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EE~ T \YOOHD VOOH~\F. 

I>c volgeJHlc> lc>zing- werd door mij op e~.·nig-e plaatsen gPltouclen, 

ten voordeele van de nafTciaten uetrel<kingen der TransvaalsehP 
boeren. Op vereerend aandringen van verschillende zijden, g·l•cf 
ik haar over aan de pers, de "koningin der aarde'', op hoop, 

• clat zij er iets mede mog-e verrirhten voor onz<.' Broeders in 

Tran::.vaal. Bij lezing zal men bemerken, dat de beelden Pn 
feiten zijn overgenomen uit IIollandsche, Engelsche en ook Duit
sche hlad<.'n en tijdschdften. 

Ter aanbeveling van de • ïjverdab ·he Zending, wiPr Zencll'ling 
zkh te Colen:-:o heeft gevestigd, neem ik hier tevens in op lwt 
portret van hem en zijn helper. 

:'.loge hier zegen op rusten. 

W. D. L. 



Ik Iw ken het g-aarne, het is V Pel gewaag-cl een lezing tP houdc>n 
oVI't' dPn Transvaalsc•hcn hol'r. In dcz<•n tijrl waat'in ieclt>r, 
jong en oud, <laglooner en he<•t·, naar da!.!- en weekhlad grijpt 
om met Zl•kere gl'etigheicl de beridttPn uit lwt Vl'tTe Zuiden als 
tP verslinden, is het niet W<'l mng •lijk nieuwt• dingen tl' zeggt•n. 
~Ien kan gerust Zl'ggen. wat omtrent de Boeren mag en kan 
gewPten worclPn, Wl'et zoowat ieder: toch heb ik mij opgemaakt. 
liet broederbloed roept tot (;oei om \\Taak, maar tot on om 
:trlH'icl l'n gebed rn bowndien cle ge\·oclrns van verachting en 
Y<'rontwaarrliging over EngPlands doen en laten, hehb<>n hehol'fte 
zil'h te uiten. Wij willen ook Pen steentje bij1lragen tot voltooiing 
,·an den templ'l der liefde, opgerirht t<•r C(•re van Trans vaal. trots 
de ergPrni~ van Rilodes en zijn kliek. 

~iet de gesrhiedenis dpr Z,-,\. rC'publieken, niet het vcrloop 
van dPn oorlog wil ik l' srh<'f:wn, een Pn anclet· wordt ons mees
terlijk geh•ekend door L. Pmming in zijn werk. door Klopper· 
l'. a., ik wil t• alleen den •rrau 'nal-.t·lt<•n Hoer doen kennen en 
zijn Hijht>l, Pnul Knt~t·r· <'n tijn \1"11111\. 

liet gan~<·hp zijn van den Transvaalsehen Boer dmagt het 
kenmerk van eenvoud. Ilij is epn landman, niet l.rCh•tterd, ni t 
tuk op pra<·ht en pronk, maat· nuchtet', zak lijk, het ovt•rbodige 
\'crmijrll•nd. Haar en haard zift n 1111 juist nit•t P\'en net in du 
puntjes als van Pen Parijsclwn morlt>fat, maar als 't op moed, 
volharding, I.!PVO<•I voor rerht en •. ,-nat·hei,J aankomt, dnn wegen 
10 l'arijsPIII' hecrtjC's nog niet zoo Z\\'anr als é ~n Trans\', Hoer. 

Laat mij t' <'C'r.'t ev<'n zijn li<'hamelijk · verschijning teek nen. 
IJ· uwest<· mantwn hr:hhen n l•ngte van G à 7 voet en zijn 

in ov<'rt•enst<'mrning rlaarme • tnnll'lijk gezt•t. Bij een fri:::sche 
kl<'ttr, ~~~ hoog \'oorhoofrl, l'terk ~preken I • gr•n, wèl gevormd 
gelaat, rnl't zwaren haard, lwbhen zij een dikken nek, br lde 

·houdl'r Pn horst, en stl't'k gt :;pierd arm ~n en been en. 
De VI'OII\n•n zijn g<'woonlijk ii a 6 voet lang en buitt•ngewoon 

hla11k. Zij hebhen g<'woonlijk vet•!, lang en donkt•r haar·. I!nnr· 
gelaat i fijn he_npdf'n. lfPiderl', Zlleht oog •n, klein('rt neu en 
mond, tanden als ivoor, dunne liJip n. ronde kin, blanke hal , 
kl>inP handen <'11 vorh•n, in (i 11 woord, zij zijn meestal choon en 



zelden ziet men onder hen een leelijke vrouw. En de kinderen .... 
0! men zou de zuigelingen en de kleine jongens en mei!'\jes stelen. 

De kleeding van den Transv. Boer is eenvoudig, doelmatig en 
net. Zij dragen groote stroo- of vilten hoeden met hreede randen, 
lange en ruime buizen, gewone ve;;ten, lang' broeken en hoogp 
schoenen. 

Een ooggetuige schrijft: "\\'at ik vooral in de Boeren bewonder, 
is hun groote mate van gezond verstand. Xooit zag ik een volk, 
zoo totaal ontbloot van alle srhoolsche geleerdheid en toch met 
zulke heldere denkbeelden van en zulke en gezond oordeel over alles . 

... •iet licht is een Transv. Boer verlegen. Hij weet altijd raad. 
Tot helpen gereed weet hij meestal op zerr vem uftige wijze zich
zelf te helpen. 

