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Welk om, gy gansche schare, die 
hiflr vergaderd zyt. ':!:ot u spreek ik, 
u ernstig verzoekende om u met uwe 
gansche gedachte tot my te wenden, en 
te trachten my to verstaan. God Ü; 
iu ons midden, Go<l is hiet· tegenwoor
dtg of we Hom hier hebben willen, of 
niet, of we met on zo gedachten tegen 
Hem woelen, al woelen wo ook tot wo 
dood zyn, Hy blyft do Alomtegen
wo0rdi:re God, en lly wil ook Zyo oor • 
tot ons neigen, om elkeen te hooren. 
Hy weet wat ons hart spreekt, en Hy 
heeft geen lust in de taal van onze 
lippen. Gy oud vo1k van het land, 
~y zult zeke1· deze woorden willen uit
spreken : "Ik zal myne gelofte den 
Heoro betalen, nu in de tegenwoordig
heid van al Zyn volk.'' Wilt gy dat 
met ruy zeggen, sta dan til en vraag 
uw hart af, of gy Zyncn weg kent. 
Is het niet uit het COJ{ verloren w;tt 
God gedaan heeft? lk spreek hiet· 
niet over Gods inwendige roeping, 
ma:tr over Zyn uitwendi!.{e, dio Hy 
zyn gan che volk bewezen hedt in hot 
oude verbond, zoowel al in onzen Lyd, 
om denatum·vun ons te breken; om deu 
ongeloovige, die vtaagt of God DO'" 

voor Zyn volk is zoo als in het oude 
verbond, en (llll de wereld die zegt dat 
Hy dia teekenen en bewyzen niet 
meet• doet, te doen vpmerken dat Hy 
uog alzoo handelt van ".e.lacht tot 
ge!<lacht, totdat lly op de wolken 
komen znl om te oordeelen en alle 
~·ogen Hem zullen zien, ook dogenen 
die tegeu Hem opgc:;tann zyn, zy die 
Tebellio gemaakt hebben in hun eigen 
catuurstaat. Volk van den !leer iu 
de uitwendige roeping, volk van GoJ, 
wend toch u wo aandacht daarop; .zet 
allo andere gedachten op zy opdat gy 
deu weg des Reeren verstaat, voror, 
dineerende vm my, u, als volk. van 
God, gy oud volk van hot land, u 
vreemdelingen, uieuwe iukuruelio •eu, 

ja zelfs gy moordenaar en dieven, om 
u gevangen te nemen met banden der 
liefde en voor Gods aangezicht te 
b1engen. Zegt gy daartoe dan de 
woorden na van Ps. 25 vors 2, ons 
nederbuigende en alle menschelyke 
roem op zyde zettende, leehts upmer· 
kende Gods hand, Gods almacht, 
Zyne wysbeid, Zyn bestier, opdat het 
ons kentraar en duidelyk worde, en dat 
wy verbtaan waarom wy onze geloften 
betalen en welke die zyA. 0: roo
kende vlaswiek, gekrooh:t riet, gy allen 
hebt behoefte om te vragen naar Zyne 
wegen : laat u niet vHbarden om 
tegeu God op te sta<w. Laten we nu 
llingen van Ps. :!J het :!de ver:; : 

Heor, <~i ! maak my U wo wogen. 
Door t; w woord en G-eest bekend ; 
Leer ruy, hoe die zyn gelegen, 
J<~n '1\"aarheen G' Uw treden wendt. 
Leid my in w waarbeid; loer 
Yvrig my Uw wet betrachten; 
\V ant Gy zyt myn heil o Heer: 
'k Blyf U al den dag verwachten. 

Gy gansche volk verstaat my. Ik 
noem u allen tezamen God· volk, eu 
gy oud volk van het land, dat Gul 
uitgeleid heeft, die uwe geloften af
gegeven heeft om God te dienen, oru 
dezen dag te vieren, om Zyn verlos
sin<>'swerk te gedeliken, tot U wend ik 
my than in de eerste plaat . \Vat 
wiltgydoen? Gy zultzeggen: Ik ben 
opgekomen uw voor den Heer myne 
geloften te bet.ilen in tegenwoordig
heid van het gan che volk. Ik lleb u 
in hot begin myner rede gezegd : 
" alle men chelyke roem is uitge lo· 
ten." Hier i de plaats om, willen \l'"e 
recht fetst vieren. on!l Le vernetleren 
voor God. Laat ·ik u echter op het 
volgende lJunt opme1 kzaam maken, 
op g-rond van Gods wuOL·d. Do men
schelyke natuur is zoo geneigd om de 
ooaen op anderen te slaan en zoodoen
de komt de menbch zelf niet tot ver
nedeting voor God· aangezicht. Ik 
wil u een eenvoudig voc,rbeeld ge~en. 
Als go een huis hebt gebouwd tl!Ct 

