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Het zal wel geene verontschuldiging behoeven, wanneer de oorlog 

in Zuid-Afrika ook in het Zendingstijdschrift besproken wordt. Het 

terrein toch, waarop die oorlog gevoerd wordt, is Zendingsveld; de 

Engelsehen zijn het groote Zendingsvolk van onze eeuw; en de Boeren 

liggen ondet· de verdenking dat zij de inlanders liever mishandelen 

dan tot Christenen maken. Met grooten ernst dt·ingt zich dus de 

vraag aan ons op: Welke houding moeten wij als zendingsvrienden 

tegenover dezen oorlog aannemen? Moeten wij, voorbijziende de on

gerechtigheden die van Engelsche zijde voor en in dezen oorlog 

gepleegd zijn, om det· wille van de goede zaak, wenschen dat de Engelsche 

macht beschavend en kerstenend, over Zuid-Afrika bevestigd en uit

gebreid worde? Of zullen wij da~trentegen, in den vromen zendings

ijver der Engelsehen slechts weêrzinwekkende huichelachtige orthodoxie 

ziende, hopen dat de Engelsche wereldmacht voor goed overal 

vernietigd worde? 

Ik geloof dat noch het een noch het ander geoorloofd is. Ja, 

verontwaardigd moeten wij zijn ovet· de diepte van gemeenheid, die 

in de hoogste Engelsc.he regeeringskringen tot in de laagste rangen 

der gehuurde soldaten is openbaar geworden. Wij mogen bidden 

dat wonderbat·e overwinningen der Boeren ons mogen doen zien, 
wat wij gelooven, dat gerechtigheid en gericht de grondvesten zijn 
van Gods troon (Psalm 89: 111). Maat· laat ons niet hopen op eene 

vernietiging der Engelsche wereldmacht, laat ons liever hopen dat 

~oor nederlaag op nedet·laag, den Christenen en in het. alge

meen den eerlijken lierJen ondet· het Engelsche volk deoogen opene, 
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opdat zij zten op welke zondige wegen zij gebracht zijn door de 

ve1·leiders, die hunne volkszonde hebben gevleid. Dan alleen, maar 

dan ook zeker, kan er weer kracht ten goede uitgaan van het volk, 

aan hetwelk God zulke groote gaven en zulke gmote mannen gege

ven heeft. 

Ik sprak ovet· huichelachtige orthodoxie det• Engelschen. Men heeft 

daar tegenwoordig den mond vol van, en de pen ook. Op de bekende, 

mijns inziens onware, prent van Braakensiek wordt John llull voor

gesteld met een predikant jas en een Bijbel, een soldaat aansporend 

om op het Roode Kmis te schieten; en aan Chamberlain, Rhodes 

en Jameson werden o. a. deze woot·den in den mond gelegd: 

Zoo moorden wij de heele week, 

.Maar Zondags gaan wij naar de preek. 1) 
De opmerking zij mij vergund dat dit niet waa1· is. Van 

Jame on's O'Odsdienstige overtuiging weet ik niets; van Cecil Rhodes 

echter is bekend dat hij god dienstloos is, Chamberlain behoort van 

huis uit tot de Unitariërs, en, inriien hij dus nog god dienstig i!', 

dan is het in zeer vrijzinnige richting. Van het Engel che Hof is 

bekend dat het trouw de ceremoniën der kerk medemaakt, maar prins 

Albe1·t was een rationalist, en dat ook onde1· zijne kinderen zeer 

liberale opvattingen gevonden worden leeren ons de edele keizerin 

Frederik, en Alice van Hessen, wier beminnelijke verschijning in(ler

tijd in De Gids zoo aantrekkelijk is geteekend. Omtrent het Engel

sche leger lezen wij in de Review of Reviews \'àn tead (1899 II, 

bladz. 571) het volgende: 
Wanneer de bewon r van eene alldere plan et zag wat op het oogenblik in Engeland 

en in Zuid-Afrika geschiedt, moe ·t hij getroffen worden door de omstandigheitl dat 

van de twee strijdende leger het eene onopbomlelijk roept tot eene onzichtbare 

machtige per ·oonlijkheid, die zij God no •m n, terwijl de andere zijde, behalve bij ker

kelijke plechtigheden, niet aan het bestaan van zulk en wezen ~chijnt t denk n. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de Boeren in God gelooven en de Engel 'ellen niet. 

!aar het i zeker dat bij het vertrek van de troepen uit Pretoria en uit J,onden, 

en in hunne kampementen iedere opmerker van eenc andere planet•t moest getroffen 

worden door het ontbreken van gebed en lofzegging aan de ene zijde, terwij I zij ge· 

regeld gevonden worden aan de andere. De Doeren zijn op cenr verschrikk lijkc 

manier bij hnnn n tjjd ten acht r. Zij zingen de Psalmen vau Davit!. Zij lezen hunne 

I) Weckblad De AmsterW!mmer 2t 0 t. 1899. 
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Bijbels, en zij bidden als de IJzer vreters van Cromwell en de Heiligen van Havelock . 
On ze Yl'OOl ij ke mannetjes; als complete heidenen, zingen prettige Ca fé-0/ta,.tant -denntjes, 

lezen de kranten, en geven even weinig uitwendige en zichtbare teekenen van geloof 

in h t bestaan van een levenden God al sof zij Fransche Vrijdenkers waren. 

