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Ove1· "de Boeren en de Ze11ding" werd, in het vm·ig jaa1· , er.n en andm· 
door ons medegedeeld, op het locale Zendingsfeest te Nijverdal, (Hernel
'l.'aa?·tsdag); op hef Ch1·istelijk Nationaal Zendingsfeest te frfiddachten 
( 4 .Tnli) en op het plaatseli:fk Zendingsfeest te Heinoo (21 Aug.) Ongevem· 
in den tegenwo01·digen vo1'm werd dit opstel door ons voorgelezen op eene 
vergadering van den Zendingsbond van Predikanten in de p1·ovinci.ën 
Overijsel en DrentE>, gehottden te Zwolle, 18 Oct. j.l. 

Op veler zeel' gewaa·,.dee1'd vuzoek werd het doo1' ons te1· publicatie toe
gezonden aau de Redaktie van het Nedel'l.andsch Zendingstijdsch1-ijt. Het 
ee1'sle gedeelte van het opstel ve1'scheen dan ook in de ee1·ste aflevering 
van den 'l'waalfden Jaargang. Tot onze g1·oote smart evenwel moest de 
uitgave van ons eenig en uitmuntend geJ"edigeerd Zendingstijdsch1·ijt, bij 
gebrek aan bel.angstelling, worden gestaakt. Daal' het nog onzeke1· is of 
het Comité voor Nederlandsche Zendingsconferenties opnieuw een Zendir1gs
tijdsclwijt in het leven zal 1·oepen, - tuat wij voor de zaak deJ' Zending 
vu1·ig zouden wenschen .'-nemen wij de m·~Jmoedigheid ons opstel in zijn 
geheel als ajzonderlij!.e t~itgave te publiceeren. 

Moge het ·iets bijdragen , om de schandelijk belasterde Boel'en, zoo noodig, 
óbk in hunne veJ'houding tot den ?.ending.~m·beid in Zuid-Afrika, beter 
te be,rp·ijpen en te waardeeren. 

c. i:l. 
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ZIJ~ DE 30l~REN VIJANDEN DER ZE.NDING '! 

Het mag overbodig heet en , :M. H., dat ik U het eerste woord van 
mijn onderwerp verklaar. Het woord "Boeren': wordt in de laatste 
maanden door millioenen uitgesproken ; in de moderne talen heeft 
men het onveranderd overgenomen; door de geheele be chaafde wereld 
wordt het verstaan: in onze gesprekken bekleedt het de voornaamste 
plaats; onze schoolkinderen stellen er levendig belang in; onze gods
dienstoefeningen gaan bijna nooit voorbij, zonder dat wij der Boeren 
worstelstrijd althans in het gebed hebben gedacht; als wij bidstonden 
houdE>n voor onze stamverwanten in Zuid-Afrika, dan verdringen 
honderden en duizenden elkander in de kerkgebouwen; als wij aan 
het ontbijt het oorlogsnieuws verslinden, dan bidden wij voor hen; 
en des avonds, nadat wij de laatste berichten gelezerr hebben en ons 
ter ruste begeven , dan gedenken wij die Boeren voor den troon der 
genade; of, als wij, met innerlijke ontferming over hen bewogen, 
vaak den slaap niet vatten kunnen, en eindeliik, peinzensmoede, 
het kloppend ltoofd ter ruste vleien, dan is onze laatste bede: 

"Geef, God des ,·echt.~, de zegepraal aan 't 1·echt!" 
Het is dus volkomen begrijpelijk, wanneer ook op de Zendings

conferenties en in de zendingssam&nkomsten het bloedig drama van 
Zuid-Afrika niet wordt vergeten; dat er onderwerpen worden behan
deld, die in rechtstreeksch of in zijneling eh verband staan met die 
ontzettende reuzenworsteling eh dat ook aau het Transvaalsche Volks
lied eene pl!l.ats onder onze Zendingsfeestliederen wordt ingeruimd. 

Niet genoeg kan ik er dankbaar voor zijn, dat het mij vergund 
wordt tot U te spreken O\'er de Boel'en en de Zending. Gij zult 
het volkomen kunnen verstaan, dat een Leeraar, wien het voorrecht 
te beurt viel in hun midden te leven en te arbeiden, gaarne elke 
gelegenheid aangrijpt, om sympathie te wekken voor hen en voor 
hunnen heiligen worstelstrijd. Doch met des te meer vrijmoedigheid 
behandel ik van deze plaats mijn onderwerp, omdat het mijne innige 
overtuiging i~, dat, ó1)k !'OOI' dr Zcnrlin,q, zoo machtig veel afhangt 
van de vru.ag: of onw Zuid-Afrikaanscl1e sta.n1verwanten als over
winnaar~ uit den strijd zullen te voorschijn komen; gelouterd wel; 
I'Nnicligd niet; of het machtig ideaal van Paul Kruger ooit werke
l ijkbeid worden zal: eene confederatie van vrije. onafhankelijke 
Bocrenrepublieken: met oud-HollalHls Yhg; oucl-Hollancls taal; oucl
Hollaud~ recht; oud-Bollands llod! 



Het zou mij niet verbazen, wanneer velen Uwer met mijne gevolg
trekking niet volkomen instemden. Wel geeft gij toe, dat de worf-ltel
strijd der verhouden republieken tegen !Jet perfide Albion onze volle 
sympathie verdient; 111aar wat betreft der Boeren houding tegenover 
de Kaffers in het algemeen en de Zending in het bijzonder, dáárO\'Cr 
hebt ge zóóveel ongunstigs gehoord en gelezen, Jat ge, in dit opzicht, 
bepaald tegenover ben staat. 

Maar is het dan nog noodig iellJand, in onze dagen, te vemmn~n, 
dat hij maar niet voetstoots mag gelooven alles wat. hij hoort; dat 
hij fliet alles wat hij in "de krant" leest, als een evangelie mag aan
nemen; dat hij scherpe kritiek moet oefenen - zelfs op ze;ldings
statist ieken? 

Zooveel kan ook den meest 11aïeven en lichtgeloovigen mensch 
thàns toch wel duidelijk zijn geworden, dat deze afgrijselijke oorlog 
tegen rle Boereil vooraf is gegaan en gevolgd wor<lt door een zond· 
vloed van leugen en laster; dat niet.s te gemeen , niets te afschuwelijk 
is J.!eweest om de Doeren te bezwadderen; dat Cecil Rlwdes, en onder 
zijne leiding heel de gecharterde kliek, een deel van hunne reus
achtige, in Afrika "gewonnen" fortuinen, besteed hebben en nog 
steeds aanwenden, om dag- en weekblaoen Pn tijd8chriften van allerlei 
kleur om te koopen, ten einde de publieke opinie tegen de Boeren 
in het harnas te jagen; - dat zelfs Reuter's kabeltelegrammen niet 
te vertrouwen zijn, en de Engelsche censor alle berichten zóó precies 
in het tegendeel weet om te keerPn, dat de ~praukrnakende geme~nte, 
voor iemaud, die met de waarheid hopeloos in conflict geraakt is, 
geen grootet· smaad weet, dan de beschuldiging: "hij liegt als -
een Engelsch telegram." 

De Boeren worden aan de ééne zijde ten hemel toe \'erheven; aan 
de andere zijde ter helle toe nedergestooten. Voor tleu een zijn zij 
het kort begrip van al wat groot, vroom eu edel is; \'OOr den ander, 
de samenvatting van alle denkbare kwaad Zó6veel is intusschen 
zeker: het Engelsche volk, de E1;gclsche clHistenen zijn zóó lang eu 
zóó stelselmatig misleid, dat zij, die m'et.~ andm·.~ lezen dan Engel.çch, 
bijna niet anders kunnen, dan tegen de Boeren zijn, en als wij 
berichten vau Engelsche christenen lezen, die voln1aakt met de waar
heid in strijd zijn, mogen wij wel bid<len: "Vade1', vergeef het lnw, 
want zij welen niet wat zij doen.'' 

Onder de beschuldigin~en, die den Boeren uaar hPt hoofd wor1len 
geslingerd, is er één, die telkens terugkeert: dat zij wr·eed en mee
doogenloos Z1'jn ~'oor de Hen?·lingen, en vi(jar1dcn de1· zcndi·ng. 

De talentvolle RedarteUl' van het Nedel'l. Zendingstijd8rhrift, heeft 
in den vorigen jaargang (afl. 1, blz. 54 en ver·v.) een bloemlezing 
gegeven van Engelsche opinies op dit pur~t. Het meest verachtelijke 
onder die aantijgingen is het woord van A ndrew Do u glas: "Wanneer 
de heilige kruistocht, die wij thans voereu tegen de Boeren, einde
lijk hmmen on vermijdelijken val brengt, dan zal ( lü de t?·in1nj de1· 
zendings~(lak zijn." 

leeut t'Ytmwel niet, dat dergelijk diugen nu pus gezegd of ge· 
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schreven worden, en dat dergel~jke uitlatingen alleen te verklaren 
ûjn uit het feit, dat elke oorlog noodwendig de laagste hartstochten 
ontketent. Neen, lees bijv. wat de bekend{! W ARNECK schrijft 1) -
na gewezen te hebben op den hardnekkigen strijd tusschen het Hol
laudsch en Engelsch element - "Dieser Gegensatz hindert aber nicht, 
dasz holländische und englische Kolonisten, die sich gemeinsam als 
Afrikaner bezeichnen, in de1· Politik dm· Unterd1·ücking · der Einge· 
bm·enen einig sind. Diese Politik ist so alt wie die Südafrikanische 
Kolonisation und bildet auch eine dunkle Partie in der Geschicbte 
dor Kolonialpolitik, die, wohin wi1· auch kommen, an blutigm1 und 
.~chmutzigen Bléittem so 1·eich ist." Ook elders moeten de blanke in
d1··ingers (S. 210) het geducht outgelden. Trouwens deze professor 
in de zendiugsgeschiedenis behoort ook al weer onder de feilbare 
menscben , wier boeken men niet lezen mag, zonder het hom· en 
wedm·hoor in toepassing te brengen. Indien wij ons niet vergissen, 
berust de opinie van Wameek gedeeltelijk op hetgeen hij uit 
Engelsche bronnen haalde. 

Doch het medegedeelde is niets in vergelijking van wat ge vindt 
in het bekende werk van Dietel, hetwelk meer lasteringen over de 
Boeren bevat, dat het bladzijden telt. 2) 

Dit weinige zij voorloopig genoeg, om b~j U de overtuiging te 
wekken, dat Engelsche boereuhaters alles in het werk hebhen gesteld, 
om eerst de publieke opinie en straks de geschiedenis te vervalschen, 
met het noodlottig gevolg, dat zelfs vele niet-Engelsche christenen, 
ja zelfs overigens hoogst achtbare geleerden, het spoor zijn bijster 
geraakt. En op allen . die van ~oedeu wille zijn , rust de heilige 
verplichting der waarheid getuigenis te geven. 

Op politiek gebied is er, met vereenigde pogingen , kort voor en 
gedurende der.en oorlog, reeds ontzaggelijk veel gesproken en ve
scbreven ter weerlegging van Engelsche onwaarheden. Allen die een 
weiuig op de hoogte zijn van de literatuur van den dag in betrekking 
tot Zuid-Afrika, weten nu, dat men, tot recht verstand van den 
oorlog tusschen Engeland en de Boerenrepublieken , terug moet gaan 
in de geschiedm1is, tot het begin der negentiende eeuw, om daardoor 
de overtuiging te verkrijgen, dat wij hier te doen hebben met één 
hoofJstuk slechts uit de historie van den honderdjarigen oorlog tus
schen het Angelsaksisch en het Hollandsch element; met een ecmu 
1'an onrecht. 

Welnu, om den tegenzin du Borren tegen de (lee : een zeker soort 
van) Zr)l(li11,q t~ verklaren, is het beslist noodzakelijk, onr.e studie 

1) In zijn hckl'nol en he•·oemu wel'!;· »Aiwi.~.~ eineJ' Gescllichtr de•· )WO/r.~
trmtiscl!en lllissionen", Tlel'lin, M. W:1rneck, 1899. Fnnfle Aufl,, S. 213. De 
zesde druk is inmiddels reeds in 1900 verscheneu, en werd in het Zendingstijd
schrift (all. 4) aangekonrligcl 

2) Jfi.~sÎOI1sSlllllf/cn von n W. Dietel, Yiet'l!'~ Heft: S1ui-A(ril;a, Dritte 
AuJI, Lcivzig 1890, 
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aan te vangen bij het jaar 1 ïUU, toen de eerste zendelingen van het 
Londensc1'e Zendelinggenootschap in Zuid-Afrika aankwaroeu. 

De eerste vraag, die beantwoord moet worden, is deze: hoe waren 
de genoot chappen, die in Zuid-Afrika zendiug gingen drijven, ont
staan? De tweede: welke waren de beginselen dier genootschappen 
zoowel als die der zendelingen? De derde: Was het te verwachten , 
dat deze "nieuwigheden" slechts als zoodanig tegenkanting zouden 
ondervinden, of stonden zij vierkant over tegen de denkwerdd en 
het principe der Boeren? 

Het kan geen kwaad , vooral voor hen die met 7.cndelinggenoot
schappen dwepen, te onderzoeken hoe, cl. w. z. uit welke geostes· 
stroon1ingen deze geboren zij u. Zij hl•t mij \ergund hier een gedeelte 
te citoeren uit het meesterlijk opstel van Dr. A. Kuypct·: De cri.~is 
in Z11id-Aj'rika. 1) 

"Het libemlismc van het eitHl der vorige ecu w, wei•Jig ingenomen 
lllCt den morcelen, socialen en pol i tieken staat van de mem;ch beid 
nit die <lallen, had gemeend zijn ideaal te lllO(·tcn zoeken, niet in 
Jon hesehaafden mensch, maar in den müuunnensch, wion:> :>impP-1, 
zwervend bestaan wer<l opge -ehilderd tot idylle. Vrijdag van Robiusort 
f 'ntsoi: was do held der ge~prekken en elke verdrukking van tic 
wilden van over de zee leek majesteitsschennis jegens de meuschbeid. 
Daarom deed iedereen zich voor als besciJCrmer en wel<loener van 
don inboorling, zoowel op staatkunclig gebierl - de deï><ten met hun 
Aborigitws Socictic.~ - als op g-od::;dienstig terrein - cle christenen 
met hun J[i.~.~ionory 'ocieties. En nu schonk het bezetten van de 
Kaap hun ûe eerste gunstige gelegenhei<l om hun denkbeelden te 
ver\\'ezenlijkeu. De Hottentot - dat was wèl het JHttuurkincl dat ze 
,·ereerden. En juist daardoor 111oest do Docr, die dat natunrkiud in 
slavernij hield, hu u toesoli ijnen als <le gezworen vija u<l van het men
scbelijk ge:-:lacht." 