een korubuis er aan, maar ook mot 
prachtige kamers er in, "at recht 
heeft dan de k ruer tt~ roewen tegen 
J.e kombui , daar de maker alle eer 
moet hebben. Roem dan niet, want 
wat hebt gy, wat gy niet ontvau,;cn 
hebt~ 't Is God die ons dit fee t 



bereid heeft ter Zyner eer, en Hy de 
:Maker moet alle eer hobben, opdat 
alle menschelyko roe& vernietigd 
worde. Ik zeg het hier in uw midden, 
let op uwe gedachten, keert tot u 
zalven in, myne broeders en zusters 
eu gy go.nsche schare tezamen, opdat 
deze plao.tt~ niet tegen ons getuige in 
den jongsten dag, Wllnt mocht dit een 
Wllreldsch feest worden, zoo zal Gotl 
niet meer by ons wonen Laten Wil 

tot ous zei ven inkeeren en oos ve1·· 
naderende, tot Hem komen. ·wy heb
ben saweu gevraa.~~d: " Heer : maak 
my 1.:" we wegen door Uw woord en 
geest bekend." Laten we nu terug
gaan eu op des Reeren werk, zooals 
lil het oude verbond, letteo, om u het 
tegendeel to bewyzer. van wat de bo~zo 
natuur, de WEH eld en de <.ngeluovigen 
die JOckeloos me~ God en Godsdien t 
spotten, ons willen leeren dat God niet 
weer aan Zyn volk wil doen als in het 
oude verbond. Laten we onze geschie
denis daartoe nagaan en daaruit zulleu 
we zien dat. Gol onveranderlyk is. 
Hy verandert nooit. Nu dan oud 
volk van het land, nieuwe inkomelin
geo, vr~erudelingen, roekeloozen die 
met God en Godsdienst spotten, ja 
zelfs moordenaars eu dieven, ik noodig 
u uit, wendt uwe ooren tot my, om 
uwe gedachten to bepalen by wat God 
in Zyn woord aan on:, zegt en gy zult 
zien dat niemand. voor Hew is uit
gesloten, indien hy naar Zyne stem 
hoort. In het oude verbond zegt God 
aan Ab1aham: ''Het verbond dat ik 
met u en uw ~;aad en allen die gy 
gekocht ~ebt, met één uitgesloten, 
heb opgencht, zal blyveu voor u en 
uw zaad hier namaals tot in eeuwig
heid.'' Let wel op dio beloften, en 
merkt dan op of de Heer veranderlyk 
is in Zyne "egen. En wie is uitge-
loten'! De roekeloozen en moorde

naars en dieven zult gy zeggen. Teen 
ze zyn in hetzelfde verbond opge
sloten. Daar wodt ock voor u moor
denaars en dieven een vrystad in 
Christus gesteld, indien gy u bekeert. 
Haast u dan naar ditl vrysto.d opdat 
tie scherprechter u niet doude. Al 
gy in die vrystatl komt, ~;yt gy vry. 
Uud volk, nieuwe lllkomeliugen en 
vreemdelingen, gy allen uie deu Heer 
vreest, let op lwe do Heer zyu volk 
jeidt. Gy weet wat er in Ps. !l!J, 
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verzen 13 en 14 staat: 

" Ik zal de heerschappy dJen duren 
by zyn zaad, 

Zoolang de hemel z~lî op vast' pila
ren staat, 

Maar zoo zynkindersooitmynzuivere 
wet verlaten; 

Zoo 'trigtsuoervan myn regt ter rceg
ling niet ~>an baten, 

Zoo zy ontheiligen, wat Ik heb voor
geschreven, 

Dan mo,zen zy gewis voor myne 
stratfen beven! " 

Dan zal Ik hen,'die dwaas of wree
vlig overtreêo, 

Bezoeken met de roê en uittere 
tllgonheên; 

Doch over hem myn gunst en goed
heid nooit doen ouden, 

Niet f~ilen in myn trouw, noch myn 
vcrbond noit schenden. 

'k Zalnooitherroepen 'tgcen Ik een
maal heb gesprvken ; 

