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Hoog EdelAcht !Jare lit'CI'Cil! 

Voor::illas e11 Led et~ van beide Volksrade·l! 

Ik sta hier he1len voor C, gchoor7atnt>nde aan 1le 
roepstem des volb, waarin ik ook meen de roep tem 
Gods te erkennen, om wederom het hestier Jps lands, 
in de kntcbt des Hcereu en 1 et buldend opzien tot 
Hem. te aanvaarden . .Ta, wa:tl'lijk, indien ik ter·n~ zie 
op den \veg door mij nJ•reJegd en door on1lenindin~ 
kennis hebbende aan Lijmt ono,·erkmnelijke moeilijk
he(fen aan deze ge\Yichtige betrekking verbonden. dan 
treed ik toe {tot deze zwaarwichticre roeping met de 
openhartige bclijdcni . dat ik uit mijzeiYen daartoe onbe
kwaam ben, maar mijn steun en ,·ertromu:n de Jes is 
die on hier op aarde gegeYen wm·dt, dat alle kradtt 
en hnlpe is van (~o'l in cien HemeL Die dit van !Jal'te 
erkent ztet uit tot den Heer onzen trouwen Yerl)(Jnds
Uod om lidtt. \\ij~heid. en goddelijke krarl1t. llij wil 
ons dit schenken uit Zijnen oneindicren rijkdom der 
crenadc. Ik vertrouw op di en Y crbond:s-Go<l ei ie ons zuo 
~i ebtbaar !Jcelt gelei<! op veledei wegen en ik aan ,·ac.nl 
dit ambt i11 de neeze (~ods. In alle opreehthC'id is het mijn 
innicrc becrcertc des h<.trtcn en zallJet crerlurig mÎJ·n crn::;tig n r l .. • 

streven zijP. om niets anders te beoogen dan ltet welzij u 
des volks <'11 dt• UP\'ordering Y:tn de belangen ch• .• Lutd:, 
reken in" ltoudt•mk llll t de bijzonder • outstnrulif.dtedell 
d •ze~ l~nd:-;. \\aar meuigrnaal zulk l'Cll ."ltdle Yoot'

uitgang te b speuren \nts. Jla~~· boYcnal zal ~~\. altoos 
mijn oog daar op ltouden, dat biJ de noodzakl•llJkC wr
andt•ringl'll, niet op l'enig >rlei wijze de onafbank ·lijkhcid 
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de:-- land~ in ge,·~1a1· gebracht \Vot·t.lt, dut niet t'L'JÜg recht 
z~tl "·orJen prijs gegeven, dat onze onafhankelijkheid 
zou kunnen ondermijnen, want ik zou een vloek op mij 
laden, indien onze onafhankelijkheid door mij geschonden 
\Yeril. daat· God ons zoo zichtbaar het>ft geleieL dat de 
blindste heiden, ltet mee. t ongdoovig schepsel moest 
erkennen, dat }wt Gods hand is ge\YPest, dw aan ons 
onze o11afbankelijkheid heeft geschonken. IloogEdAchth. 
lleeren, Yan C vertrouw ik als de Lichamen der \Vet
gevew!e ::\Iacht, d;tt gij mij zult steunen in deze mijne 
ittt:ichten <'ll dat door U\Ye wijshe1d, t;Ed.'s ernstig(' 
ht'langen in hC't land onzer inwoning, mij zulke mrwt
reg:elell zullen vcorstellcn, waardoor de helangen des 
lands in alle opzichten kunnen lJeyorderd worden, ja, 
dat gij de behoeften yan alle inwoners in consideratie 
zult nemen, doch dat gij ook met mij pal zult 5taan bij 
dat puut, lll. om geene voorrecbten op te geven, \Vaar
door nadeel aan onze onaflwnkelijkhcid zon berokkend 
\\·orden en dat gi.j met mij daarroor zult waken. 

JloogE<lelc Lellen van den Uitvoerenden Raad. 
J n de eerste plaats zeg ik U dank voor U we onder

steuning, die U 1nU bewezen hebt in den afgcloopen tijd, 
maar in de tweede plaaü; moet ik U hartelijk flank 
zeggen voor U\re trouw aan bet land onzer· inwoning 
en deszelfs onaflmnkcl\jkheid ben·ezen en gij nooit Uwe 
opinie voor een andere, zelfs niet Yoor de mijne, hebt 
verwisseld, Yoot·chtt p;ij bevonden ltad, dat dit meer ten 
voordeelc en tot bloei en welntart \vas yan ons land en 
I-tij daardoor steeds in eensgezindheid een besluit kondi 
w·men. lk !Joop dat gij wrder inde toekomst nog eYcrtzoo 
zult ~amen \n•rk<•Jt ('11 mij nog dezelfde ondNstcnning 
zttlt gc,·cn en bfm'n alles getronw zult zijn aan het land 
onzer in\\'oninp: en zijne onafhankelijkheid, en in die 
getromvheirl Zlllt hlijven voortgaan. 

