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V 0 0 R REDE. 

Helgeen in Plan ius, op tliUWI uan Patrimonium, door mij · 
op t 1 Jfaart 188.~ lol de leden der Tra11 V(1.a/.sdw Depuiatie 
werd g~7Jroken, LS in ondersdwirlcnc dagbladm kort weèrge
geven, en gaf in dien onvolkomen vorm a(llz een deel van de 
liberalistische pers aanstoot. 

Om de:en aanstool weg te nemen, en een iegelijk tot eenjui. t 
oordeel in slaat te stellen, besloot ik !zet toen gesprokene :oo 
getrouw mogelijk lUl mijn !leheugen weèr te gewz. 

ilfM kan illt :elf' :;ien, !toe weinig gegrond de tt'el teat luid
ruchtige op[Xl itie was. 

ne zinsnede uit het hier ter tetle verschijnend dagblad, 
waamaar np bl. 1 wordt veru•e:en, komt IJOor in De Am 'ter

dammer, Dagblad voor Nederland, van ~8 Februari, en luidt 
als volgt: 

, Doch u•aa1· de o! :oo lie{elijke en verdmagzauw ver
kondigers van onversdtillig u:elke orthodo.cie :ich vermeten 
rle hand naar den taatste11gel uit te strekken. daar 
voegt een ,onbe!ámpeltl en /;radttig grondll'etlelijk ver:et. 
Ver:et, met het woord, :oo 't ka11, en :oolang het kan, 
met de daad, wo het moet.·· 

Het artikel, waaruit dit is aangehaald. u:as onderteekend 
cloor den heer Mr. J. A. LEvi. 

apienti sat! 

• ·\IJs'l'ERll.\ 11 ~!) M(tal'l 1 I 
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Dr Voorzitter van Patrimo11i11m ·prak: .En nu geef ik 

het woon! aan den Fec. tre!lcnam· voor het houd én der Fee~lrede ... 
Met teru<Yslag op dit zeg(J'en nu beaon Dr. Kuyper aldu · : 

J.. Teen, niet een feestrede i het Hoo(J'geachte ~Iatmen, die 

n it het verre 7.uiden tot on · kw aamt, <Yeen fee. trede, mannen

broeden> en l>Chare van vrouwen, waarmeê ik in dit fee ·telijk 

oouenblik tot u kom. De deftigPr toon eener rede toch ware 

te .-tatig een kleed voor de uiting van on<Yedwoncren vreugde, 

cl i • hier den toon moet aangeven. 

Een feestrede niet, maar een óngektm.-teld woord uit het. 

hart tot het hart, om vorm te I enen aan wat hier in 

aller hart omgaat. Er leeft iet in die breede :char •, in dit' 

:-;aämgestroomde menigte. Yoor u, Helden van Tran. vaal klopt 

t•r iet. in die harten. En nn eindelijk het hentriijk oo renblik 

kwam, dat Patrimoni1111t n in zijn midden ziet nu vennenig

vulrligen zich de gedachten, nu verdiepen zich de aandot•ningeu, 

en dat rre ook een redPnaar vroe<Yt mannen-broeder.·. het 

was uit den drang rlie vanzelf opwaakte, om aan die vollteicl 

UPs harten uiting te g •ven in het ' oord. 

Uw tolk te zijn, ziedaar dan ook de hoog. te e rzucht, die ik 

rlPzen avond ken. Onder woorrlen te breneten wat in u om

gaat. Uit te .-prekl•n wat zich in uw gemoeu verdringt. 

\Vant, wa:u·onl hPt vt>rht>t>lcl. in 1len krin~ van Patriulullilllll 



leeft nog iets anders voor u, Transvalers, in de harten, dan in 

den breeden kring daarbuiten. Ons preekt het hart van nog 

intiemer banden met u. Wat allen voor u gevoelen, gevoelen 

ook wij, maar in onzen kring beweegt zich nog iets hoogers, 

iet heiligen>, dat niet elders uitkwam, maar hier aan het 
woord mag komen. 

o, Mannen onzer liefde, met al ons volk z~jn ook wij u tege

moet gesneld, toen de eeretrein u uit de Residentie herwaarts 

bracht, en we waren er bij met onze per ~nen en er b~j 
met ons ha~t, toen aan het Centraal-station van Am terdam 

duizenden zich verdrongen, om u met een luid hoerah ons 

hartelijk wr.lkom in N eêrlands hoofdstad toe te roepen. ' 

Neen, we scheiden ons niet van ons volk af. \Ve hebben het 

beseft, we stemmen het toe we dingen .er niet op af, dat niet 

de geloofsband, maar het trekken van het nationale bloed hier 

zelfs den eer ten toon aangeeft. 

Niet ·het geloof, lilaar het nationaal be:ef staat hij uw komst 

hier te lande op den voorgrond. Zeiven hebhen we dat tijdens 

uw worsteling op Langnek en Amajuba het sterkst gevoeld. 

Want immers, toen gij daar om zegepraal gebeden hebt, baden 

de Engelsche kr!jgereu ook. We wisten het dat ook in de En

gel che bataljons bidder: wan•n. Banden de. geloof:-; verhinden 

on aan onze Engelsche broeder· even :terk al aan onze broeder· 

in Tran ·vaal. Radde du alleen de geloof gemeen:chap, de ge

loofsmeenschap allereer t, geilproken, zoo hadde er (J'een reden 

tot voorkeur bestaan, en r.ou onze . ympathie even sterk voor 

Engelands krijger al voor de helden van den 'pitskop heb
ben ge proken. 