't,Geen u:t myn liptJen ging blyft 
vaat on onverbroken 

L';iet landgenooten, brooders on zus
tors, ~y die God vreest, ûet toch op 
Gods bestuur over Zyn volk. Maar 
zoo vast al Zyne beloften zyn van ge
slacht tot ge lacht, zoo zeker is ook de 
tucht, en zal hy bezoeken mot bittet·e 
tegenheden degenen die dwaas en 
wreevlig ovcrtreèn. Roe hoog echter 
de nood moge qn, toch zal Zyue goed
hei<! niet eindigen. God kastydt, 
maar verlaat Zyn volk niet en welke, 
kwestit>s er ook bestaan, wy zullen 
toch terul{ge.,t·ncht worden tot de 
crkennin~ dat God regeert eo niemand 
ander ·. Eu gy goddeloo~;en, gy 
roekeloozen, zelfs !{Y woordenaar:-., 
dieven eu rouvers, wat ze ,•t God van 
u: " Wie ver van Hem de weel !e 
zoekt, vergaat eerlang en wordt ver
vloekt. Ily roeit hen uit die afhoe. 
reeren en Hem den trot eh en nek toe
kcoren :" Zie Psalm, ï3. )[aar ziet 
ook d6 beloften voor. u weggelogd in 
het heilige boek JesaJa J,i : " De gou
delo•ne verlate zynen weg en de ouge
rechtige man zyne "'Cdachten, en hy 
bekeere zich tot dett Heere, z~o zul 
Hy ûch over hem ontfermen en tot 
onzeu God, mmt Hy vergeeft menig
vuldiglyk," eu dat is in Ohri~tus. 
Zou haast u J.au om u voor God uedet• 
te buigen eu de vry::,tad en uwe red-
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ding is dna1·. 0 ! gan~ch volk hier 
vergaclerd, ik h,..b my voorgenomen 
om alleen te wyztln op Gods haud en 
Gods bestier en ZJyn Almacht en d11t 
Hy dPzelfue is, zooals in het oude 
verbond, dat Hy niet ver:mdert, opdat 
wy alle menscholyke room buiten 
sluiten, en voor Gods aangezicht 
komen om Hem to danken voor de 
wt>ldadcn en de groote goeclertiereo
heid en de verlossiu~ aun ZJyn volk 
bewezen. Lc·t op gy ~chat·e die hier 
verganerel :r.yt t·ondom dit geuenk
teekQu, 't welk hier is opgericht als 
een ulyvend monument voor ons en 
het nageslacht. Op dit gedeukteeken 
zyn de feiten vermeld waarin Gods 
hand, Gods 1118cht duidelyk :t.ichtbaar 
Bn kenba~tr was in de geschiedenis van 
Zyn volk. lJaat ons daarl•y stil. t~tnn 
t:~n vastilouilen aan de gedachte rlat des 
Hoeren volk vcrlost is doOl' Zyn Al
machtige hand, om dan nu o k in 
Zyne wegen te wandelen en );!Otrouw 
te ulyven. Ten einde elkaar daartoe 
op te wekken, zyn wy hier telkenmale 
byeen,·er~llderd. Dit feest is dus een 
Godsdienstig feest dat God en niet 
den mensahen moet worden gowyd. 
Daarvoor moeten we streven en wen
sellen om onze geloften te betalen en 
in Zyne weJen te wandelen. om dit 
feest W!VIrlyk als een Godsdienstig 
feest ttl vieres. Daartoe heb ik my 
voot·genomeu om u uit de g~schiedeni; 
kortPlyki te wyzen op Gods hand en 
Gods Almacht en dan u voor oogen to 
stollen waarvoor we moeten waken en 
wat onzt~ roeping is. 0! gy allen die 
hier vcl'gaderd zyt, ik verzoek u dan 
my met volle aandacht te volgen. 
R>!ods toen ouze voorouders Je Kaap
kolonie verlaten h'lbbt>n, zult gy op
merken, G Jd~ hand, Zyn<~ •• !macht, 
ZJyne groote harUJhn• tigheiden bestier, 
een lJu"tier ebt 11 iet uit den men eh 
was, w•u•t alltJ lllPH'>ehelyku ro •c. i-1 
uitgeslut• TL .Uerll t "Jl •Iu·" egen GoJ,., 
en kenn•H• "'"on-. zPIIICH. In d · jaro•n 
1835 u u 11::!:30 os d<! trt'k lilt ole K.aapku
lonlt:~ ueg IIUI<!U Olll .'o/oo~rdoo~twaarLt! te 
gatLil n•111!' •·••n VI'"' .,,1 hwol . Ik z d, 
Udadat ol.t tu veel 1ycl /. .1 \'<JrU.,rtw, 
vooriJyg•la:~ de uorzJken \':la den trek 
o;1z.er vuo•·ouuors, want gy kun 1 dit 
in de ge chiedtmi bo':!kou lezen, maar 
toch wil ik u twee punten noemen n.l. 
zware grieven en de zuc:1t naar vry-