'l'ot. zooverre de Amsterdam>:che IIoogleeraar. 
Welnu, zelf~ al zou men willen oproerkeu, dat de geloo\·igen <lier 

dagen toch ook door hooge1 e beginselen wenlcu geleid, bij het op
richten hunuer Zendelinggen0otschappen, toch moeten wij toegeven, 
dat èn zij die uitzonden, èn zij die gez.onrlen werden, te veel 
kinderen huns tijds \\'ttren, clan dnt zij zich hadden kunnon ont
worstelen aan ue ziekelijk-philanthropische stroo1uingen, waarvan 
zul!· een ontzaglijke zuigkracht uitg;iug. Ten bewijze hiervoor eliene, 
dat de eerste zendelingen van het Londensche Zendelinggenootschap 
in Zuid-Afrikn kwamen met de theorie; let wel· niet, dat de beste 
uit cle inboorlingen na gekersten<l te zijn, IIIÏ!-:sehien na \'erloop van 
Janpen, In ngen tijd, geleitielijk op nagenoeg cl enz.elfden voet ko111len 
worden gebracht, waarop de be:,;chaafde blanke christenen stonden, 
maar dat ze, zoo als ze daar reilden en zeihlen, !reestelijk en maat 
schappelijk met Je blanken gelijkstonden. Door <lit bcplei ten van 

1) 
rh·u),, 

I it de ~ Revue ties rll'n\ montlt• ·" , 1 l'r'l~~ld rlnor G. K. Elonl. 
,\ru- teniJIII I uon, IJiadz. I u. 



gelijkbeid en gelijkstelling tusschcn barbaren en beschaafden , ge
raakten zij spoedig in botsing met de kolonisten. 1 ). 

Doch daar was meer. Er stonden hoogere belangen op het spel. 
Gij herinnert U, dat het X ed. Zcndelinggenootsclwp, reeds bij zijne 

oprichting, hier te lande niet slechts sympathie, maar ook principi
eelen tegenstand ondervond. 2) Op de vergadering van de Zuid
Hollanrlsche Synode, gehouden te Schoonho\'en in 1801, verlangde 
men: .,dat geene zendelingen, we,·u:aarls het ook wezen nwge, afge
vaardigd worden, tenzij zij nauwkeurig in de Godgeleerdheid onder
zocht zijn, de formulieren van eenigheid geteekenfl hebben, en be
hoorlijk geordend zijn, en dat vooral niemand als predikant. zal 
gezonden worden, tenzij hij clal;sicaal, zoowel in de talen , als in de 
godgeleerdheid strict geëxamineerd zij, opdat onze z11ivere Herrormdc 
leer nergens gevaar loopc 'Von t·en:alscltl te worden." - Voorts werd 
geadviseerd: "Te verklaren, dat geen particulier genootschap van 
Hervormden. veel min yan henormde lecran:n in ons vaderland 
zich het recht en de macht mag aanmatigen, om, t'}gen onze kerk
orde aan , iemand tot eenigen ope:1 baren dienst in t.e kerk, veel min 
tot de bediening der Sacmmetiten te qualificeeren en te ordenen, 
/t;w:.ij door cene weltig vasfge.~lelde Ket'l.·clijl.·c f'r't'!tadcritig daartoe be
kwaam geoordeeld en toegelaten." 

\Vij gevoelen, van gereformt'erd stan<lpUI.t, 1HIJC.~l het optreden 
der zendelingen alelus beoordeeld worden. En is het dan te ver
wonderen, dttt Je Boo-en i11 Zuid-Afrika, wier gehe~·htheiJ ~an huuue 
Ned. Geref'. Kerf~ bewontlerenswaanlig mocht (en mag) ht::eten, en 
diP. bot gercformeertl beginsel waarlijk niet maar pro memol'ic uit
trokken, in de zendelingen niet anders konden :t.ien dan ongeordende 
dtwallccrarcn l Ieder, die dit eerste tijd vak der zending in Zuid
Afrika, L studeert: die onbevooroordeeld het hautl aan hand optreden 
zoowel vu u het Londensclte als van het ~ ederlandsche Zendeling
genootschap gadeslaat, zal rekening dienen te houden met de pt'in
cipiëclc bczwarw del' 11ol'l'ctt. Wellicht kan <lcze gedachte eenig licht 
werpen, op het feit, dat Je arbeicl van ons geuootschap geen succes 
was, en men r<::e1l · in I 8 l H gevoelde, .lfn"l.-a door .ljril~atten voor 
Christus te moeten winnen. :J) 

Dat cle zuivere, gereformeerde leer wel eenig gevaar liep van 
vcrvul!-<cht te worden, bewees 111et llllltlC Dtt. \'.\.' n1m K1,::.1P. Zijne 
noegen.: godsclieuHtig·wij:geerigc gevoelens waren hekend genoeg 

1) Geut'[JC .UcCall 1'/wal: Gcscliicdcttis V(ltt Zuid-.1(t•i/;o. 's (;ral"enha~e 18!)7, 
hludt. 'I !)7. 

2) \'j.ll. hel AJ•chic( VOO!' cle geschieden;. der Oude u .. ll. Zend in~ 1, ~In, 218, 
11 : 02, û3 v.v., 122 v.v. Voort~ ~ie• utcn den lll•t•r•tlr•J! drnl1 van: lll'l Evaii[Jclic 
itt u11:c Oost, doot· JI. JJtj!;,,tl'(t. Eer~te deel. Leiden 1()00, bladt. 1'11 \.v., w•1ar 
het slamlpnnt van bedoelel genootschap en zijn vct•hullrlina tul de /;c,·/; wurdeu 
nitt>engezet. 

:l) V;;l. Dr. E. 1'. Kruijf, Go~clt. 80. 
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uit zijne geschriften. 1) En dat, ook nà zijne bekeering, des 
Dokters theologie, van gereformeerd standpunt, meer te vreezen dan 
te loven was, bewijst de pertinente vraag van de Classis Amersfoort, 
op de Provinciale Synode van Utrecht, Ül 1800 : 2) 

"Dat zij verzoekt geïnformeerd te worden, al vorens op het verzoek 
van het Zendcliug-genootschap iets te besluiten of het de gevoelens 
van den heer VAN Dim KEMP, in zijne Theodicé van Panlns voor
gesteld, en door Prof. Krom, in zijn ample voorrede aangeprezen, 
al of 'lt iet amplecteert, als gevoelens, die door zijne zendelingen vrij 
kunnen en mogen geleerd worden , dan of het die gevoelens als st1·ijdig 
met de aangenomen leer 011Zer He1'vormde Kerk, verwerpt, en belooft 
te zullen zorgen, dat dezelven door hunne Zendelingen nimmer ge
leerd noch verspreid worden , naardien ande?'.~ de Synode tegen de 
inhuiping en .o.pm·geering van zulke gevoelens ten sterleste zot~ moeten 
waken." 

Wat dunkt u, waaruit zou men den tegenstand der Boeren tegen 
Dr. Yan der Kemp moeten verklaren: uit haat tegen de zending? 
Of uit waakzaamheid, dat hij en de z1jnen geen valsche lee1·ingen zouden 
versp1·eidcn? 

Ook in andere opzichten gaven sommige zendelingen groote ergernis 
aan de Boert>n. Eerst toch toonde RJ~AD zijne liefde Lot natuur
mensellen, door zich met eene Hotteutotsche meid te verbinden; 
daarna nam VA)< DER l{EMP, op zijn ouden dag, de zeer jonge dochter 
van een slavenmeid tot vrouw. Door deze gebeurtenissen ging er 
eene hui vering van afgrijzE'n door de zielen der Boeren, die va u 
een dergelijke vermenging tot op den hnidigen dag den grootsten 
afschuw hebben. Hèt oordeel van Paul Kruger's levensbeschrijver 3) 
over \ran der Kemp is ongetwijfelJ te kt-as, wanneer hij zegt, dat 
deze "cc11 ;;ondanig leven leicldl', dat ge!~n Boe?' voo1· hem 'l'espect kon 
hebben" Doch wie VAN Dti:lt Kn:~rP rechtv~utrdig wil beoordeelen, 
zal iets meer moeten lezen, dan hetgePn zijn bloedverwant mr. D. C. 
VAN DER K!!:11P over hem mededeelt 4), en hE>tgeen latere schrijvers 
aan deze bron ontleend hebben. Want daardoor krijgt men all<~en 

•1) Tenlameli Theolouirrc Dwwlosco,licac, Lilgcl. nat. 1775. - Pat/11CIIides, 
Edinl.Jurg. •1781. 

2) Archief, II, pag. 125, sub 2 °. Men gaf sub ·I 0• zijur verwoudering te l\ennen, 
dat de titulatuur nu luidde: Chr·i8leltjh ZendeliJtrt·Genoot~chap met <Whtt>rlating van 
hrt woord Gm·e(OI'meetrl, w~ardoor eenp wijtlr deur werd geopend voor cle lteuiOn
~trauten c. s. 

3) Vgl. J. F. VAN ÜORllT: Paul KrngCI' en oe opl\omst der Zuiii-At'rilwanschr 
nepul.Jliek (Amste1·dam-Kaapstad) wnder jaartal, pag. 14. 

4) Eerst in ecne vool'lczing in I R/i.7 doOl' h<'lll gehouden in rlr »i\msterd:nnsche 
afdeeling der Iloll. maatsch. v~n Kunsten en Wetenschappen'' in 1848 met enl1ele 
bijlagen uitgegeven !Jij .I IJ. en n van lletemn, te Amsterd;nn, get. JOIIANNI::S 

TIIEODO!W>; VAN nm KE)I['. Deze schets ligt ong-etwijl'cld ten groudsh•g ;wn het 
grootere werk van denzelfden schrijver, in 18üli· hij dezelfde nitgevt>rs ver~chonf'n: 
1lLeven~geschiedtmis van den :Med. Doctor ,Toh;~mte~ Theodorq~ V<lU der J{emp '' 
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de éene zijde - die V AX DEH Iü:\11' en zijne \TieJHlcn ons toonen -
onder de oogen. Het is beslist noodig, te1· nnn\'ldling en ter op
heldering, 8om.~ tubepaalde u•ccrlegyinq, mede te dePlen, wat de K<tnpsche 
Archieven o\·er he111 bevatten. Twee geschied,.,c:h rij \·ers van uaam , 
bewijzen ons hier goede lliensten De eerstE' i::J TriE.\L, in heL denle 
deel van zijn tot dusvene uit vijf rleelen bestn:uHl groot werk. 1) 
De tweede is Dr. J. W. G. V.\X OoiWT, die, in zijn werk over: 
Slu,gie1'Miek 2), eenc ontzaglijke IJienigte officieele rlocumenten, tloot· 
hem nls gesrhiedschrijver der Zuid-Afrikaan che Republiek bijeenge
braebt uit de Kaapsche archieven, tot een kun,.;tig geheel wi-t te 
verwerken. \Velun, deze ~eleertle zegt ovt>r VA.- DEit K1orP de volgende 
boo~st merkwaarJige woorden: :3) 

"liet k011 ?tiet audcr.~ of irt Van der 1\emp, den yclou·vigr11 chri.~ten
zcndelin,q, ~IOEST DATGEXI' VAX \' AX Dim K!!:\IP Dl-::\ DEÏ 'T BLJ.TH:.·, 

DAT ~m·r ZIJXE BRKI~l~RIXG IlEST,\.\:\B.\Alt WAS. Deï,ten, bij wie het 
gemoedsleven bovE:>naan stond, werden, in Van der Kemp's jonge 
dagen, vooral door Rousseau aangetrokken; en choon tle lt>eJ' van 
's mensellen natuurlijke goedhei<l, tlie door nonsseau tegenover die 
der erfzonde gesteld werd, <.loor Van der Kemp DH. zijne hekeering 
niet kon gehuldigd worden, - :.oo ah> men hem dan ook, toen tle 
dokter van het militaire hospitaal in de buurt hem oYer den gezond
heidstoestand der vrouwelijke Bcthebrlol·pers onderhiel<l, haar zondige 
geaardheid volmondig ziet erkennen, rlnn sluit rlit 11iet uit, dat bij, 
ook als chri~;ten, den tttttlselt it! dcH ttalu",-.~((t<'l ll!indcr hcdor?:en rn 
mee-r 1•atbna r voor bel:crri ng lu·r{t /;lltlllf 11 achtr>n, <lnn den werel<lli. ng 
ller ])(:schaafde maatschappij. Dat dit met helll het geval \\'U·, dat 
ziet men uit zijne denklwel<len ovr•r men«chelijke of wil men ehri. te
lijke vrijheid." --De scl11·ijver deelt dan verder mede hoc de tuchte
loosheid van B ·thclsdorp <lonker af stak hij de gun::;tig<' re~;ultaten 
der 1\lornvü,;che ze1Jtli11g. Ook in andere opzichlell sto1Hl J>r. \ran 
der Kemp .,htW118I of onbcu'1t-<f, Ct n :'lntu/.~111eliiug l'Cl/1 clu·iNielijl.·e delll~
beeldcn en rlie du ac!tttiuulr. I'CIIW, II'GOI' de I'Ct'Olllfi,: hel rex11ltaat nm 
wa.~" - voOJ'. Verzet tegen de nlnchtiJebber , luilwid, armoede, 
morsigheid, valsche getuigenis..,en - 11eenJt men in dien kl'ing waar. 
Ja, de Bethel~dorp~che zendelingen ontzagen zich niet kafferpraatjes 
te puhliceeren in het tijdschrift \':til het Lon<lenscl:e 7-ciHlclinggenoot
schap, en hitst~n het Brit'-'che publiek tegen de Boeren op "Zij 
appelleeren", zegt. de schrijver, ,,niet ann een wdti:,!; gezag, maar 
aan rle ope11lmre meening \'ltll ecu publiek, hekPnd o1n zijn eigen
gererhtil'h<•Jtl en zij.1 voorooJ·tle"l"n, en zij zaaien llltlCd~rillig t•IJ 111et 
Yol bewuo.,tzijn •en bnHtd, dat ook nu, nn zoovele j:tren, w •lige 
oogsten lev<'l'l.. Maar kon lliCII heter venr:tchten \'<lil lie<len, uie, 
onder den i"C'hijn van l1et Ul11·i~l(·ndom te \'('l'kondig<·JJ, i111lenln.nd, 
en althans \'an der Kemp met volle bewuslll~id, wa1:t Head was te 