Onbedrieglijk kon het dus daaraan herkend en bekend, dat niet 
het geloof, maar het nationaal be ·ef hier het machtig t op den 

voorgrond treedt. Ik zeg dit niet, alsof het .-trijd vormde; want 

het is immer· onze God, die ook de plaatse van een i •(lers 

woning bepaald heeft; maar Olll wel te doen uitkomen, op 

welk terrein ook onze "Cel>tdrift het eerst vuur h •eft gevat. 
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Doch, waar ik dit volmondig erken, voeg ik er toch ook bij 

dat waar de band des "O'eloof: " bij den band de "bloeds" bij
komt, waar die twee aamgaan, en de een den ander nog hechter 
noert, dat dáár de O'eestdrift, het warm enthou ia me vanzelf 

tot zijn hoog'te uiting komt, en dát nu i het, wat aan uw 

kom t in Patrimonium een zoo eigenaardiO', een nog hooger, 
een nog teederder karakter leent. 

Ook wij voelen even diep al wie buiten zijn het trekken 
van den band der nationale gemeenschap, maar bovendien 
voelen we den band der {leloo(sgemeen cbap er nog bij. 

En daarom hebben we u, toen ge hier in het land kwaamt, 
niet opgeëi cht voor omen krinO'. We weten dat onze kring 

leehts een be cheiden plaat·· in on volk geheel inneemt, en 
aan heel dat volk kwaamt ge toe. Maar de,niettemin hebben 

we ook op on:e ure g rekend, die lau()' verbeide ure, waarop 
we de mannen van hetzelfde bloed, ook in de gemeen.'cbap 
de>l geloo(s al broeder zonden kunnen ooejuichen, en zie, die 

ure brak thans aan, en het is de vervulling dier hope, die 

juist aan dit aamz!jn in Patrimoninm een geheel eigenaardig 
karakter leent. 

Immers, ge bevindt u than., Edele Mannen, die oot ons 
kwaamt, ge bevindt u than. in een kriug van dat eenvoudi
ger Chri ·tenvolk, dat voor mij nog ·teed de kern van elke natie 

is, en waarvan ik ook voor mtju eigen vaderland de weêrop
leving voor de ooekom. venvacht. Niet al of ik de boogere 

standen der maatschappij lager zou schatten. Integendeel, ze 

nemen de hun van God toebe:chikte hoogere plaats van rechts
wege in. Maar de hoogere tanden geraken door inge patmen 
geeste. arbeid telken uitgeput, en dan i: het niet uit hun midden, 
maar jui 't uit de kleine burgerkla · e, dat het nieuwe bloed 

op moet komen, om dan voorû ook in de hoogere tanden een 
nieuwe en hoogere levensuiting te voorschijn te roepen. 

Vooral in dagen van v rfiau wing ligt dus in het volk dat 
gt> hier voor n ziet, 11• pit ·n kern der natie, eu omdat ik 
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zelf een kinJ van <lat volk ben, en met rlat volk nn deze 

vijftien jaren <Teleden en gestrerlen heb, daarom clor. t ik het 

aan, om als zijn tolk voor n op te treden, en n te zeggen 

wat in zijn hart voor u leeft. 

\Vant, ja, waarlijk in het hart van die mannen r.n \TOn

wen leeft nog iets anclers voor u, clan bewondering voor nw 

groote daden en eerebegroeting voor uw per"onen als aan ons 

eigen volk verwant. Hier toch, Broeders, zit ge in het midden van 

een schare, clie toen gij niet van ze wist en van allen vt>r

laten op den Spitskop u bedreigel zaagt, mt>t en voor n clen IlPPrr 

hunnen Gocl hebben aangeloopen, in den gebede mrt n om nw 

zegepraal <Tewor:steld hebben. en toen die hede verhoorcl wier(l. 

den God van uwe en onze vaderen uit het diepst der ziP! 

hebben gedankt. 

o, Zoo rlikw!jls het in die dagen angstig \'Oor u stond, hebben 

deze mannen en vrouwen, clien ang:<t met en VOO/' u in het 

eigen hart voelen trillen, en hebben voor n neêrgeknield. om 

hrt dreigend gevaar van u af te wenden. En als er dan 

na een bangen clag eindelijk een mare van overwinning kwam, 

dan hebben diezelfde mannen en vrouwen het niet in kunnen 

houden, maar bij hun avond- en morgengebeden clen lleere groot

gemaakt voor zijn trouw aan tt betoond. 

Htm geestdrift voor uw zaak kende, jui. tomdat ze geheiligd 

was, geen grenzen ; uw namen leefden op aller lippen ; ge waart 

groot in hun oogen geworclen; en als men hnu toeu hacl kunnrn 

aanzeggen: "1 T og drie jaren, en eer ge . ·terft zult g<' (lie mannen 

in uw eigen midden zien en hun tle hand kumwn !lrnkken, · o, 

ze waren de werelJ te rijk geweest, en ze zondPn g<'lllPeucl 

hebben dat ze clroomtlen. 

En vraagt ge. waarom dan toch deze gee.-tclrift zoo nitlmndig, 

dit enthou.'ia. me zoo overwarm, tlit nwclt>levPn met u zoo 

overtPerler en innig was, laat mij dan t>PII zwakkP poging wagt•n, 

orn u dit. te verklaren. 



Van wat in rlat altoos gedenkwaardig jaar op de pas en van den 

Drakeuberg door 11 en met u i· ge ·chied, ir het lang en hreed >er

haal tot ons gekomen, want Lion Cachet heeft op mee -terlijke '~ijze 

in zijn Worslelsh·ljd rler Transvalers on: uw vre .· en hope. uw 

lijden en juichen "eteekend. Maar laat mij u dan ook een 

JUOO'en verhalen, wat in die da(J'en van :pannin" om uwent

wil hier te lande en hier in onzen kring voorviel. 