Men ziet, de >>huichelachtige orthodoxie" der Engelsehen is niet 

zoo algemeen als men denkt; de voorstelling dat John Bull in de 

eene hand een Bijbel, en met de andere lyddiet- bommen en jenever 

brengt is niet overeenkomstig de waarheid . 

Dit neemt niet weg dat ook in rechtzinnige kringen eene ver

wonderlijke verblinding heerscht op dit gebied. Ik heb enkele Engelsche 

Zendingsbladen gelezen, en heb verbaasd gestaan bij mannen als 

b. v. Eug. Stock niet meer gevoel van recht te vinden. Met vreugde 

kan ik verklaren dat zij waat·dig van toon blijven. Tot uitbarstingen 

van lagen haat als waarmede de Eerw. Andrew Douglas te Abt·oath 

in de Kaap-Kolonie den kansel ontheiligde en zijn ambt onteerde 1), 

komt het bij geen van hen. Er is trouwens ook wel iets, zoo niet 

ter vet·ontschuldiging, dan toch ter verklaring van hunne houding te 

zeggen. Het. is, ook voot· den Christen, altijd ontzaggelijk moeielijk 

tegen zijn eigen vaderland pat·tij te kiezen. Daarbij vergete men niet 

dat de Boeren dag aan dag gelasterd werden door bijna de geheele, 

van den rijkdom afhankelijke pers, 2), en dat hunne fouten, of wat 

men fouten noemde, ook door degenen, die den tegenwoordigen 

o01·log verafschuwen, breed uitgemeten wet·den 3). Ook hebben de 

Uitlanders, gesteund doot' millionairs en ministers, met alle mogelijke 

middelen den oorlog gezocht en daartoe de openbare meening in 

Engeland langzaam maat· zeket· vergiftigd. . Bedenken wij ook dat, 

1) llij preekte naar aauleiding van Lukas 13 : 17: flouw hem uit, waarom is hij toe 
hinder 011 het land ? llij sprak o. a. van •het beroep door de Boeren op den God der slag
velden gedaan" , als van •eenc belecdiging aan den Ahnacblige aangedaan door liegende lip
pen en lJloedige daden". De Boerenrepubliek was •de gemeenste ollgarcllie, die ooit del) 
vooruitgang van bet rnensci1elijk geslacht bedreigd heeft" , en. wanneer •de bellige krutstocbt, 
dien wij thans voeren legen de Boeren", eindelijk bunnen onvennijdelijkcn val brengt, dan zal 

dil "de lrlumr der zending zaak" zijn . 13ü zulke uillngen denken wü onwillekeurig aan bet 
woord van den proreet : Gij die ion bouwt op bloed, en ier usatem Ofi onrecht (~Ucba 3 , 10} 
Zie De Telegraaf van 2U Dec. 1800. 

2) Gelijk men w eet. werden de hecren Masstngham, Spender en Nasb van de Dui ly Cl·onicle 
en W . M. Crook, van de Ecllo, door rijke aandeelbouders gedwongen bun redacteur cbap op 
te geven, omdat zij niet den Jinno's naar den mond wilden spreken. 

3) 0 . a. W . T. Stead . 
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toen Jameson en zijne dievenbenrle voor den rechter werden gebracht, 

de hoogstgeplaatsten niet minder dan de gt·oote volksmassa hen toe

juichten, alsof zij edele vadel'landers waren. En vooral- nadat Jameson's 

bende verslagen was, heeft de keizer van Duitschland, gelijk men weet, 

een hartelijk telegram van gelukwensch aan Paul Kruger gezonden. En 

de Engelschen, ook zij die den rooftocht afkeurden, zijn toen opge

stoven van woede, daar zij meenden dat er tusschen Duitschland en 

Tt·ansvaal een complot bestond om de Engelsehen uit Zuid-Afrika 

te verdrijven. Door dit alles kunnen wij ons eenigszins verklaren 

de houding van tijdschl'iften zoo edel als de Church Missionary 

Intelligencer, de Church of Scatland Mission Record, de Free Church 

Monthly. Geen van deze toch twijfelt een oogenblik aan het goed 

recht van Engeland. De oorlog is Engelanrl opgedrongen 1) doot· de 

hardnekkigheid en eerzucht der Boeren 2). De Engelsche Regeering 

heeft alles gedaan wat zij kon om den vrede te bewaren 3), en 

gehancteld met gematigdheid, voorzichtigheid en rechtvaardighei.d 4). 

Geen ander doel heeft dan ook deze strijd dan een groot onrecht 

te herstellen 5), en vrijheid en recht te handhaven 6). Ook il'l een 

oorlog gruwelijk, maar de oppermacht der Boeren zou nog verderfe

lijke•· zijn, en het is daar·om te hopen dat aan de onderdruk

king der inlanders en de ver·achting der Engelsehen voor goed een 

einde kome 7). 

Ziedaar enkele uitingen van redacteuren en sprekers in Engeland. 

Van de zendelingen, die op het oorlogsterrein arbeiden, zijn natuur

lijk nog weinig berichten ingekomen. Een van hen, R~v. MiJne, te 
Beaconsfielrl, verbeugt zich over den goeden Engelsehen geest zijner 

Europeesche gemeente en verrast ons met een eigenaardig staaltje 

daarvan : hij had een kind mogen doopen, dat den naam James 

1) Church Miss. Jntell., 1899, blad. 1023. 