Ziehier, één teekenend staaltje: Ras van Rusten berg, een een
voudig·e boer, maakte in den jongsten vrijheidsoorlog zelf twee 
vuurmonden. Hij nam daarvoor drie platen van het zware band
ijzer, dat om de kolossale raderen der ossenwagens gelegd wordt; 
bewerkte ze en vijlde de kanten zuiver af, zoodat ze nauwkeurig 
aan elkander sloten als de duigen van een vat; le~de er toen 
over de geheele lengte gesmede zware ijzeren ringen om heen en 
dreef den <'enen band met kracht tegen den anderen aan. Zoo 
vervaardig1le hij een tromplader en een achterlader. Bij de proef
nemingen te Pretoria bleken die vuurmonden zeer bndkbaar. -
Kruit, patronen en !'\laghoedjes maakten de boeren toen ook zelf. 

Wat betreft de zedelijkheid is er voor de Boeren niets dan lof. 
Ofschoon de verloofden lang opblijven, ook nadat de overige 
huisgenooten zich reeds ter ruste hebben begeven, hoort men 
toch zeer zelden van onechte geboorten op de landhoeven ge
wagen. Yloeit het onvervalschte blo<>d onzer stamvader<'n hen in 
de aderen, dan heeft in dit opzicht ons bloed iets van zijn deugd vet·
loren. Getuige: de in onechtg-eborenen, de gedwongen huwelijken. 
Yan de tien paren die in 't huwelijk gaan, hebben vaak meer dan 
de helft de grens van reinheid en zedelijkheid overschreden. 

Hollandsche jongens! den hoed af voor de zedt'lijkheid van den 
Transv. boer. 

Meent echter niet, dat de Transv. boer, evenals ieder andct· 
sterveling zijn gebreken niet heeft. Hij is, als 't er op aankomt, 
evenmin een heilige als wij. Dit doet onze aehting voor hem niPt 
dalen, neen, des te schooner blinken daarom zijn deugden ons tegen. 



De woning van den Transv. boer is meestal een eenvoudig' 
hut van zoden en planken opgetrokken, door een gordijn in twee 
deelen gPsplibt: hd PPne dient tot huiskamer en het andere i 
ingerieht tot een of meer slaapkamers. Wel vindt men in de 
groote steden reusachtige gebouwen, die voor onze groobtecd:;che 
gebouwen niet onderdoen: b. v. het gouvernementsgebouw te 
Pretoria heeft in aanzien wel iets van het palPis voor \'olksvlijt 
te .\msterdam, wel eens ".\.msterdam's I'oem" gl'nocmd doch 
ik sprPek hier ovc1· dt> z.g. plattPlandsch-b \'olking. 

liPt huisraad van den Bot•r is in ovpre ·nstcmmiug met zijn 
woning: een vrij groote eettaft>l in 't middt n; een kleiner tafeltje 
in een hoek onder het raam; zes zelfgemaakte stoelen; een lcu11. toel 
voor den grijzen grootvader, lin 'l'ran:vaal heeft men eerbied 
voor de grijsheid), tegen dPn muur een kist en daarhonm een rek 
met allerlei geweren, van de rluur:te tot tie eenvoudigste soorten 
toe. Ziethier het huisraad. Denkt niet, dat ge hier te doen hebt 
met een arme, neen, daar in de ldst tegen den muur zijn de klet>deren, 
maar vaak ook heel wat contantE'n aan goud en zilver geborgen. 
liet voomaamstc zou ik nog n·rgeten, mis. rhien wel, omdat het 
in om; vaderland in zoo ml'IIÎ~e wonin~ ontbret•kt. den ouden 
familie-bijbel, voor d(•n Trans\'. Boer - ik zeg het zond r 
s<•hroom --dagboek, wetboek en krijgsartikeL 

Eer de ploegschaar haar voren werpt, of eer de mais voor den 
"sikkel valt, ja eer nog de dagvorstin in volle pracht ter kimme 
rijst, is het gezin in plechtige stilte samen. Yader lcèst uit het 
oude boek eenige hoofdstukken ; moeder en kinderen luisteren. 
Daar zitten ze, de stoere mannen, de helden van onzen tijd; tot 
wien de kinderen van het • Toorden, Zuiden. \Vesten en Oosten, 
in één woord, tot wien heel de besrhaafde wereld thans met b -
won(lering opziet; daar zitten zo als kinderen rondom het Woord. 
Zij buigen niet voor het "alvermog nd" zwaard van Albion, maar 
wel voor het Woord Gods; dat is hun dagboek. 

liet is aandoenlijk . rhoon, zoo'n Trnn:,·. Bo r met 7.ijn gezin 
rond het Woord; doc·h ~én srhaduw.-treep valt op die lichtende 
plek. Waa1· zijn rle Kaffers, die dc>s daag: onder toezicht den 
arbeid verricht n en het vee lJ waken? (,inds in d strooien hut 
50 of 100 s(•hredm van de hoeve. Waarom bon niet tot den hui -
godsdil'n. t toegelaten; ~fod ook het 7.ielt nh il \'fin den Kaffer 
lwn niet ter harte gaan? De Tran. v. Boer wil t'r, zoo zci mij 
laatst d • vriend van een prPdikant. die in Z.-.\ .. ·tant, lu•lna niet 
van weten. Hij laat dl•n Knff r, in dit opzicht, aan zichzelf over, 
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ofschoon hij overigens een ~oed mee~ter in hem vimlt. Dit i~ 
mij een onbegrijpelijk verzuim in het beeld van den edelaardigen 
Boer. Het "waarom", kan ik l niet beantwoorden. ~Iisschien ligt 
de oorzaak in 't verleden. - Laat het ons genoeg zijn. dat we 
bier zien, dat ook de Transv. Boer, bij al zijn dE>ugdrn slP<'hts 
een mensch is met fouten en gebreken. 