" Heeds voorlang wa · het "erncht tot ons gekomen van de 

li~t eu het geweld, dat zich tegen uw Republiek keerde cu 

uwen vrijen staat met onder<ran r bedreigde. Toch hoopten we 

nog . teeds, vooral toen de oppo. itie in Eng >land veld won. 

rlat de noodlottige ::;la•r :tou worrlen afgewend. Aaar het mocht 

niet zoo zijn ! hepstone trok uw grenzen over. en toen ein

delijk de droeve tijdin(, ll)Ver annexatie tot on:- kwam, heeft 

oprechte d.roefhein om uwentwil on had vervuld. He wa. 

of er een ·choone (lag voor ons eigen land wa · ondergegaan, 

een luchter der nationale eere wierd uitgebluscht. 

/'laar toen hebt gij ope~1.. dat gevoel van beklemdheid weêr 

van ons genomen. 'Vant hoor, daar kwam het bericht van uw 

kloeken 0pstaud tot on.'. geen opstand van muiterij of revolu

tionair verzet, maar van een op tand als on· eigen volk tot 
tweemaal toe op.. het bla(l zijner eig~1 hi. t01·ie heeft opge· 

teekenrl. En toen bij llronkersprnit het eer':'te bloed in dien 

heiligen op ·tand gevloeid had, was het on.· te moede, al: leef

den de dagen van on.· rigen rechtmatig verzet tegen de Filip ·en 
/ l ~ eer"t,, en toen tegen < ~ apoleons. weêr op. 

o, Ha1lt ge on.· toen een:-; van na hij kunnen he ·piet! en, ,.. 
hot• we van die nre af met 11 meêgeleefd en met n ge-

lerlPn en "ejuheld hehhen. Man. vrouw en kind vroeg maar alklUs 

hoc• het in Transmal ging. Wie van zijn tlahttaak hui ·waart: 

keenle, keek zijn omgeving red aan, om in hun oog te lezen of 

t•r goe•le tjjtling was. Eu ware1• de Engel. che telegrammen 

dan on~nnstil!, tlan heefdt• er iet: in ons, of meldden ze uw 

~lorit•, <lau leef(le h •t harte in on· op. Welkome boden op 
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straat zelfs waren ons die kleine .loodjes, die hun ,extrat!jding" 
rondventten, dan v6~1, als het eens een extra goede tijding 
was, zooals ge er ons van Langnek en Amajuba zoo vele zondt. 

En wilt ge sterker nog, o, laat mij u een oogenblik dan ver
plaat en mogen op de groote meeting in Artis, waar letterlijk 
duizenden uit alle rangen en tanden waren aamgevloeid, om 

-de vraag te stellen, wat voor Tran. vaal kon worden gedaan. 
Wat werd er toen met vuur en kloekheid ge pro ken. Wat 
luisterden allen met ingespannen adem, toen Lion Cachet, al 
uw tolk optredend, ons in korte, snijdende trekken uw roem en 
uweere meldde. Ja, l~n oogenblik bereikte de gee tdrift zelfs zulk 
een hitteptmt, dat reeds onvoorzichtige dingen tegen Engeland 
werden uitge proken, en het tot nog droever woorden zou ge
komen zijn, indien beradener mannen den overmaticren ijver niet 
hadden getemperd! Bijna luidkeels werd reed oorlog met 
Engeland geëischt. En waar dit reeds in publieke meeting 
voorviel, wat zal ik u daar verhalen van de plannen, die in het · 
verborgen werden ge meed. Hoe men reed van ympathie voor 
die Ieren hoorde gewagen ; van een bataljon vrijwilliger , dat 
naar Transvaal wou; van kaperschepen, die men onder Transvaal-
che vlag zou willen uitru ten. o, De taal van het enthou
iasme werd al stouter, en, had uw wor teling nog langer ge

duurd, wie weet of ze niet bedenkelijk voor een bevriende 
mogendheid, bedenkelijk voor onze eigen nationale politiek zou 
geworden z:ijn. I 

öf wilt ge het ·terkste bewijs nog dat ik u geven 
kan voor het ongeëvenaarde van de gee tdrift en de bezieling, 
die uw heldendaden in ons wi ten te ontvonken, laat mij dit 
er dan nog bijvoegen , Mannen, onze liefde zoo waard! naar 
ge weet, zijn wij Nederlanders nog altoo in oorlog op de kl1st 
van Sumatra gewikkeld, in het oude rijk der Atjehneezen. Welnu, 
daar is na aanvankelijke nederlaag ook door onze eigen troe
pen onder het Holland che vaandel een dutterende overwin
ning bevochten, toen na dapperen tegen:stand eindelijk, einde-
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lijk dan toch, Atjeh hoofdsterkte, de oude Kraton van zijn 
ultan viel. En nu, toen van die overwinninO' de mare tot 

ons kwam, i · on· volk in zijn breede ma ·. a onver~chillig 
gebleven; het heeft het O'erucht cler overwinning aan<reboord zon

der er warm over te worden; en het heeft zijn dagwerk weêr 

opgevat zonder een oogenhlik over de innemil1~' van den Kra
ton te juichen. Jn de hoofd tad ja, heeft de Mini ter van Ko-· 

loniën destijds geïllumineerd. en zijn enkele vh10'gen uit re-
token, maar noch in onze hoofd tad, noch in onze landpro

vinciën, is de ·tijd · iets van O'ee t(lrift be. peurd. En zie, ter

wijl nu de zeO'epraal van onze eigen troepen ons flegmatieke 

volk koel en on ver ·chilliO' liet, en er op het gerucht van onze 

eigen overwinnin(J' nauwlijk een juichtoon vernomen wierd, i· 

datzelfde koele volk in het uitbundicr~t enthonsia:me lo. O'e

hroken, toen het epo · van Am(\juha on· in de om·en klonk en 

on: van pit kop werd verhaald. 