Z !·~d. t'prak nu het Corps Diplomatiq uc toe als volgt: 
Diplomatieke en Consulaire YcrtegenwoM<ligers van 

ld huitenland! 
'l'ot 1· ook een kort woord . 
. \an r i~ lwt zeker bekend. uit mi.in afgdegden 

loopbaan, (bt ik het voor het grootste welzijn des lands 
adtt. om in tle beste ,·et·standlwuding te staalt met de 
Yerscltillcnde mogendheden en om steeds op elkaar-; 
h~langen acl1t te gevenen te voorlwrnen dat upde eene 
of andere wijze de Yerschil lende mogenelheden e 'nc 
wettige grie\·e tegen ons bestuur zonclen kunnen 
l\rijp:en. Op fk~~en weg l!o~p ik steeds voort te gaa11: 
dnt zal altoos llllJil streven ZIJn en daal'YOOl' Yertrouvv ik 
altijd V've zeer )!C\vaardeerde steun te mogen erlangen. 
Zoocloontie zal de band van vrien<h-chap 1muwer eu 
ttamYCJ' toegchaalcl worden tusschcn om; en cle andere 
mngcnd heclèn. 
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ZHEd. wenddc· zicll tlmn::; tnt rle hm~ers en sprak 
als volgt: 

Verleent mij we aandacht opdat gij mij goed 
JIJOogt Yerstaan. Burgers des Lands. ik IJeb gehoor ge
geven aan Uwe roep~tcm, die clooe Vwe keuze tot mij 
is gekomen. Als ik zoo vooe 1' sta en zoovelen zie die 
nwt mij gew·orsteld, geleden ·n gestreden hebben voor 
l1et land onzer mwoHing en de. zelfs ona!'hank •lijkheid, 
dan komt er ecne gl'hc ·Ie reek. van gedachten bij mij 
op. die tot het punt leiden om te lC'th!n np Gods werren. 
De tijd laat ons niet toe om ons bij al die we,crPn tl' 
bepalen, maar gij zult zelf dit• w 'f!'l'll in 11\\'<' Lier
innering kunnen terug roepen. >vegen 1lie getuigen van 
(] od s tron \\', die ons zoo mcJlÎglmta l ho \'PH hid•len 
<'ll dc·nken verlossing heeft gesellonk 'll •n g 'ZP

gend ltedt. Ons begin \vas met Gocl Cll in Zijn!' YI'L'CZt' 

toen " ·ij gcC'ne krachten l!aduen: llll't (iorl waren w~j 
<'Cnsg zind en <lnO<'l' <'lk:uuler 1•ens v:tn harte ('l\ wij 
deden krachticre dadCJl. 0, Yolk 1les Lands, mijn ver
langen is dat gij met uwe gedachte steeds moogt terua
l<.eeren naar Paardekraal, wa~r wij geen krad1t had1len. 
doe h alle hulp en kracht Y:lll den lleere wnrachtteu. 
\Vaar Volk en Yolksraad en ïtv. Raacl eendrachtig •n 
eensgezind \\'aren onckr elkander en waar lil'lilc "·oont 
gebiedt ~~e H~e:· Zijn zegen, cl_aar \roont Bij zelf. daar 
wordt ZIJn hCJl verkreg n en t le,·en tot in eeuwig
heid. 0, moge die gt>dachte ons leiden tot een~gezin<l
heid om al onzekrachten in te spannen om t weeur<.tcht 
rn de boozc geest <lie onder ons hecrscht, t' onder
drukken. lk zeg, hoozc ge<·~t. o:nrlat <lew ons g<•lci,l 
hrf'ft: ik sluit lli •mand 11it en la:Lt toch IIÏl'lll:utd lll\'1 
zijn Yingcr n:tar lkn andel' wijzt•n. Elk Cl'll :-tt·eke de11 
h:ll1d in zijn eigen boez •m en hij zal Yindc·n •lat ZP 