1) JJislol'!/ of 0/ntlh-A(I'ica, \'OI. Hl, L"ndl'n, I HO I, p. ~111 \'. r. 
2) Am~ler<lam-Pretoria. J. IJ. de !lus.\, 1892, 
;J) lllatl1.. ·i ;J v. . ' 
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ongeletterd Olll iets ander:; te doen dan zijn uaa' na te apen, - de 
denkbeelden van Rou seau hier zochten ingang te ver::~chatl'en '! Zij 
waren trouwens ook, wtü hun omgang met gekleurde meiden betrof, 
Rousseau's geestverwanten; ook deze leefde wet een vrij ge111een 
schepsel, welks kindet·en hij te vondeling legde omdat het hem te 
duur uitkwam ze den kost te geven." 1) 

De grijze Dr. Van Oordt gaat, naar ons inzicht, in zijne volkomen 
verklaarhare indignatie te ver, doch bij is een te groot historicus, 
dan dat hij iets zou zeggen, hetwelk hij niet kan verantwoorden. 
Als de tegenwoordige oorlog voorbij is, naar wij hopen en bidden 
in het voordeel der Boeren, en de Regeering der Zuid-Afrikaansche 
Republiek er toe zou kunnen besluiten haren geëerden historieschrijver 
de vereerende opdracht te geven, tot publicatie de,· bronnen, door 
Dr. Van Oordt m~t stalen vlijt en jeugdige volharding uit de Kaapsche 
Archieven bijeengebracht, dan zal over meer dan éen punt een 11ieuw 
licht opgaan. 7-ooveel is intu ·schen ree<ls nu zonneklaar, - en voor 
onze conclu~ie is dit voldoende - dctl tot rcrt>al.~ching de1' p11blieke 
opinie over de Boeren; dat, tot ·verdraaiit~g de,· hi.~tol'ie, niet weinig 
hebben bijgedragen de zendelingen l'an hrt Bethel.~dotpsche 'ÎIIfltitHut. Wij 
weten dat het door hunne schulU is. die allerlei verhaaltjes van slaven 
en bottentotten lichtvaardig geloofden en zonder venler onderzoek 
tot de publicatie er van overgingen, <lat de Boeren beschuldigd 
weroen kleurlingen op afgrijselijke wijze te hebhen mishandeld, ja 
zelfs vermoord. De Regeering gelastte oen OJHlerzoek. Meer d:w 
duizend getuigen werden gehoord. Het geheele land geraakte in rep 
en roer. En van al die ontzettende aantijgingen bleek slechts éen 
enkele waar. De Hechters spraken de Bol·ren vrij. Die vrijl:lpraak 
werd gedocumenteerd. ~Tog heden liggen die onwraakbare getuige
nissen in de archieven der crimineele gerechtshoven. Geen historicus, 
dien naam waar<lig, zal aan de Bethelsdorp che legenden dan ook 
maar iets ten mHleele der Boeren ontleenen. l\laar cle ln~ter heeft 
baar ontzettend werk verricht - en na een eeuw blijft er nog veel 
van hungett. Haat en verbittering is er door gezaai<l in duizenden 
harte u. \V eerzin tegen de zending; afsc:h uw van zulke zen(lelingen 
moest er het noodlottig gevolg van zijn. En het zou ons niet ver
bazeu, wanueer de Boeren voortaan met geen enkelen zendeling ook 
maar uit de verte in aanrakiug hadden willen komen. 

Wunt zij waren gekwetst in hunne heiligste overtuigingen. De 
Londeusche zendelingen bellüonlet~ tot het gehate ras, dat <leu Boeren 
hunne nationale vrijheid, hun taal, hunne eigendommen ontfutseldP. 
De Regeeringspolitiek vertnul (le rechten der blanken, waar zij lt('ette 
op te komen voor die der kleurlingen. .Maatschappelijk stond het
geen de zendelingen beoogden, gelijk met een algehcéle omkcering 
der Afrikaanscito maatschappij. Vooral u i t zedelijk oogpu n l zouden 
de gevolgen allernoodlottigst kunnen worden. Naar de opvatting der 
Boeren behooroen de kletulingen tot een lrrtJN ,·a.~, <lat nt'!ch in het 

I) ,1. \\'. G. \dO l)urdt, .t. w. l'.t.,. jU, 



huisgezin, n(,ch in de politiek, w'1ch in de kerk op gelijken voet 
kon worden behandeld met de blanken. 1) Zoodra de laatsten zouden 
toelaten , dat de lijnen, door den -'chepper getrokken, werden uitge
doezeld, zou dat zijn tot groot nadeel van kleurlingen en blanken 
beide. Beide rassen zouden er doot· worden verlaagd. Een vloedgolf 
van onzedelijkheid zou alles met zich sleuren. En terwille van hunne 
kinderen, ter wille van het tijdelijk - \on eeuwig! - welzijn van 
kleurlingen en blanken, moest aan het dt·ijven dezer zendelingen 
weerstand worden geboden. 

De vinnigste teget;stander fier Boeren kwam evenwel pas later ten 
tooueele. Dr. \'au der Kemp toch werd grootelijks in de schaduw 
gesteld door den Superintendent van het Londenf'che Zendelingge
nootschap, The Rev . .Jolm Philip, D. D. Hij kwam in Znid-Afrika 
in het begin van 1 19, op zijn 44e leven daar. Deze zendeling 
koesterde de meest onwrikbare overtuiging, dat de kleurlingen in 
alles met de Europeanen moesten worden gelijkgesteld , P.n dat ze op 
schandelijke en wreeJe wijze zoowel door de blanke bevolking als 
door het Gouvernement werden behaudeld. Db Bethelsdorpsche legenden 
kregen nu eenP. tweede en vermeerderde uitgave in het sensatie
wekkend boek van Dr. Philip: llc.~mrche.~ in South-Aft"ica 2). De 
grootste schanddadeu werden hierin den Boeren ten laste gelegd en 
ook de Kaapsche Regeering kreeg er duchtig van langs. In nog 
geen tien jaren wa · dat genie in staat zich volkomen op de hoogte 
te stellen van "lhc civil, tnoral cmd rcligiou.' conditon of the native 
lt"ibes"; kende hij de verhouding tu.- chen blanken en kleurlingen op 
zijn duimpje, en gaf hij den regecringen aan de Kaap en in Engeland 
privaatles in het ontwerpen van wetten tot regeling van dea nieuwen 
toe tand. Persoonlijk ging hij naar Engelaud om zijne beginselen te 
bepleiten. En wat waren de gevolgen'? TrmAL 3) zal het ons zeggen: 

"De buitensporigste verhalen omtrent de koloni ten werden in 
omloop gebracht door mannen oie den llltam droegen van Christdijke 
leeraars - en niets wa · te grof om in Engeland te wvrden geloofd -
totdat dit zoot·c,· /;team, dat het n·oo,·rl BoER bcschoun·d 1t'et"d aL~ .~lecht.s een 
atldC?"C naam vool" een unktwd i ge,; en ll'l"ecden ondetdntkker van HeiU"
lingcH •!). Het baatte niet dat de gouverneurs hierover anders rap
porteerden, of dat de gerechtshoven die verhalen voor Inster ver
kla:mlen; 1le machtige genootschappen vf'roordeelden de Boeren, en 
de machtige genootschappen verteg,mwoordigden en leidden de pu
hlieke opinie in Engeland." 

Dit. PHILIP wist te bereiken, dat in .Juli 182S een ordonnantie 
werd uitgevaardigd, die de llottcntotlcll en andel"e vrije klmwlingen in 
alle opr.ichten, op gelijken JIOlitirkrn l'oct met df' Rnropccmea plaatste. 

IJ Knyper, I. a. p. pa~. 19. 
~ 1 In two volumr~. London: ~rocc:cx: VIJl. 
:11 (~c .. l"hiedcuis van Zuid-Afril;;•, '>< Gravrnh;•g•• 1l-lfl7, Lladr.. ~\!1. 
1~ I Wij c,n.-.. iveerrn. 



Zoo werd Je ge\\'elddadigH revolutionaire omkeering der Zuid-Afri
kaansche maatschappij gecodificeerd in een rijkswet! \Vel werd Dr. 
Philip bij zijn terugkomst aan de Kaap wegens laster vervolgd en 
veroordeeld; wel werd zijn boek door de rechters genoemd een valsch 
en kwaadwillig libel, m<:tar de vriendjes in Engeland droegen de 
kosten en de Boeren betaalden het gelag 1 ). Want de kolonie werd 
overstroomd door troepen luie zwerveli11gen, zouder middel van be
staan, en die dus door diefstal, aanranding en dergelijke den geheelen 
maatschappelijken toestand onzeker maakten. 

Bij al deze ellende kwam uu in 1834 de af~;chaffin,g der slavernij; 
zonder overgang::;maatregelen, ruw en ou verwacht; die feitelijk het
zelfde was als "de verbeurd verklaring van 24. millioen guldens waarde 
van het eigendom een er kleine en niet welgestelde bevolking", en 
waardoor vele Boerenfamiliën tot den bedelstaf werden gebracht. En 
om de maat vol te llleten-, werden de Boeren in de oostelijke 
districten overgeleverd aan de genade van invallende KafferhorJen, 
tegen wier plunclering en moord de Boeren zich per slot van rekening 
niet eens mochten vertleJigeu. "In weinige jaren tijds, ze~t Liott 
Oaehet 2), waren er ongeveer 500 woningen verbrand, :300 plaatsen 
verwoest, 60 wagens weggevoerrl, en 300,000 stuks vee geroofd, 
eene schade veroorzakende van minstens drie en een half millioen 
gulden, gelijkstaande met bij na tien millioen volgens onze tegen
woordige geldswaarde." En dan tegenover deze Kaffers ·weer door 
de Regeering in het ongelijk te worden gestel1l - en dat alles hoofd
zakelijk door den kwaadwilligen invloed van dien Dr. Philip en "de 
Philippijuen", gtJlijk de Boeren diens aanhangers noemden; - neen, 
dat wcts te veel! dat was niet langet· te dragen! Gelijkstelling van 
blcml~en en kleurlingen lcu·am in de praktijk nee'l' op verd?'ukking; op 
nitrrte1'geling; op vernedering en smaad VOO?' de blanken, (evenals vrijheid, 
gelijkheid en broedersclwp tUdens de fransc:he revolutie niet anders 
dan door de guillotine kon worden bewerkstelligrl, en "Recht voor 
allen" in onze dagen practisch neerkomt op afschatfi ng der standen , 
recht alleen voor den vierclen stand en onderdrukking en ::mmad 
voor al wat door boven staat). 

Het hier aangevoerde is voorloopig genoeg, om begrijpelijk te 
maken, boe de Boeren in eeu man als Dr. Philip, geen evangelie
dienaar, ja zelfs geen christen konden erkennen. En zoo iemand 
zich er over Uloebt verbazen, dat christenzendelingen op de boven
beschreven wijze de zending een eeuw konden achteruitzetten en 
nameloos veel leed brengen over hunne blanke medechristenen, die 
bedenke, wat het christelijk Engeland in onze dagen clm·ft bestaan 

1) i\Ien zie over het proces tegen Dr·. Philip: 'l'lwal' Hi8lOI'Y, etc. vol. III, p. 343 SI[. 

2) In den, na zijn c!ood ve1·schenen, en terecht als zijn grafmonument ge
huldigden, derden dnck vnu: ne lVrll'.<lelstt•ljtl rlel' 1'1'fltt8l'((li'I'S. Arnsterclarn
Preluria (zonder jaart•il). 
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en overwege het forscl1e woord yan Dr. Kuyper 1), die als stuwkracht 
van den huidigen oorlog in Zuid-Afrika aan het werk ziet: "hetzelfde 
Methodisme van Dr. Philip(s), dat in 1835 den grooten trek deed worden, 
en dat thans, na gausch een eeuw van mislukking, de sporen slaat 
in Chamberlain's imperialis1ne eu üat de schrilste rechtsverkrachting, 
-- zoowel als den buitlust de1· gecharterde rijkan.rJs - dekt me~ 
Christus' naam." 

Het zal, na al hetgeen wij mefledeel<len, niemand verwonderen, 
dat op den GJen J u n i 183 7, toen de Eerste Algemeene Volks
vergadering der Boeren te Winburg gehouden werd, benevens de 
bepaling, dat slavernij 1l iet zou wol'den geduld, ook deze bepaling werd 
gemaakt: 

"Elk Lid der lllaatschappij zal zich onder eede 'Verbinden, geene corres
pondentie of CO?l1Zectie te hebben met het Londensche Zendeliuggenootsclwp". 2) 

En als ge nu met ons den nadruk legt op het woord Loudensch, 
dan hebt ge meteen het antwoord op de vraag: of de Boeren vijanden 
der Zending waret!? Dat antwoord luidt: geen vijanden der Zending 
in bet algemeen, maar wel van dat soort "Zending" (!) hetwelk door 
Dr. Philip, en anderen, word voorgestaan, in wien ze geen dienaar 
Gods konden zien, maar slechts de exponent eener heillooze politiek. 

Dat ze geen vijanden der Zonding waren bewees hun verleden. 
Hoe het er tijdons tle 0. I. Comp. uitzag, leert ons het werk van 

A. Nachtigal: De Oudere Zeuding iu Zuid-Afrika. 3) Uit dit in yeel 
opzichten zeer bruikbare boek van dezen oud-zendeling, blijkt duidelük, 
dat Zuid-Afrika zich de vcrgelijking met andere landen niet behoeft 
te schamen. Toch zou hot oonleel van dezen schrijver nog gunstiger 
geluid hebben, eu op vele <loor hem meegedeelde feiten, z0u een ander 
licht vallen, wanneer hij niet ::i}1L maatstaf, maar die der gereformeerde 
vaderen lw,d aangelegd. Het komt mij voor, dat bij de bestudeering 
vau gegevens over de uitbreiding van Gods koniukrij k in het tijd vak 
der 0. I. Comp., het volgende moet wonlen in acht genomen: 

a. dat uit enkele, op zichzelf staande gevallen, zich geen algemeen 
oordeel laat opmàken ; 

b. dat de 0. I. Comp. niet altijd verantwoordelijk is voor de 
zouden 11arer diemuen; 

c. dat het Ncüerlaml::;che Vol!~ niet synoniem i-s met de 0. I. Comp., 
en dus niet aansprakelijk mag worden gesteld voor veel wat deze 
compagnie heeft misdaan; 

d. dat de Ned. Geref. kerken in 0. Indie zoowel al in Zuid-Afrika 
niet gebeteren konden, tal van verkeerdheden, hun door oppermachtige, 
libf'rtijnseh-R~n1onstrantsche regeenlers opgedrougen; 

e. dat voor onze gereformeerde voorvaderiln de uitbreiding van 
Gods koninkrijk bestoud i1t het Ol'crplanlea hnnner Nr·<l. Geref. Kerk( en) 

·I) Bladz. 5û van zijn aangel walt! wed<: lle Cri~i~. 