En herhaalt ge nn de vraa<r, boe dit raadt>elachtiO' ver chijn

I·Wl te verklaren? Of het dan was dat ualjver Oil Engeland, onze. 

oude concurrent op cle groott• wateren , on:' uit leedvermaak 
vreugde chonk om hün teO'en. poeden. o. Dan ontken ik niet, 

dat er mi · ·chieu no r ePn kleine vonk van jaloerschheid op den Brit 

opgloonle in on· volksbewn.·tzijn. Een concurrent van noe r 

than · hijna al. alleenheer~cl1er den . cepter te zien Yoeren, i: 

voor wie vroeger te<'~'en Engeland opwooO', altoo · hanl. .Maar 

toch ,Enaeland leed mier nederlaO' n, die on' noch tau: volJ!omen 

onaandoenlijk lieten. Neen, uit boozen naijver sproot Oll.l.C 

volk'ljubel l!:et. 
En ook niet laO' het aan den Boerennaam, die aan den 

otulen Geuzennaam hrrimwnlc. ·want wel h •bt gü, al de· 

Geu:cn vanontls, ~><'n naam u uit minachtincr naar lwt h ofd 

~eworp •u, met ec•rt> opgenomen, Pn in t'Pre gehotlil •n. ~laar 

toC'h ook rle rlemocrati ·che hartdocht dre f in dezen jub l uit>t 

boven. Alle ran<ren der maat ·chappij elPden meê. 
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een, dat wondere enthou iasme had een andere oorzaak. 
Gij weet het zelf nog wel uit onze gemeenschappelijke 

historie, HOORJJeachte Mannen wij, zonen van het Geuzen
geelacht zijn van zeer goeden huize. chter ons ligt een 

glorierijk tijdperk, waarin e ver bo en onze krachten invloed 
op Europa, op heel het lot der wereld uitoefenden. Onder de 
groote mogendheden een meêtellend, heeft het toenmaals even 
kleine ederland daden bestaan, die alle volk verbaud hebben. 
Dat ,.,, heldentijdperk. Het tijdvak van 0111 hoogge

spannen volksleven, waarin wij ook op onze erve onderen 

~ouwd hebben, waarvan de heugenis nóg ons belielt en 
verheft. 

Maar sinds taande die glorie en ging die vér ~ende in-
lQed eg. Bij het ederland der 17de eeuw vergeleken, 

IOilk ons tegen oordig olksbeafiaan schier tot onbeduidend
heid in. ie vraagt thans nog in Europa abinetten naar 

6nze genegenheden wie rekent nog met 6Dze gunst P 
& nu is hard voor ons nationaal beeef. ie betere 

dagen heeft gekend en tot minder verviel, gaat gebukt onder 

een drakbnd gevoel Yan teleurstelling. Er is een t: k:ruse 
~liug tnachen zUlk een verleden en Zlilk een heden. 

beklemmends, als van een adellij e familie 
goeded huize, die nog t.eert op den roem en de eer an een 

heldliaftig TOOrge8lacht en op haar blazoen nog bogen kan, 
maar · IIChra1er • b moest aauitten en hare plaats 
in de .. tot 'beaeheidener p zag herleid. 

En cW geTOel emdheicl nu hij ons 
levendig gehouden. ii sin erwead door den roem ouer 
---. ant, o, o ~ MD historie · zoo bitt.erend. 

waar wfi omen eigen roem nog vergeten konden zijn de 
PreiCOla ea immers uit merika tot on gekomen, om uit 

acludkamv cW historisch bpitaal op te delven, 
len voor h oog ftl1 ", __ 

met begrijpen hoe we met m 
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hi ·torie achter on~ en toch in zoo onheduidenden toe11tanrl 

levend, om den wen eh, rle bede in on voelden opkomen: 

o, Keerden die . choone dagen voor ons Holland een. terug! 

En waar dat nu niet kon. waar veeleer Europa ·teed. min

der zich bekreunt over onze wen. eh en, en wij than: ·!echt: 

volgen kunnen, waar anderen voorgaan, erevoelt ge niet hoe het 

daar ons vaderlandsch hart verkwikken, ja, in crloed zetten moe t. 

toen we opeenR weêr l1eel Europa in hewonderin•.,. zacren opcreto

gen over wat een volk van 1T ederlaml·chen oor prong he taan harl, 

ja, dat de geestdrift geen trucrel meer kende, toen de oude 

driekleur onzer vaderen de vreemde vlag weêr overwon. 

Och, eens had Bilderdijk al · ef.'n ·tervend profeet zoo over

schoon gezoncren van terugkeer van onzen alouden roem, toen 

het heette: , 
Holland "roeit weêr, 

H~lland blo->it weêr, 

HÓlland naam wordt weêr ret 'ld. 
I 

Holland, uit het ·tof verrezen, 

Zal weêr 't ohde Holland wezeu 

Stervend heb ik 't u gemeld. 

En toen de anscuwtten V rjaacrd wierden en Napoleon vlood 

en bij \V aterloo ook ome troepen overwonnen toen ja, hoopte 

een nocrenblik Holland st demaagd, dat die profetie in ver

vulling •ring. Maar, helaa:. :-!echt: een bittere illu .. sie volgde. 