Ten tweede de bijbel hun wetboek. Dat kwam srhitterend aan 
't licht, toen Paul Kruger, nadat Jameson met zijn ,Judas-taktiek 
was afgeslagen, de vier ter dood veroordeelde verraders vrijspmk. 
Hij lei toen zijn hand op zijn grooten Statenbijbel en zei: "Hl<'<' hts 
dit boek heeft mijn gedragslijn tegenover u, verrader:;;, gPrPgeld. 
De wet van het land spreekt het doodvonnis over u uit; de wet 
van . het \Voord (rods zegt: "zegen hen, die u vet·vloeken; do<' 
wel, degenen, die u haten; en bid voor degenen die u geweld 
aandoen. - Als ik dit boek niet had, kreegt ge den kogel, nu 
krijgt ge vrijspraak." 

Zoo handelde hij gaarne. - Xiet altijd vond dit algenwenen 
bijval. • 'iet lang na dit feit vond op de stoep van Kruger's huis 
het volgende gesprek plaats: 

Burger: "Maar President, waarom he<•ft C niPt diP vi<•r latPn 
ophangen?" 

Pres.: "Wat denk jij van • lachtersnek ?" (Ge weet toch wkt•t· 
dat hier, op Slachtersnek in 1816 vijf boeren door de Engelsehen" 
werden opgehangen). 

Burg.: "Slachtersnek? Dat is' n gemeene, on rechtvaardige daad.'' 
Pres.: "En nou? Wil jij dan hebben, dat ik 'n tweedP Slach

tersnek voor die Engelsehen moet oprichten?" 
Burger: (na eenig nadenken) ".Jij 's recht. President!" liet 

woord Gods is voor den Transv. Boer wet en levensregel, waamaar 
hij gaarne handelt. Dat is 't ideaal van 't Christelijk leven. 
Een Duitsch blad zegt: "De Transv. Boer is de man van één 
boek; hij leest bijna niets dan den bijbel en Hunyans .,Christen
reize.'' 

Dat wil nu niet zeggen, dat alle Transv. Boenm zoo zijn; gij 
vindt daar, evenals hier, die het Woord niet achten; doeh en 
dit is de zegen over 't algt•meen is 't zoo ni<~t. :\len kan gpr·ust 
zeggen, het Transv. volk, als volk, heeft zijn God lief; het ovE>r
heerschende gedeelte rekent met Zijn Woor·d. Een overtuigend 
bewijs hiervan is het feit dat de z.g. "Toon-aange\·err-;" in Transv. 
mannen zijn van innille vroomheid. Om niet tP spr·Pkl'n van 
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Kruger, op wien ik trnk terugkomen zal, noem ik Piet .Joub rt, 
ook wel "Slim Pit>t'' gt>noemd. Le t zijn brief aan koningin 
\'ietoria ('n gij proPft den echt Chri telijken gee:t; of ook zijn 
hril'f van 1 Oet. aan hPt EngPI rhc pari mc>ntslid Dr. 'lark, 
waaruit ik, ten bcwijz•• van ziju ~rod '\Tucht e n enkel fragment 
overneem: "Het kan zijn", zoo schrijft hij, "dat God in d n hemel 
heeft bPvolPn, dat wij onz onafhankelijklwid, on land, on~ be ·taan 
al~ l'en natie onder Chamherlain en zijn Yrijbuiters mo ten ver·
lic>zen. WPlnu, al:; onze C:od in den hem I heeft bevol•n, dat het 
zoo zal zijn, dan zal het zoo zijn. Al~ Engc>land komt met alle 
nntWn (kolonWn) van wPike Chamh r·lain hulp verlangt, dan zijn 
zij ons h• stPrk Pn te machtig. Jk lwb ,. l gebeden en menig 
gl•bpd h; van • lle kanten uit Z.·.\. opgezonden naar Gods troon 
om dezen oorlog tl' voorkomen; maar Hlwde. en zijn para. iet n 
verlangen ons bloed." 

Tot zoover ,Joubert's brief. Hij rekent me>t zijn God: , .. Is God 
hl't wil, dat Transvaal zijn onafhankelijkheid zal prij~geven, dan 
zal hij, hoe smartelijk ook, buigen en zwijgen. Hij erkent d 
SOUVCr('initeit Uods. 

Van PenzPlfflp godsvrurht g tuibrt het le,·en van de generaal 
Cmnjl> (de leeuw van .\frika) n Koek. Dat zijn mann n, gekozen 
door het volk. Zij, de Transvalers, will n niet, dat aan het roer 
van den staat zullen zitten van die 19 eeuw ehe ~noever , di met 
nod en zijn Woord hebben gebroken, maar mannen, die met de 
hand op het Woord zeggen: dat i:; on wetboek. Zoolang dit de 
overheersclwnde volksgeest blijft, zal Tran ·vaal gezegend worden. 
Gerechtigheid n•rhoogt een volk. )let zulk een volk '·alt niet te 
spotter1. Laat Judas Chamb rlain bij Al va in de leer gaan en hij 
zal hem zeggen wat zulk een volk vermag. 