2) Church o( Scotl. Rec., 1899, blad. 317. 
3) Ibid. 

i) Church Miss. Intell., 1899, blad. 937. 
5) Church J\Iiss. Jntell., 18911, blad. 933. 

6) Church Miss. /nte/1., 1899, blad. 937. 
7) Ch. o{ Scotl. Rec., 1899, blad 317. 
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Duncan Suzerainty had gekregen 1 ). Een ander is eenigszins bitter 

tegen de Johannesburgers, en schrijft 2): 
Het zal ons allen leed doen dat de kostbare levens van Britsche sold<1ten moeten 

opgeofferd worden voor de lieden van Johannesburg. Ik zeg niet dat zij geene grie

ven hadden, maar velen hadden een grooten mond, en nu hebben zij gemaak.t dat zij 

in veiligheid kwamen. Terwijl gij in het vaderland troepen uitzendt om hun hunne 

rechten te verschaffen, zijn vele rijken onde1· hen naar Europa om hunne huid te redden. 

Een merkwaardig getuigenis, want deze Johannesburgers zijn het 

juist, om wier wil de OOt'log gevoerd wordt. 

De Hoog-kerkelijke Anglicaansche bisschop van Pretoria verhaalt 

dat de president, de staatssecretaris en anderen hem mondeling had

den verzekerd_ dat hij in het land kon blijven, maar dat hij het niet 

op schrift kon krijgen. Hij vel'Onderstelt dat dit een .9streek" was, 

dat zij nl. een voorwendsel zochten om hem met handboeien in een 

kolenwagen met andere gevangenen naat' Delagoa-baai te kun

nen zenden 3). 
Dat et· in Engeland ook sternmen opgaan, die tegen den oorlog 

opkomen, is bekend. De namen van Mol'ley, Clat·ke en Stead hebben 

on(ler ons eenen goeden klank gekregen. Zulke stemmen worden in 

de ozendingstijdschriften niet gehoord. Toch vermelden wij gaarne dat 

in het gebed, door de aartsbisschoppen der Engelsche ke1·k voorge

scht·even, niet om ovet·winning der Engelsche wapenen wordt gebeden, 

maar, na een belijrlenis van zonden, die voor een deel tot dezen 

str\id hebben ~eleid, aan God wordt gevraagd om een rechtvaa1·dig 

einde en de zegeningen van den vrede. Het is een Engelsch blad, 

The Clwistian, dat met welgevallen hiet•op opmerkzaam maakt 4). 

Eigenaardig is dat twee tijdscht·iften van groote zendingsvereeni

gingen, welke in Transvaal en den Oranje·Vrijstaat arbeiden, The 

Chronicle of lhe London Missionury Society en de Wesleyan Missi

onary Notices tot nog toe zich geheel van eene oordeelvelling ont

houden hebben. Is dit uit voorzichtigheid, of omdat zij uit ervaring 

weten dat de Boeren nog zoo slecht niet zijn? De redactie van de 

1) Ch. o{ Scotl. Rec., 1899, blad 3öl. 

2) Free Ch. o{ Scotl. 111onlhly. !8U9, hlad. 281. 
3) lllissiQn Field 1000, lllad. 31. 
ó) 1809, 2 Nov., blad. 9. 
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Chronide zegt dat de vrienden van het genootschap omtrent de 

politieke zijde van de zaak waarschijnlijk even verdeeld zullen zijn 

als het publiek in het algemeen. Zij laat hare lezers dus blijkbaar 

vrij. Maar het meest belangriJke en in zijnen weemoedigen eenvoud 

aandoenlijke is wat het Britsche Bijbelgenootschap zegt 1): 
De treurige uitbarsting van vijandelijkheden is voor het Bijbelgenootschap bijna 

een burgeroorlog. Ons bloeiende Zuid-Afrikaanscha Httlpgenootschap heeft niet min
der dan zevenendertig A.fdeelingen in den Oranje-Vrijstaat, en zeventien in Trans· 

vaal. Eene van deze laat te is te Pretoria, en eene te Johannes burg. rresident Kruger 

en generaal Jouhert zijn contribuanten van het Hulpgenootschap, en president Steijn 

heeft op eene m~etiH.!J van zijne Afdeeling het Voorzitterschap waargenomen. Meer 

dan 44000 Dijbels of Testamenten werden in 1898 door het llulpgenootschap verkocht. 

Vijf jaren geleden 19465. Onder de 44000 Dijbels of Testamenten waren 17000 in het 

Hollandsch, 15000 in het Engelsch en 11000 in inlandsche talen. 

Men ziet dat men niet alle Engelsehen over ééne l<am moet 

scheren. Maar wij weten dat zulke stemmen spaarzame uitzonderin

gen zijn, en het feit dat dagbladredacteuren, die tegen den oorlog 

protesteerden, door de aandeelhouders zijn afgezet, omdat de verkoop 

van hunne bladen vet·minderde, bewijst dat de groote massa van het 

Engel~che volk nog in de handen der jingo's is als was in de han

den van hem die het boetseert. 

Waat•door is dit vet·schijnsel te vet·klaren, waar wij in het Engelsche 

volk toch ook zooveel edels en goeds opmerken ? Ik sprak reeds over 

de volkszonde der Engelschen, en meen dat deze de verklaring geeft, 

namelijk: hun zelfvoldane, laatdunkende volkshoogmoed. Ik zeg natuurlijk 

niet dat alle Engelsehen daaraan lijden, integendeel. Er zijn er, die 

er tegr.n stt·ijden. De gl'Oote zendingsdirector van de Chut·ch Miss. 