E'll strak~ weêr als land ge. ïnal!lreld. •rin onze becluideni · voor 

Europa'· evenwicht alr:..: weêr teloor en wilde men, dat we h •t 
hoofd zouden buigen onder het verdikt, dat we creï ·oleerd 

stonden als de Chine •zen nm Europa. o. Daarom klonk het zoo 

tt•lken. · uit rlr wonde van ons vaclerlandsch hm-t: Zon •r clan 

nooit wrêr hope da<ren ! 
En zie, to n daar nu op • n.. !lP mar • tot on· kwam v n 

Pen jon er. nieuw T eclerlmul dat op Afrika·,. Zniderkust het 

hoofd had op•tebo~ten ; lwt tentebt van een volk m t de 1 ude 



taal ; van ons eigen bloed; en dat met nieuwe kracht bezield 
en door jeugdig vuur aangegrepen, de wereld door zijn e -
ploiten verbaasde, ~n ja hebben we in ~ on eigen voor
geslacht begroet, toen wierdt ge 008 een stuk onzer eiti'en 
historie, en gû zijt het, kloeke mannen, die in uw breed
geschouderde figuur, 008 niet vertellen maar toonen komt, 
hoé" en wfe de Geuzen van Brieles veste, hdé en wie de 
Marnixen en Van der Werven een qjn.. _gew 

eer nog komt hierbij. 
ij ook, althans in den kring van Palrimonium, zijn Cal

vinisten. 
En wat nu een Calvinist meest van anderen onderscheidt ? 

Zeg zelf, i het niet dit, dat een Calvinist, meer en dieper 
dat iemand anders, zelf voor Mt recht tH.UI u'jn God heeft 
leeren buigen en daardoor snijdender rechllbae{ in zich wer
ken voelt. W.at deed de Calvinist in die ure, toen God hem 
omzette ? Wat anders dan hoog de majesteit van het recht 
zijns Gods houden ; inzien en bekennen dat hij zelf voor dat 
recht hezwül:en moest ; en nu met nimmer eindigenden dank 
de verzoening in Cfuisto aanvaarden, die hem leven ehonk 
en toch dat :recht van zijn God oog ehonden liet. Vandaar 
dat met name de Calvinisten steeds onverwinlijk het hts
besef in de borst oeiden spreken. En toen ook gij nu, Kan
nen-broeders, me\. het Zandrivier-tractaat in de hand, het ge
~ door Europa liet gaan, dat Engeland uw recht verkort, 
uw wettig recht geaehonden en u tradut erscheurd had, 
toen ja, heeft diep ook uit onze bont het rechtabeeef nar 
onzen God gebeden, of Hij, de Reehter dtr g&D~Che aarde, u 
recht wreken, en uw deugdeijjk recht handhaven mocht. 

Voeg er dit nog bij. Ons Christenvolk hier te lande leeft 
nog altoos bij zijn Bijlel en bij zijn sehoone ~ En 
ZIOilder die beide llU ook maar een oogenblik op één ljjn te 
willen stellen, hadden wij, badcleu onze kinderen toch uit belde 
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de heugenis opgevangen, van een klein volk dat door een 
machtig volk erdrokt wierd, en toen, in de ure des gevaars, als 
door een wonder, door een mysterie van Gods mogendheden 
wierd verlost. Zoo lazen we het van Israël toen het uittoog 
van Egyptes kusten, en de Farao van Egypte het nazette, en 
God Almachtig bij de Schelfzee Farao deed onderpan en aan 
Israël de overwinning schonk. En zoo ook hadden e van on 
eigen volk gelezen, hoe het eens door het machtig panje aange
vallen en schier overweldigd, toch door ongekende mogendheid tot 
een machtig, onweêrstaanbaar, doeltreffend verzet bekwaamd wierd, 
en bij Briele en waar niet? den ingedrongen panjaàrd overwon. 
Welnu, in dat alles bleef altoos het mgll6ris ons een raadsel. 

e zagen het wel en geloofden het· wel, maar het ons 
toch niet verklaard. Maar zie, toen we nn van u hoorden, 

annen van Transvaal, hoe ook gij als klein groepje in zoo 
grOOt een land door het machtig Albion onder de knie aart 
neêrgeworpen, en toch opetondt, en oy den pitakop een ganach 
onneembare positie, bijna zonder dooden, ipnumt, toen ont
vingen e die verklaring, en hebt gij ons in u verl088Ïng 
1 van ~Is vrijmaking en an de vrijvechting enzer eigen 
vaderen doen aanschouwen. Ja, zoo sterk sprak in die dagen 
d machtige indruk, dat in uw redding Gods vinger viel op 
te merken, dat we met mannen die anders van God niet meer 
weten wilden, eêr over God Almachtig spreken konden, en 
er soms weêr gedachten des geloofi vernomen werden van 
lippen, die er alle geloof hadden beipot. 

En waarom we dit in een ure als deze nu zoo luide voor 
u uitapreken? Of dan bedoelen, u daarmede een Q rdre-
vene eere te bieden? 

een, dat in het allerminste ni e: Geen 
menach ftl'&fgoden! All voor God htig allt eer. 

Ja, el erre van in de~e dagen an opwindiag u door onge-
oorloofde hulde de ziel te llen lappen, heeft meer dan een 
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onder ons voor u gebeden, dat toch zoo bovenmatige hulde u 

niet verbijsteren, zoo r!ik ontstoken wierook u niet bedwelmen 

mocht. En het was ons stoffe van dank, toen we ook te mid

den van zooveel toejuiching u altoos even eenvoudig vouden, 

zeiven geen eere nemende, maar alle eere eischende voor uw 

God. 

Neen, dat wij aan dit gevoel dat ons bezielt zoo luide 

lucht gaven, het was meer om on zeiven dan om u, of liever 

nog, om u te zeggen, wat zoeten troost uw heer4jk optreden 

on te midden onzer eigen nationale toestanden ge chonken had. 