melaatsch i.. want wij hebben, hnewd de een tnet'l' dan 
rlr and1•r, Gods negencle geborl m·Ntreden: U ij zult 
gee11c YalscllL' getuigenis tegen tt\Yen na;tst • spreken. 
llijna \VUS het een schat \'OOr velen ge\\'or<len om ,·alsclt~• 
getuigen is te sprekPn, de t•ene broeder tegen den 
and •re. Laat elkeen oprecht \rezen op dezen dap: en 
ons geweten voor Gods aangezicht stellen. Gij \\'C •t, er 
zijn pcstHentii_>n onder men~chcnen dtercu tengc·rolge ma 
ons wccrstn·Yig leven. Geen ::;traf ()\'Cl' ()IJS l;mr\ komt uit 
ons land zelf ,·oort, nmar tcngevol~e onzer zonden. Een 
paa1· jaar geleJen .~l(·blwn wij de groot' ~n zware dr110~te 
~e:ûen. zoodat WIJ he~\lllllell uenanWCl te \\'OI'dt•n. De 
~prinkltanl'!l aten de lï·uiden dcg Yelds <'ll daal'!la kwa1~~en 
m· •t·~troomnl~L'Il. \Y:tardoor \'C•le van onz • brnt•d 'l'S h1Jl1:1 
van allc•s h l'uol'd Wl'rdL•Jt. La·tt ons !Ptten op W<lt <~od doet. 
Dit jttar zijn < r zwar' koortSL'll in Vl'i<' ::;tn•kL•n .~n.ZL'" 
lands uitgcb1 oken, dr pokken hehb •n hu11n1' wrsdnJ.ntn~ 
b
'remaakt w ·lke God ond '1' ous luul kunnen verbt'cHlcn. ' ' 
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ja. het is alsof God met Zijnen vinger bet ons wijst, 
zeggende: heden \Yanncer gij mijne stem me hoort. ver
hardt dan mre harten niet, maar laat u leiden. Broeuers 
en landgenooten, God is groot in barmhartigheid en 
oneindig in Z~jne genade, en Ili.i zegt tot ons, keert weer 
gi.i afkeeri~c kinderen en Jk zal uwe afkeering g nczen. 
1\lijn plan is, llroeders en landgenoot en. om een biddag uit 
te ::cl1rijven, en laat elkeen zich bU zichzelf bepalen, door 
zijn hand in eigen boezem te steken e>n zit:lt vernederen. 
opdat God door Zijne groote bannharti~heid d verdiend<' 
straffen van ons moge ai'ncmen en in bet midflcn van 
ons wonen, en waar Zijne liefde woont gebiedt Ilü zijnen 
zrgen, daar \Yoont Hij zelf en wordt Zijn heil verkregen. 

'fot u, nieuwe llurgcrs des lunch;, die u hebt laten 
naturalisePrcn. wensch ik een kort woorJ te spreken. 
Gij hebt zeker verstaan, tlat tle H 'er ons leert, dat 
niemand twee Iloeren dienen kan, \vallt hi.i zal den eonen 
aanbangen t•n den aud<'ren wracht<'n. lk vcrheng en 
Yerblijd mij, \YUnneer ik bemerk, dat het gansehelijk 
tnYC meenina is om met ons te \villen samenwerken. 
Zijt dan ook overtuigd. dat door mij als Hoofd van den 
Staat al het mog<'lijkc gedaan zal worden, om te trachten 
mve belangen te bevorderen. Gaat dan op rlien weg voort 
om met ons samen te werken en te arbeiden, en laat 
bet uw emstig streven z~jn om te zamen met ons één 
van ge\·oelen te worden, dan llcvordert gij niet alleen 
de belangen van dit land maar ook uw eigen belangen. 

Gij vreemdelingen onder ons, die niet begeert uw 
vaderland als 't ware af te danken en u hier te laten 
naturalisecren, doch als vreemclelinrren onder ons wilt 

•• •• • • t"> 
wonen, g~1 z~Jt mettemm welkom in ons midden zoulang 
gij de \\'etter: des lands gehoorzaamt. \V ij zullen 11 

onder~teunen m het maken van voor·decl, terwijl gij 
dezelfde aanspraak op de be~t:henniJF• der \Vet hebt 
als de andPre .~nwoners. .\1 zoU<lt gij dan eenmaal 
teruggekeer<l ZlJil naar uw Yaderland, dan znlll'Il \\'ij 
verblijd zijn wan neer gij in ons mHldcn ter~t rrkecrt. 
Laten ·wij zoo Ü' zamcn leYen dan zal de Ilee~e met 
ons allen zijn en gij znlt toenemen in \\·ehaat't rloot· 
den zegen des Ileeren. 