Soc., Henry Venn, waarschuwde reeds in 1868 de zendelinaen dat 

het voor Engelsehen eene allermoeielijkste zaak w~:~s eerbied te toonen 

voor volkseigenaardigheden, welke van die det· Engelsehen verschillen. 

))Ûok op het vasteland van Europa, zegt hij, is dit eene ons aan

klevende volkszonde, waardoor wij spreekwoordelijk belachelijk zijn 

geworden 2). 
Die hoogmoed maakt de Engelsehen echter niet alleen belachelijk, 

lJ The Blible- ocietu l!lonthly Reporter, 1899, bladz. 251. 
2) W. Knigbt, Memoir or Henry Vcnn, bladz. Jl\6. Ook de bis chop uit Londen beeft in 

zijn nieuwjaarswoord, gelijk men weel, erop gewezen. 
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ik geloof dat. hij ook de oorzaak van hunne misgrepen, van hun 

om·echt, van al hunne anrlere zonden is. 

Vergeten wij niet dat deze zontie daarom vooral voor het 

Engelsche volk zoo gevaarlijk is, omdat het, naar den mensch ge

sproken, gt·oote aanleiding heeft om zich zelf te verheffen. Want, 

wat men ook op dat volk aan te merken hebbe, het is eene macht 

ten goede in de wereld. »Waar de Engelsche vlag waait, daar is 

eene open deur." Zoo roemen de F.ngelschen, en dat is ook waar. 

Een aanzienlijk koopman heeft mij verklaard dat hij op Engelsch grond

gebied even aangenaam kan werken als in onze Nederlandsche Koloniën. 

Engeland is het land van den v1·ijen handel. Het past mij natuul'lijk 

niet deze vraag van hare staathuishoudkundige zijde te beschouwen, 

maar als christenen moeten wij toch erkennen dat vrije handel onder 

de volken het ideaal is. Afsluiting, afscheiding is heidensch. Oht•istus 

heeft de scheirlsmuren tusschen de volken afgebroken, en zij moeten 

elkander dienen een ieder met de gaven, die God hun gegeven heeft. 

Zoo is ook in de Engelsche Koloniën de zending vrij. Alle zendelingen, 

van welk volk ook, kunnen er vrijelijk arbeiden, wat in onze Oost 

niet het geval is 1 ). Hoe ontzaggelijk veel Engeland ook voor de 

zending, de vrouwen 2), de slaven gedaan heeft behoeft niet in het 

breede uiteengezet te worden. Is het wonder dat zulk een volk zich 

een uilverkoren werktuig Gods gaat gevoelen? In eene karakterschets 

van Cecil Rhodes beschrijft Stead hoe deze eene overtuiging omtrent 

zijne levenst·oeping gekt•egen heeft 3): 
Darwin is blijkbaar voor hen1 meer een prof et dan Jesaja of il&bakuk. Hij aanvaardt 

<le wet dat in den strijd om het bestaan de sterksten ten slotte moeten overblijven. 

Daarvan gaat bij uit als de meest on betwijfelbar open baring van !len grooten Onzichtbare. 

Het kleurt zijn denken, het. beheersebt zijne politiek. Als het !le wil van God is dat 

<ie sterkston moeten overblijven, dan is bet voorzeker do eerste plicht van den men eh 

om meê le werken tot het blijven va u dr sterkeu en uitroeiing van de minderwaar

digen. Maar wie zijn dan die sterken? Het antwoord i met groote letters geschreven 

op de geheele openliggende bladzijde van onze planeet. Dat zijn de Engelschen. 

1) Nog onlangs Is aan den zendelln~ Gulllaume, een Nederlander, vergunning geweigerd om 
onder de Karoo-13alla's te arbeiden, en wat de arme Wijnveldt geleden beert ligt ons Immers 
nog verscll In bet geheugen. 

2) Men denke aan de weduwen In lndle. 
3) Review of Reviews, t89G, I, blad. 121. 
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Overal hebben zij bewezen en bewijzen nog dagelijks hunne hoogere capaciteit in den 
strijd om het bestaan. De Spanjaard en de Portugees, de Hollander en de Franschman, 
zij hebben allen in den wedstrijd een voorsprong gehad; maar een voor een zijn zij 

allen ingehaald door den .A.ngelsaks. 
Derhalve, al hebben wij niet de gepolijste verfijning van den Franscbman, de weten

schap van den Duitscher, of de kunst van den Italiaan, Rhodes ziet in het ras, dat 

vrede, vrijheid en rechtvaardigheid vertegenwoordigt, de providentieelc werktuigen 
tot verbetering van de wereld. 

Zoo is Rhodes, rondom zich ziende, tot het besluit gekomen dat, als er een God is, 
die over de volken heersebt eu zich met het lot der stervelingen bemoeit, het onmogelijk 

is hem beter te dienen dan door zooveel mogelijk van de wereldkaart Britseh-rood te 
kleuren, en te doen wat men kan om het overblijven te bevorderen van hen, die 

Milton nGous Engelschen" noemde, en de verwijdering van de minderwaardigen in 

den vorm van wilden en ander uitschot en bezinksel van het menschelijk geslacht. 

