 
onschendbaar plekje gronds, toebehoorende 
aan het Roode Kruis, en dat helaas zoo 
menigmaal geschonden werd in dezen gruw
zamen oorlog. Wat ons dadelijk treft, het 
is de eenvoudige, doelmatige wijze waarop 
de tenten op den grond ru ten; geen andere 
verbinding met den bodem dan een paar 

kening aan den wand; !i t ,hij zich hier 
niet te veel meêsleepen door zijn ideaal : 
's Menschen lijden te helpen verzachten, 
daar waar hij ons den Ballon Captif teekent? 
Wij zeggen met overtuiging neen. Zoo kan 
het, zoo zou het moeten zijn. Dr. De Mooy 
teekende een Ballon Captif, gevende zijn 
elektrischen lichtstraal, wijd uitspreidend van 
een hoogte van± twintig 1\'I. op he! slagveld, 

E<>n gezellig plekje der Afrik:tanscbc .Ne<l<>rzdting. 

stokken m t ijzeren pennen in den grond ge
stoken, waarop geheel het doek rust, dus 
geen klossen en touwen buiten, waarover 
het struikelen al te gemakkelijk gaat. Dan 
de raderbaar: kolonel De M oy vindt vooral 
zijn kracht in de vinding van krachtsbespa
ring, zegt hij, en ziet men de foto's die den 
wand sieren, dan moet men erkennen dat, 
wat men vroeger door ze man liet ver
ri hten, men nu met het "De Mooy's-sys
teem" met twee afdoet. 

Gaat de praktische uitvinder echter niet 
te ver, vraagt ge bij het zien van een tee-

waaraan bevestigd wordt de onschendbare 
Roode Kruisvlag, en teekende er bij geheel 
de ambulance, druk in de weer gewonden te 
helpen en te redden, doo !en te begraven. 

Is het terrein "afgewerkt", men verplaatse, 
zegt de dokter, eenvoudig den ballon, die 
op andere plaatsen van nood en lijden we
der zijn licht spreidt. 

Nog een kleine opmerking uit den mond 
des uitvinders gehoord: alles wat ik maakte 
bestaat uit één stuk, tot mijn chloroformdoe 
toe, waarvan het deksel met een veer aan 
de doos is verbonden, zoodat geen voor-
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werp, hoe gering ook, in de haast kan ver
geten worden. 

Zeker, kolonel, uw arbeid die reed dateert 
van 1862, die dus op 40jarige ondervin
ding kan bogen, maakt u, trots oorlog, bloed 
en lijden, tot een Vredesapostel. In uw hart 
zijt ge 't immers! Wat de ambulance-kamer 
ons verder te zien geeft, danken wij aan 
de groote bereidwilligheid van Dr. Van 
Lier en den heer De Bosson van Dordrecht. 

Toen de Boertjes dit kanon maakten, 
d. w. z. smeedden uit ijzeren wielbanden, 
toen moest het dienst doen als eenig groot 
vuurwapen, dat Pretoria verdedigde tegen 
Engelsehen en Kaffers. Het is wel primitief, 
maar het heeft o, zoo vele herinneringen! 
Zoo ook de oude gewemz die hier en daar 
langs den wand verspreid staan. Ze hadden 
er in dezen bitteren . trijd al heel weinig 
meê uitgevoerd, en hun "Vertrouw op God 

Voorwerpen door krijgsgevangen Boeren vervaardigd. 

En nu treden we het eigenlijke Museum 
van Zuid-Afrika binnen en wel de zaal, 
waarin geheel het Leven en St1·even der 
Boerm wordt gegeven. Vve hebben du. stof 
in overvloed voor ons, om onze oogen den 
kost te geven. 

Alweêr wapenen ! Nog al strijd! Dit kanon 
meent ge? Ja, maar veel kwaad zal dit nu 
niet meer stichten, want het is te zeer ver
ouderd om nog dienst te kunnen doen, en 
enkel als groote curiositeit staat het hier 
tusschen andere voorwerpen als een stukje 
ges hiedenis. 

en op je Mauser" bewees dat zij andere 
wapenen hadden ingevoerd, die patriarchale 
vredemannen ! 