2) V~crl. J. F. van Oortlt, a. w., IJiatlt. :\7. 
~) AmHlt>rdam .1. 11. Ht> llns~y 1~0:1, 
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ook in de heidenlanden, en men hun dus gl'ootelijks onrecht doet, 
wanneer men van hutmen veelzins bewonderenswaardigen arbeid op 
dit gebied, waarvar. met name het Oud-Synodaal Archillf en dat der 
Classis Amsterdam zoo welsprekend getuigen, weglaat alles wat op de 
lcm·k betrekking heeft, en slechts publiceert het betr·ekketijk rnagere resUe 
1•an wat wij ondel' zending verstaan. De "Zendingsarbeid" onzer 
Vaderen is één hoofdstuk slechts der Kedcgeschiedeni.~ en mag daarvan 
niet worden losgemaakt. Wie dit vergeet, werkt wellicht onbewust, 
de dwaling in de hand, alsof de "Zending" pas met de negentiende 
eeuw aanvangt. 1) En het spijt ons te moeten zeggen, dat vooral 
WARNECKS oordeel over het tijdvak der 0. I. Comp., ons in veledei 
opzicht onverdiend voorkomt.. 2) 

Men vergunne mij deze kleine uitweiding; met het oog op 7-nicl
Afrika óók daarom van belang, omdat, gelijk gezeg<l is, het boek 
van den Heer Nachtigal wel in vele opzichten is aan te bevelen , doch 
slechts bruikbare materialen levert voor een hoofdstuk eener even
tneele Ge~>chiedenis der Ned. Ge?·ef. Kerk. Voorts z\j het mij vergund, hier 
kortelijk te herinneren, hoe Dr. Van der Kemp c. s. in den b<'
ginue van vele Afrikaners de grootste bewijzen van sympathie out
vingen; hoe een brief van het Londensche Zendelinggenootschap 
aan de geloovigen in Kaapland door drie predikanten te Kaapstad 
(Serrurier, Fleck en Von Manger) en door Ds. Vos te Rooclczand, 3) 
van den kansel werd voorgelezen; hoe door den rijken steun van 
vele zenJiugsvrienden (eene zekere weduwe teekende alleen voo1· 
f 15.000 !) het mogelijk werd gemaakt dat den 2 1 sten April 1 7 UH 
werd opgericht: het "Znid-Ajr·ilcaansch Genootschap ter bevorder·ing Ctt, 

uitbreiding van Clui.~tu.~' l:oninkrijk"; terwijl er tevens, in verbinding 
hiermee, of zelfstandig, in het begin der negentiende eeuw genoot
schappen werden opgericht, (met het doel om de kennis des Evan-

'I) De boren gegeveu opmerkingen doelen zoowel op Gnonm';;, overigens hno~ 
gewaardeerd, Archief voor de geschi~.denis der Oude lloll. Zendinu, ~ls Dijkstra'~ 

,·erdienstelijk boel1 : »Hel Eva11yclie in on:e Oust. De Protestantsclw Zenrlioy 
in het tegenwoordige r ederlandsch Indië, van cle ee1·ste vestiyiny lot op onzen tijd." 
Tweede druk. Immet'S lusschon de tegenw0ordige »Prot~slantsche Zending" en de 
vestiging en villweiding de1· Ned. GePe(. Ke1·h in 0. I. zoowel onder blanken 
als onder· klem·Jingen, ligt een te groot verschil van kar·akter en uitgangspunt, dan 
dat men ze in één adem kan noemen. Trouwens wij zouden br. Dijl<slra boven
dien met alle bescheidenbeid willen vragen, met welk recht hij als opschrift boveu 
zijn derde hoofdstuk plaatst: De Zendingsor·ganen en Zendingamethode de1· 0. f. 
Compagnie (!)? Was de Compagnie dan een Zendingsinstituut? Br. D. bedoelt on
getwijfeld: De Zending ·organen en Zendingsmetbode det• Ned. Gucf. Kerk tijde118 
de 0. I. Comp. 

2) Warneck: Eva11gelische llliiisionslehJ•e, I, 28; 11, 27. Ab1·iss etc. S. S. 30 
f. 65, 289. 

3) Omtrent dezen merlnvaar·digen man leze men: Merkwaanlig verhaal aan
gaande het leven en de lotgevallen van Miehiel Chl'i:tiaan \'o~. Vierrle ch•uk. 
Amsterdam 1 Rû7. 
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gelies ouder ue heidenen te bevot·deren) onder de leden der Ned. 
Gereformeerde kerk te Kaapstad, 'l'ulbagh, Stellenbosch , Paar! en 
Worcester, waarvan het voornaamste wns het Paarlsch e Zending
genootschap, opgericht in 1822;- hoe de afkeer van het Londensche 
genootschap werd gewekt en versterkt door de boven verhaalde om
standigheden, maar hoe bijv. de Zendeling KICHE:Rr~lt 1) bij de 
Boeren het grootste vertrouwen genoot, zoodat hij herhMldelijk als 
leeraar der Ned. Geref. kerk werd beroepen; in 1806 werd bevestigd 
in de gemeente te Gma,(f-ReiJnet, waat· hij met veel zegen arbeidde 
tot 1814, vanwaar hij naar 'l'ulbagh ging, en daar wet·baa.m was 
tot 1825; terwijl soortgelijke voorbeelden bestaan van J. EvANS, te 
Cradock in 1818; J. TAYLOR, te Beaufort in 1818 en Dr. GEORGE 
THO)l te 'l'ulbagh iu 1818; waaruit blijkt dat de Boeren niet van 
zendelingen afkeerig waren, wanneer deze maar bekend stonden als 
tactvolle, betrouwbare mannen, die zich u iet · lieten gebruiken als 
politieke agenten , maar wier éénig doel het was Christus en Dien 
gekruisigd te prediken als den éénigen Heiland van kleurlingen en 
blanken beide; - hoe het hierboven gezegde nog verder bewezen 
wordt doot· het voorbeeld van M. PACALT, die een zendingsstatie 
grond vestte nabij het dorp aem'f}e, en die, om zijn onberispelijk 
leven , door kleurlingen zoowel als blanken, als een heilige geëerd werd; 
terwijl Moravische, W esleyannsche, Schotsche, Duitsche en Fransche 
zendelingen, die in later tijd aankwamen, meestal op den besten 
voet stonden met de kolonisten ; - hoe er voor slaven in Kaapstad 
een aparte kerk was die nu nog bestaat en waat· ik zelf meer dan 
eens voor kleurlingen preekte; en ook in Stellenbosch bijv. door Mr. 
Johan Nicolaas Desch, in 1798 en 1799, diensten waren voor kleur
lingen; terwijl de zoon van den predikant BoRCHERDS (cleze kwam iu 
1785 in Zuid-Afrika, als leemar der Kaapsche gemeènte; werd in 
178G geplaatst te Stellenbosch, waar hij als emeritus-predikant stierf 
in 183l); ons verhaalt in zijne gedenkschriften, 2) dat ook slaven 
bij de godsdienstoefeningen van zijnen vader werden toegelaten. Hij 
zegt n.l.: "They we1·e also admitled in church, and some regularly 
altenled service. '11te cdo~wed people had thei1· seat.~ apa1·t {1·om the rest of 
the C0?1g1·egmtion, and alongside of the pulpit ,'' welke woorden schijnen 
te doelen op eeuE: constante gewoonte, zoowel te Stellenbosch als in 
andere gemeenten; -- hoe et· verschillende voorbeelden van zijn, 
dat Boeren de zending zeer genegen waren; terwijl verreweg de meesten 
bij de huiselijke godsdienstoefeningen hunne slaven binnenriepen, 
eene goede gewoonte, die ouden van dagen in Zuid-Afrika zich het·-

1) Vgl. Beridrten van den pl'edikant K iche1·e,·, aang. ~.ijne zenrling lot de 
lleitleneu , A mslerda m J\f DCCC V. 

2) An AHio-Diorfl'(lflltical Mentoil· of P1•tr·us R. nor·cllel'ds Caj>e Tnnwn 1861 , 
page 182. 

2 
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inneren als in hunne jeugd vrij algemeen gevolgd. 1) En wat betrefL 
de behandeling der slat•en en van andm·e klcu dingen, gij hebt zeker in 
allerlei geschriften uit deze dagen, zooveel voorbeelden daarvan ge· 
lezen, ter weerlegging van Engelsche lasterpraatjes, dat ik mij ont
slagen mag rekenen van de noodzakelijkheid, hier te bewijzen, dat 
ook op dit punt de Boeren beter zijn dan hun faam. 

Dat ze geen vijanden der Zending waren, bewees hunne edele 
houding jegens de Amerikaausche Zendelingen, die ze aan de wraak 
van den wreeden Selkats (Moselekatse) lwbben ontrukt, en hen zoo
lang in hun kamp aan Zandrivier hebben verpleegd, tot dat zij weer 
veilig naar Natal konden terugkeereu. 2) Bovenal blijkt dit uit het 
feit, dat de eerwaardige vader LINDWY, geruimen tijd, met toestem· 
ming van zijn genootschap onder de Boeren heeft gearbeid, tot in 
184 7; in welken tijd hij met en onder hen lange reizen deed ; het 
Evangelie verkondigde en de Sacramenten bediende, zoodat hij on
berekenbaar veel goeds heeft gesticht onder de leden der Ned. Geref. 
Kerk. Deze LiNDLEY is de geestelijke vader van Paul Kruger, en 
nog altijd spreekt de grijze Staatspresident met groote warmte over 
zijn jongen tijd, toen het woord van dezen "zendeling" aan zijne ziele 
werd geheiligd. 3) Trouwens zóó groot was de ingenomenheid der 
Boeren met den trouwen Lindley, dat één hunner dorpen naar hem 
genoemd werd. 

Bovendien - door dien wonderlijken, providentiëelen 'frek, zijn 
de Boeren de pioniers geworden van beschaving en christendom; 
hebben ze, in pln.ats van de onzekerheid en het gevaar van elkaar 
uitmoordende volksstammen, drie vrije Republieken gesticht; - en 
al hadden ze niets anders gedaan dan dit, hunne verdienste voor de 
zending zou reeds onschatbaar zijn. Evenmin als mf'u mag zeggen, 
dat onze voorvaderen niets voor de zending hebhen gedaan, daar zij 
koloniën hebben gesticht en de kerk overgeplant, die de voorwaarde 
en het uitgangspunt is van verderen Zendingsarbeid, evenmin mag 
men zeggen, dat de Boeren niets voor de zending deden; want zij 
hebben den weg der Zendelingen _gebaand; zij hebben de vreedzame ont· 
'wikkeling dm· zendir~_q mogelijk _gemaakt! 

Bij het licht der historie zijn vele handelingen der Bocren , die 
langen tijd on verklaarhaar schenen, volkomen duidelijk geworden 
en zij worden al meet· op schier elk punt in het gelijk gesteleL 

Of staat, om daarmede te beginnen , niet vaak de EngeLschr< zending 
in dienst de-r Engelsche politie!.: .'i! 

1) Merkwaardige voorbeelden hiervan vindt men in het manifeht doOl" Jwt 
moderamen rler Ned. Geref. Kerk tijdens dezen oorlog hij duizenden verspreid, 
getiteld: The Trulh about the Boe1· and his chw·ch. 

2) Vgl. Lion Cachet, a. w. . bladz. 149/50. 
3) Ygl. J. F. v. Oordt, a. w., hla.Iz. 47, de noot. 
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"Afrika'', - zoo lezen WLJ 1) in een Engelsch blad - is een 
Britsche kolonie. Ik zal u vertellen, hoe Engeland koloniën maakt. 
Eerst stuurt het een zendeling uit, als de zendeling een heel mooi 
en vruchtbaar stuk land gevonden heeft, vergadert bij al het volk: 
om zich heen en zegt: "Laat ons bidden!" en als alle oogen dan 
gesloten zijn, wordt de Britsche vlag geheschen I 

De zendingsautoriteit bij uitnemendheid, \VARNECK, 2) erkent 
rlat, hoewel het verwijt onverdiend is, dat de Engelsche zendelingen 
Zonter politieke agenten zijn, het zich toch kwalijk laat ontkennen, 
dat Engeland de zending vaak gebruikt als wegbereidster van zijne 
annexatiepolitiek, en noemt dan als voorbeelden: Zuid Afrika, Nieuw
Zeeland en Witi. Hij waarschuwt de Zrndelingen ernstig aan dezen 
landhonger toch geen voedsel te geven, omdat dit de ontzettendste 
gevolgen na zich sleept, al was het maar alleen den verklaarbaren 
weerzin dier volkeren, die bemerken , dat men niet hen zoekt maar 
het hunne. 

Welnu, ongetwijfeld heeft óók u bij het lezen van Dr. Knyper's 
boven geciteerd Revue-artikel, de volgende passage diep getroffen: 

"Men went er meer en meer aan, om het Britsche Rijk te vereen
zelvigen met het Koninkrijk Gods, en zelfs den Chri.stus te V(Yrengel
.9chen. "God heeft het Britsche Rijk geschapen en grootendeels uit
gebreid", zoo zegt e(:n Engelsch blad, 3) "en tevens het christendom. 
Het ware imperialisme ziet in elke winst aán f!rond, een uitbreiding 
van de roemvolle t.aak om het Evangelie te verkondigen van den 
Engelschtn Christus." 

Walgt het u niet? - en vindt ge het niet verklaarbaar, dat de 
Boeren van dergelijke Engblsche Zendelingen niet weten willen? 

Een andere vraag. Haddt'n en hebben de Boe?'en geen gel~jk, wan
nee?' ziJ zich vm·zetten tegen de Engel.srhe zeudingsmethode? 

Deskundigen doen het overal. Leest wat zendeling PENNINGS 
sr.hrijft, in de Nederl. Zendingsbode (29 Sept. 1899), over hetzonder
ling optreden van Engelsche zendelingen in Egypte, waarhij de 
Redactie aanteekent: "Uit hetgetn ons boven medegedeeld werd, kun
nen wij al vast zien , dat althans zulke Engelsche of A merikaansche 
methode bij de prediNng vatt het Erangelie in Egypte niet best is, en 
ook in onzen 0. I. Archipel geen aanbeveling VtJ?·dient." 

Voorts herinner ik u aan wat Dt·. L. Heldring schreef over: "In
wendige zending in Jeruzalern en Pale8fina " 4) 

"Tegen de tot hiertoe door de Engelsche :r.endelingen gevolgde 
methode had GoBA'l' even wel zeer ernstige bedenkingen, en daarom 
sloeg hij een anderen weg in, dan men tot dusverre bad gevolgd. 