Och, immers ge hoordet het ook wel in uw verre landen, 

en in on eigen midden kwam de reuke er van wel reeds t0t 

u, hoeveel er op deze erve aan on. onvermengd geluk schort 

en aan onze onverdeelde vreugde hapert. Er hangt over ons 

volksbestaan een donkere wolk, daardoor vooral dat wii zoo 

missen, wat uw kracht uitmaakt, een ongedeeld volksbesef. 

Helaa , wij zijn niet één. Diep veeleer snijdt de cheur der partij

schappen door den bodem van ons volksleven, en om des beginsels 

wille staat de ééne zoon van hetzelfde vaderland schmp en vaak 

maar al te ·cheTp, tegen het andere volk ·kind over. En ge 

merktet het ook wel, niet alleen clat zij, die .Jezu ·voorbijgaan, 

principieel zich kanten tegen hen die dien Éénigen Naam nog 

liefhebben, maa1· ook onder hen die den Éénen Chri tu: 

belijden, i· de tegen ·telling som schier even scherp geteekend. 

Men kan geen kwartier geven, en uit plichtsbesef staan de zonen 

van éénzelfde vaderland en de zonen van éénzelfde belijdeni · 

tegenover elkander in het geweer. En waarom ik daar uu 

over klaag? Of ik dien strijd dan plot.·eling zou w1llen opheffen 

en alle plooien glad tr!jken :> o, Voorwaar niet, Mannen-broeders, 

want waar de tegenstelling der be<ri.n elen eenmaal i· uitge

sproken, daar moet de ·trijd aanvaard, daar mag hii niet ont

weken. daar ware terugdeinzen uit zucht naar valsehen vrede 

laf. Maar al cijfer ik dus het nooclwendigP van zulk een strijd 

ook te midden onzer feestvretwde niet weg, toch mag hij, die 
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voor u imlll81'8 
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Yan ons werelddeel. Wie zou dan voor ons opkomen, als, wie 
weet, ook voor onze erve vroeg of laat de ure van gevaar 
sloeg, dat een andere Shepstone ook ónze grenzen overtrok en 
ook bij ons het toelei op annexatie? Zullen dan onze Ooster
grenzen even veilige liniën van verweer blijken als uw berg
rug van Langnek tot Majuba ? Helaas, onze grenzen liggen 
veel meer bloot. Wij hebben geen Spitskop. Voor overmacht 
kan ten leste de beste bezwijken. En zoo zou de ure wel eens 
kunnen naderen, dat ten derden male, al in Spanjes en Na
poleon. dagen, ons vaderland onderging. Welnu, in die ure 
zoudt gij ons troosten. Want dit zeg ik u, werden we ooit 
van Duitsche zijde reddeloos overweldigd, dan zou er hier 
altoos nog een kern, en stellig niet de minst nationale kern, 
worden gevonden, die liever dan onder Duitsche overheirsching 
den nek te kronnuen, de zee overstak en uitweek naar TransvaaL 

Ja, zelfs in nog engeren zin zoudt ge aan ons Christelijk 
volksdeel hope kunnen bieden. Ook binnen onze grenzen toch 
moeten wij, belijders van den Heere Jezus Christus, soms harde 
bedreigingen verduren. De bovendrijvende coterie gunt ons 
ons recht niet, zoekt op alle manieren onzen invloed tegen te 
gaan, en nu we dan eindelijk, na Lange in!!pauning en door 
moedige worsteling, toch het hoofd weêr wisten op te heffen, 
nu dreigt men ons reeds, van desnood met geweld dien in
vloed te zullen breken. o, Zoudt ge het gelooven, dat nog 
dezer dagen in een hier verschijnend clagblafl ons de bedrei
ging naar het hoofd werd geworpen: .Indien we u dan den 
mond niet langer met woorden kunnen ::moeren, dan zullen 
we de. noods voort chrijden lot de daad." Wie weet hoe hoog 
die spanning der gemoederen no()' klin1men, tot welke toe
standen het in ons midden nog komen kan? Het zou voor 
ons vrijgeboren Christenhart en voor de toekomst onzer kin
deren hier ten leste wel eens onhoudbaar kunnen worden. 
Maar ook dan geen nood! Immer waar men ons hier flan 
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niet meer al vrije mannen duldde, kondt gij on een toe
vluchtsoord en een plaats der ru te bieden. Maakt men het 
hier on Chri tenvolk ondraaglijk, dan gaat de kern van dat 
Christenvolk de zee over naar Tran vaal ! 

.En vraagt ge ten slotte, of de tamelijk kra t' tegen telling 
tusschen uw choone jeugd en het som beklemmende van on
zen toe tand, on onder ederlanders dan niet tot jaloer ch
heid verwekt, - laat mij ook daarop u dan even openhartig 
mogen antwoorden. 

Diep genoeg ging de sympathie voor onze tamgenooten in 
Zuid-Afrika nog niet, want dan zou ze tot scJ,uJ.àbeaef hebben 
geleid over het droeve feit dat wij bet waren, die u een de 
Van der oot al onderdrukker gezonden hebben, en u, 
die toch van onzen eigenen bloede waart, aan Engelands 
overheersching overlieten. En van zulk een chuldbesef nu is 
bijna nog geen spoor in het nationale he ef aanwezig. Veeleer 
heersebt omtrent de Koloniën die on. nog door Engeland ge
laten zijn, tot zelf: omtrent Java nog zoo ongerechtvaardigde 
onverschilligheid, dat on volk in zijn breedere rangen 
nauwlijk weet, wat er op Java of in Guyana gebeurt. 