heid. Ik was toen te1· tyde een jon
gen van 10 jaar. Myn vader was een 
va.n de voLr ten die over de grenzen 
ging en wel in het jaar 1835, terwyl 
d: groote trek in 1836 bezon. Ik 
meld u myn ouderdom want, myne 
broeder en zusters, gy allen die hit-r 
zyt, ik weet niet of ik \\'eer do gele
genheid ?.al hebben u van hier toe te 
sp1·d:en I:!U ik wil u niet de ge chicde
nis vertellen zooals ik die uit boeken 
heb, maar de ge chiedeois waarvan ik 
oor en oog getuige was en van wat ik 
van dien tyd tot op dezen da6 heb 
doorleefd. Daarin wil ik u God:~ weg 
au.ntoonen en u bewyzeu dat hot God, 
hnn•l is, die oos uit dt~ Kan.pkolonie 
heeft uitgeleid, en die ons de vryheid 
~egeven heeft. De trek Wil'! niet ttl 
lang over de grenzen of men riPp een 
byeenkomst op om regeet·d t' te k.ie. 
zen, die het bestiAt' :t.ourh•n hebben, 
want men wilde geen kwaad ouder 
de menschen toelo.ttJn Dit nu is 
iets hetwelk uit de men chelyka 
natuur nitJt voorkomt, want indien 
men vry is, dan trac:ht men in de na
tuurlyke vryheid te doen wat men wil. 
Duidrlyk was het oog diet· trekker 
op God gericht. Zy namen Zyn 
woot d tot gids en in vree en liefdt~ 
ging men verdet• zonder iet vau de 
zwarte naties to be.,;eeren hoe zw.tk 
die ook al waren. ?e emigranten 
wen chten geene vryblllters te wezen, 
ZJoaLs las•eraar:1 hebben gezegd dat 
zy Wal'en. Let op Gods bestier. Het 
eet·ste wat man deed Wil dus het 
kiezen van een bestuur, opd 'lt er geen 
kwa~;d werd toegelaten ; het volgende 
be luit wa. om g~en slaverny ondet· 
hen tu dulrluu, en verder om in 
vrade onder de n~~tio:s to wand .. !,·u Pn 
m•3t hen te I)Uderhtlndelen. \V ut 1uou 
wilJ; h"ûttt.in, datu·ov.,r hand ·lrle 
1111}11 mut Je barbar0n, om hHt lll<~t 
vr.Jde V>tll hen te verk•·ygen. ho, 
waren et· zwakk t.tammeu in den \r ry
. taat uan wie niet is ontuomt!n. A:1ndc 
Y u.alri vier gekomen, ug men onver
w.achll:! ~>eni~e duizenden van Bat·IJareo 
van Mo:;lekat'l die uit het uoordeu op 
ue trekk~• s utkw.1mc•n en vele manoen 
vrouwen en kinduren zonder eeuig~ 
an.nleirlin; ve1·moo•·duen. Zy voerden 
zelf blanke kind.•rt!n met zich. D" 
o~erigen, vertrouwende op God, trok
ken ten getale van omstreeks 30 man 