1) Ited. van de 1'ele{JI'acr(. 
2) Missionslehre, Ili, 1, S. 3 J. 
3) Greater· Brilain Messenger, 1800, Jnly, Augnst, p. 310 <'11 323. 
4) Licltl~;h·alen, üe jaarganl{, afl. 1 en 21 bladz. 12. 
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Het scheen hem toe, dat men te 'toeinig rekenin;; hield nt'3t den ·vollen 
eisch de1· bekee1·ing en met den ernst der zonrle. Telkens ondervond 
men bittere teleurstellingen van hen, die tot bet christendom be
keerd heetten te zijn, een bekeering die men zóó gemakkelijk bad 
gemaakt, dat de Joden den Doop eenvoudi~ beschouwden, als een 
bewijs van toegang tot den disch, dien de Zendelingen gedekt had
den. De heldere blik van Go bat doorzag het gevaar, dat velen tot 
het christendom overgingen, om enkel uitwendige voordeelen, en hij 
stelde daarom de oprechtheid der bekeering op deze eenvoudige en 
practische proef: dat men eerst een handwerk leerde in een ambachts
school, teneinde in staat te zijn, in eigen onderhoud te voorzien.'' 

Ik zou het hier medegedeelde, soms met heel grappige voorbeelden 
uit eigen ervaring, kunnen illustreeren, om aan te toonen, dat de 
Engelsche zendingsmetbode veelal de meest oppervlakkige is, die zich 
denken laat; zoo er al van methode mag gesproken worden: De 
inboorlingen veranderen dikwijls eenvoudig van kleed; zij apen hunne 
Engelsche modellen in alles na; gedragen zich i. e. w. bespottelijk; 
en het is dus niet te verwonderen , dat vele kaffers onbruikbaar ge 
worden zijn, door bun verblijf op Engelsche zendingsstaties en school
plaatsen; dáár hebben ze, op kosten der christenen, leeren luilakken, 
terwijl de p'akke1·swet, waartegen zoo tevelde getrokken is, dit goede 
heeft, dat de kaffers er door woroen gedwongen tot werken. De 
Boeren, en verreweg de meeste Europeanen , hebben dan ook liever 
'n "bm·e" kaffer in hun dienst, dan 'n "geleerde" dito, want de laatste 
is vaak zóó parmantig en verwend, dat hij zich heusch aan geen werk, 
laat staan zwaar werk bezonrligen zal. En waar de Britten er nu 
naar streven, om allen en alles te verengelsehen, en zelfs geen flauwe 
poging hebben gewaalld, om de Boeren, die met hen aan denzelfden 
'reutonischen staw ontsprongen zijn, ook maar éénigermate te begrijpon; 
hoe willen zij daar een oog hebben voor de gulden wet: dat de zen
dingsakkel' de zendingsrncthode bepaalt; dat met de talen, bet klimaat, 
den aard van ieder volk, de politieke eu sociale verhoudingen , het 
peil van beschaving, de zeden en de godsdienstige voorstellingen 
rekening dient te worden gehouden; - hoe zullen zij begrijpen, dat 
het christendom de persoonlijke indivirlualiteit niet opheft, maar 
heiligt, en dat er derhalve geen sprake van mag zijn, om eenige 
volksindividualiteit te nivelleeren; 1) dat elk volle zij'n noodwendige 
plaats en zijn van God ontvangen taal~ heeft,· dat ieder volk zijn be
paalde volksaard ruoet behouJen, en men dus christelijke Ohineezen, 
christelijke Hindoes, christelijke Kaffers, christelijk Batakkers moet 
kweeken, - en geen Engelschen, of Duitsehers of Hollanders moet 
maken van de inboorlingen, want dat dit uitloopt op bespotting van 
schepselen Gods, die door den Schepper zó6 verschillend en zó~ rijk 
zijn uitgerust, dat elke varieteit, naar Zijne bedoeling, moet bl~ven 
bestaan, om te kunnen ontwikkelen al wat God daarin als k'Wm 

1] Warneck, Missionslehre, III, 1, in hel zoo hoogst leet·zame 28ste hoofd
stuk: Ve;•schiedena;·tigkeit des !tlissionsgebiets, S. 14 u. 15. 
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neerlegde. 1) Zoo hebben de Boeren dus ook in dit opzicht gelijk. 
De wijsheid wordt gerechtvaardigd van bare kinderen ! 

En wat nu de GELIJKSTELLING betreft, óók hierin hebben de diep 
verachte en gesmaadde Boeren weer verwonderlijk juist gezien. 

Ook hier te lande is eene soortgelijke kwestie met het oog op 
Ned. Indië druk besproken. 

Zoo heeft de Redactie der Nederl. Zendingsbode 2) een artikel 
gewijd aan: "Gelijlestelling van Inl. Clu·istenen met Eumpeanen" - en 
waarschuwt er sterk tegen, als "gevaa1· opleve1·ende voo1· den ch1·isten
inlander zelven; voo1· de verb1·eiding van het Christendom, en voor het 
llollandsch gezag in Indië." 

Voorts herinner ik aan het nitneruend referaat van Dr. J. W. 
Gmming, gehouden op de voorlaatste Zendiugsconfereutie 3) waarbij 
wordt gezegd, dat de eisch van gelijkstelling daarom zoo bedenke
lijk is, omdat, ondanks zijne bekeering tot het christendom, de inlander 
11iettemin zijn landaard behoudt. De Schr. vervolgt dan : 

"Het Evangelie hre11gt wel een bant! van broederlijke eenbeid 
onder de volken, maar htjt de nationale verschillen niet op..... Ver
u·ezenlijldng van het ideaal van gelijkstelling, zou gelijk staan met een 
bankmet 'van het beschavingswerk niet alleen, maa1· ook, wat trge1· ware, 
van het E-vangelisatieweT!c in Indië." 

En ik twijfel er niet aan of de talentvolle Director van het Ned. 
Zeudelinggeuootschap zal, door zijn reis naar en verblijf in Indië, 
in deze overtuiging niet weinig zijn versterkt. Men kent den boom aan 
zijne vruchten , en die vruchten moet men zien; men moet deze in
grijpende vraagstukken in loco bestudceren, om goed te beseffen wat 
hier op het spel staat. Wie, al is bet maar gedurende eenige maanden 
in eene hnlf-heidensche, half-christelijke maatschappij, zijne oogen 
goed den kost geeft., bemerkt al spoedig , dat gelijkstelling van 
blanken en kleurlingen daarom vooral zoo noodlottig is, omdat het 
yeelal wordt een gelijkstellen in alle deukbare kwaad; dat zeer vele 
"christenen" terugzinken beneden het peil van het heidendom; en de 
arme kleurlingen, door hunne aanraking met de "beschaving", vaak 
niets hebben ge1r0n1H:n dan- de zonden en ziekten der "beschaafden." 

Ten bewijze dezer bewering &trekke de meer dan schandelijke be· 
handeling, die de Ï!tboorlingen meestal ondergaan, in de mijnkampen 
van Kimberley en Johannesburg. 4) 'rronwens het is niet te ver-

1] tbitlem, ~. 32 r. 
2] 24 Nov. 1899, N°. '•7. 
31 Zie deze J/ede, in zijn geheel opgenomen in bet Nederl. Zendingstijdschrift, 

elfrio jaargang, 1 e :~fl., hbdz. 28-50. 
4] Omtrent de toestanden aan den Witwatersrand l11111 men raadplegen, het werkje 

vau scltrijvet· dezes, getiteld: 1'eedel'e za/;en. Een debat, over het prostilutie
vr:~:~~,tuk i u de Zuid-Aft·. IIE>publiek, wet Dr. F. V redenrijk Engelenbur!J', Editeur 
van >Jde Volllsslem." Dm·de vermeerderde Druk. Amsterdam Uöveket·-Wormset·. 

Tevens zie men het oordeel van een Engebchman, aangehaald door Cachet, 
a-w, p·ag. 640, in de noot. 
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wonderen, dat in eene omgeving waar de blanken in gouddorst, 
speelwoede, dronkenschap en ontucht met elkander wedijveren, de 
kaffers voor tijd en eeuwigheid onberekenbare schade lijden. Het is 
zoo diep waar, wat een inspecteur der mijnen zeide, tot een zendeling, 
die in Johannesburg eens poolshoogte kwam nemen naar Kaffers van 
zijne zendingsstatie, die in de mijnen werkteil: "mijnheer, gij brengt 
ze ons als engelen, - en wij maken er d t~ivelen van." Zietdaar de wrange 
vruchten van gelijkstelling, losgemaakt van het ch1·istendomJ En ik aarzel 
geen oogen blik, partij te kiezen voor het stelsel der Boeren. 

'V ij hebLen nu reeels grmoegzaam doen zien, dat er op de be
wering: de Boeren zijn wreed voor de Kaffers en tegenstanders der 
zending heel wat af te dingen valt. 

Nog gunstiger zal ons oordeel worden, wanneer w~j nagaan, hoeveel 
er doo1· verschillende zendingsvereenigingen in Ztûd-A {1·ika gedaan tv01·dt. 
Gemakshalve volgen wij hierbij lVa1·neck's onvolprezen "Abriss," 
(5tc Au1l., S. 20û ff.) Het zou met het karakter van dit eenvoudig 
overzicht strijden, en tevens teveel vcrmoeien, wanneer wij tel kcns 
de clesbetrcHcnde literatuur citeerden. Wie er meer van wensebt te 
weten , verwijzen wij naar de noten van Warnecks geschrift en naar 
.Appendi.r A van de Zendings-Encyclopaetlie van Bliss. 

In geheel Zuid-Afrika zijn er ongeveer 31/ 2 millioen kleurlingen. 
Daarvan zijn er wellicht 5üû.UOO christenen, die staan onder de 
leiding van 'n 30 Eugelscbe, Duitsche, Hollandsche, Noorweegscho, 
Zweedsche, Finsche en Amerikaansche zendingsgenootschappen. War
neck stelt den arbeid in Duitsch-Zuid-West-Afrika als ebn speciaal 
duitsch belang voorop, doch wij laten dien, als voor ons doel van 
geen direct nut, rusten. 

Het hoofd1.eudingsgebied in Zuid-Afrika is de Kaapkolom·e, die, 
met haar annexen, (Britsch Kafferland, GriqualanJ West en Oost, 
'l'ranskei, Tembu eu Bomvanaland) volgens den census van 18Ul , 
in ronde getallen 1.150.000 kleurlingen en onder deze 392.000 christenen 
telt. Dit getal is nu natuurlijk reeds lang tot n1eer dan 400.000 ge
klommen. 

De Broedergemeente, die in 1737 begon, maar pas seoert 1792 
vasten voet verkreeg, heeft nu, in den Zuidwesthoek der kolonie ü 
hoofdstations, met 10 000 christenen. Vet· gescheiden van f1it We>;le
lijk gebied, heeft zij ook in het Oosten, onf1er de kaffers aan (le Rei 
en door Kaffmria verspreid nog 10 hoofdstations, met meer dan 
5000 christenen. 

De arbeid van het in 1799 opgtricht Loudener Zendingsgenoot
schap, heeft in de Kaapkolonie gelei<l tot het stichten een er Con
gregational Union, die thans 50 gemeenten telt, met 10.000 avondmaal
gangers en 35.000 aanhangers. 

De We.~leyanen (1814) hebben in het westen 9 gemeenttn met 6000 
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christenen; hun oostelijk arbeidsveld is verdeeld in 3 districten, met 
circa 70 gemeenten en over de 90.000 gedoopten. 

Het Rhijnsche Zendelinggenootschap (1829) heeft 10 aanzienlijke 
gemeenten, die financiëel gtheel zelfstandig zijn, met 15.000 christenen. 

Het Berlijnsche Zendin~genootschap (Berlin I), wier eerste zend
boden in 1834 in Zuid-Afrika landden, zijn sedert 1838 in de eigen
lijke Kaapkolonie werkzaam en hebben thans 12 Kaapsche stations, 
die 2 Synoden vormen, de Kaapkolonie (in het Westen) en Kaffl·aria 
(in het Oosten), tezamen tellende 6800 christenen. Hierhij zijn niet 
gerekend Kimberley en Pniël, die bij de Synode van den Oranje
Vrijstnat zijn ingedeeld. 

Van de 10 diocesen, die de A11glikaansche kerl.· in Zuid-Afrika heeft, 
z\jn er drie in de Kaapkolonie: Kaapstad, Grahamstown en St. Johns. 
(Kaffruria). Alle Zuid Afrikaausche bisdommen-staan in nauwe ver
binding met de S. P. G. (Society jor the propagation of the Gospel in 
jo1·eign parts.) Daar men 11iet weet of men bij de Anglikanen met 
Kerk- of Zendingsarbeid te doen heeft, is 't moeilijk te bepalen, hoe
veel kleurlingen in de drie parochiën tot hen bellooren, willicht 30 
à 40.000. Ook in Zuid-Afrika geven de Hoogkerkelijken anderen 
Zendingsgenootschappen vaak stot tot klagen. 1) 

Behalye de reeds genoemde genootschappen, arbeiden in 'tOosten 
der Kaapkolonie ook nog: de Vrije kerk van Schotla11d en de 
Ve1·eenigde P1·csbytc?·ianen. De Vrije kerk heeft eene zuidelijke en 
noordelijke Kafferzending, aan beide zijden van de Keij, met 10 
hoofd- en vele bij-stations, .waarop 9500 gedoopten en over de 7000 
leerlingen zijn. De beroemde instituten LovedaZe en Blylhswood be
hoef ik slechts in uwe herinnering terug te roepen, om de over
tuiging bij u te versterken , dat de oude Schotsche degelijkhèid zich 
ook in Zuid-Afrika niet verloochent. Aan déze zoowel als aan gêne 
zijde van de Kcij hebben ook de Vereenigde Sr:hotsche Presbyterianen, 
wier arheid eveneens het stempel van groote soliditeit draagt, huu 
zendingsterrein met 13 hoofdstations en meer dan 100 buitenl)Osten. 
Een dier stations is Emg1.cali, \Vaar, van 1857-1871, de bekende 
'1 ·iyo Saga arbeidde. 2) 

Wij gaan nu over naar Natal en Zoeloeland en vinden daar: de 
A merica11 Boa,·d, met 10 hoofdstations, 2000 Avondmaalgangers en 
üOOO aanhangers; -- de We.sleyauen met 18 stations, 5500 Avond
maalgangers en 13000 aanhangers; de Noorsche zending plus die der 
Zweedsche Staat8kcdc, met 17 stations en ten naastenbij 2000 christenen; 
het Bcl'lijnsche Zcndingsgenool!ichap roet 6 stations, en 2100 leden; 
de IJ ennann.~lm1·gers met 22 stations en 4.000 leden ; de A nglikaansche 

1) Vgl. J. E. CAn.LYLF.: South Africa and its Mission FielJs, [Londen, 1878] 
pag. ·1 G7- ·J 79. Dit boek .zou een zeer brui!; baar compendium zijn, indien het 
niet zoo partijdig ware voot' de Boeren. 