Ten derde de bijb ·I het krijgsartikeL ok op 't lagveld i. d 
Trnnsv. hoer over 't algemeen Chri ten. 'ten·ende, maar ook ·trij
<lende hoort ge hem tot God roepen. G n wreedheid, geen bloed
dorst, geen hel ·che hart tocht drijft hem voort, maar· de zueht naar· 
vrijheid. \\'ie zal h •t laken'? Hij gr p naar het zwaard, niet omdat 
hij wilde, maar omdat hij mo t. En daarom kan hij bidden. 

Van Tran v. ?.ijd • i d oorlog bi lelend voor·bcreid bidd nd 
aangevang n en biddend voortg zet. 

\'ó(n· het uitbreken vnn dPn oor! l'' ging Kru rpr dri • dagen in 
't g •b •d, totdat hij ver taan had, wat God wilde en to n hij dat 
ver taan had, wa er· g n aarz lt'll uwer. 
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En bij het uitbreken van den oorlog, ::;eh rijft een corr -.pondePt 
van een der Engclsche bladen: "'t Wa~ aandoenlijk om te zie:t 
hoe de hoofdmacht der hoeren, toen • 'atal's gronclg<.>hied wa« 
bereikt haar afhankelijkheid van God aan den dag legde. l)p 
een wenk van den Commandant stegen de stoere krijgers af, 
knielden in het dorre woestijnzand neer en bij molHIP van den 
n·ldprediker, steeg een zielroet·end gebed ten hemel, waarin gedacht 
werd aan vrouw en l<ind, aan huis en haard, en m·er dl' ruige 
wang van menigen krijger, rolde een traan. En ~tmk~ op ' t 
slag\·eld zal het even duidelijk blijken, dat zij niet alleen biddend 
zijn begonnen, maar ook biddend voortgaan .• 'u ja, zij trijden met 
leeuwenmoed, met krijgsmanslist - dat is hun roeping maar 
als de slag is afgeloopen, dan ~-,rietl'n zij met recht 'hri telijk 
erbarming olie in de wonden van den Eng(>lschman, dan vmdt hij 
bij hen geen bijtende scherts. geen smadelijke schimp, maar n 
li(>fflerijke verpleging. Dat is nu de Tran. vaalsehe boer, d:e <loot· 
Engeland wOI'dt voorgesteld als een Kaïn met een bebloede knob 
in de eene hand, terwijl hij met de andere hand een Kaffer hij 
dl' haren hl'eft gegrepen, om die knots op zijn krimpend Heltaam 
t<• doen neerkoml.'n. Het W<'rkelijk beeld van den Trans\·. Roer 
vinden wij in den Barmhartigen ~amaritaan. 

Dat de Tramwaalsche Hoer op 't .lag\'E.>ld zirh niet leidt•n laat 
door hartRtocht of bloeddorst bleek o.a. zeer duidelijk in den 
slag op den .Majuba. Luitenant Donald Rtond alle!'n, terwijl al zijn 
manschappen waren gevlucht en gevallen. Daar nadert een boer, 
die hem wil gevangen nemen. De luitenant geeft hem een harden 
stomp in de maagstreek. Een andere Boer, dat ziende, legt aan 
en wil hem neerschieten. Doch de eerstbedoelde boer Rloeg den 
geweet·loop van zijn makker op zijde, zeggende "Ik vergeef hem 
dien stomp, hij is een dapper man, te goed om dood te ·ehieten.'' 

Zoo Rpreekt gePn mensch, die door bloeddorst wordt gedreven. 
Christen te zijn in dP huiskamer i schoon; Christen te zijn 

op de markt van 't openhaar leven nog sehooner; maar Christen 
te zijn op het slagveld, tegenover een vijand als dien ·erachtelijken 
Brit, dat i. het schoonRte. 

Het bloed dier branm en d tran n 1ler weduwen n w zen 
roept tot den Ood der gericht n om wraak. En de wraak zal 
komen. De wereld zal die zien. 

~lijn schct · zou niet volkomen zijn al· ik niet een hijzond r 
bladzijde wijdde aan den Tran v. Ho r, bij uitnemendheid, d n 
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74-jarigen Stepham1s Johannes Paulus Kruger, gewoonweg in 't 
land ,.Oom Paul'' genoemden aan zijn echtgenoote, :\Icvrouw KI'UgCI'. 

EPnige dichtregelen van onzen tijd zeggen zoo naït>f: 

Dat volk, mee:::t nit <!en bo •ren:.;tund. 
K()o:, zil'lt et•n l'rc:.;ident. 

Ook in on· di .. rhuar \·adL•rlaud. 
( ;e!iefu Pil wclb!•kend. 

\\(p Km:::;Pr kon en zon Y!'l'g'Ptcn, 
Wie. diP hPtn <>enmaal zag, 

llij 1n• .'! g1 en i'Pderlan<ler ]lPi'IPn, 

,. o t' 1\ l'll'! 'l' waai' dP \'Ing-. 

,Ja, ik heb de eer geharl hem zelf te zien, toPn hij indertij1l ons 
vaderland bezocht. Hij is een forsch en krachtig· man. Reeds tcwn 
de ()0 genaderd en toeh nog als in vollen bloei. 