Dit is het gevoelen in het algemeen van de Engelschen, ook van 

de Christenen onder hen. God heeft hen bestemd om de wereld 

te helpen, te beschaven, te redden, gelukkig te maken. Zoo gelooven 

zij. Niet zonder· recht, gelijk wij zagen. Maar, en nu komt de dwa

ling, opdat zij dat kunnen doen, denken z~j dat de wereld aa.n hen 

onderworpen moet zijn. Zij voelen zich hoog boven alle andere 

menschen verheven. Dat neemt niet weg dat zij welwillend en vrien

delijk willen zijn. Niet allen zijn Dar·winisten en willen de min

derwaardigen uitroeien. Neen, zij willen bar·mhartigheid aan hen 

bewijzen, en het woord op hen toepassen: De 1·echtvaardige ontfermt 
zich over zijn vee (Spr. 12: 1 0), als zij maar niet vergeten hoe 

beweldadigden tegenover hunne weldoeners beho01·en te staan. - En 

dat is niet recht voor God. De Heere Jezus zegt: de wereldlijke 

koningen heerschen, en de machtigen onder hen noemt men 

genadige heeren 1) (Luk. 22: 25). Eenheerl~jkenaam,zoumen 
meen en. Maar de Heer zegt ( v. 26) : Doch gij niet al zoo. God wil 

dat wij tegenover onze medemenschen niet als genadige heeren staan; 

maar hun recht doen, en ook in onze barmhartigheden ons ver·oot

moedigen, de grootste onder u zal zijn als de jongste en de 'voor

naamste als een dienaar. Dat begrijpt de Engelschman niet, en ons 

gebed moet zijn dat hij het leere begrijpen. 

Zoo staat hij ook tegenover de Boeren1 eindeloos hoog. En 

1) Euergetia, staat er: weldoeners. 
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nu komt hij, met alle welwillendheid, om de achterlijke Boeren te

beschaven, en zegt: ik wil uw suzerein zijn; en de Uitlanders komen, 

en willen met hunne Engelsche energie de goudmijnen ontginnen 

en voorspoed en weelde brengen, maar zij eischen stemrecht en 

oppermacht, ook in het land, waarvan zij geene burgers willen wor

den. Dat alles achten zij volmaakt natuurlijk, zij willen immer& 

genadige heeren zijn. Maar als nu die achterlijke Boeren die aan

geboden weldaden afwijzen, als zij vrij willen blijven, dan kent de

Engelsche toorn ook geen grenzen, dan hebben speculanten en 

ministers en prinsen en krantenschrijvers vrij spel, het volk laat zich 

opzweepen tot woesten haat tegenover zulk eene verregaande, beleedi

geode ondankbaarheid, en ook Ch1·istenen, ook Evangeliedienaren 

achten het in het belang van de menschheid dat zulk een volk ten 

ondel' gebracht, zoo niet uitgeJ·oeid worde. 

Dat is, naa1· 't mij voorkomt, de volkszonde van John Bull, Efr 

waar wij dus bidden om voorspoed voor de wapenen der Boeren, 

daar mogen wij gelooven dat wij tevens bielden om een zegen voor 

het Engelsche volk. Ja, laat ons hopen dat het door nederlaag op· 

nederlaag leeren moge zich te ve1·ootmoedigen voor God. Dan zal het 

van zijne volkszonde verlost worden, dan van zich afschudden een 

Chamberlain, een Rhodes, een Swinburne 1), en hoe verder al zijne

verleider:; heeten mogen, en dan zal ook aan dat volk het woord 

ve1·vuld worden: Als gij mij verootmoedigt, maakt gij mij groot 

(~ Sam. 22 : 36), dan eerst zal het waarlijk opwekken de groote 

gaven, die God het gegeven heeft, dan eerst waarlijk een zegen 

worden voor de wereld, niet door laatdunkend te heerschen, maar 

door te dienen, gelijk Jezus Christus gediend heeft. 

Zoo geloof ik dat wij hopen mogen, zóó dat wij bidden moeten, 

om niet getroffen te worden door het woord: Gij bidt, en ontvangt 

niet, omdat gij kwalijk bidt (Joh. 4 : 3). Eerlijk moet ik beken· 

1) Swinburne, de dichter. beert een onnet in de Times geplaat t, dat eene opeen
stapeling van laaghartige scheldwoorden tegen de Boeren 1 . Stead zegt er van: •lief 
verblijdt mij te weten dat deze arschuwelijken uitbarsting van den Tber i te onder onze dlcbters 
nergens meer is afgekeurd dan onder de ometeren van het Expeditie-corps. In dit opzicb~ 
waren de roodrokken I.Jeter dan de zwarll·oHen". Review o( Reviews, 18911, 11, bind. 4U. 
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nen dat ik in den laatsten tijd wel eens aan dat woord gedacht 