Ziet eens voor u, daar staat "hun tweede 
huis," de troost der Voortrekkers, hun 
Ossenwagen, keurig net in het klein gemo
delleerd door den heer M. J. Pretorins te 
Welgegund. 

een, wij kunnen ze ons niet voorstellen, 
die gehechtheid aan een wagen. Verbeeldt 
u dat wij, als bezitters van een voertuig, 
hetzij tedeling of buitenman, dit huisraad 
bezongen als het noodigste, het nuttigste 
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aller zaken. En dat deed de Voortrekker, 
de oude Boer, dat deed zelfs de grijze, eer
waardige Pres. Kruger, die als jongen van 
I I jaar uit zoo'n wagen, met honderd andere 
tot kamp gevormd, de Kaffers beschoot. 

Hoort eens hoe eigenaardig de lof van dit 
onmisbaar stuk klinkt in "di Afrikaanse taal," 
dan weet ge tevens wat een "Ossewa" is. 

LITJI VAN 'N VOORTREKKER. 

Mijn o twa, mijn ossewa! 
Ek wil jou deugde sing. 
Skoon andre o'er jou traagheid kla, 
Jij is mijn lie,·eling. 
Gé mij maar net mijn ossewa 
Dan sa! ek na gen spoortrein vra. 

Ek set mijn Bijbel in di kis; 
Mijn r er hang an di tent; 
En binne al wat noodig is, -
Ek is an min gewend; -
Mijn vrou en kinders in mijn wa, 
En dan sa! ek o'er niks meer kla. 

Mijn land is groot, mijn land is goed, 
Mijn land is rijk en vrij ; 
'k Het wild ver kos in owervloed; 
Mijn osse ruime wei . 
'k Sit soo 'n koning op mijn wa, 
Wi sa! mij in di ruimte pla? 

o rij ek v rt o'er berg en dal, 
Gelukkig in mijn lot; 
Mijn vaderland is oweral, 
En oweral mijn God; 
Reis ek dus op mijn ossewa, 
Ek dank mijn God ver sijn gena. 

Mijn perke i di hemeltrans 
So vèr mijn oge gaan ; 
Bedags rij ek bij onneglans, 

nags bij di heldre maan, 
Of skijn die slerre op mijn wa, 
Dan hoek ek na gen pad te vra. 

Ek vrees gen Kaffer, Wolf of Leeu 
Mar hou op God mijn oog; 
Hoe hulle brul, of raas, of skreeu 
Mijn kruit, di is mos droog. 
Sit ek voor op mijn o sewa, 
Ek laat mij deur 'n leeu ni pla. 

Di grote boom di is mijn kerk, 
Wanneer dit ondag is; 
Mijn ossiis wei; ek rus van werk; 
Mijn Bijbel uit di kis; 
on' zing en bid daar bij mijn wa 
Soos bij di krui van Golgotha. 

Mijn vooro. is 'n trouwe diir, 
Hij weet di pad te hou; 
Mijn agteros is 'n pelsiir 
Op hom kan ek vertrou; 
Met sulke osse voor mijn wa, 
Sa! 'k na gen pêrd of muile vra. 

l\Iijn osse vra gen voer of stal, 
Hul soek mar self hul kos; 
Hul dwaal vrij rond in berg en dal, 
In ope veld of bos; 
Met vrou en kinders bij di wa, 
Kijk ek mijn ossiis lustig na. 

Di Engelsman het ons verdruk 
In fijne slavernij; 
Mar afgegooi het ons sijn juk. 
Ons is nou frank en vrij ; 
Vrij sit ek bij mijn ossewa. 
En sa! gen vreemde juk weer dra. 

l\Iijn plaas en goed hel ek laat blij 
Ek soek 'n nuwe land ; 
Di mooiste plek wat ek nou krij 
Sa! ek mijn penne plant; 
Dan bou ek langs mijn wa 'n huis, 
En maak mij daar op niew weer tuis. 

Nu zal 't u zeker duidelijk zijn, wat een 
Boer van den ouden stempel in zijn "ossewa" 
ziet. Bekijkt dus met aandacht dit specimen 
en schept in [uw verbeelding dienzelfden 
wagen op natuurlijke grootte, dal u gemak
kelijk zal zijn, door alles naar proportie te 
regelen op het groote zware fuk dat daar 
ginds tegenover u b ven de deur hangt. 
Zóó gebruiken onze Boertjes er 6, 8 of IO 

yoor één wagen, elk juk drukkende op de 
sterke schoft van "twee van die goeje dier," 
die evenals de buffels in ons rijk Insulinde 
voor allen arbeid geschikt zijn. 