.\Is ik in weinig-e woorden ieb van Kruger zeggPn moest, 1lan 
zou ik hem noemen : dr 11/f/11 111rl hf'f hdrlerc hoofd f'll hr>t ('r/('/r• 
hal'f. Kruger heeft nooit een sehool bezocht; het lezen en sehrijvcn 
zoo terloops ge leer<!. De bezigheid zijner jeugd was het vee hoeden, 
met leeuwen veehten, bijna als een nomade in 't land rondtrekl\en. 
Hij heeft zelf eens gezegd : "Ik heb nie tijd geharl niP, boeken te 
Jcps, om ik altijd in die veld heb zijn mot of op die lecuwjag", 
Pil toch .... heeft men gezien, dat deze eenvoudige Paul Krug·er 
evenveel politiek ver tand heeft als e n Bismarck, en, dat hij 
voortdurend in beoefening weet te brengen het Tran:;v. spret•k
woord: .,Al wat men niet gezegd heeft kan men nog zeggen, do h 
als men het gezegd heeft is men het kwijt." Bismarck heeft zelf 
van hem getuigd : ,,Ik heb mij dikwijls met hem onderhouden, 
maar hij heeft mij ver;o;tomd do 'n staan; Pres. Krug·er i:; sterker, 
verhevenet· en slimmer dan eenig . taat. man; hij heeft niet zooals 
ik een machtig leger aehtcr zich en een kolo. saai rijk om hem 
te ondersteunen, maar slechts een klein volk van landbouwel't>
:oldaten en toch is hij door zijn genie allel'n, ons allen de hua .. " 
Dat heeft Bisma1·k gt'zegd van den eenvoudigen Krugvr. Dat zou 
men ni t zeggen als men hem daar ziet staan in een oud ja.;je, 
,·oor zijn corpulentie veel te klein, een Iloogen hOl .. >d op en (.'CD 

pijp in rlen mond. 
En niet alleen Bismarck, maar ook ancleren hebhen met andere 

woorden hetzelfde van hem getuigd. Een Engelseh parl<>nu•nt. lid 
heeft in een onderhoud met een ver. laggever gezegd: "Krugt•r is 
c n der zeer uuiteng:P\\'one men 'chen dezer eeuw"; ·n t•en ntH.l<n: 
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Wl'Cl': .,In Kruger vinden wij de !lt•ugden cler Boeren v •reenigd, 
u. I. taaie volharding, e nvoudigc vroomheid en natuurHik • . Jim
heid. liPt staat hij mij \'ast, dat h<>t oude hijbelbock deze ('()('Ie 
figltut' heeft gevormd .. \Is hij spru:kt is zijn taal door.·pekt met 
\\'OOt'd('n ('n beelden uit den bijhel, waarom de Engelsch('n, g('hL"<'I 
(('n onrecht<•, hem van huielwlarij hebhen besdmldigll. En hij kan 
sprekm. E<•n Duitseher zPgt : "WnnnE:'et' hij zich met moeit • van 
ziin zctPl opheft, komt er ll'v ·n en vuur in zijn kl in oog••n. Tn 
1-:'Phuld<• houding, nwt vooruitgc::;tok('n hoofd, ::;preekt hij, ondet· 
lt•vl'tHligl' ge ba ren l'll met ec•n luide, ietwat krijsrhendt• tem en 
met l' •n ovcrtuhdngskt·acht \\' lke me ~leept. .\llt:'n hangen aan 
zijn lippen als hij sprt•ckt. 

Zijn verdit•nsten hehhen h m van de mogendheden vPr e!H idt:'n 
riddcrordPn bt·zorgd: 
van Xf'dt•r/rtJI(/, het grootkrub van d n • 'ed. Leeuw Pn dut van 

de Onmje Xassou-orde; 
van J)llif:o~ddawl, ht•t ridderschap 1< klas van d<'n Honden .\dl•laar 

met . ·ter; 
van Fnwkrijlr, het Legiot:'n van E •r; 
van lld!fii:, de Leopolds-Mde: 
\'an l'orfii!Jfll, de oniP Yan de Ot!l>('Yif'kt Ontvang ·nis en \'311 

dP ~rilitnir·<' rmle \'Uil ,Jezu,.; ( hrbtu<;; 
l'll van Enyl'/nJI(/'( .. !Engeland geeft aan huif'lwlaars gef'n ridder

onlen.) Zooals de waard i~. Vl'rtrouwt hij zijn ga ten. 
Toeh zal men t •verg f,.; zoeken naar een afbeelding van zijn 

pt:'rsoon, met die orde-te •kenen versierd. 
En bij die werkelijke grootheid is hij zoo klein voor nod. To n, 

na de overwinning op den )Jajuba, Kruger Zondag:-; in d • kcr·k 
zat en er dankend wercl aangeheven: "De Heer zul op::.tnan tot 
r!Pn strijd", toen werd hij tot in de ziel bewogen; to n w nde 
hij al. een kind en bedekt • met zijn p::;ahnoo k zijn gelaat, op la 
ni('mand het zien zou. Die tranen :preken. Even vó6rÏtet uit
hr·eken van den oorloer \'ro g hij aan een zijner commandant n: 
"hoe bt't:'ng jij jo nachten door, .'<'ho man", en eer cho ·man 
antwoord<:n kon, zei Kruger·: "Ik bn•n r ze door \\Or. tl'knd m t 
C:nd. Doe jij dat ook? ~lanp niPt, mant· wor. tel, wor t<'l m t den 
Heer· om 't bchoud van on: land!" .En de oude Pr ~ident "tortte 
tr:uwn ... zoo dat <)Ok Schoeman znt te ehr~i n. In dc>n trijd wa 
1\rugl't' als een h• •uw, maar voor zijn Ood al een worm. 