Maar ook al raakt on1.e ympathie onze consciëntie nog niet, 
toch i onze gee tdrift ook niet onedel. 

een, al i het dat we zelf in het oude ederland ons thans 
tot het spelen van een minder heteekenende rol dan in vroe
ger tijden gedoenul zien, toch kunnen we zonder ged ongenheid 
en zonder u1jd, on o, zoo hartelijk verheugen in de grootseher 
roeping die thans voor u is weggelegd. Ja, mocht ik, ik zon de 
gewaarwordingen, die zich than in ons verdringe~ haast 
wel vergelijken willen bij de gewaarwordingen van wie op 
zijn gouden bruiloft kinderen en kleinkinderen, die van 
zeer goeden naam zijn geworden, uit verre landen tot zich 
zag komen. 

Op zulk een gouden bruiloft weet de jubilari het maar al 
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te goed, dat de ure om een wijdklinkende roeping op de pu
bleke markt te vervullen, voor hem voorbij is, en dat thans 
aan een jonger geslacht het terrein moet vrijgelaten, om de 
wereld te verbazen door zijn moeelsbetoon en energie. 

Welnu, eenigszin in die verhouding zagen w~j ook u, jonge 
stam uit oud-Hollandsehen bloede, tot ons overkomen. Uw 
faam wordt thans Je wereld rondgedragen, waar het geroep van 

onze aloude grootheid bijna wegstierf. Eens, we weten het, 
hebben ook wij den tijd gehad, dat in heel Europa schier van 

niet anders dan van onze exploiten gesproken werd. En thans 
heeft dat uit. Thans ziju wij tot stiller leven ingegaan. Maar 
juist daarom kunnen we het zoo best aanzien, dat thans de 
beurt aan u, jonger loot uit den ouden stam, is gekomen, 
en dat van u thans een naam uitging als de onze eens was. 

o, Mannen der toekom t, laat mij dan al op een bruiloft. -
fee t ook tot u in naam dezer schare mogen komen, met een 
dubbele bede, een wensch voor uw toekomst en een geschenk 
ter geclachtenisse. 

Die bede zij, dat ge toch ook voortaan niet af moogt laten 
van uw Nederlandsclt, vooral niet van uw Chrislelijk 
karakter. 

Bewaart uw Nederlandsch karakter. Ik zeg dat niet uit 
wantrouwen, maar omdat ik én Engelands . oeialen invloed 
aan de Kaap, én uit eigen ervaring de neiginoo van het Hol
landsch hart naar vreemde zeden ken. Dit laatste is voor een ieder 
openbaar, en een ieder weet, hoe naboot:>ing van Fransche 
zeden, Fran che mode en Fran che taal, zelfs alle eeuwen 
door een dreigend gevaar voor ons volkshestaan heeft opge

leverd. Zulk een gevaar opgeleverd, dat zucht naar zelf
. -tandigheid de beteren van ons volk zelf aandreef, om met 

opzet, om met graagte Engelands kleedij en Engelands 
leven toon hier over te brengen. Een poging waarin ik niet 
aarzel zelf te vrrklaren, clat, stoml ook mij 1lP keul'l tus-
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schen nabootsing van Fran che zeden of invoering van En
gelschen leven trant, ook ik persoonlijk zeer verre Engeland 
mij ten voorbeeld verkoo:. Maar voor u zou dit doodelijk 
kunnen worden. Reeds nu is Engeland~ oeiale invloed aan 
heel de Kaap oppermachtig. Oppermachtig in de cholen, 
oppermachtig in de letterkunde, in leven trant en kleedij, op 
het gebied van handel evenzeer al. van nijverheid. En nu, 
Engelands bataljons hebt ge op den Drakenberg overwonnen, 
maar zult ge ook dien sluipenden vijand van Engeland' soci
alen invloed met goed gevolg weêr 'taan kunnen! o, God geve 
het, maar stellig zult ge het dan alleen kunnen, al ge on
verbiddelijk en zonder ooit te buigen, bij uwen Nederlandsehen 
landaard volhardt. 

Maar ik voeg er de bede bij: Bewaart ook even be·li t uw 
Christelijk karakter! Daarin lag dusver uw sterkte. Dat wa · 
het waardoor gij bij Spitskop overwont. Eer ge optrokt, hadt 
ge ,de knieën gebogen, en in den Naam de Reereu hebt ge 
overmocht. En daarom, handhaaft uw Christelijk karakter en 
laat van uw kloeke belijdeni voor den Naam de Reeren niet 
af. Een bede, die we u waarlijk niet dáárom brengen, al 'Of 
we van u ver ,terking vroegen voor den wel tand onzer anti
revolutionaire partij. Neen, al' we u ·meek~n: V er loochent uw 
Chri telijk karakter niet ! - dan i· het om u, in uw belang, om 
uw toekomst te ver.t;ekeren dat on die bede naar de lippen 
dringt. Dan i het er on om te doen, om u te bewaren voor 
de verdeeldheden en partij chappen die on , nu reeds zooveel 
jaren verzwakt hebben. Dan i het er on om te doen, om u te 
bewaren voor de verslapping, die door allen twijfelover den gee t 
komt, en die door alle onbesli theid in het heilige wordt evoed. 
Ja, dan is het ook om u af te manen van die val che humaniteits
begrippen, die tegenover de Kaffer uw ondergang zouden zijn. 
Want dat was geen echt Chri tclijke Kafferpolitiek wat Enge
land deed, dat veel van vrijheid voor de Kaffers riep, maar 
bij Ulundi en in Bechuanaland zoo bitter tragi eh in het bloed 
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van duizenden dat hoog geroep ver tommen deed. Neen, echt 
Christelijke Kafferpolitiek hebt gij gedreven, die den Kaffer 
naamt woal hij was, en hem allengs uit zijn laagte ophieft, 
om hem eens met u gelijk te maken. 