in een klein lager met hunnevrouwen 
en kinderen. Veertifn of vyîtien 
dagen daarna kwamen rr onvei·wfl.chts 
en op nieuw zonder eenige aanleiding 
daa1·toe, weder duiJ.:enden van dezelfde 
woeste barbaren op hot lager af. Men 
stond davyenden tegen on eenige hon
derden doodan, bkven rondom het 
lager liggen. Evenwel namen de 
vyanden al het Y6e weg, behalve Uat 
wat in het lager was. Dit gevPcht 
hau plaats by een kop in uen Yry
staat, die van af dien tyd Vechtkop 
werd genoemu. /';ie daar Gods hand 
Almacht en Gods wysheid en bestier 
om Zyn volk al nauwer en nauwer aan 
Hem te verbinden opdat het verstaan 
mocht wat bet uit Gods band ontvan
gen kon. Nu st.oud men stil by de 
vraag waar z~ch te ve ti!!'eo, maar G'l 1 
baande hun den weg. Het kwaad dat 
ondervonden was, was noodig gewe~~t 
om den wynstok te snoeien opdut 
deze goede vruchten mol'ht voortbren
gen. Een klein commando, waarby 
eenige broeders, die achter waren, 
'\aren bygekomen, werd den vyanden 
achterna gezonden om ~en te tuchti
gen en de geledPn l'Chade te herstellen, 
zeer gering in aantal, onder het bestier 
van Potgieter. Laat ik u zeggen dat 
ik geen personen op den voorgrond 
plaats. Er waren ook in het la.,.er 
geloofshelden zooals Celliers, u.\'S en 
meer anderen. Potgieter trok uit en 
vond de vyanden aan de Marico waar 
nu het district Marico ligt, al wa :r hy 
hen tuchtigde en waar men een ge
deelte van J.e geleden chade terug
bekwam. Men keerde tt~rug; later 
ging er weer een klein commando u.it 
waarby z'ch wederom broeders dte 
achter waren, hadden gevoegd. ~1cn 
trof weer vyanden aan en ook deze 
werden verslagen, onder aan Maric:o, 
nu elkaatskop genoemd. Het wa 
dus God die bun het l nd "' ·geven 
had. Ze kwamen toen o\·ereen om, 
wilden ze het land bewonen 1·11 goed 
ontwikkelen, ze ook etln z ··haven 
moesten hebben en men sloeg dus de 
oogen op Natal, op de zeehaven van 
Dnrt•Utl. Dadclyk trok nwu d. · arht~t~n 
enwel te e~ bet eind.e van het jaar, 
1 3ï. Men kent de geschiedPuis van 
Retief die been ~a ·mde eu11 t1actnat 
heeft "'e!'lloten met !Jingalln, waa.rhy 
ue g1·o~d daar werd vakle •en, maar 
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hy met zyn gevolg verraderlyk werd 
vermoord; terwyl daarna, o, gruwel 
der verwoestin"', honderden mannen, 
vrouwen en kinderen door Dingaan 
eveneens onverwarhts en venaderlyk 
werden vermoord, waarvan men f.!e 
verdere byzonderheden in de ge rhie
deniRboeken kan lezen. De overbly
venden gaven URarvan dadelyk he 
richt aan hu11ne bt·oeders itl de K13p
kolonie en ue u V r ystaat. 'roen daagde 
~W. Pretorins op met zyne dnp· 
peren om, tezamen met Je overge
blevenen, de vyanuen te tuchtigen en 
ten onc.ler te breng-u. Nu volgde do 
gedt:nkwaardi~o slag aau Bloelhivier 
op uen lGdenDecember lö:38, waar dan 
nok de plechtige gelofte werd gedaan 
om zoo God de overwinning mocht 
geven, dien dag dP.n Heere te vieren, 
elk jaar. En God gaf rle overwinning 
ovor die duizenden van vyanden, eu 
daarin werd weder Gods hand gezien. 
l\Ien was byna rad11loos voor Prcto
rius' komst: mEin hief de hanc.len op 
en er kwam redding. Ik wy~ u op 
dit alles omdat de lastor11ars gezegd 
hebben dat de uit('l'ewtlken emigranten 
on wettig eens anders ~ronden ge a omen 
hebten. In het begin van het jaar 
1 "39 trok ik 13 jaar oud, in de loop 
van myn Hde zyude in eigen persoon 
samen meè uit onder bestuut· van 
Potgieter, noordwaarts weder over de 
Vaalrivier om het spoor der vyanden 
(Mo lckats) te volgen en dezen Le tuch
tigen. Het land sc:hoongeveeg<l en 
uitgemom·d door de woe3le barbaren, 
vond men hitoren daar kleine klompjes 
:\Iakatee kaffers rlio terug gevlucht 
waren van hunne vyanclen, <lie hen 
als slaven tm honden gt3bmiktOJl. 
Zy hadtien zich ve1·scholf'n in 
holen en tu schen rotsen. Deze 
weiuigen vrot>geu om be. cherming, 
vertellende d~t de sterke vyanden 
(Moslekats) noord waa1 t over de g'l'en 
getrokkt~n waren. Ztl verhaalden 
verder dat er echter nog een groote 
kraal in elkaats uek was, 'en ~l'OOttJ 
stad, ter oorzake waarvan do ~1aka
teezen zich nog in holen ve1·borgen. 
Men trok toen terug. J. og in hetzelfde 
jaar l :.!9 wa de trek tu l)otch!ll trouu1 
~eko:uen om het land in bezit te nemen . 
l>unt· vun dann uitgdro4'k~:>n, vond 
men de groote blad iu 'elkant nek 
~:n deze innemende von•l men il!lu; 