,Ja, zc•gt g •: .,nood l ert hidd n"; nc n, vriendPn, k in 't 
dagl'lijksch I '\'en i:- Krug r d z lfde. m ur •n . tant hij i df'rl'n 
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mor~en op en brengt zijn eerste uren door in stil gebed en bijbel
lezen (Dat is anders dan haastig op~taan, zich wasschen, kieeden 
en dan naar 't werk, zonder zijn God te hebben ontmoet). 

Een vrucht van die vroomheid is voot·zeker zijn eenvoud. Krug-er 
is en blijft, ook waar hij de hoog te plaats in het land bekleedt, 
de eenvoudigheid zelf. 's :Jiorgens om zes uur i· hij voor ieder 
te spreken, onder de veranda. Een reusachtige koffiekan staat 
klaar en ieder bezoeker krij!.,rt een kopje koffie. En wil hij het 
dan eens heel mooi maken, dan grijpt hij in zijn jaszak en geeft 
den bezoeker een beetje tabak. Een tabakszak in de jaszak vindt 
de eenvoudige Kruger overbodig. 

Aan dien eenvoud paart hij heldenmoed. Voor den flinksten 
boer doet hij in moed niet onder. En als het op schieten aankomt 
moet zijn meester nog gevonden worden. Een Engelsch gevangene 
schreef van de Transv. boeren : "zij schieten een vlieg van den neus 
van een man." Als dat waar is zal Kruger u de proef kunnen 
leveren. Toen hij voor eenigen tijd ons land bezocht, vertelde hij 
in een vriendenkring een van zijn avonturen. Paul was van huis 
gegaan met zijn geweer en één kogel. Daar nadert hem een leeuw. 
Kruger legt aan en :-chiet hem neer. :\laar President, zoo werd 
hem tegemoet p;evoetd, ah; g-e nu eens had misgeschoten~ Wat 
i:; mi schieten~" Wel," is het antwoord, "als ge op de deur mikt 
en ge raakt het raam, dan schiet ge mis." Keen zegt Kruget·, 
dat is geen miRsehieten; misschieten is op het oog richten en den 
neus raken. Een van de oorzaken, waarom het schot van den 
boer zelden mist, is zijn tegenwoordigheid van geest, zijn kalmte. 
Zijn hancl beeft niet. Ook dit bezit Kruger in groote mate. Tee
kenend i · het feit, dat hij eenmaal, door een vergiftige slang g-e
beten, koelboedig zijn zakmes kreeg en eigenhandig den duim 
af:meed, om bloed \·ergiftiging te voorkomen. 

Stel u echter Kruger niet voor als een volmaakt man. Hij heeft 
zijn rrebreken, als ieder van ons, hetwelk hij zelf gaarn zal cr
kennen, maar zonder aarzeling geven wij hem den welverdienden 
lof van eehte bidder, dapper krijger, wakker staatsman. 

Deze lofwaat·cli~e man heeft een goede vrouw; Gczina, Susanna, 
Fred.n Wilh.a Duple sis. Zij schonk haar man 16 kinderen; 9 
zoons en 7 dochters; zij is grootmoeder over 50 kleinkincleren, 
en mag- zich nog- verlwugen in gezoncthcid t'll lirhaamskral'ht. 
Zij i~ ()'een I ~bel, geen Xantippe. maar een Abigaïl. Tant • Kruget· 
i:; geen negcntieneeuwsche nuf. die altijd maar bezig is met .'trikjes 
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<>n lintj<·~ <>n het geld Yan haar e htgenoot vc.r.::.pilt aan japonnen 
van allerlei kleur en snit; ge •n z. g. mo1lepop, die all n maar 
oog en hart heeft voor wat g-oed staat en bijna over ni t,.. ander:; 
kan praten, neen, zij is een vrouw, die haar roeping als hulpe 
van den man verstaat Pil op waardige wijze \'Crntlt. )Jen zegt, 
dat )Jevrouw Kruger en )levmuw ,Jouhert een belangtijkaande I 
hcblwn genomen in het opmalwn van het oorlo"splan. ;\ll'\TOnw 
Kruger moet zelf tegenwoordig zijn gC\\'t.'<.'st hij het gevangNtnemen 
van de beide Engelsche regimenten na den uitval uit Lady~mith. 
Bovendien bezit zij de eigenschapp n van een goed huisvrouw· 
Ongetwijfeld vond Kruger een grooten schat, toen hij het zarhtP, 
blauwoogige mei~jc vroeg, of zij zijn vrouw wild • wordPn, en zij, 
verlegen, met neergeslagen oogen zf•i: •lk kan bakken, naaien, 
schoonmaken en schuren. .Men heeft haar naar waarheid ge
teekend, alR men haar noemt: ePn werkzame eenvou1ligc. huisdijke 
vrouw, die onvoorwaardelijk haar t•chtgt•noot houdt voor 1len 
he~ten l'll waardigsten man van het land. 

Ofschoon de e<'rst(' vrouw v·1n Tranvaal laat )levr. Krug•r 
het werk niet alleen aan de dit'n~tboden over. Xog altijd bakt 
en kookt en naait zij zelf .. \Is dt> pndtlent thub b dan kan nwn 
haar eiken morg('n voor t•en klPin fornui,; zi('n staan om de koffit> 
voor haar man klaar te makPn. In lwt koffi zcttt.'n heeft Tant 
Kruger haar gelijke niet. en cl presidPnt beweert. dat zij met min
der koffie betere resultaten verkrijgt dan e nige andere hui. vrouw 
in TransvaaL 

En als zij haar vele huiselijke IJiichten lweft afgedaan, trekt 
zij een andere japon aan en gaat in haar huiskamer zitten om 
kousen tt> stoppen, een japon te maken of een hoed te game ren. 
Elke japon, die zij draagt, heeft zij zelf gemaakt. Haar lieYeling.·
kleur iR altijd zwart. En m !ent nu ni('t, dat zij kasten vol japonnen 
heeft (•n en magezijn vol hoeden, neen, de vrouw van dt•n Pre:. 
der Z -.\. Hppubliek h ft nooit me r t erelijk g •had dan drie 
japonnen Pn h\'('e hoed('n. 