En mogen we bij die dubbele i)ede dan een heilwen eh 
voor uw toekom t voegen? zij het dan de wen eh onzes harten, 
dat ge steeds op de hoogte moogt worden gevonden van de 
hooge taak en heilige roeping die u in Afrika wacht. 

Behoeft het nog betoog, wat Amerika wa. in de dagen der 
Hervorming, dat is Afrika voor onze eeuw g3worden, het land 
waar aller blik zich heenricht; dat aller opmerkzaamheid boeit; 
waar ieder volk vasten voet poogt te verkrijgen; waar de geleerden 
henentrekken; dat door kloeke helden doorrei!'ld wordt; en van 
dui ter en donker dat het was, alleng. een werelddeel wordt, 
dat reed enkele lichtpunten begint te vertoonen. Welnu, dat 
Afrika zal in de naaste toekom t voor het lot der wereld ge
wicht i u de chaal leggen. Wat dáár geschiedt zal invloed 
hebben op den gang der wereldge chiedenis, en het Ï!'l op dat 
belangrijk tooneel, dat gij, Mannen van Tran vaal, als pioniers 
der Chri telijke beschaving, tot het pelen van een zeer be
langrijke rol geroepen zijt. Van de ku t af nu reeds tot over den 
V aal en tot voorbij Zoutpan berg doorgedrongen, zult gij hooger 
nog de vlag der eere t.e dragen hebben. Ook het hart van 
~idden-Afrika wacht op u. En het i daarom, dat wij met 
het oog op zoo grootsche taak u toeroepen: Laat uw zonen 
en naneven in die reuzenworsteling nooit bezwijken mogen, en 
zij het u en uw volk gegund uw roeping voor Afrika zóó te 
voleinden, dat de natiën die onder den vloek van Cham ge
bogen liggen, door u, Transvalers , eens ontvangen mogen 
den :egen van hun Heer ! 

En mag ik nu dan ook, al op een bnüloft met onze gave 
komen, verwacht dan van ,luyden van kleine middelen" geen 
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groole dingen. Voor uw leerring de millioenen aandragen kunnen 
zij niet. Al wat zij hebben is het brood dat ze in het zweet hun 

aan chijns verdienel!, de vrucht van den arbeid verricht met 
hun vereelte hand. Maar toch ook uit die vereelte hand 
droegen ze hun penningen aam, om u een crave der liefde te 
vereeren. Omdat ze het my terie van Gods mogendheid in uw 
heldendaden hebben aanschouwd, dáárom voelden ze zich in 
geestdrift ontvonkt, om u niet zonder gave uit hun midden te 
laten cheiden. En was het dan zoo onnatuurlijk dat ze u een 
geschenk vereeren wilden waaraan evenzeer als aan Amajuba, 
een mysterie van het ongeziene kleeft r 

En wat dit geschenk .met een mysterie'' dan is? Wat ander., 
Mannen, die aan het lagveld niet vreemrl zijt, dan het my -
terie van de vaderlandschl'! Vla,g. Neen, een vlag i maar niet 
een lap met banen, niet maar een doek met kleuren he chil

derd. De vlag van het vaderland i voor al wie dat vaderland 
liefheeft, in de ure des gevaar het heilig teeken van her
eeniging, de standaard waarom weêr allen zich verzamelen, 
het bezielend symbool, dat weêr de vonk van moed en gee t
drift out teekt in het uitgeblu eh te hart. Wat de vlag in de ure 
van den strijd is, vraag dat maar aan den V aandeldrager, die met 
wellu t den laatsten druppel van zijn bloed plengt, indien hij ter

vend nog maar de eere van zijn vlag mag redden. Dát is het geheim
ui , dát de verborgenheid, dát het my terie van elk Dundoek. Er 
preekt een taal uit zulk een banier, een hart uit dat doek, heel 

een verleden uit die wapperende kleuren! In die lieve trouwe vlag 
van het eigen vaderland preekt de stem van dat lieve vad r
land zelf ons toe. En daarom welaan, ontrolt die vlag. Laat 
blinken onze aloude kleuren ! Laat het groen der Hope er bij 
chitteren. En nu dat die vla()' ontrold is, staat dan nu al 

een eenig m~n op, al crij ouden en jongen van dagen, en 

geeft met en d:rî.evoudiO' alvo uw "Leve Tran vaal!'' bij het 
zien van de Tran vaal eh vlacr. 
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Bier break t:k d4t1ff'fllt:k 1/»juidaing tm oogenblik alle .,.,_ 

-af. 
• .,." ,.. • toejuidaing - eifad8 Mm, "' 1aet zoo goede 
~ OltZBr Diacollie-f~Jt!eWII MI TrallltHJGI.tdae VolluliMI 
Nul ui1gapt1tU, ktm t:k ~r aldu tiOOrlgaaR. 

En nu, Generaal, wil Gij thans voortreden, en sta mij toe, 
dat ik in naam ftll Ptllrirltoftium aan U, peraoonJök deze Tlag 
toebetrouw, die voor het Tolk Tan Trall8't'aal bestemd is. 

In die Tlag schreef Palrimollium dezè spreuk: JJJ God zullM 
tl1ij ltltJtá dadM dom!, - gij, Veldheer met. uw krjgeren, 
doet Reeds kloeke daden in den aam nWB Gods ! 

Ka nu, eer de Tlag in uw hand OTergaat, nog slechts dit 
~: leg u rechterhand in de mijne, en geef daarmeê aan 
mt • de gelofte, dat nooit, wat ook de toekom.-' brenge, 
.. ., ,..,. ",. • de luuulM fitlil ... Bril. 
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