Daar hangen de zware trossen, vervaar
digd van nijlpaardhuid, waarmede het geheel 
Yerbonden is, sterker clan leder, sterker dan 
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ijzer door de groote taaiheid Yan de huid 
en minder zwaar dan metaal. 

Ziet ge die stokken tegen den zolder 
hangen? Ze lijken op onze vi hhengels; 
dat zijn de zweepm-slokken waarmede de 
ossendrijver op het voorbankje gezeten, of 
naa t den wagen loopende, zijn vóóro sen 
aanwakkert bij het doortrekken van een 
spruit of bij het !dimmen langs vaak onbe
gaanbare wegen. 

doch ber idt de huid zelf, en verwerkt ze 
tot allerlei nuttige en noodige zaken, hem 
onmisbaar als ruiter, als landb uwer of als 
jager. Van daar de overvloedige voorraad 
voorwerpen van leder, die we aantrelfen 
in een Boerenwoning, zooals wij er u traks 
een beneden op het terrein hopen te toonen. 
Ziet, daar hangen ze v or u. Hier een zadel, 

solied en terk, daar de hoofdstellen, de leid

sels, de tuigen, de zadelzakf.>en en de lasclJjes. 

Dl' Kaffer in zijn kraal. 

Hier hangen ook tegen den zijwand de 
paa1·dentuigen ,· zwart zijn de pronk tuigen, 
wit de gewone. Wat i dat alles solied ge
maakt, vindt ge niet? Dat komt omdat de 
Boer veelal zelf dat materiaal vormt 
uit de grondstolfen, geheel verstaat ge, van den 
oorsprong af. Schiet de Boer van Zuid
Aftika b. v. een "Hartebeest" - zie de 
jachltafreeltjes in de verschillende zalen als 
wandversiering aangebracht - schiet hij 
een "Pen bok," een "Eland,' een "Koedoe" 
of een "\Vildebeest," clan wendt hij zich 
niet tot den eersten den besten leerlooier, 

u zien we tegelijk de groote lmiden der 
zooeven genoemde beesten en vele andere 
er bij, ja, schier overal zijn de wanden of 
kasten dezer zaal behangen met groote of 
kleine vellen van Panter, Boschkat, Rietbok, 
Antiloop, Gems of teenbok, en vaak zijn 
de ver. chiliende kleine vellen met kunst en 
smaak aan elkander genaaid tol een patroon, 
dat uw salon of slaapkamer eere zou aan
doen. 

Ook de geweim der fauna van Zuid
Afrika, die de wanden sieren, zijn prachtig 
en vaak bizonder o-root en zwaar, zoodat 
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men bij het zien, van het gewei van een 
sessebekoe, of een ander rund, reeds vroeger 
genoemd, gemakkelijk begrijpen kan dat 
zulk een paar hoorns het tegen den leeuw, 
den tijger of den panter uithouden, tenzij 
deze laatsten bij verrassing en van achteren 
het vreedzame dier bespringen. 

Hier staan wij voor de kast met opge
zette dz"eren, een klein staaltje van de 
schatten welke het Staats-Museum te Pre-

IJ vogel, de Roofarend, een prachtexem
plaar, gevlekte Uilen, Patrijzen niet veel 
verschillende van de onzen, de witgekuifde 
Planteneter, het Roodborstje, een lief speci
men, de Purperreiger, een zeer fraai exem
plaar, de Lari een soort papegaai, de 
Kroonkraan en de Gier, welke laatste een 
bizonder fraaie vogel. Nog vinden we in 
deze kaat en bekijken ze met groote 
aandacht, de kunstig uit stof én watten 

H et planten van Maïs in een Afriknansche N cdcrzetting. 

toria op dit gebied huisde. Beneden staat 
de Hyena of Strandwolf; op en in de ver
schillende ka~ten staan : de Rivier-Otter, 
die trotsch mag zijn op zijn prachtig 
vel; de Bo chkat, die veel gelijkt op den 
panter; het Schulpdier, geheel geschubd 
als een visch en met een snuit :\Is een 
miereneter; de Springhaas of kleine kan
gourou; de Muskusrat, die nu gelukkig niet 
meer riekt; de Steenbok, het Nachtaapje, 
de Muishond met het lichaam van den 
hond en den kop der muis. Boven in de 
kast staan de talrijke vogels: de groote 

vervaardigde vogelnestJes. 