~It·nige huisvrouw, wier e<'htg noot lang gl' n l're idc•nt b, mocht 
hij :\levr. Krugcr w I een. n [Ie je n •men. II t c:chnamrood 
hedekke uw aangl'zi1•ht, gij Hl eeuw che vrouwen, di uw g ld n 
tijd en krachten g ft in den tlien ·t van den z.g. mode-god en 
niet weet, hoe ge • optakelen zult om to ·h maar in 't OOO' t 
vallen. De modernaakst r van n er wèl bij, maar uw ziel? ... 

lIet bloed dier vroede mmm n en d tranen dier cd le vrouwe)! 



doet Engeland vloPien. ~lt•t diP(ll' vcrachting ziPn \H' 111'1'1' op 
mannen als Chambcl'iain (bijgenaamd .luda~), op Hhocles, ,Janwsnn 
en den pl'ins van Wales. Zij zijn de raddraaiers, die het volk hl inti
doekeiL De ,Juclassen der 1U·1<• eeuw. ,Judas verried zijn meestet· met 
een kus, zij tarten en tet·gen het TratHW. volk ten bloede lot•, 
ondPr voorgeven van barmhartigheid voor den l itlmHh•r t'n dPn 
Knffer. ,Ja, snoodaards, ja gouclwolven, Europa lweft r in dl' 
kaart gekeken, gij zoekt eer en goud en gij oogst eeuwig<' :whancle. 
En gij ('harnberlain. ruk het bloPmpje uit het knoopsgat van uw 
jas, en zoo niet. uw aanbitlders zullen het straks verwen met 
het onsc·huldige bloed onzer Transv. br·oeders. )laar neen: "Wreekt 
uzclven niet beminden; ~lij is de wrake, Ik zal het ver·gpldc•n, 
spreekt de Heer." En die VPrgelding zal nceselijk zijn. WiP 
;-.al het zpggen van welk 'en lijden zij de oorzaak zijn. HIPehts 
(>én trerfende bijzomlel'lwid ch•el ik ( mee, door een der Engelse he 
commandanten aan zijn vrienrl bm·ieltt, overgenomen uit het 
n-eïll. Yolksblad. 

l. 

In 't w:Tc Trun~\·a l. in Zuill- .\t'rika's lau<! 

I · een hevi~P ~trijrl \'O 1r de \TijluJid ontbmml: 
\'oor 't va<lerl nd zo ·t. l'Il \Oor 't heili!:!.·• n••·ht: 
.. Liev<'r doo•l. llnn der Eu!;'el~··hen ~I111tf' Pil kn••rht !" 

Zetf"' Jr·u~di~P knap<'ll. zij IIL<'!dPn :ri<'h aan 
Um m(ol- ml"t tl•• dapp'rpu t• n ~· riJd•· t•• !!;a 11. 

't ZUn jong-en~ \'all 't krachtig•• B >l'l'{'Jl-blocd: 
Het fonk.-.Ientl oog \'tol hr·!dhnftig-cu mo••d . 

.. n.·h. v; d•·rlit•f! 'k me<·k 11: \t'l'\'111 tQt·b mijn wt·n~··h: 
• 'ccm mij me(. u aar l•rt ft·<•'t'l': rw••m 111\j m•>ê naar .t .. gn•n 
1. J lt•Prl!Pt mij t•'llllul'n ht·t 'tuig-•• n>-. 
H ntet•ren 't g"l'\1 • •r. mijn e<'r <'11 lll!Îll trr•b!" 

.. .ll ar·. l'rETER! g-ij zijt !lil" !<'!' t dt•rtiPu j ar! 
e \\ ruoeder dl1eht \\i voor ltanr lic\'I'Jincr g \'11111'! 

\\1e. dit• hanr b hermt. ah. 7jj tlllli~ blijft. nltt~ '11: 

C \\ I.Jro >d r.• zijn allen naar 't te •erknmr• hel' U!" 

-Maar·. \lldl'r, uit•t llL<'Î·<-ann? I litt \\ nr.• ltll' l..'l'll krui 
Zu,., .\ -TJE I.JJijft Îllllllt' I.J\j lllllt.-!Pr t•• fmb! 

Gij WCl't, Iw · zij raakt, 1.00 tlikwijl zij <'hiet: 
.:\I zij maar I.Jlijft, ruerl'n dP Z\\aJ'tc·n zkh ui •t!" 
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• ·n welt i u het oog vnn d .. n 'ad ct· Ctn traan I 
.. l!uul pocdig uw ("ani. n laut lilt tond,.. on' g:wn! 
En z,.; U\\,. mocdPr en zn ter v u ' I: 
.\laar 't afselt••i•l lllOCt kalm zijn, kl 1ckmo Ji.- e11 ut• ,., 

Ho• •tl ligt nnzP l'tETf.R in mo lr.rlil't. · nrm: 
ZtJ g111•t"t lw111 •·••u ufi rltei•l ku .. H"< •lrr en ''arm 
Zn \ "TJF.. 1.ij gt> ft Jtt 111 ,. •n vuî:r op d n lw ·cl: 
.. \'uann l, li••v••r I 'tt:TER, •u mik nu mn t' "<wd 1" 

11. 