Na drie luide hoerah': Yervolg(l • ZHEd. 
EdelAchtbare Rechters en Staatsprocureur! Aan u 

is een ge,vichtige taak tocvertromnl, ja gij zijt als het 
ware de Ya~the1d van den Staat doo1· uw amllt. Doorn 
kan l1et vertrouwen in het land he\'e~ti"cl of upfirlwkt .. 1 t"> t"> 
"·orden en WIJ mogen ons ver teugen, wamteer Cl' buitenaf 
wet lof owr onze Reelttbank ge::;pruken \Yordt. Moocrt 
gij op den ingeslagen \Yeg voot·tgaan en moge h~t 
yerh·ou,>en in onze Het:htbank nooit geschokt \Vorde·L 
Laat deze leuze steeds uwe handelwijze kenmerken, dat 
gerechtigheid een volk Yerhoogt. 
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Dan tot u. andrre ambtenaren en officieren van den 
hoogsten aftot dl'll laaa ten toe die onrler instructies of 
monrlelingc ordei's staat, ook Yan t1 wc grtl'ou wheid 
hangt af een groot deel Y<lll cl en bloei. 'vel yaart en 
,·ooruitganr7 Yan ons lancl en 'iV<tnncer gij ijverig zijt 
in het volorengen van uwen plicht, clan ijvei·t O'jj uiei 
alleen ,·oor h t voorrleel, den bloei en de wel \'UHI:t va u 
l1ci ln,n<l maar ü(lk voor uw i gen belangen. Ik zeg Yoor 
uw.3igcn belangen, want mn dl' bcirle.\dübare Yolksraclen 
als \V ctgcvendc Macht van den hoogsten tot <len laagsten 
ambtenaar af, ze vormen als bet ware de machinerie vat 
den Staat en wanneer do dt •len van het radcnVl'rk all u 
in huuuc plaatsen loopt•n, dan is ~~~· Yoorspoecl en zeaen 
t(• wacht •n doch mocht so111s et•n rad tti(•t op ziju 
plaats zijn waar het behoort en past, dan is de ganscltc 
machüwri ook die Y<Ul den ,'taat, verhillrlt•rd samPn h• 
wrrkcn. Maar dan moet er ook met voorzichtigheid 
<'H niet mrt oproer of g<•welcl een andl'r ntd ingezet 
worden, want zoo'n lJandclwijz.e zou niet O\ereenkonwn 
met de be:chaaf<lc \\\•ttrn eu m t clen (1-L•cst van God~ 
woord en tlcn Christelijken loopbaan. \Vannecr het 
dan alzoo gaat naar \Vpt en O'CI'lchtip;hcirl en it•dcreen 
zich in zijn plaats berindt, dan is dr• Heer in het midrlen 
mn ons, en Ilij zal Zijm•n zc~mn nitgictrn owr het \'olk. 

Z[]Ed. richtte zich thans tot Je Eenvaarde gt•cste
lijke en Kerk lijke beambten. Evangeliedienaar' en 
opzi ncrs. Wanneer ik mijn oogen op P sla dan komt 
vr een dierbare tekst bij mij op uit dt• Heilige schrift. 
Iloe lieflijk zijn de voeten dergenen die \Wdc w•t·kon
diacn. Ja, gij zijt een steun va u onzen . taai in ltet 
voorgaan van ons \'Olk c·n in het l<•iden cnan op clc11 
wea del' waarheid. om liet steeds de \'reeze de Heer •n 
in het oog te doen honden. Zoo C wc arbeid emstig 
is en in der waarheirl oprecht. dan \\'Or<lt onze taak ver
licht en dan wonlt•n tt• zamc•n wn•enigd : <r Y reest God. 
eert dC'H Koning•). Yan onze zi,jrlc zal l1et alti.irl on._ 
streven zijn om l' Et•n\aat·rlen te eerbiedigen in r,..,. 
heerlijk werk, en om dt• kerk te hesehennen ,·oor zoover 
dat ons toekomt, n om ze te helpen opbeLmen voo!' 
zoover wij daartoe recht ltelllJen. maar ook op gt•encrlei 
wijze verder te gaan dan Gods'i\·oord on, YoorschrUft, 
m wij verwachten volgens uwe roeping Y<Ul u hetzelide 
Dan zal de Gee:t des I Ir' rPn daarop ru ten en ,,·anneer 
de Staat een birldag Ya ·tstPlt. tlan zal ik alle leel'<tt'Cn 
met hnnn • gcmcenten wrzoeken om ons allen te zamcn te 
verncd ren voor God, en 11 m te smeek en de W('] rcr
diende plagen van on al' te weren. allecu uit Zijne 
~l'ootc Barmhartigheid n rijkdom der Gl•Jla<le. 