Ziet ge daar op den grond die been
deren? 't Lijken wel Enaksbeenderen, zoo 
grof en zwaar zijn ze! Dat zijn giraffebeen

deren, uit welke de Kaffer en ook de Boer 
heel wat snuisterijen weten te snijden. 

Zooals we bemerken zijn er ook nog al 
schzldpadden in de nv1eren van Zuid
Afrika, tenminste hiP.r vindt men ze groot 
en klein. 

Daar staat ook een kostbaar kastje, of 
beter gezegd de inhoud er van is veel waard, 
want houderde struisvogelveeren, witte en 
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zwarte liggen daar achter slot en grendel. 
In het midden staat de grnote ka ·t met 

voortbrmgselen van den bodem. Ge vindt er 
maïs, coriander, olienootjes, haver, gerst, 
tarwe enz. alsook koffie, gom, olie, wijn en 
gedroogde vruchten, terwijl enkele fles ·hen 
wortels van planten bevatten of schor. van 
boomen. De Kaffers houden deze wortels 
\'OOr onmi baar bij het genez n \'an ziekten, 
do h de schrandere Boer wijst on enkel 
op bepaalde planten die te gebruiken !!:ijn, 
meestal het aftreksel, tegen buikloop. ver
stopping enz. 

Nog e\'en cle tabak bekeken, hier zoowel 
in bladeren als m roll n of r eds gesneden 
zelfs in den vorm van igaren tentoon
ge. teld. 

En nu naar dien bre den wand waar, 
in sierlijke wit met goud afgezette lijsten, 
een prachtig Hcrbmiwn, het Herbarium 
van Pretoria's Staat -Museum, de geheele 
jlo1·a van Zuid-Afnka \\'C~rgeeft. Uiter t zorg
zaam werd dit exempiaar bestaande uit 96 
specimens, takje voor takje n blaadje \'OOr 
blaadje op wit papier gehe ht en vormen 
deze nummers nu een geheel, waarop het 
Z. -A. Museum trot eh mag zijn. 

Achter ons in die glazen "itrines be
vinden zkh 109 specimen der houlsoorten 
van Zuid-Afrika, van het li hte onwaardige 
nm:~nhout tot het zware mahoniehout toe; 
ook h t ijzerhout, teakhout, amandel - en 
perenhout benevens het 7.eer gewaardeerde 
vaalboschhout; waarvan dan ook grootere 
stukken voorhanden dan van de overige 
. oorten. 

Boven het Herbarium prijken de vellen 
van een paar reuzenslangen. 

Tegen denzelfden breeden wand staan 
de tafels met voorwerpen, vrij wat minder 
fijn· en tenger dan de zooeven beschreven 
planten van het H erbarium, en toch ook 
grondstoffen vormend van den bodem. 

Hier ligt hoog opgestapeld de vette, pit
tige steenkool; daar ziet men de verschillende 
soorten steen, als roode en witte zandsteen, 
graniet, enz., waarbij reeds de nijvere men
schenhand aan het vormen, afbikken en 
polijsten was. Ginels de zware metselsteen 

en verder in den vorm van een waarlijk 
monumentale fontein, de blauwe lei teen. 
Eens zou die. fontein met toren en klokken 
naar de vier windstreken een sieraad wor
den voor Pretoria of Bloemfontein, do h de 
verwikkelingen met Engeland zullen dit 
plan al~ zo vele andere wel den kop in
drukken. 

Op de tafel links staat een fraai moelel 
der u allen bekende Bn~~gen, door de Boe
ren zoo menigvuldig "opgeblazen". Elke 
spanning meet in natura r8.30. l\I. 

Hoe vindt ge die omlijste sclulderijtjes, 
bont van kleur en slechts op een afstand 
te genieten? Ze staan links van de deur 
waar wij binnen kwamen, en ge moet ze 
toch eens naderen om te zien wat dit nu 
wel voorstelt. Haast zou men z ggen, van 
verre komende, het keurig beklad paneel 
eens schilders, doch dichter bij en de 
kaart raadplegende die er aanhangt, ziet 
ge dat dit het werk is van een Boeren
vrouw, die de door haar vcrzamelde veertjes 
van \'Ogel.· uit het land, in bonte kleuren 
smaakvol heeft weten te schikken, zoodat 
u een kreet van bewondering ontsnapt. 