2] Vgl. Tiyo Saga, de eer.;te Kafferzendeling. Naar het Engelr,ch van J. A. 
Chalmers door F. LJO~ CACHET. Am.;tenlam, Höveker & Zoon. 



24 

kerk met wellicht 4 à 5000 chl'istenen; de V1·ije Schotsclw ke1·k met 2 
stations en meer dan 2000 christenen. 

Den arbeid in Swaziland, die pas in 't begin is, slaan wij over, 
om te komen tot de aanvankelijk zéér gezegende 1l1ission des Eglises 
lib1·es de la Suisse Romande, aan de Delagoa baai en in het noorden 
der Zuid-Afrikaansche Republiek, (Spelonken, hoofdstation Valdezia}, 
met tezamen 1600 christenen. En rleze kloeke Zwitsers herinneren 
ons tevens aan den uiterst voortt·effelijken zendingsarbeid van het 
Pa1·~i-~che Genoot.schap, hetwelk rloor zelfbeperkiug en isolement wonder
heerlijke resultaten verkreeg, daar het nu 14 hoofd-, en 150-bijstations 
telt, met 10.000 Avondmaalgangers. 4000 catechumenen; 140 scholen 
en meer dan ïOOO leerlingen; terwijl de Basoetoe-kerk, op haar beurt 
zendingskm·k geworrlen, ond~r leirling van den heroieken Coillard, reeds 
vijf zendingsstations gesticht heeft aan de Zambezi. 

Westelijk en_ noord-westelijk van Ba.soeto-land li~gen de beide 
Boeren-republieken, wier worstelstrijd wij met smartelijke bewondering 
gadeslaan. Welnu, iu den Oranje- Vrijstaat zijn er 10 Wesleyaallsche 
stations met ongeveer 15 000 aanhangers; l1eeft de Anglikaansche 
kerk het bisdom Bloemfontein, met cirea 1500 gedoopten; en heeft 
het Berlijnsch Genootschap zijn Vrijstaatsche Synode, waartoe 8 stations 
met 5600 gedoopten gerekend worden. 

Iu '/?·m,sraal, waar art. 8 der grondwet luidt: Het volk laat toe de 
·~tithreiding van het Evangelie rmdm· de heidenen (d . 'Ï. door zendeliugen, 
binnen de g1·emen de?· Republ,iek), onder bepaalde 1100?'zorgen tegen mis
leidi·ng" -bevindt zic!t de hoofdzendingsarbeid in handen der Hermann
hmgers, sedert 18ó7, en van !tet Berlijnscl1e Genootschap, sedert 1859 
werkzaam. In de drie districten, Rnstenb1o·g, llla?·ico en Pretm·ia, 
hebben de eersten, die doo1· de LJom·en-zelf' in het land geroepen 
zijn, 26 statiöus. "Sie alle zusarnmen 1·ep1·äsentiren ei11en Clwisten
bestand •ran 36.000, de1· sich jelzt jiih1·lirh um tausonde meht" schreef 
Warneck -- vóór den oorlog. 

Het Berlijnsche Genootschap heeft 27 stations mei 17.000 christenen, 
ouder zijne Synoden Yan No01·d·· en Zuid-'l'ransvanl. De Anglikaallsche 
kerk heeft hier weder een bisdom Pretoria, dat weinig belangrijks 
oplevert. Daarentegen organiseerden de E11gelsche Jllesleyanen -
aldus ~enoemd in onderscheiding van cle Zuid-AfrikaaJ1scbe, die 
sedert 1832 eeue zelfstandige kerk vormen, en zen<.ling "drijve1.1" als 
ll"esle1,·an Nethodi8t South A{1·. Mis.~. Soc. hier een, in drie secties ver

deelden en over de geheele Hepubliek verspreidden zendingsarbeid , 
met 36.000 kerk bezoekers en 6000 leden, waarvan ongetwijfeld slechts 
een gering onderde(:l uit kleurlingen hestn.a.t. 

Het zij ons vergund bier a.f te breken, daar wij voor ons doel 
genoeg bewijzen hebben bijeengeuracht, voor de stelling, dat de 
arbeid van verschillende vreemde zendingsgenootschappen in Zui<l
Afrika een zeer uitnemend resultaat heeft. Zeker, hunne taak is nog 
niet afgedaan; "abm· das Chril!tentu.m i.st doch 1mtm· einc1· 11icht geringen 
A nzahl von Stümrnm1 bm·eits cine solc/w liJacht gewm·den, daszin absehbarer· 
Zeit sein Sieg ein allgemeiner sein wird" - profeteert onze z~gsman , 
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die volkomen op de hoogte is. Nu vraagt natuurlijk elk denkend 
mensch, die door Engelsche vooroordealen zich niet heeft laten mis
leiden: hoe zou de zeilding in Zuid-A (1·ika op zull.-e gunst i ge 1·esultaten 
kunnen bogen, i~tdien cle Boeren, die 65 à 75 procent van de blanke 
bevolking uitmaken, zeg dus 3

1\, zoozee1· met haat tegen allen evangelie· 
ctt·beid onder de kleudingen vervuld toaren, als men ons teil doen gelooven? 
Vvat het Boerenelement, mits aaneengesloten en eendra eh tig, vermag, 
ervaart Engeland sints maanden. 

Wilden de Boeren dus Zending en Zendelingen op alle mogelijke 
wijze tegenwerken, het zou in hun macht zijn. Maar dat ze de zending 
geen kwaad hart toedragen, bewUst het schitterend resultaat waarop 
wij wezen. Zeker, er zijn hier en daar betreurenswaardige botsingen 
tusschen Zendelingen en Boeren voorgekomen. Doch die staan op 
zichzelf en wanneer ernstige historici als 'lheal, dergelijke gevallen 
onderzoeken als er een met Living,gtone plaats had , rerd \rijnen de be
schuldigingen tegen de Boeren als sneeuw voor de zon. Zoowel in 
de Eugelsche koloniën als in de Boerenrepublieken i:> het Afrikaander
element volstrekt niet tegen de zending. Integendeel. Tot op het 
tijdstip van den ontzettenden verdelgingsoorlog door het christelijk 
Engeland tegen de Boel'enrepublieken ondemomeu, ontwikkelde de 
Zendingsarbeid zich rustig en ongehinderd. \V at meer zegt, de 
Boeren en hunne verachte regeeringen hebben in menig opzicht de 
Zending bevorderu. Voor Godsdienstige doeleinden worden in de 
republieken gaarne kosteloos prachtige stukken gronds afgestaan, 
voorrechten waarin versclüllèude zendelingen oagetwijfeld hebben ge
deeld. En naar hij mij persoonliJk eenmaal verzekerde, overdacht Dr. 
Mans Yelt, de superintendent van Onderwijs, wiens ij \·crige werkzaam
heid en ui mmer rustende energie op de Parijsche Wereldtentoonstel
ling terecht is gelmldigd, een ontwet·p van wet, waarbij de Regeering 
subsidie zou verleenen aan goed georganiseerde Zendingsscholen, waar 
Hollandsch het medium van onderwijs was. - Het is dan ook op
merkelijk, dat slechts Engflsche en veret1gelschte zetïdelingen 1·edenen 
memten te hebben zich over de Boeren te beklagen, terwijl hnn gettûgenis 
rol/comen genetttmliseerd wordt door dat van niet-Engelsche zendelingen, 
die 'in de Boeren1·epn6lieken a?'beiden. HetzelfJe feit dus als met de 
klachten der Uitlanders aan den Rand, de arme stumpers, die het 
even uaar hebben als - de "gevangene" van het \' aticaan! . 

Wij doen een paar grepen uit wat ous onder de oogen kwam. 
Een Zweedscb Zendeling te Ekutuleni, legt Je volgende verkinring 

af: "Nergens maakt de zending in Zuid-Afril~a zoo groote vo?'deringen, 
als ortdu de volken, die door dr Boeren onderwo1pett zijn. Zij zelve 
stetmen de Zending 1jverig !" (Uit "De Geref. Kerk" van ~8 Febr. 1900.) 

De predikant CHR. Rmm:L, die een tijdlang onder de Boeren leefde, 
zegt van hen: "'Vat hun wreedheid aangaat tegeno,·er de zwarte11, 
dit moge van enkelen waar wezen, maar wen heeft geen recht het 
geheele volk daarnaar te beoordeelen. De houding yan den Boer 
tegenover den Kaffer, is die van een man, met een strengen, vasten 
wil. Men kan zich moeilijk voorstelleu, op hoe lagen trap van ont-
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wikkeling en hescl1aving <le naturel in 1;.-Afrika staat. Eenigszins op 
gelijken voet of vertrouwelijk met hem omgaan, zou de deur open
zetten voor mishandeling en moord, gelijk Transvaal die dikwerf be
leefde. De houding der Boerw, vast, kortaf en streng, vloeit dus 
niet uit wreedheid voort, maar uit verstandige voorzichtigheid." [Uit 
"De Kerktl. Courant" van 17 Maart 1900.] 

Over de Boeren en de Zending schrijft de Detäsche Reichspost: Een 
feit blijft hPt, dat de He1'mannsbu1·ge1· ze11delingen zich nooit ovm· de 
Boe1·en hebben te heklagen gehad. Zou dit toeval zijn? En wanneer 
de Boeren tegenwoordig [?] (le zwarten met ijzeren vuist [?] onder
worpen houden , r.oo moet men om der wille van de billijkheid toch 
ook in het oog houden, hoe deze meer dan eenmaal do01· de Engelsehen 
tegen hen opgehitst werden.'' 

De Roomsche pastoor 0. HARRE te Stellendam in Kaapland, schrijft 
over de Boeren het volgende: "Ik zoowel als mijn dienstknecht zijn 
steeds met de grootst mogelijke vriendelijkheid door de Boeren be
handeld gewordeu. Wanneer ik eene kamer nooclig had, om met 
mijne gt.:meentele~len de mis te Yieren, dau is deze mij altijd met de 
meeste bereid willigheid afgestaan. 

In elk Boerenhuis wordt eiken avond een hoofdstuk uit de Heilige 
Schrift gelezen, en ook gezongen en gebeden, en dit niet alleen des 
7-ondags, maar eiken avond. Men ging daarmede door of er gasten 
aanwezig waren of uiet. Alleen wanneer de gastheer niet wist, van 
welke godsdienstige gezindheid de vreemdeling was, vraagde hij dezen 
Yo01·af, of hij liever naar zUne slaapkamer wilde geleid worden. 
Zeer dikwijls werd ik verzocht, uit den Bijbel voor te lezen, en het 
~el>ed uit te spreken, hetwelk ik natuurlijk steeels gaarne gedaan heb. 
Des Zondags rijdt elke familie naar de kerk; en waar de afstanden 
te groot z~jn, komen de buren nit den omtrek van eeu of twee uren 
op een bepaalde hofstede samen, om rlaar gemeenschappelijk een 
godsdienstoefening te houden. Maar elk huisgezin rijdt minstens 
tweemaal in heL jaar naar de kerk, al is men zeer ve1· daarvan 
....-erwijdercl. 7-ulk een tocht duurt clikw~jls onderscl1eiclene dagen, 
zoodat de kerkgangers een week of langer in den wagen en in de 
tent doorbrengen. Met zulke kerkbezoeken is steeds de viering van 
het Avondmaal verLonden. De Boeren zijn P1·otestanten en ik ben een 
Roonmh ptic.~te1', nwal' ik .~preek jui:lt zooal.s ilc de Boeren gevonden !·eb! 
Ik wensch daarbij nog, dat ik alle booze lasteraars en verachters der 
Boeren een klein deeltje van hunlieder zoo uitstekende karakter
fligenschappen kon mededeelen; dat kan genen wellicht recht nuttig 
zijn." 

De Redactie van de "Heraut" (1 Juli 1900) uit welk blad wij 
bovenstaand citaat letterlijk overnamen voegt er aan toe: "Deze ge
tuigell ~~.sen zijn met vele andaen te vermeenle1·en." 

Door de Reelacteur van het Zend.tijclscbr., 1899, 1, werd reeds ge
we?.en op het feit, dat Generaal Joubert zich herhaaldelijk over de groote 
beteekenis der zending heeft uitgelaten, zóó bij de inwijding van de 
prachtige kerk der Hermannsburgerzencling te Betbanie; zoo bij den 
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terugkeer van zijne expeditie tegen den wreeden III'pefo; zoo in een 
toespraak als voorzitter eener vergadering van de afdeeling Pretoria 
.van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap, waar, door de 
meeste predikanten van Pretoria, ook door schrijver dezes, een enkel 
woord werd gesproken. 

Eu wat Oom Paul betreft, wie herinnert zich niet het verhaal van 
diens bezoek, in ] 884, aan heL zendingshuis der Berlijosche zendings
vereeniging, waar hij zich , naar bet getuigenis van Direktor Wange
man u zoo volkomen thuis gevoelde. 1) Indien de president geen 
sympathie had gekoesterd, voor het werk der Berlijnscha zendelingen 
in Transvaal , zou hij hun zendingshuis eenvoudig onbezocht hebben 
gelaten. Hij is gelukkig te weinig in aanraking geweest met de 
"westersche" beschaving, om belangstelling te huichelen voor per
sonen en zaken, waarvoor hij niets gevoelt! 

In een antwoord, door hem in 1882 op eene requisitie hij de 
Presidentsverkiezing !;egeven, schreef President K1·uge1· o. a. over de 
naturellen : 

"In de toekomst Hgt mijne hoop , dat het eenmaal door Gods 
ze~en zoover zal komen, dat orde, werkzaamheid en godBvrucht ook den 
Kaffer tot een gclukk·ig en tevreden onderdaan dm· Zuid-Aj1·ikaansche 
Repnblielc wllen maken." 2) 

En als ge bovendien nog badt kunnen beluisteren, hoe op Kruger's 
veijaardag, in den vroegen morgen, de leerlingen der zendings
scholen te Pretoria hem liederen kwamen toezingen, en wat door den 
grijzen Staatspresident daarop geantwoord werd; - als ge, met mij, 
het zeldzaam voorrecht l)adt genoten, den President, des gevraagd, 
zijne meen ing ovm· de zending te hooren nitemm;tten, gij zoudt met diepen 
eerbied vervuld worden, niet slechts voor z~jne spreekwoordelijke 
Bijbel vastheid, maar bovenal voor dien helderen blik, voor dat 
warme, vrome hart, vol liefde voor de uitbreiding van het Koninkrijk 
Gods! 

