TRANSVAAL PERIO!DE.
weet ik dat gij uw loon niet ltier zooht, maar ontweek.
wetende dat het in de hemalen verborgen is, gelijk gij uw stille deuRdeD bier voor de wereid verborgen hield. Maar gun mijn hart dit
gering eerbewijs aan de heengegane. wier (helaas, niet genoeg vergolden) liefde ik heden niet anderslonen kaD. En mogelik dat dan
mijn verlies de ., treurenden Zions" tot gewin worde.
VaarweJ, onder aIle stervelingen meest geliefde op aarde I VaarweI in bet land der heerlikheid I Daar zijt gij wis geen vreemdelinge.
Daar zijn de I ' vrome, vroeg gestorven vriendeD," die U iDwachtten,
die U rondleiden door de dreven der gelukzaligbeid ; daar is uw Ver
Jasser en Middelaar. lk: mis U; de aarde is voor mij ledig; mijn hart
bloedt. En tach, ik misgun U uw geluk niet, daar gij door het Lam
geleid wardt aan de levellde fonteinell der waterelll
Vaarwel; ontvang hierbij de afscheidsgroete, welke ik U in de
doodsworstelinRen, onder verstandsverbijstering en licbaamsbenauwdheid, niet gevell /con. daar de Doodsengel U uit mijn armen weggenomen had voor ik het zien of bemerken kon. Of laat zich geen afscheidsgroete uit dit strijoperk overbrengen tot de overwinnaars
daarboven? ., ... Dan blijve dat gemis van een afscheidsgroete een
wonde te meer in miju verbrijzeld hart, totdat gij mij de ~elkomst
groete hiedt bij het licht der eeuwigheid I En lang zal het tIJch niet
meer duren. En bovendien de tekenen der tijden kondigen mij de
spoedige verschijning van uw en mijn Zaligmaker aan, welke ook ik
Iietheb, en waarnaar ik ou te sterker verlang omdat gij een der in
Hem ontslapenen zijt, die Hij met zich weerbrengen zal in heerhk
heid, En bezwijkt vooraf mijn vlees en mijn bart, dan zal mij de
eerste welkomstgroete door U geboden worden, onder al de Kezaligden d'a nauwst aan mij verbondene door de onverbreekbare bandeD
ener liefde die sterker is dan de dood. Of mag ik een wens uitspreken? Zondig ik hiermt3de. dan vergeve de Algoede God zulks aan
een door droefheid overstelpt gemoed. Gehengt het de grote God,
.. ooze Vader ook in 't rijk der dodeo," dan wanst mijn hart, dat gij
mijn Geleigeest zijt door dit moeitevol leven. de dagen die ik hier nag
doorworstelen moet. Wie tach onder de .. geesteo der volmaakte
rechtvaardigen" zal mij trouwer vergezellen, dan gij die hand aan
hand het leveDspad met mij bier beneden hebt bewandeld? Wie zal
zachter mijn ogen sl ui ten bij de jongste snik; wie mij vroliker de
eeuwige dag-erand tegemoet voeren ?.. Maar, is deze ene mijner
vele dwaze wensen. in kortzichtigheid geuit, dan pleit ik vergeving in
het albetalend zoenbloed van mijn Middelaar.
Vaarwel, niets heb ik van u zichtbaars Over dan de 4: Heve, moederloze weesjes, in wier jOl1g-e harten gij de liefde tot anze enige
Zaligmaker zo vroeg zocht in te planten, met woord en voorbeeld.
Wat een vader. onder's leveus druk doen kan, am hen U en de lieve
Heiland niet te doen vergeten. maar U beiden eemnaal in de armen
te voeren, dat hoop. dllt wens ik te doen. God helpe mij I
"Vaarwel, mijll gt31iefde Beth I Steeds de mijne, nog de mijne,
oak in de dood, weldra weder III dlt opstanding uit de doden I i.eef
daar boven bij uw Verlosser in heerlikheid I Hier beneden ook blijft
gij levan in mijn hart! Zuchtende en strijdende, worstelende en
arbeidende. tel ik de dagen. totdnt dezelfde Dood die ons gescheiden
aeaftons weder verenigt, of tOLdat de blijde morgen van de opstanding
ons wederom elkander in de armen Yoert, voor eeuwig I Was het
maar een stap. een oOl(wenk. welke ons scheidde, ook tussen afgeICheidenheid enhereniging is maar E'en stap, een oogwenk.