Nu spoedig naar de vensters waarvoor 
tafels staan met kostbaren inh ud, doch 
eerst een blik geworpen op dien ouden 
versleten stoel, half vergaan, opgelapt en 
toch nog ~olied. Dat is "Oom Paul's stoel" 
dien hij gebruikte, toen hij pas huwde met 
die goeje "Tante Sannie", en ik verzeker 
u dat Z.H.Ed. als hij Dordrecht en het 
Z.-A. Museum bezoekt, stellig naar dit 
familie tuk zal vragen! Hij hecht er sterk aan . 
Eindelijk de bedoelde tafels een bekeken. 
De eene bevat alle zegels van zeer vroegen 
datum tot voor enkele jaren, en het is wel 
de moeite waard een kleine wandeling door 
die wereld van den fiscu. of "landsre ht 
eischer" te maken . De eerste "landdro ten"
ge denkt onwillekeurig aan de eeuw van 
Hooft, den Drost van Muiden - teekenden 
op eenvoudige stukjes papier hun naam, en 
het zegel had een waarde van r penny af, 
tot I pond terling toe. 

Later, nà r876, kwamen de gedrukte zegels 
in den handel, eerst in de taal van het 
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Zaal nn het Onderwijs. 
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land, daarna dezelfde met overschrift in de 
Engelsche taal, toen J ohn Bull er weêr de 
baas speelde. Nog later in het Engelsch 
met de beeltenis van K oningin Victoria, 
toen weder in zuiver Nederlandsch en loo
pende tot een waarde van 5 pond sterling. 

D e andere tafel is gewijd aan de ;Wmtlm, 
Penuingen en .Medailles. Daar vindt men 
nagenoeg al het geld, zoo goud als zilver 

dat op den grond ligt. H et werd gevonden 
in de "Zwartkopjes", district Lijdenburg 
en werd dank zij de goede zorgen van 
Prof. Molengraaf voor het Z.-A. Museum 
bewerkt en in bruikleen afgestaan . "Je ziet 
het goud er duide lijk in" .. hoorden wij een 
bewonderaar zeggen op den dag der opening. 
Zeker, de goudaderen zijn zichtbaar, doch 
eer t bij kloving zou de groote waarde van 

Een hoekje der grootc Bovenzaal. 

en koper, dat gangbaar was in de beide 
Republieken. Op de ech te Boerenmunten, 
geslagen onder de Pre ielenten Burgers en 
K:uger vinden we alweêr den "ossewa," ver
der den vrijheidsboom en steeds de spreuk: 
"Eendragt maakt Magt." Onder de zilveren 

· en bronzen medailles treft vooral ons oog 
die welke geslagen zijn bij de opening van 
den Delagoabaai-spoorweg en die van het 
V rijwilligers-corps te J ohannesburg. 

Er naast liggen de e1'tsm waarbij stuk
ken van groote waarde. Stoot uw voet niet 
tegen dat 70 K.G. zware stuk gouderts, 

dit stuk voor een gewoon menschenoog 
duidelijk worden. Toch kunnen wij ons 
voorstellen dat 70 K.G., met zulk een be
trekkelijk klein quantum stof in verband 
staande, d eze laatste tot iets bi zonders 
moet maken. 

En wat zegt ge van deze kasten gevuld 
met stmisveeren ? Ge hebt ze reeds opge
merkt doch kunt ge u voorstellen dat er hier 
bij zijn die eenmaal bereid, 2 en 3 pond 
sterling opbrengen? Nog een paar kasten 
bekeken met "Curiosa" waarvan ik u de op
somming echter Z<tl besparen, al zijn e r 
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waarlijk alleraardigste voorwerpen bij, meestal 
op den oorlog doelende. 

Een laatste hooge kast blijft ons nog te 
bezien over in deze zaal: de Boekenkast 

waarin zijn tentoongesteld de Officiëele Be
scheiden, als Locale Wetten en Besluiten, 
Rapporten over het Mijnwezen, over de 
Verhouding tusschen het Blanke Ras en 
de Kleurlingen - zeer merkwaardig om 
in te z1en - en een exemplaar der voor
naamste boeken in gebruik op de scholen 
van Transvaal en Oranje-Vrijstaat. 