verschillende goederen van de ver
moorde men chen. Toen kwamen de 
Makateezeu die zooals ik gezegd heb, 
zich in holen hadden verborgen, uit 
naar de uitgeweken emigranten om 
bescherming, en wy hebben hen aan
genomen, en na dien tyd zyn er n.og 
velen in dit land getrokken. Jongeho
gen vreemdelingen, die onbe~eud 
daarmede zyt, ik verklaar u, dtt als 
OO"' en oorgetuige, om de la tertaal 
tegen te bpt·eken als zouden de emi
granten zwakke stammen grond ont
nomen hebben. u ga ik voorby de 
verdere w01·diug en ontwikkeling det· 
Republiek tot het tydstip waarop de 
geloftA van Bloedrivit>r wt>derom ver
nieuwd werd. GedUTt>nde die jaren 
hebben voorspoed en tegen~poed el
kander afgewisseld en ondPr alle af
wistlelingen werd weder uit het oog 
verlor(>n de plechtige goJofte van 16 
December te Bioedrivier. De zoo 
dierbaar verkregen schat werd niet 
meer als een dierbare chat der vry
heid aangemerkt, als van Gods baud 
geschonken. De gelofte van 16 De
cember werd niet meertrouw volbracht 
waarom er dookere dagen over ons 
kwamen, opdat wy, wanneer God ons 
weder de vryheid gaf, wy die vryheid 
dierbaar mochten achten, t-n geleid 
mochten worde11 tot erkentenis dat 
onze sterkte alleC'n in God is. En 
zoo kwamt>n wy hier byeen in be
nauwdheid dos harten en alle kwesties 
en de belangen der boerderv werden 
uit het oog verloren en men had huis 
en hof veil. Het oog wo geve tigd 
up God om iu HPm sterkte te zoeken 
en God hielp andermaal. De vryheid 
werd terugbekomen en Je staat werd 
hersteld, Uier, toen wy in benauwd
heid verkeerden nam elk, zonder dat 
de Rechter hiertoe bevel had Jon ge
geven een steen op en wierp dien op 
dt>ze plaats als een gedenkteeken tus
schen ons en den Heers. Daarmede 
werd hil·r de j!elefte van Bloeclrivit-r 
hernieuwd. Zie nu weà<r Gods be
stier en Almacht en Wysheid. Hy 
brengt ons nn terug, op denzelfden 
tyd, al wanrop de gelofte werd afge
legd. Ge keut de geFchiedt>ni van 
1880 en 1 l. Gods hand was 
hierlll zoo zi htbaat· dat zelf de 
blinde h iden en ongoloovig moe. t 
erkennen dat het Gods'hand was, God 
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hand die nog dezelfde is als onder het 
oude verbond. Ik zal u zooals er 
staat, met bittere tegen pocd bezouken, 
indien gy afwykt, maar ik zal niet 
terugtrekkr.n myoe geloften, die 
blyven tot in eeuwigheid. Eer het 
land geannexeerd wa , zeide men, zie 
hoe ryk het is; er is goud gevonden, 
maar de onnoozele boeren zyn niet iu 
taat het te ontwikkelen. En wat ge

beul·de er gedurende de annexatie . 
Toen kwamen er weten chappelyko 
rapporten in van mineralogen, en daar
uit bleek, ja, dat e1· goud was, maar 
't wns niet betaalba11r. Zie, zoo werd 
het doot· God verborgen gehouden 
totdot eerst de vryheid was herkrE-gen 
co toon ter bestem• Ier tyd vonden de on
noczele boeren het gond. De aarde 
werd geopend en ont loot haar ~chat
ten . Yau overal kwamen er velen 
het land binnen. Er was een groots 
schuld op het land ru tende en met 
benauwdheid werd de vraag gedaan, 
boe zal die schuld betaald worden ? 
~1artr op Zyn tyd gaf de Heer de 
schatten dat· aarde en wy krc!gen 
dusdoende meer dan zevcnvoudi~ 
terug wa.t wy verlot·cn hadden. Gods 
alroacht. wysheid en goedheid was 
ook hier weer duidelyk zichtbaar. 
Volk de lauds, laat dit feest voor on. 
een dag van verootmoediging zrn, 
laton wy biet· vergaderd, belydcnis 
doen van onzP chulden en God. hand 
in Zyne lriding met on , opmerkt•n. 
Dit gedeukteeken vcrkondiat de daden 
Gods. 'Vt·udt uwe .tandacht daarop 
pn na, ,schou wt wat ct · op n.angctee
kend staM. Ik \'et·klaar dit ..,.edt>nk
teckru als voor u geopend ;m in tE' 
g!1au met de gedachte om te ovct'we
g-en Gods hand C'n macht, waarvoor 
dit gedenktoeken i opgericht. 

Ik he!J u nu op de geschiedani · ge
wezen wat uwe roeping i en waarvoor 
we moeten wakeu. Dit fee t is een 
godsdienstig feest. W y moeten Gods 
cladet• verkondigen, de ouden aan de 
kinderen, de kinderen a.a.n de kind . 
kindct·en, de neef aan den kleinneef, 
van gcslacht tot geslacht. All(> men-
chclyke roem i .. uit!:!esloten. L ten 

wy niet vergaderen om deze nl:lat.' te 
gebruiken voor and ' J·e diugo~n, want 
da.n wordt. dit fpe ' L een wcreld~ch 
feeten Gods toorn zal op on t·u ·teu. 
We zyn hie1· niet gekomen om andere 



zaken te bespreken, mn,ar om de d~clcn 
Gods te Vf>t•kondigen; om on7.e gelof
ten te betalen, om te spr.,ken van 
Gods f;;L'uote goedertiet enheid O\'et· ons. 
Laat ons eendt·acht.elyk rondom tlit 
g-edenktceken vet·hadet•en met. lit>fde 
en laten nlle kwesties wyken en late11 
wy ons vet·nedcren voor Zyu aan.~c
zicht, en ik verzoek u, f!Y allen Jic 
Gocl vt·east, mj te volgen als voo ,. 
God::; aangezicht wanucet· ik de woor·· 
den lees van het laatste VCI'S \',Hl 

PsaJm llU: 

Gun lenln aan myu ziel, (hn looft 
myn mond 

Gw trouwe hulp; stier my in techt:) 
sporen. 