Bij Etnntblnng;t••. op ent ndH•n n dag. 
I )nar wouddo• de no•c •lijkP, g immig-t• 1w•. 
\'irrduii.Piltl man Bl"itt n be tomHI••n dPn mlll1· 

E• n hattlj ,,·ol BoerPil !echt luP!d daar ll"f)g" tand. 

\'om·bij i,.. dc ,..tl'ij•l: op h t bloedige v••ld 
Li.~t lll<'lli.~·· Brit,;, ht• 'n B<wreat-IH•Id. 
1:, n Eng-.-ls•·lt kapitein. dw de ronde daar doN. 
Zr., kt. of hij Wt llicht kan!l'radcn ontm •t. 

I >:~.aa· Zif't hij in dt r g"P\ allrll<'h :seh nr 
E<'n !loet·, met ecu Ut Pll\\'\\ ittul h :nd •n haar. 
Etn rf'UZ< ng•·,..talte. u•u e('hten l}ermann. 
Ern eik, di • rcL'Iis menio-cu . torm had do r;-;taan. 

Z~h br11,..t i,; do•Jr,..,hot n: 1101; ndt:>mt hij zwaar; 
Zijn oog <Lwanlt nJ,.. l.oPk•·wl tut ht>r\\a ti"' dan daar: 
E11 nb nu dt• Brit ?.i<'h over ht•m hui:.rt. 

~pre• kt ltij. n•ntl••tul, •en '' o 1-d. dat vnn zit>bn art n·,•tui~t: 

•t mï b 't "'<'<in. 11; 't i geen hulp die ik \·rnag. 
Ik tet·f vom· t],. vrijhcid. en di1 t doe ik rrang: 
:.I nar, ITcemdeling, 'k bid u, dat tlon bet u !oon! 
z(){'k mUn kind. mun g liefden, mij11 dierbn 11 zo n' 

!Lj i noo- <'UI kind, mn r h trerd nl. !.'Pil man: 
11, hnu ' hem mtj hi r, 11<di u b t 110" kan, 
Opdat ik nog é maan! zijn aatw Zi<'ltt gro<'t. 
,. o01·dat 1k dit .t'\t'll ' nn' PI zeg ' or goed!'' 

(~, n k 1 in t 'nd • 1 lat H rdPr, dnnr la ' P1~ Tt'H, 

~Ie "vnclcr'' geti'Ofl'rn d•l r 't •1 >ord nd<' lo d: 
In zijn arm laet ., ·t r, Z:.JII trot e'l zijn r, 
En in zUn putroontu ·l1 g ·n ko••d 1m trI 

t! d' 
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Daar lag h1j. z~wht slnp•·•Hl, e n droomend ki11tl. 
\1 Pt zijn krullcmk lok ken :,pee !til' tlc \\ÏIHI: 

\ïak naa:;t hem z1jn siPrhJk-getooülen hvt <I: 
De vd·r van zn,.; .\STJK. aeh! rood van lJlm•tl. 

"t l:l'nH>Ptl van o!Pn Brit. aw!Prs til\\' . wen! \\Tek. 
IJij llt•Pill! J'tEH:It op. ZU<l kout!, Zllèl hJt,.•k! 
En ],.~t hrm trrnPÎr aan zijns \"ntl"r" hart. 
Dat han:-;t dn•i!!"t tP her>' I Pil '1111 jammPr Pil "lltart. 

Hij ,;taart O}J zijn li,.,."Jing-. nooo lancr en hang; 
Hij ,;treelt nog zijn .ïrng-Pn rh· kond<' \ntng· 
11 ij ku,.; lwm nog .. '11' op a( n blo• kr·n mond: 
l [Ij pr ·~t hem nog- tp~Pll zijn uor<'t. Z'Jn "un•l! 

.. .\liJn l'•~:n;n! ~u wild•·• niet 'nn m~j ûÎ: 

l\u dalen wij , m•n iu 't zdf,J,. "'ral'! 
Et n vl•Jek \'unr 't root'zw·htig-P En~··b··lw rijk! 
Een J, .. ê voor mijn kind. nu tlt•n t'nglt•n gt•l[jk !" 

ToPll was h<>t g .. t!aan. In ZiJt nrlD<'ll omsloot 
lli zi"n' l'u-:nm 110~. teed••r tut in dt n •loo•l. 
z,jo g-rod hen tl• r avondzon sten·ende ::;trn:tl . 
1:od z !(tw Zui•l-.\frika! zceg' ne Tmn.-;\'anl! 

Eu yij, Transv. stamgenooten, wier vaderen ml't onze vadt>t't•n 
bij den prins van Oranje trouw hebben gezworen, de groene baan 
Yan uw vierkleur, zij "(;' steeds het be ld der hoop; houdt moed. 
Gorl heeft l:w hoop niet beschaamd. 

Jioac het God behagen dat gij spoedig in Uw gedenkrollen zult 
kunnen opteekencn den dag, waarop gij voor goed verlost zijt 
van den Brit. 

.Ja tltrtlls, nu 's vijands winstbejag, 
Hen wikkeld' in den strijd, 

Rijz' onze beê met diep ontzag 
Tot God, die hen bevrijd. 

Ja Hij, de God van hunne vaderen, 
Sta met Zijn arm hen bij, 

Laat vrij den Britsehen vijand naderen, 
Het recht is aan hun zij. 
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