Het zal u blijken dat het ondt:rwjjs in 
de N ederlandsche taal er al zeer uitgebreid 
mocht heeten en dat menig u bekend 
s 'hoolboek, van uw jongen of uw meisje, 
daar evengoed in gebruik i. als op onze 
scholen. Hierover meer, zoodra we een 
stap verder zijn gegaan. 

Hier geldt het waarlijk: Eenvoud is het 
zegel van het ware, zooals een oud Hol
landsch spreek•.voord zegt, en zeker ont
moet ge in geheel het J\Iuseum geen zaaltje 
dat zoo klein en eenvoudig is doch tevens 
zoo machtig rijk aan bouwstoffen voor den 
roem der beide Republieken - nelerstellen 
we even dat deze nog gevestigd behoefde 
te worden - dan het kleine kamerkenaast 
de gro te zaal waarin we zooveeLmochten 
bewonderen. een niet daarheen door die 
gro te deur, waar reed van verre de Kaffer
nijverheid u aantrekt, maar vooraf hierin, 
in dit kleine vertrekje, dat heiligdom van 
ern tig pogen dier groote mannen die stre
den, "ver Ontwikkeling, ver Moedertaal en 
ver Vaderland in die vereenigde Zuid-Afrika" 
en onder wien de heer Mansfeldt de laatste 
doch stellig niet de minste plaat· innam. 
Wij hebben het o g p het onde1·wijs 
waarvan deze werkzame Nederland er Super
Intendant was. 

Och, als ge niet bepaald veel voelt voor 
de gee telijke ontwikkeling van het Boe
renras, zoo het u niet volkomen begrijpelijk 
is dat het verwaarloozen van taal en zeden 
van een land, het niet aankweeken er van 
op de s holen, gelijk staat met ondergang 
en versmelting met het ras der overheer
schers, betreed dan niet dit heiligdom, 

want dan zou uw komst een profanatie zijn! 
Doch u, die waarlijk voelt, die diep 

medelijden hebt met dit zwaar beproefde 
vo~k, u wil ik gaarne hier binnenleiden en 
ik ben er zelfs trotsch op dit te mogen 
doen, want de bescheiden die ge er zult 
vinden, zijn te Parijs in 1900 met den 
Grand-Prix, met de hoog. te onderscheiding 
bekroond, en een ieder die weet hoe ge
makkelijk het vaak is op zulke Wereld
tentoonstellingen eervolle vermeldingen, 
eere-diploma's enz. te ve<krijgen, weet ook 
dat de Grand-Prix zeer moeielijk te ver
krijgen is en dat hier o-een per. oonlijke 
invloed, protectie of wat dan ook in het 
spel kan zijn. Verdiend moet deze hoogste 
onderscheiding worden door het artikel zelf, 
als we het zoo eens noemen mogen, en het 
artikel bestond hier uit Sta!t'stische tabellen, uit 
Proeven van Bekwaamlzeid, uit Bewijzen van 
Vo1·dering en Voonn'<[[ang, zoowel op het 
gebied van 011derwij's als op dat van Handel 
en N!J'z;erheid. 

Ziet, daar hangen ze die tafels, ons 
nauwkeurig aangevende welk een ver
bazende vlucht het Onderwijs, dus de ont
wikkeling van het volk, in de laatste jaren 
daarginds mocht nemen, dank zij de voor
beeldige organisatie van het Openbaar 
Onderwijs, door mannen als een Du Toit 
voorbereid en door een Mansfeldt zoo hoog 
opgevoerd. 

Zullen de tabellen der toekomst bewijzen 
dat de invloed der Engelsche taal groot 
blijkt, dan kan men het Afrikaanderras als 
natie verloren beschouwen. Mocht het anders 
blijken te zijn, dan is er zeker nog ho p 
voor de toekom t dat de taal heel het Volk 
is en dal geen vreemdeling, trots macht van 
geld en wapenen, -beide uit "edel" metaal 
geslagen - meer kan doen dan de Vrijheid 
kortwieken! 