G<:lyk een ~chrtap heb ik gedwaald 
in 't. rond, 

Dat, onbPilacht, zyn herder hoeft 
vt>t·loten! 

Ai ! zoek Uw knecht, schoon hy Uw 
wetten Rchond, 

Want hy volhat·dt naar uw p:eboûn 
te hooren. 

A.men! ik heb g-ezegd. 
Zingt nu uog mat my van Psalm tl5 

verl! l. 
De lofzang klimt uit Zious zalen 

Tot U met stil ontzag; 
Daat· zal men U, o God ! bet:t.len 

Geloften, clag by d:tg. 
Gy hoort heo, die Uil' heil ~·onvachten, 

0 Hoor·der det· gcbeên ! 
Dies zullen allerlei geslachten 

Ootmoedig tot. U tt·eêo. 

Boveostaande op verzoek van 
ZHEl. den St:~.atsprestdent, àoor my 
naar waarheid gerapporteerd op hot 
platvorm vau het monument :e Pa'\r
uekraal. Aan ZHEd. 1·oorgelezeu en 
door Z HE u. correct Levnnrle 1. 

\Y. ,J. J:<'oOKEN~. 

Aangezien verscheiden personen my 
hebben gevraa.gd, om bovenstaa.ndc 
redevoering, door my den 16den Dec. 
1891 op bet vlatform van het monu
ment te Paardekraal uitgesproken, in 
boekvorm te laten drukktJe, ou uaat· 
dien de tyd aldaar ontbroken heeft om 
meer punten aan te halen, met h ·t 

· esprokene in verband s·aaude, ga. 
ik er thans toe over om dit sclmltelyk 
te doen, &ls eoo &aqhangsel v~n boven. 

staande redevoering. Ik heb daarin 
gesproken van M:akateezen die al 
sh1vf n, ja als honden moesten dienen 
onder den wt·eedaard Moslekats. 
koning Vdll het Matabele ryk. Di~ 
slaven dienston bestouden in hot 
bewerken van het. 1-{t'aan, het oogston 
en bet ber~en m·va'l in de schuren 
hun net· hee!·en en meesters, en verder 
het hoeden van het ve . Als honden 
werden ze door Je i\Iatabele::; gebmikt, 
want ze moesten leeuwen, tyger>~, 
wilde katten on anèet· gedierto Jouden 
om de vellen, en wild dooden om het 
vleoseh en de vellom aan hnnue heeren 
en meesters te brongen, en wat·en ze 
niet gehoorzaam, dan werdea ze mee~
tal ter dood geuracht. .I<.:en dtl: kt1pi· 
tcios der Makt~.teezen was toen ter 
tyde Mooiloo va·t dtl Maroetsie s:am, 
waat·van nu nog- zyne twee zonen 
Ikalat'yn en Kopaoie in het district 
Mat ieo leven. Kaptein Mooiloo had 
ook als slaaf en als hond den wree
draad Muslekals ruueten dieoeu en hy 
heeft my verhaald dat het de gewoonte 
vun dien wreedaard w•1s om, wauneer 
hy in zyn paleis gezeten, 1·oof vogels 
over zyne stad zag vliegoo, die zyne 
kinderen te noemen die hougor had
den e1 om kost vroegen, waarop by 
dan een kapitein van do Matabele:o 
ordergaf om Vtl.n een kraal tier Maka
teezen al het oude volk, ja soms de 
geheele kraal uit te moorden en de 
lyken op de velden te werpen, opdat 
'' zyne k.ndcren, de roofvogels kost 
kouden krygen " Z·>o is ll:ooiloo 
toen gevlucht tot onder a:tu H>trls
ri vier, nu genaamd Grikwahtnd \Vest. 
Altlaar rond zwervende tot bet jaar 
1840, toen de uitgewtJken emigra, ton 
Mooirivier stichtten, kwam llooiloo 
tot beu en vroeg aa11 PotgiettJr toen 
ons hoofd, om on•let· zrne bescherming 
te komen, tevens vet•zoeken .e of hv 
niet weer een lap grond kon kryg ... ;l 
op zyns vader:~ plaats in ~1al"icu. Put
gtett~r nam hem ondtH' zyne l.tesulwt·
ming en gaf heru Je plaati Wl~!u tlum:~ 
Ika!afyn tm Kopani • woutJu, t:~et nog 
eemge plaat 011, al~ llene lokatie. 
Alzoo i oo!c Montsioa vu n· Jen 
wreedaard .\1o8lekats goducht naat· 
~lesbeq,ç, thans \latokk •land, grltlg•m 
10 rieu Yt·y:.t.nL;. lhz.: kw..1.m oJk in 
het ja Lt lb-!0 naar Pvtgieter, evtJue~ns 
VtJfZQeken<le Olll oqqer ?i,Ylle be:~cher• 



ming te komen en dat hem een lapje 
grond mocht worden gegeven om op 
te wonen, en Potgieter gaf :\Iakabie 
twee, en Montsioa vier plaat .. en aan 
de Malopa, als eene lokatie. Gassi
bone in .Moslekats' tyd, onder aan 
Vaalrivier in Langberg wonende, 
kwam, toen .Moslekats in het jaar 
1840 verdreven was, ook g-rond vragen, 
boven aan Hartsrivit:-r om daar te 
gaan wonen. 