De Boeren en de Zending vormen dus geen schrille tegenstelling, 
maar t:>taan tot elkander in steeds beter wordende verhouding. \Vare 
nu de zendingsarbeid grootendeels in Engelscha handen, wij zouden, 
als reactie op de 1mndaden ·van dit diep gezonken ~ch1·istem'Olk", de 
zending in Zuid-Afrika wederom een eeuw achteruit zien gaan. Doch, 
hocwel de nw1·eele schade door E-ngeland aan de zending in Znid·Afrika 
beroklcend n,iet in wom·den, noch in ci!Jfers, is weer te geven, kunnen wij 
niet anders dan Gods ontferming danken voor het feit, dat er tal 
van vreemde genootschappen op den zendingsakker werken, die het 
volle vertrouwen eu de warmste sympathie der Boeren bezitten. En 
wat ons vooral met goede hope vervult is dit: de eigen zonen en 
dochtm·en der Afrikaners ontwikkelen in het zendingswm·k zulk een zeld
zame energie, dat zij de beate de?' vreemde zendingsgenootschappen spoedig 

1) Zie het art.: llÛom Pa ui te Herlijn '' in de ·s Gravenl1. Kerkbode van 20 
Januari 1900. 

2) J. F. van Oordt, a. w., bladz. 385. 
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zullen overvlettgeld hebben. Wij schrijven dit toe, aan het o. i. zeer toe 
te juichen, verlaten van het genootschappebjk stelsel, zoodat wij hier te 
doen hebben, wet den zendingsCl1·beid der Ned. Geref. Kedc in de Kaap-· 
kolonie en dien ha1·er dochters in Natal en de beide Boerenrepttblieken. 

Een zeer vluchtige schets van dien arbeid, hebben wij, als het 
beste, voor het leste bewaard. (1) En dan wensch ik met nadruk te 
herhalen, dat deze zending zuiver hrkelijk is; of geJij k het vroeger 
genoemd manifest het uitdrukt: "Ow· mission work is cm·,.ied on by 
the church, j01· the chtwch, th7-ough the chw·ch." 

Van de "Wetten en Bepalingen voor het Bestuur der Nederduitscl1e 
Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika'', (Kaapstad, 1894) handelt de 
geheele zesde afdeeling (blrlz. 84-94) ovm· de zending, en bij bet lezen van 
de Dandelingen der (laatste) Negeutiende Vergadering van do Synode 
der Nederd. Geref. Kerk van Zuid-Afrika, gehouden i11 de Kaapstad, 
op Dondenlag den 14 den October 1877 eu volgende dagen, gevoelt 
ge met brandende schaamte, hoe de Zuid-Afrikaansche Dochter rler 
Hollandsche Moederkerk in gehoorzaamheid aan het Woord Gods óók 
t. o. v. het Zendiugsbevel een diep beschamend voorbeeld geeft. 

De Ned. Geref. Kerk in Zuid-Afrika, verdeelt haar Zendingswerk 
in twee deelen: eene Buitenlandsche en eene Binnenlandsche Zending. 

"De Binnenlandscha Zending zal in zich sluiten den arbeid onder 
de verachterde en van kerkelijke voorrechten verstoken geloofsge
nooten, alsmede onder degenen 1 die binnen 1le perken der Kerk 
wet het Christendom onbekend zijn", zegt art. 198 der kerkwet. 
Bedoeld zijn, rle in alle steden en dorpen temidden der blanken 
wonende kleurlingen, en wel dezulken, di~ Hollandsch spreken 1 

wat zij nagenoeg allen doen. (2) 
De Buitenlandscha Zending strekt zich uit tot beidensche volks

stammen buiten de kerk 1 of waar zij ook in heidenscha maatschappijen 
leven (art. 199.) 

Voor deze twee takken van Zendingsarbeid nu worden door de 
Synode benoemd, eene Buitenlandscha en eene Binnenlandsche 
Zeudings-Cornmissie. Het verhand tusschen de gemeenten en deze 
Zendingsdeputaten bestaat in Rings-Zendings-Cornmissiën, waarbij 
men moet opmerken, dat bet woord Ring in de Znid-Afrikaausche 
kerkwetten overal ongeveer gelijkluidend is met ons woord Clas.sis. 

Het "buitenlandsche" arbeidsveld ligt in Transvaal, in :Mashonaland, 
Bechuaua-land, en het Meerendistrict in Centraal-Aft·ika; heeft onge
veer 35 Zendelingen en Zendeling-helpers, en een aantal inlandsche 
Evangelisten, en breidt zich gaandeweg uit. 

De "binnenlandsche" Zending sluit alles in zich 1 wat wordt gedaan 

1) De mededeelingen door mij vroegE-r over dit onderwerp gedaan, heb ik aan
gevuld uit het reeds geciteerde manifest van de leden van hel Moderamen der· 
Ned. Geref. Kerk van de Synorlale Zendings-commissie en van de li.H. Professoren 
van het Theol. Semarie te SleiJenbosch: Tlte Tndh elc. 

2) »The Home Mission includes all that is done by us amongst the Dutclt 
speaking colonred natives in the Golony." (The Trutlt, etc., pag. 25.) 
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onder dE> Hollandseh-sprekende kleurlingen in de Kaapkolonie. Vijf
en-dm·tig van deze gemeenten 1 maken tezamen uit eene zendingske1·k, 
die een aantal parochiën omvat; een eigen Synode en eigen kerke· 
raden bezit 1 die hunne eigene zaken best. uren, mMr onderworpen 
z\jn aan de controle van de Binnenlaudscbe Zendiugs-Commissie der 
Ned. Geref. Kerk. Een en ander is gerejleld volgens de Kaapsche 
kerkwetten. Verscheidene Zendingsgemeenten zijn evenwel uog niet 
georganiseerd; en derhalve tot zoolang ook uog niet gerechtigd als 
erkende gemeenten deel te nemen aan de Algemeene Vergadering 
rler zendingskerk, die jaarlijks in omvang en heteeken is toeneemt. Dit 
blijkt ook uit Wameck's meermalen aangehaald werk, die het aantal 
der tot de Ned. Geref. Kerk in de Kaapkolonie behoorende kleurlingen 
schat. OlJ ver over de 25.000. 

Maar de Moederkerk doet dan ook ontzaglijk veel om dezen dub
belen zendingsarbeid mogelijk te maken. De Ned. Geref. kerk in de 
Kaapkolouie, die 98.144 Avondmaalgangers en 223.000 zielen telt, 
(bedoeld zijn hier alleen de blanken) contribueerde in 1899 voor de 
Zending 10.150, pd. st. (f 121.800), d. i. meer dan twee shillings (f 1.20) 
per avondmaalganger en ongeveer 11 stuivers per hoofd. 

Het aantal zendelingen door de kerk in Zuid-Afrika onderhouden , 
is ongeveeL· 60, plus een gelijk getal Evangelisten en leekenhelpers. 
Men hourle hierbij in het oog, dat dit alleen in de Kaapkolonie 
wordt gedaan, en niet insluit het werk der Trausvaalsche, Vrij
staat.sche en Natalsche kerken. 

Evenmin zijn in deze som begl'epeu de contributies voor locaal 
ze11dingswerk, d. w. z. in en door de afzouderlij~ e gemeenten, (meestal 
onder leiding hunner Leeraren !) die geen steun outvangeu· uit de 
Generale Kas. (Sit \'enia verbo) Terwijl zij dus hijdragen tot de meer 
uitgebreide Zendingswerkzaamheden der kerk, besturen zij hunnen 
eigenlijken gemeentelijken Zendingsarbeid en vinden de daarvoor 
noodige gelden uit hunne eigene, gemeentelijke collecten. Er zijn 
voorbeelden vau, dat er langs dezen weg door sommige gemeenten 
meer dan 100 pu. St. (f 1200) bijeengE>bracht wordt 

En voegt men hiet· nu uog bij, wat door leden der Ned Geref. kerk 
wordt bijgetlragen tot het iustandhouden van den arbeid op vreemde, 
d. w. z. Europeescha of Amerikaansche Zeudingsstatiën, dan zou men 
tot 11og veel hooger cijfer geraken ! 

Ten bewijze yan den omvangi'Ïjken Zendingsarbeid diene, dat men 
?.ich met deze officiëele colleges niet tevreden gesteld, maar allerlei 
Zcudingsvereenigingen in en ten bate der kerk gevormd heeft. Zoo 
werd in 1889 opgericht. een Vrouwen-zending.qbm1d, lJJet. de bedoeling 
om zeer bepaald eeu leekeuperson<•el van onderwijzers eu inlandsche 
evangelisten te ondersteunen. De 'fbeologische Studenten-Zendi~lgs
vereeuiging doet op dezelfde wijze weer veel voor de Opleirlingsschool 
voor Evangelisten in Na~ al. De Jongelings-Vereenigingen in . de 
Kaapkolonie, waarvan er ongcveeL· een 70-tal officiëel met de kerk 
verbonden zijn, ondersteunen weer gemeenschappelijk een buiten-
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land~ch zendeling. Voorts draagt ook een Kinder-zendingsbond niet 
weinig bij, terw\jl de vereenigiugen voor Chistian Endeavour zoowel 
als de Ch1·istian Stvdents Union-die alle studenten, ook niet-theologen 
omvat! - uit de reien van leeken en &tudeerenden zeer velen onweer-
8taanbaar henentrekken naar het ontzaglijk zemlingsveld van h!'t 
Donkere Wo-elddeel, zoodat Zuid-Afrika door den Heere schijnt voor
bestemd te zijn om ook Centraal- en Noord-AfL'ika voor Jezus te 
winnen! - Van de Theologische Studenten te Stellenbosch is in de 
laatste jaren meer dan een, na afgelegd ,,proponents"-examen, zich 
verder voor de Zending gaan bekwamen , terwijl de kerkwet ver
standig genoeg is, te bepalen (art. 212): "Die zich aan het zendings
werk wijden, nadat zij den status van Candidaat tot den Heiligen 
Dienst hebbeu verkregen, zullen gelijke 1·echten en V001Techten hebben 
met P1·edikanten." -

En wat nu speciaal ter navolging kan strekken voor onzen Zendings
bond van Predikanten is het feit, dat er in de Ned. Geref. Kerk 
van Zuid-Afrika bestaat eene Predikanten-zendingsvereeniging, waarvan 
Leerareu lid zijn, die zich verbonden hebben, jaarlijks nit eigen zak, 
i!'ts bij te dragen voor de zaak des Reeren onder de ·Heidenen, en 
dat deze Vereeniging de Nyasa-Zt11ding heeft gesticht. Eén onzer 
Afrikaau8che collega's heeft van dien arbeid een zeer tal!'ntvolle 
schilderij opgehangen , Ü1 zijn boek: Nyasaland en mijne ondervindi11gen 
aldam·. (Amst. Kaapst., Dusseau). 

Zij teu slotte nog aangestipt, dat er te Wellington in de Kaapkol0nie 
een Opleidingshuis bestaat voor Zeudelingen der Ned. Geref. Kerk, 
betwelk bij onze vaderlandscbe opleidingsscholen niet behoeft achter 
te stuan, waar menig zendeling iets heeft medegekregen van dien 
heiligen geestdrift, dien wij allen in den ook ten onzent zoo bekenden 
en ~ehefden Br. And1·ew :Jiurray hebben bewonderd. 

Het laat zich verwachten, dat het voorbeeld der Moederkerk in 
de Kaapkolonie bezielend moest inwerken op de dochterkPrken in 
Natal, Oranje- V?"ijstaat en 'Jlransvaal. Neemt men in aaumerking, 
dat de Kaapkolonie een paar honderd jareu langer bestaat dan de 
Boerenrepublieken; en dat deze rle zoo duurgekochte vrijheid voort
durend met de wapens in de vuist moesten verdedigen; dan verbaast 
men er zich o\'er, dat, temidden vau oorlogen en geruchten van 
oorlog, de leden der Ned. Geref. kerken toch nog aan Zemliugsarbeid 
konden denken. De kerken Ül Natal en in de Boerenrepublieken 
zijn sedert J SG2 geheel zelfstandig. Het ligt voor de hand, dat de 
geheele inrichting geschoeid is op l{aapsche leest, doch gewijzigd 
naar de locale omstandigheden en dat derhalve ook hier de Zendi11g.s
m·beid van de Kerlcên uitgaat. 

In Natal, wanr naar den aard der zaak, de Ned. Ge1·ej. Kerlc u iet 
groot is, (zij telt er 5 gemeenten, met ongeveer 5000 zielen) is er 
eeu plaatselijJ.·e zending, overal waar gemeenten of consulentschappen 
zijn; heeft de kerk eene zt:Jlfstandige zending onder de inboorlingen 
van het district Umvoti, terwijl men ook met de zendelingen der 
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V?·ije Schot.sche Kerlc hand aan hand werkt - en een opleiding"chool 
voor iul. Ev. bezit. 

In den Oranje- V1·ijstaat, waar de Ned. Geref. Kerk 36 gemeenten 
telt, met ongeveer 34.000 leden en 80.000 zielen, (blanken) wordt 
weer overal plaatselijke ZendingsarbE>iJ verricht door of onder leiding 
van den predikant of eonsulent, met inlandsche helpers. Bovendien 
z~jn er drie geheel zelfstandige zendingsgemeenten, Witzieshoek, 
Ventersburg en Bloemfontein, die tezaweu ongeveer 1000 leden en 
6000 zielen tellen. En eindelijk ondersteunt de Kerk twee zende
lingen in Centraal-Afrika. 

De Vereenigde Gereformee?"de Kerlc in de Ztûd-Afrikaansche Repgbliek 1) 
(welker offi.ciëele naam luidt: "~ederduitsche Horvormde of GertJfor
meorde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek" en die ontstond 
uit eene vereeniging van al de vroegere Nederduitsch Gereformeerde 
en Hervormde Gemeenten,) telt ongeveer 40 gemeenten (van blanken) 
rnet tezamen 31.000 gemeenteleden en ci7·ca 70.000 zielen. Ook deze 
kerk heeft ePne Algetneene Synodale Zendingscommissie, met plaatse
lijke vertakkingen. De Kerkwet schrijft t. o. v. de zending het 
volgende voor: 

"De Kerk acht het als haren heiligen plicht om te arbeiden aan 
de uitbreiding va u het Koninkrijk Gods door de zëndinf! onder de 
heidenen. Deze Zendingsarbeid geschiedt in gehoorzaamheid aan het 
bev~l van den Heere Jezus Christus (.Matth. 28 : Hl) en is tegelijk 
zoowel plicht als voorrecht van allen, die den zegen des Evangelies 
genieten." - "Er zal eene Zendingscommissie zijn, wier doel het is, 
om de belangstelling in den Zendingsarbeid op te wekken en de 
medewerking en geldelijke bijdragen van de Kerk te vragen." -
"Het is zeer wenschel~jk, dat de Zendings-Oomité's gevormd worden 
in verband met de Kerk." - "Het wordt aan alle kerkeraden 
dringend aan bevolen, om het zoover te brengen, dat jaadijkscbe bij
dragen hun worden toegezonden." - In verband nu met genoemde 
Vereenigde Geref01·meerde Kerk arbeirlen er vijf Zendelingen, en zijn 
er vijf ~endingsposteu gevestigd: 1 te Pretoria; 1 te Middelburg, 
waar de zendeling met 3 Evangelisten arbeidt; 1 te Potchefstroom; 1 te 
\Vakkerstroom met 8 Evangelisten en 1 te Vrijheid met 3 Evangelisten. 