Mag ik even afdwalen en u wijzen op 
een zeer belangrijk brokje geschiedenis uit 
vervlogen dagen, toen "ons dierbaar plekje 
gronds" door vreemde en wreede over
heersellers werd geknecht? De bekende 
"Revue des Deux Mondes" geeft het in 
haar nummers van I en 15 April r902, 
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waar Pierre de Ségur ons uit officieele bron
nen "Luxerubourg et Ie Prin e d'Orange" 
beschrijft. Enkel wil ik hieruit aanstippen 
als een wegwijzer op den lijdens>veg onzer 
ter ne"rgeslagen bevolking uit die dagen, 
toen het heette: "'t Land is reddeloos, de 
Regeering radeloos, het Volk redeloos," 
wat de beruchte Luxembourg in zijn brief
wisseling met Condé en Louvois, zijn ver-

dat, voegt Luxembourg er bij - als ware 
't een peulenschilletje! - enkel en alleen 
voor het behoud hunner nafhankelijkheid! 

Toen ik u verlof vroeg even afte dwalen, 
wilde ik tot deze conclusie komen : Nog leven 
er ware vaderlanders in het verre Zuiden, 
die af~tammen van hen van wien Luxem
bourg dit getuigde, en die stom en verslagen 
mogen zijn n~l den druk der overmacht, maar 

De zijwand clcr KafferzaaL 

trouwden, schreef over die hardnekkige, fleg
matieke Hollanders, wier "hoeven hij deed 
verbranden," wier "vrouwen en kinderen 
hij. te Bodegrave en Swammerdam deed ver· 
moorden" en die hem waarlijk "exaspereer
den," omdat zij "niettegenstaande deze 
afdoende bewijzen van superioriteit," met 
1mn Hollandsch flegma, een schijnbare 
ongevoeligheid toonden bij stoffelijk verlies, 
een tegenweer-durf onder hun harde huid, 
een gemakkelijkheid te scheiden van wat 
hun lief en dierbaar is, die onze Fran. che 
kitteloorigheid allervreemdst aandoet en 

die nooit, verstaat ge, nooit of te nimmer 
het recht onafhankelijk te zijn, voor goed 
zullen prijsgeven! 

En nu keeren wij naar ons Museum terug, 
waar ik u wees op de Tabellen van het 
Onrlerwffs. Ze zijn bronnen van onkreukbare 
getrouwheid en leeren ons dat van I888-
I898, dus in een tijdperk van slechts tien 
jaren het aantal scholen gerezen is van I 79 tot 
509; dat het onderwijzend personeel in I 898 
bestond uit 830 personen en het aantal 
leerlingen in die jaren was aangegroeid van 
40I6 tot 14702. Nu b denke men dat er 
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behalve genoemde zorg voor ontwikkeling, 
nog veel privaat onderwijs werd gegeven 
op de vaak ver van elkander gelegen hoe
ven, waar één onderwijzer aan geheel de 
familie, zoo jongeren als ouderen onderricht 
gaf in de eerste begin elen van lezen, 
schrijven en rekenen. 

Dikwijls ook breidde hij zijn werkkring uit 

Het i zeer merkwaardig voor hen die 
een speciale studie maken van dezen tak van 
ontwikkeling, te vragen naar de "Prowen 
van Bekwaamheid", een rijk dossier in 
dèn Catalogus aangegeven onder de Nos. 

2023-2047· 

Om begrijpelijke redenen voor ontwikkel
den zijn deze officieele documenten niet 

Flora van Zuid-Afrika. 

door andere omliggende hoev n te bezoeken, 
waar ook behoefte aan geestelijk voed el 
best nd. Wel zijn de afstanden vaak groot, 
doch de Boer houdt steeds een paard tot 
"Neefs" vervoeging. Dat de scholen goed 
bezocht werden, blijkt wel uit de cijfers van 
schoolbezoek, welke aangeven voor de dorps· 
scholen 85 9/t o 0

1o en voor de stads- of 
wijkscholen 91 2/a 0

/ 0 . 

open en bloot tento ngesteld, doch kan een 
ieder ze op aanvrage inzien. 

Zeker, ze hebben hun beste beentje voor
gezet, zooals ik op den dag der opemng 
een leider van onze jeugd hoorde zeggen, 
maar is dit niet overal het geval en zoudt 
gij, meester Vos iu , dan iets anders toonen 
van uw leerlingen dan datgene wat u. 1. 

gezien mag worden ? 
(Wordt vervolgd.) 
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