heb. Want ik heb, bij de uitbarstingen van verontwaardiging tegen 

de Engelschen, dingen geho01·d en gelezen, die mij verbaasd deden 

vragen: Weet gij wel wat gij zegt? In toomelooze woede werd 

voorspeld dat de Engelsehen binnen 3 of 4 dagen van Pieter-Marits

bu•·g naar DUI·ban, en dan in zee zouden worden gejaagd; dat zij 

dan uit geheel Zuid-Afrika zouden worden gedreven; dat ve•·de1· 

Frankrijk en Duitschland voor de overige deelen van Afl·ika zouden 

zorgen; eindelijk, en dat was het e1·gste, dat Rusland van de ge

legenheid zou gebruik maken om Indië te veroveren. Zoo zou En

geland als wereldmacht vel'llietigd worden. Dat waren voorspellingen, 

maar aan den toon waa1·op ze geuit werden, kan men wel merken 

<kt het ook wensellen waren. Toen dacht ik aan het woord van 

Jakobus. Alsof er groote1· ramp dtlnkbaar ware dan dat b.v. Rusland 

nu ook nog Indië verove1·de I Wij hebben reeds opgemerkt, onde1· 

de Engelsche vlag is de Zending vrij, maar waa1· Rusland zijn knoet 

zwaait, daar is het met de gewetensvrijheid gedaan. Wij weten 

toch wat het lot van de Stundisten, van de Luthersehen in de Oost

zee-provincies is. Wil men nog een ande1· staaltje hooren 7 - In 

Perzië zijn de Oud-Sy1ische ch•·istenen, om bij Rusland steun te 

vinden, bij duizenden met hunnen bisschop tot de Grieksche Kerk 

overgegaan. Twee kleine Luthersche gemeenten echter bleven ge

trouw aan hare belijdenis. Maar toen de Russische zendelingen 

kwamen, werden de kerkjes eenvoudig opengebroken, door de priesters 

met wijwater gewijd, en voor de Russische Ke1·k in bezit genomen. 1 ). 

Zoo handelt de Grieksche Ke1·k. Dat is Rus~isch 1 
En dan Finland, waar eeden en rechten met voeten worden ge

trapt, veel brutaler dan Chamberlain het ooit in zijn hoofd zou 

krijgen 1 Men heeft den sultan »de groote Moordenaar·" genoemd, 

~n ons hart kl'impt ineen, als wij hoo1·en van het bloedbad dat 

onder de Armenische Christenen is aange1·icht. Maar de sultan be

schouwt de Christenen als honden, en, gelijk wij het eene deugd 

van de politie achten, wanneer zij nu en dan onder vuile, lastige, 

.gevaadijke straathonden eene opruiming houdt, zoo oordeelt de sul-

1) He7'11Wnnsburger Missionsblatt, 1899, blad. i3i. 
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tan ook tegenover zijne Christen-hondeu. Dat is zijne overtuiging, 

waar hij naar handelt. En de vrijzinnige wijsheid van onzen tijd 

leert immers: »Het komt er niet op aan wat gij gelooft, als gij 

maar naar uwe overtuiging handelt" I - Maar wat te zeggen, waar

mee de tsaar, ik laat in het midden of hij persoonlijk verantwoorde

lijk i~, zich doot· de wel'eld als Vredesengel laat bewierooken, en 

dan zulke dingen tegen zijne eigen onderdanen laat doen! Momm

sen heeft de Vredesconferentie eene drukfout in de wereldgeschie

denis genoemd. Indien zij dien naam verdient, dan zal het ook om 

den oorlog in Zuid·Afrika, maar in de allereerste plaats om Fin

land zijn. 

Mijne lezers zullen begrijpen waarom ik geloof dat wij niet om 

.de vemietiging, maar om de bekeet·ing van Engeland moeten bidden. 

Wanneet· het echtet· zoo staat, moeten wij dan niet wenschen 

dat de Engelsche macht zich over de Boerenrepublieken uitstrekke? 

Hebben de Boeren niet een zware schuld op hun geweten tef!enover 

de inlanders; hebben zij hen niet mishandeld en willen uitmoorden; 

.hebben zij niet verzuimd hun het Evangelie te brengen, omdat zij, 

in hun uitverkiezings-geloof, meenden dat God het . geslacht van 

Cham voor eeuwig verworpen heeft? Getuigt niet de Plakkerswet 1) 

in Transvaal hoe hard en wreed de Kaliers nog behandeld worden? 

Hebben niet Van der Kemp, en Moflat, en zelfs nog Livingstone 

bittere klachten geuit over de wijze waarop de Boeren de >>zwarte 

schepsels" behandelden? Is er in deze omstandigheden van de Boeren 

wel iets anders vool' de Zending te veJ'wachten dan schade en nadeel? 

Laat ons veronderstellen dat in deze klachten eenige waarheid 

·schuilt. Ook de grootste vriend der Boeren zal wel niet beweeren 

dat zij allen volmaakte heiligen zijn, en wat de Boeren van de 

venadel'lijke moordzucht del' Kafiers ondervonden hebben, stt·ekte 

waarlijk niet om hun een edelmoedig vertrouwen in te boezemen, 

1) Volgens deze wel mogen nlel meer dan ~ inlaodscbe buisgezinnen op ééneplaats (boeve) 
wonen. De wet wordt nu eens strenger, dan weder zucbler toegepast. Wanneer zij in al 
bare strengheid wordt gehandiJaa!d, wat bij enkele ambtenaren oms hel geval is, kan zij tot 
groote onbillijklteld en veel ellende aanleiding geven. 
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maar moest veeleer de gedachte bij hen opwekken: »Indien wij 