Wat lantstgenoemrle gemeente betreft, wordt het jaarlijksch be
drag, nootlig voor het onderboud van den zendeling en Jiens helpers, 
zijnde l 78 pd. st. (f 123G.-) geheel door haar bijeengebracht. Er 
waren hier drie Boeren die zelf:; den grond ~;;n eeue woning gaven 
voor een Evangelist, die tot eene andere Zendingsvereeniging be· 
hoorde, en bovendien waren er verschillende landhoeven, waarvan 

• de eigenaars of bewoners onderwijs gaven aan de inlanders. 
De arbeid in het ressort Watc1·stroom kan van grooten zegen ge

wagen. Gedurende zeven jaren worden er 800 Zoeloe's gedoopt. 

I) Tot ueze Kel'k bel10oren de ook in ons land zoo bekende en geëerde Di. Bosman 
en Van Broekhuijten t~ Pretoria, i\Ieijl'ing te Johannesberg, enz. 
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Velen dezer Zoeloe's waren met het Christendom bekend geworden 
door Evangelisten die door de Boeren van het Zendings-Comité van 
Utrecht (Transvaal) of van elders (in Trausvaal) geheel ouderhoudon 
werden. 

Ds. A. llltwmy, (aan wiens mededeelingen in "The Christian", over
genomen in de 's Gravenhaagsche Kerkbode van 24 November 1900 
wij deze dingen ontleenen) beeft zelf een zoon, die als zendeling in 
'rnmsvaal arbeidt onder de iuboorlingen. Gedurende 4 of 5 jaren 
voor diens aanstelling als zendeliug, ontvingen bedoelde inboorlingen 
godsdienst- en ander onderwijs van Evangelisten, voor wier onderhoud 
de Boeren zorg droegen. 

Uit bovenaangehaald manifest voeg ik hierbij nog het volgende : 
Zekere districten in 'rm.nsvaal worden gekenmerkt doot· een toe
nemenrlen ijver voor de verbreiding van het Evangelie. Wakke1"stroorn 
en UiTecht zijn bepaalde middelpunten van Zendingsarbeid, terwijl de 
Boeren hartelijk met hunne leeraren medewerken om dat werk te 
doen slagen. 

De buitenlandsche Zending der Ned. Geref. Kerk in de Kaapkolonie 
bezit in Transvaal ven;cheidene stations en buitenposten; hunne 
Zendelingen worden doot· de naburige Boeren geëerd en geacht; bet 
werk der Moeder- wordt als dat der Dochterkerk gdiefu en gesteund. 
Een treffend voorbeeld hiervan werd gegeven door de V ereenigde 
Kerk, die een harer uitnemendste jonge Leeraren, Ds. P. Stofberg, 
afstond om als opvolger van deu zoo diep betreurden Willy Neethli11g 
te JJ.Jochudi (Bechuanaland) dienst te doen. Toen de Leeraar dit offur 
bracht, bood zijne oude gemeeute (uit enkel Boereu bestaaudP) aau, 
om zijn sala?"Ïs als ze;tdeling te betalen. 1) 

Op een paar Zendingsposten der Ned. Geref. kerk zij het ons 110g 
vergund de aandacht te vestigen. De eerste is die te Sauls Pom·t, 
op den Magaliesberg, ongeveer 40 Engelsche mijlen van het dorp 
Rustenberg iu eeue noordwestelijke richting. Hier arbeidt sedert 1862 
met grooten zegen een Zwitser van afkomst, Ds. H. GoNJN. Of.:;choon 
hij zijne hoogbegaafde echtgenoote verloor, Llijft deze veteraan trouw 
op zijn post, en is een sieraad voor de Zeuding der Ned. Geref. kerk, 
die daar voor d uizendeu te u zegen is. 2) 

De tweede is die in de ZatttpansbcTgen, in het uiterste noorden van 
. het gebied der Zuid-Afrikaansche Republiek. In 1862 werd hier 

1) Deze Broed et· Stofberg iti door een Engehch officier van zijne Zendingsstatie 
met drie zendingszusters weggevoerd, omd~t hij Linchwe, den 1\affervorst, ontraden 
had de Engelsehen te helpen. NHdat Mochudi v~n zijn geestelijke leiding op deze 
wijze was beroofd, werden cle kaffers Vllll Linchwe op geweldd11dige wijze geprest 
den Engelsehen allerlei diensten te \'erleeneu. Ds. Stofberg wot·clt in llolland 
verwacht en zal ons zeket• vele Lijzonderheden mededecJen van tier Engelsehen 
meedog~;-nloos optreden. 

2) Ds. IJ. Gonin is hei'lt'OilWd met eene IlOeliter V?lll D~. Neethling, te Stellen
bosch, den grijzen Zendingspalriarch van de Kaapl;olonie. 



door een zendeling der Ned. Geref. Kerk, den heer 1lfackidd, het 
station Goedgedacht aangelegd. Eerst verloot· deze broeder zijne echt
genoote, daarna stierf hij zelf in 1 G5, en werd opgevolgd door den 
Heer Stefanus IIofmeijr; die zoowel onuer de blanken als onder de 
kleurlingen eenen onbE>rekcnharen z~gen heeft verspreid. Men kan 
dezen merkwaaruigen man met het volste recht noemen den Apostel der 
?.ontpansbergen. Want. niet alleen da.t hij ondet· de verspreidde leden 
der Ned. Geref. kerk het Evangelie verkondigde; niet alleen dat men 
hem een zetel aanbood in de Synode der Vereenigde Kerk; maar 
hij heeft met zooveel zegen onder ue Kaffers gearbeid, dat een deel 
ervan werd geplaatst onder leiding van zijn !'Choonzoon Ds. Daneel; 
die 14 staties en bijstaties met evenzoovele Evangelisten onder zijne 
leiding heeft; terwijL het andere deel, waartoe ook wel 25.000 be
hoOJ·en evenals het eerste, bewerkt wordt door Br. Stéfamt,S Ho_fmeij1· 
en D.~. S. P. Helm, die een groot aantal evangelisten tot hun dien t 
hebben. W!e een zeer interessant en hoogst leerzaam boek wil lezen, 
koope het geschrift van Bt-. Sléfann.~ Hofmeij,., getiteld: Twintig jaren 
in Zoutpaosberg. 1) 

'Wij eindigen ons overzicht. Wie, na lezing van het door ons in 
zeer vluchtige schets bijeengebrachte, nog volhoudt dat de Boeren 
vijanden zijn der Zending, moge het verantwoorden voor dien G0d, 
Die lust heeft tot waarheid in het binnenste en Die ook tegen de 
lasteraars zoo heiliglijk toornt. 

Wat mij betreft, mijn hart worclt nog steeds ontroerd, hij oe ge
dachte aan wat ik persoonlijk van den zoo uitnemenden arbeid der 
Ned. Geref. Kerken in Zuid-Afrika mocht aanschouwen. Ik heb 
deelgeMmen aan ZendingsbidstonJen te Stellenbo eh eu Wellington ; 
ik heb het voorrecht gehad tweemaal op een Zflndingsfeest in Zuid
Afrika te spreken, eenmaal bij Stellen ho eh en eenn:w.al te Worcester; 
en ik heb door geheel Zuid Afrika waargenomen een teed toenemend 
besef van roeping voor en een heilig Yet·langen naar de uitbreiding 
van Gods Koninkrijk. 2) 

Afril. a voor de Afrikaners.' Die leuze geldt ook op geestelijk ge
bieJ., daar de IIeere den tubeiel in Gods Koninkrijk, onder kleur
lingen en blanken, in de allereerste pln.ats verwacht van - en heeft 
toevertrouwd aan J.e Hollandseh-sprekende afstammelingen van Geuzen 
en Rejttgié's. 

Die arbeid is hun plicht. Die arbeid is ook hun recht. Van dien 
arbeid behooreu zij de leiding te hebben. Niemand heeft het 1·echt ·iets 

1) Kaapstad, J. 11. Hose , · Co. 1890. 
2) Welk een droc,ige nilt.otulel'ing hiemp mnal\t de zich noemende, slechts 

4 leet·aren lcllenilc, !l'ed. Hen•. 1\et•h in de Z. A. R. is doot• mij aangeloond in 
mijne brochure: Van Zoete1•wuude 11aco· Pt·elot·ia. Haat tegen de Zending wa~ !laar 
sleehls een der gevolgen \'3!1 het vedaten van God Pil ZiJn Woot·cl. 
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op dat gebied te doen:, zonder het lmn te vmgen, met hen te overleggeit, 
en zich bij hen aan te slnilen. 

Wanneer de Afrikaners aan de spits staan, moet dit het Koninkrijk 
Gods ten goede komen. Zij zijn gewend aan het klimaat. Zij 
kennen de volksstammen. Zij hebben vaak spelenderwijs, als 
kinderen, een of meer Kaffertalen geleerd. Z·U hebben g1·oote na
tuu1·l1'jke gaven - en g-roote geestelijke vomTechten. Hunne nuchtere, 
flegmatieke natuur bewaart hen voor overschatting, en wijst hun de 
juiste methode aan, gelijk dat zonneklaar blijkt uit alle Zendings
staties waar Afrikaners aan het werk zijn; gij gevoelt onmiddelijk: 
ja, dat is het, wat Afrika noodig heeft; dat is de juiste opvatting 
der dingeu, die slagen moet - en slaagt! En, wat toch ook van 
u iet weinig beteeken is is, de leiding van den Zendingsm·beid, het toezicht op 
de Zendelingen is niet een wassen neus, daar het op duizenden mijlen 
afstands van het Zendingsterrein moet gesebieden, door menscben, 
die, als regel, nooit een voet in Afrika hebben gezet, maar betust 
in handen van mannen vol des geloofs en des heiligen Geestes; bernst bij 
eene KERK, die hare verlakkinge?t over geheel Zuid-Afrika heeft. En 
terwijl de kosten van vref'mde missies meestal fabelachtig hoog zijn, 
kunnen de Ned. Geref. Kerken met hetzeide geld minstens driemaal 
zooveel uitrichten; en bijv. alleen reeds voor het reisgeld, dat vreemde 
Genootschappen noodig hebben om de Zendelingen met hunne gezinnen 
op de plaats hunner bestemming to krijgen, of zieke en zwakke 
zendelingen en de leden hunner familie te laten repatrieeren -
kunnen de Afrikaners verschillende zendelingen onderhoudeu - daar 
alles uitstekend en uiterst zuinig wordt beheerd. 

Daarbij komt nog, dat, terwijl het Eugelsch als Zendit1gstaal, ook 
volg@s Wanleek, totaal onbruikbam· is, der Boeren taal ove?' geheel 
Znid-A frikc~ 1vordt 'Verslaan. 

Een ider nasie het syn Taal, 
Ons praat, van Kaap tot in 'rransvaal, 
Wat al mal maklik kan verstaan , 
Wat gaat die ander tale ons aan? 
Ous praat, so's Pa en Ou-Papa 
Die Landstaal van Suid-Afrika. 

De Heu1·li?J!]ett drnkken zich bijna zondu uitzondm·ing in Kaapsch
Hollandsch uit. Vele Duitscl1e, Engelsche en andere vreemde zende
lingen leeren dit idioom aan , en preekeu in die taal, en laten er 
hunne liturgieboeken in drukken. Ja, gelijk een zendeling uit 
Duitsch Zuid west-Afrika mij persoonlijk verzekerde, wordt aldaar door 
nieuwe zendelingen, die langen tijd noodig hebben, om de taal der 
Hottentotten te leeren, gedurende al dien tijd en ook later dikwijls 
in het IIollandsch gesproken. 1 

0, het is in het belang der zending, dat ouze Zuid-Afrikaansche 
stamverwanten zegepralen; het is in htt belang der zending, dat 



niet de booze geest van Zuid-Afrika: Cecil Rhodes, triUtnfeert, maar 
Prins Willem de Ee1'ste 1·edivivus, Paul Kruga ! 

Ach. mijn hart bloedt onder al de gruwelen; onder al de ellende 
van dezen o0rlog, en ik kan niet anders dan sidderen, voor den 
droevigen nasleep ervan, óók voor de zending. 1) Mijne ziel is diep 
ontroerd, als ik denk aan de schuld van het protestantscheEngeland 
- en ik bid God, dat Hij dit volk tot bekeering moge bl'engen. 

Toch zal ook uit dit kw<:tde, op 's Heeren tijd, het goede voort
komen. 

De groote ontdekkingsreiziger, Bartholomeus Dias, die in 1486 het 
eerst in Zuid-Afrika voet an.n wal zette, richtte daar een kruis op, 
ten tee;ken dat hij het land in bezit nam voor zijnen Koning. Dat 
was eene pl'ofetische daad. Ook Zuid-Afrika behool't aan - en is 
in bezit genomen door den gekruisigden Christus. Het htnd, dat Ü1 
duisternis :.~at, het donkere werelddeel bij uitnemendheid; het stief
kind onder de werelddeelen , ial een g!'oot licht zien! 

HEINOO, 28 Januari 1901. 

1) Bij wat wij boven omtrent Br. Stofberg Yerhaalden, kan men voegen wat 
zendeling Van Aken en zijn helper Josias Maluleke, uit ~a tal, van de Engelsehen 
hebben gelerlen. En wat het Orgaan tier· Sa la tiga-Zending ouder· den titel: De 
Zuid-A(1·ihcumsclte o01·log en de Duitsche Zendingsvereenigingen mededeelt, is 
hartver·scheureml. Terwijl wij dit laatste stuk corrigeeren, komt ons de »Neder
lander" l'nn 9 Oct 1901 in handen. Onder· het opschr·ift: De Boe1·en en de 
Zending deelt het tal van bizonrlerheden mede, Ol'er· de verwoesting van Botschabelo, 
de hoon en den roem der· Duit~che Zendingiposten. Wij kunnen ons moeilijk 
weerhouden, om deze diep-treul'ige bewijzen van Engelscht:l -:endinyslie(de (! ! !) 
hier· nis Bijl~ge af' te druliken. Doch deze dingen vereisellen eene afzonderlijke 
hehandt~ling. Wij verblijtien ons daarom zeer, dat Ds. B. TEN l<ATE, van notterdam, ' 
op de a.s. Zendingscontiwentie zal spr·eken over den Zuid-A(I'ihaanschen o01•log en 
cle Zending. De slotsom van ons gemeenschappelijk onderzoek zal moeten luiden: 
Niet de Boe;•en zijn vijanden de1· Zending - maa1· de Enyelschen. 
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