Vaarwel, u w lichaam heb ik ilan de aarde toevertrouwd met het
geloafswoord: "I1c gelon.f de wede1'Opstanding des vleesches en een
eeuwig Leven I" Dat woord heh ik op uw grafsteen latan graveren.
Daar sluimere uw Hsse, gelijk gij rust voor de troan I Ik volge U ! ..
Tot wederziens ! "
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HAAR LEWENSBEELD.

Hierop volg dan 'n vlugtige skets van haar lewe
1. Nederiglteid'

V007" God el& 7116nsen is een van de heElrlike
trekken uit haar ras vervlogen leven, die mij nog steeds tot een leerrijk voorbeeld nablijft. lIe noem deze deugd het eerst, niet zozeer
omdat zij juist bij haar boven andere deugden uitblouk, maRr omdat
zij de eerste deugd en het ware kenmerk is van de genade Gods in de
ziel. Hierbij denk ik Ran de grote Kerkvader Augustinus, die door
een heiden gevraagd; .. Welkt. is de eerste deugd bij de Christen en ? ••
ten antwoord gaf: "Ootmoed I" .• en welke de tweede?" .. OOT
MOED I" _"~ Eon welke de derde?" "OOTMOED ! "
Die ware ootmoed des harten nu kenmerkte heel haar huweliksleven. Goed geleerd, de eerste van een onzer eerste Damesinricbtingen, heb ik haar toch nooit met haar geleerdheid zien pronkell;'
veeleer zou mell uit haar voorkomen oordelen dat zij volstrekt niet
meesprekell kon. Slechts van een paar malen heb ik gehoord, dat zij,
in mijn afwezen, leerstellige pUllten uit mijn verklaring van de on
vervulde profetic'n, en van welker gegr.)Ildheid zij iImig uvertuigd
was, heeft verdedigd.
Zo oak. met haar kledillg. Uit goeden huize was zij in jeugdige,
achttlelljarige leeftijd, bij OilS huwelik, goed toegerust met kleedij
naar de nieuwste modes. Doch zonder dat ik er ooit een woord
tegensprak. heeH zij, zelfs met Ollze sobere middelen van bestaan, aIle
kledingstukken die elligzins uitstekend waren weggedaRn, en zich
van nederige kleedij voorzien, waarin zij dan ook steeds tot een voorbeeld was
Zo oak met gebeel huar buishouding en bet kledell der kinderen
ons door God verleend. In de stilte heb ik duizendrnaal moeten bewonderen. hoe zij de ware netheid wist te bewHren, als middelmaat
tussen een ijdel optooien en slordigheid.
Maar vooral in haar vrienden kon men haar ware nederigheid
Ieren kennen. Door onze positie, waar wij ook woonachtig waren,
met hogere zowel als lagere krillgen in aanraking komende, koos zij
steeds haar vertrouwde vrienden uit de nederigen in den lande. Met
de hogen en .. stijven " om te gaan beviel haar niet was haar een
onmogelikheid...
2. En zo heh ik reeds 'n tweede trek afgebeeld : ZacMmoedigheid..
En hierin moet ik waarlik verklttren, heb ik haars gelijken op aarde
nooit gezien. Dit verstaat gij wanneer ik u zeg', dat ik gedurende
onze negenjarig-e echtverhindtenis haar nimmer kwuad of too'mig
heb gezien; llOoit een hard of verwijtend woord van hure lippen heh
gehoord. Ais ik mo~elik (en hoe bitter rouwt het mij nu!) eell hard
woord hHar toevoegde, of als iemand anders haur veron~elijkte met
woord of duao.. dun zweeg ze, eu gillg in de eemmu1llheid voor haar
God wenen. Zelfs te~en een dienstbode heb ik ~eell hard woord ooit
van hRar lippen geboord ; waaronder zij natuurlik veel lijden moest
in deze tijd, daar lij het moeilikst en verachtelikst werk in de llUis
bouding liever zelf deed dun dat daardoor ongenoegen in de buishouding komen kOll.