ben niet doodschieten, dan doen zij het ons!" Maar om de klach

ten de•· zendelingen op de juiste waarde te schatten, moeten wij niet 

vei·geten dat in hunne behandeling van de inlanders en die dei· 

Boe•·en twee beginselen tegenover elkander stonden. De zendelin

gen legden ei' allen nadruk op dat die inlanders menschen waren, 

van gelijke beweging als zij zelven, maai' vergaten Jat een kind 

andet·s moet worden behandeld dan een man. En die inlanders 

waren nog kinderen; zij moesten nog worden opgevoed <loor dwang 

en tucht. Dat hebben de Boeren ingezien. Wij willen aannemen 

dat hunne opvoeding soms zee•· stiefmoederlijk en hard was, daar 

velen 't misschien het gemakkelijkst vonrlen om rle zwa1·ten maar in 

't geheel niet op te voeden. Maar de zendelingen en de onde1· hunnen 

invloed handelende Engelsche regeering, hebben meermalen ondei'

vonden hoe noodlottig het is, wanneer men kinderen met messen 

en vuur laat spelen, en in onze dagen beginn1m ook Engelsehen in 

te zien dat de weg van verstandige leiding de veiligste is 1 ). De 

twee beginselen, belichaamd in de Boeren en zendelingen, zijn onge

lukkig tegenover elkandei' komen te staan, en dat is de oorzaak 

geworden van veel ellende. Zij hadden elkander moeten bijstaan 

en voorthelpen, verbeteren en aanvullen, met heiligen ijvei' en nuch

tet• verstand, maar dat hebben zij niet gedaan. Zij hebben elkander 

beleedigd en verbitterd. 

Dat alles echte•· is nu zoo goed als voorhij. Ook de Engelsche 

zendelingen kunnen ondei' het bewind de•· Boeren ongehinderd ar

beiden, en weten van hen te zeggen dat zij ook goede eigenschap

pen hebben. Hoe ltet B1·itsche Bijbelgenootschap ovei' de hoofden 

van de Boeren spreekt, hebben wij I'eeds vernomen, en ook in de 

tijdschriften der Duitsetie en Fransche Zendingen vinden wij woor

den van waardeering. Van de Bel'lijn~che en Hermannsburgsche 

zendelingen weten wij dat zij door de Boeren zeiven geroepen zijn, 

bewijl! genoeg wáal'lijk dat dezen de zending gaame zien, als z\i 
geen onrust stookt. Het bestuur van het Fransche zendingsgenoot-

I) Men zie de opstellen over deze \raag In De NederlandscheKerkbode van! en 9 Dec. 1899. 
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schap zond vóór het uitbreken van den oorlog een schrijven aan de 

koningin van Engeland, waarin het op vrede aandrong, niet alleen 

om de gevolgen voor de zending, maar ook op dezen grond 1): 
Maar als protestant che Christenen hebben wij nog een andere reden om ons deze 

zaak aan te trekken. Wij kunnen niet vergeten dat het 1'ransvaalsche volk in zijn 
midden een groot aantal mannen telt, in wier ade1·en het bloed stroomt van onze 
vaderen, de IIugenoten, die, in hun vaderland vervolgd, een toevluchtsoonl vonden 

op Afrika's bodem. 

Het tijdschrift der Broedergemeente onthoudt zich van alle oor

deel, maar haalt, om den grond, waarop het vertrouwen van den 

christen 1·usten moet, te belijden, het woord aan, »dat de achtens

waardige president Kruger den volksraad toeriep: »De Heer zal 

rechter zijn!"" 2) 

Ziedaa1· bewijs genoeg dat de Boeren in de oogen der zendings

rnanoen geen beulen en barbaren zijn. 

Wat de inlanders betreft, de zendeling Dieterlen, van de Pal'ijsche 

zending, gelooft dat de Basoeto meer met de Engelsehen op hebben 

dan met de Boeren, omdat zij hen beter behandelen, maa1· spreekt 

toch ook van het gevaar dat enkel!! hoofden tegen de Engelsehen 

in opstand kunnen komen. Blijkbaar zouden zij het liefst van beiden 

onafhankelijk zijn 3). 
En wie ten slotte in het fraai geïllustl·eel·de tijd~chrift Die evangelischen 

Missionen, dat wij in ieder heRchaafcl Christelijk gezin zouden wenschen 

te zien, de afbeelding van de prachtige kerk der Bermanusburger

zending te Bethanië in Transvaal heeft gezien, heeft daarbij een 

warme rede kunnen lezen, die Piet Joubert, de groote generaal, bij 

de inwijding gehouden heeft 4). 
Men ziet, om de wille der zending behoeft de regeering der Boeren 

niet omvergeworpen te worden. De klachten, die nog rijzen, worden, even

als hij ons, door mindere ambtenaren veroorzaakt, en wij mogen ver

wachten dat de geest, die mannen als Paul KJ'Uger en Jouhert bezielt, 

steeds meer overal in het lanrl zal doord1·ingen. 

I ) Jour~~al des Missions éva!lgéliques, 1899, blad. 32~ . 

i) Missio11sblatt der BrUder(lemeit~e, 1897, blad . 361.. 
3) Jour11al, 1899, blad 231. 

4) Die eva11gplischen ltlissionen·lllusll'iertes familienblatt, Bertet ·mann GUter lob. (Jaarlijks 
3 Mark). 1899, blad. it9, 22i. 
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En dat zal hoogstwaarschijnlijk ook het beste zijn voor de zending. 