In het jaar ~8ï0 bf'gonnen deze 
stammen, mr.t uitzoudering van .\los
bette, M.ooiloo en Makabie z;ch do 
gronden als eigendom too te eig-enen, 
waarop de arbitrage van Bloemhof 
met het Britscha Gouvernement i. ge
volgd, zynde Gouvemeur Keet scheid · · 
rechter in die zaak geweest Ome 
tegenparty vroe:r toen aan 1\Iooiloo, 
waarom ook hy zich den gt·ond waar
op hy woonde niet toeeigende, waarop 
hy antwoordde " dat hy bang was 
dat de Malicmo, zoo n:.Jemde hy den 
Heer, kwaad zou w01·den, want de 
Maliemo had do witmenschen van 
verre gebracht om hen van ouder de 
slaverny van den wreedaard Moslekats 
te verlossen, en hoe zou hy nu om
druaien om deiJ. voet op den nek vau 
de wit menschen te zetten De Ma
liemo zou kwaad worden. Hy kon 
het dus niet doen." Hiervan is III. 
\V. Pretorius, onze gewe:;en t:Jtaats· 
President myne getuige, zynde hy by 
clat gesprek tegenwoordig gewee t. 
I het niet tot beschaming van het 
Christendom, dat de blincle heiden op 
Gods Lestier let, zooals er ook staat in 
Ps. 6ï vers 1. 

De Algoede God zy ons genadig, 
En zegen' on~ met overvloed ; 
Hy doe zyn aangezicht gestadi" 
Ons lichten en Hy zy on goed~ 
Opdat elk ,:;enegen 
Zich aan U we wegen, 
Op deez' aarde wenn' ; 
En de blinde heiden 

Nu van Uod ge cheitl u 
Eens Uw heil erkenn'. 

Ook .het punL in myne redevoering 
waar 1k gesproken heb over den 
grooten zegen ons door den Heere ge
~chonkeu, wonl:!ch ik een woimg dieper 
w te gaan. \Vat werd met dien 
tegen, met de ons getichonken :schatten 
gedaan? Helaa:s! Helaa::.: \Vy 
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baden on~ in waAlde en men gaatreed 
zoo vet·, dat de een er op zint den ander 
te onderkruipen om hem zyne chatttn 
afhandig te maken. De wyngaard 
groeit zoo weelderig, dat men zich 
niet ontziet elkanderen onrechtvaardig 
te behandelen, en indien woe&ten wyn
gaard staan ook dieven, roovers, en 
moordenaar op en roekeloozen die 
met God en Godsdien ·t spott<:>n. Waar 
de Godsdienst wordt verzaakt, daar 
wordt ook de i;elofte van 16 Decem
ber fl.anw behartigd, en velen die 
hunno hnnd niut wildeu leenen aan 
onrechtvaardige bandelingen zyn 
evenwel iu de ·triltken gevangen go
worden, De een begint tegen den 
ander op te staan, ja zelfs tegen de 
wetten des lands, zoodat men moet 
uitt-oepen met Ps. 12 ver:t.en 1, :! en 3 : 

Behoud o Heer! wil ons te hulpe 
komen, 

Daar 't volk ontbreekt, dat liofd' 
en vreê betracht, 

De trouw bezwykt, en 't klein getal 
der vromen, 

Nog kleiner wol'dt in 't mensc:helyk 
geslacht. 

't Is al bedrog en valschheid wat zy 
spreken; 

De vleiet·y, ceu b-on van bitt're 
sm<trt, 

Glyd van de tong als vloeiend' olie
beken; 

Zy spt·eken niet dan met een dub
bd hart. 

De Heer, die ' t waar' van 't valsch ' 
kan onderscheiden. 

En ' men ·chen hart, hoe listig ook 
doorziet ; ' 

:::lny' sp~edig nf de lippen, die ons 
vlOten, 

De trot che tong, wier groohllraak 
elk verdriet. 

Eu Zie daar, God komt en . noeit 
den wy~gaard want de Heer wil Zyn 
volk met verlaten. Hy ~uoeit en 
zuivert totdat de bloote stok ovet·blyft 
en deze tot vernedering valt in ie 
oogen van andere landen. Eu dit 
doet God, opdat hy wederom goede 
vruchten moge dragen. 

En ziGt, al wederom i God Hand 
en Almacht duidelyk áchtbaar ook 
in deze geschicdeni:.. 

S. J. 1'. lün:~a; r:, 
· taat president. 
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