Zich tot rl ~ jongelingen r·n jongt• d<wht~,;rs \ren
denrle, . prak ZIIEcl. als volgt: 

Lieve kinrler n! Gij zijt degenen op \\'ie C'w 
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. 'taatspre:;ident z~jn oogen zal gevestigd houden. Dr 
toekomstige Staat en Kerk zie ik als het ware in P. 
\Vanneer \üle bejaarde mcnschen gestorven zullen zijn, 
zult gij als het \\'are de Staat en Kerk zijn, en wan
neer gij afw~jkt ,.,.u de \Yaarheirl en oyergaat tot dwa
ling, dan verl•'idt gij het nageslacht. Het is mijn iu
nige beaecrte 1les harten om al mijne lmtchtcn in te 
spannen om l' op te leiden tot nuttige leden der nmat
~chappij. Ilr•t is een groot voot·t·echt [<lat de Staat 
Christelijk ondètwi,js begeert. Gij hebt een groot voor
recht mn het onderwijs in het land, en het is !liet 
alken ecnio·en die daardoor bevoorrecht moeten wor
den, maar bet is ons doel het onderwijs tnt allen i<' 
IJrl'ugrn. nm allen daarin te doen tleelen. lTWt' Regc<'
ring 'heeft reeds het beginsel van Cb ristel\i k ond0rwijs 
ill dt• \Vet neergelegd. hetgeen bewaard moge worden 
tut aan het nageslacht. Het is ook ee.n groot voorrecht 
<lat Twe \:V etgevcnLle :\[<~cht en Regeenng \Va ken voor 
de taal des Jan ct~: de taal die n we \'oorouclers doOl' 
~trijd en wot·steling lief gekregen hebben: de taal 
waarin U\\' Dijbel tot u komt, waarin gij uwen Dijbel 
leest. \Vanncer gij onverschillig wordt jegens uwe 
taal, dan zijt gij ook omerschillif! jegens mve voor
ouder.·, en eveneens jeacns uwen Bijbel en nader
hand ook jegens uwÈm gorlsd10nst. ja zelfs wordt 
gij clan omerscltillig jegens mvP. nationaliteit. Staat 
toch vast bij die taal. \V cl is het noodzakelijk 
ueemde talen te leeren en vooral de taal van hen waar 
gij veel mee omgaat, maar laat het u ~teerls eene bijtaal 
zi.in .. ·cemt bet ter hat'ü•, dat nwc Ülal, de taal des 
Bijbels. uwe hoofdt_aal zij. WanHeer p;ij afwijkt n on
verschillig wmdt jL•gen mreu Dij u el, jegens u wen Gods
dienst, jegens uwe voorouders, dan kan het gemakkelijk 
I!Cbrnren dat gi.i nw nageshcht ontrooft van rlen Bijbel 
die in de> taal u \YCl' voorotHlen; (Teschreven is. Laten wij 
niet te vergeefs op 11 bouwl'll dat gij mve taal liefhebt 
als c·ene taal die u dierbaar is .• Te 'mt ter harte wat ik 
n zeg en orercknkt dit gedul'il!. den Heen' biddende 
dat gij daarin getrouw JJWogt blijven, en het nageslacht 
zal er n dankhan t' voor zijn. 

i\a het eindif!en van drie hoerah's wendde ZHEd. 
zich tot ZEd. Gestr. rlen Commandant-Generaal in ut' 
volgende bewoordingen: 

.\]hoewel ik u aangesproken heb als een der lcrlen va11 
cl n "Citv. Baad en de officieren ''m den boogsten aftotden 
laag'teu toe hrb aanf!esprol'cn. kan ik niet nalaten T clan k 
tu zeggen Yoor rle on<lerstem1i ng <l e gij mij tot hic•rtoe 
hebt be"·ezen. )loogt gij getrouw blijYen aan tm·en plicht 
zoolan(T de Heer mv hwen ~paart om samen t1' werken 
tot bloei en wel\'aart wn Lanrl. en \'olk. 

Ik helJ crezecrcl. 
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