Het schijnt toch dat de inlandsche Kerk van Zuid-Af1·ika eene ernstige 

crisis tegemoet gaat. De Engelsche zendelingen, zoo zagen wij, namen 

niet genoeg in acht dat de inlanders als kinderen moeten behandeld 

en opgevoed worden, HeL is eene fout, die ove1· het algemeen de 

Engelsche zending aankleeft, en die zich ook hie1·in openbaart dat 

zij de inlandscl1e Ke~·ken veel te spoedig onafhankelijk maakt. Het 

hangt samen met de eigenaardigheid van het Engelsche volkskarakter, 

die wij hebben opgemerkt. De Engelschman voelt zich ook boven 

de inlanders hoog verheven, maar, als zij zich nu maar aan hern 

onderwe1·pen, zich door hem laten beschaven en verengelschen, dan 

acht hij ze ook onmiddellijk in staat tot al wat goed is, en schenkt 

hij hun een onbeperkt vertrouwen. Van daar dat haastige ontstaan 

van kerken met inlandsche leemaJ'S, die, aan alle toezicht onttrokken, 

niet zelden de grootste moeielijkheden vet·oorzaken. Niet het minst 

vindt men dit bij de Methodisten, die dikwijls zoo weinig zenuwaan

doeningen en bekeering weten te onderscheiden, wal trouwens bij alle 

gezinten uiterst moeielijk is, en het is hieraan toe te sch1·ijven 

dat, behalve de oorlogswolken, ook op kerkelijk gebied eene wolk 

over Zuid-Afrika opkomt, die ons angstig doet vragen wat zij 

bt·engen zal. 

Ik bedoel de ethiopische beweging. die aan menigeen onder mijne 

lezers in het geheel niet, of alleen bij name bekend is. 

Zij is ontstaan door een Methodistischen Negerpredikant, Dwane ge

naamd, en haar doel is eene onafhankelijke Ethiopische ke1·k, met 

inlandsche leeraars te stichten. Dwane is geboren in het Queenstown

district en behoort tot den stam van Khama. Hij werd opgeleid 

door de Methodisten te Hillstown en predikant bij een hunner ge

meenten. In 1R96 ging hij naat• Amerika, en wist daar onde1· de 

Negers groote belangstelling ~P te wekken voo1' zijn denkbeeld, zoo

dat hij in de Bisschoppelijke Methodistische Kerk opgenomen werd 

en naar Afrika terugkeerde met de zekerheid dat hij voor zijn streven 

in Amerika kracbtigen, ook geldelijken steun zou hebben. Hij is 

een man, die, behalve zijne eigen taal, vloeiend Engelsch en Hollandsch 

spreekt, een geboren redenaat· en van onberispelijken wandel. Hij 



.. 

15 

wil eene Ethiopische Kerk, vt·ij van de blanke zendelingen, omdat 

deze, volgens hem, den aard van het volk niet begrijpen. 

Daat· is zondet· twijfel iets waars in deze beweging. Het doel 

der Zending is geen ander dan zelfstandige volkskerken, met eigen 

leeraars, in het leven te roepen. :\Jaar of de Negergemeenten in 

Zuid-Aft·ika nu reeds rijp daarvoor zijn, en of hare vroegrijpe zelf

standigheid niet tot de zondel'lingste afdwalingen van godsdienstig 

en nationaal fanatisme aanleidin"' zal geven, dat is zeet· de vraag. 

In elk geval zal de grootste omzichtigheid en nuchterheid noodig 

zijn om de beweging in het rechte spoor te leiden en dreigende 

gevaren te voorkomen. En wanneer wij nu vmgen aan wie wij 

dit liever zouden toevet'trouwen, aan den Darwinist Cecil Rhudes en 

Alfred MiJner met hunne mijnspeculanten, goudgravers en diamant

zoekers, of aan het Bestuut· der Boeren, misschien wat aartsvadel'lijk, 

en volgens Europeesche begrippen wat achterlijk, maat· dat zijnen 

goeden wil heeft getoond, en in den laatsten tijd ook een beleid, waar

voor de geheele wereld bewondering heeft, dan helt de schaal zeket· 

naar de zijde der Boeren over. Zoo is het ook in de zending. In 

Zuid-Afrika heeft zij niet meer in de eerste plaats baanbrekende 

wilskracht en aanstichtingsvermogen noodig, waarin de Engelsehen 

het grootst zijn, maar rustige, nuchtere leiding en ontwikkeling, 

en dat doet ons hopen dat niet de Engelsche Zending er den boven

toon zal hebben, maar dat, nevens de Hollandsch-Afrikaansche ker

ken, de Duitsche, Fmnsche en Scandinavische Zending et· op den 

voorgt·ond zal treden. En ook daarom hopen en bidden wij dus dat 

de oorlog in Zuid-Afrika de vrijheid en ongeschondenheid der Boe

ren-republieken moge ten gevolge hebben. 

Ziedaar eenige gedachten, ;die de oorlogsberichten en de lezing 

van enkele Zendingstijdschriften bij ons opwekken, ziedaar de wen

schen en gebeden, die in ons hart opkomen. Zullen die wenschen 

vervuld worden? Zullen onze gebeden verhoord worden zóó als wij 

het wenschen? Wij weten het niet. Wij zien naat· de zware, 

donkere wolken die ovet· Zuid-Afrika drijven. Zullen er bliksem

stralen uit komen, die vet·woestend inslaan, of regenstt·oomen, die-
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