En tach was deze zachtmoedigheid hij haar geell wekelil<e zwakheid of schuldige tOt>gevendheid. De ontrouwe hediende laat zij
lievelJ guan, als het te ver gaa t en sukkelde liever zelf; wanneer baar
rechtmatige ambitie gekwetst werd ontweek zij de trotse bejegening
en liet de perl:lOOn alIeen. .I!~n vooral jegens haar lieve kleinen bleek
haar zachtmoedigheio. geen onversch<lonlike zwakheid te zijn: z j
wist hen te kast"jden waar het tot hun nut WC\<;j, zo zelfs dut .lij mJj..
bij de vele lasten des levens die ik te torsell had, mijll vudl"rplicht
vergemakkelikte.
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3. En dit leidt mij tot een derde eigeml.ardlgheid in haar karak
ter: haar hulpvaardigheid. Is deze juist de roeping der vrouw I; de
man tot een .• hulpe " te zijn. dan was zij een .. vrouwe ., in de ware,
edele zin des woords. 0, hoe wist zij zich in alles naar mij te sC'ohik
ken; mijn zwakheden te helpen dragen i mijn levenstaak te verlichten I Geheel de last der huishouding nam zij op zich i al <Ie zorK vaor
de kinderen nam zij Viln mijn schouders ivan finantiele l110eilikheden
wist ik niets: zij regelde al Ollze geldzaken i zij Het mijtl
klederen maken; zij
sneed mljn haar i zij kocht hout
·en aUe levensmiddelen voor de huishoudiug i zij verzorgde
mij met schrijfbehoeften, enz"
ell~.,
enz. Kort voor mijn
vertrek van boven vroeg een vriend mij: .. Hoe ik met zulk een zwak
gestel zoveel werk kon afdoen ?" Nu zou ik hem beter kunnen antwoorden; nu ik zie hoeveel minder ik doen kan nadat zij mij ontnomen
is-, Ik kreeg nu brieven van sympathie van vroegere gemeenteleden,
van onze nationale partij, van onderwijzers en schoolbesturen, VRn
bestuursleden van de Afrikaner Bond, enz_, allen die zich om mijn
werken aan mij verbonden gevoelen eu nn met mij treuren. Maar
weinig beseffen zij hoeveel zij samen met mij aan lwar te danken
hadden, en nu met haar heengaan verloren hebben. Ja, mijn levenshulpe is mij ontvallen I
Hoe gedwee bewilligde ~ij in alles ! Toen ik het aerste telegram
~Ht Transvaal ontving, om alhier Superintendent van Onderwljs te
worden, zeide ze: "Dat zou ik toch weI niet aanuemen, want ik ben
te huiselik van aard ; en dan ruoest ik zoveel van huis ziju.'· Maar
verder ]jet ze de zaak over aan mijn stille o\7erwegillg voor God. En
toen ik haar mijn besluit mededeelde, hoe zwaar de opoffering haar
ook viel, aldus vrienden en magen te moeten verlaten en am dan nog
in den vreemde grotendeels ook van mijn tegenwoordigheid verstoken
te moeten zijn toch onderwierp zij zich lliet slechts gewillig. maar
blijmoedig schikte zij alles in orde. Het enige waarover ik huar dan
ook alhier heh horen Idagen is: dat ik zo dikwels van huis zijn moest.
En tach, bhjmoedig lllaakte zij alles gareed voor elke inspektiereis,
zodat ik van mijn studeer-tafel op de kar stappen kon. En al de tijd
van mijn afwezen was zij bezig te bedenken en in orde te maken eilige
verrassiugen der liefde om mijn terugkomElt te veraangellamen.
.. \
4. Kinderlik was zij, ldnderlik bleef zij i kinderlik, in die· zin
.waarin wij allen" kinderen " moetell worden om het Koninkrijk Gods
te kunnen ing-aau. Terwijl twee van haar vriendinn(\n, UR OUS J vertrek van de Paarl, over haar sprakeu, zeide de een: "Dat hew onder
.k zo in mevrouw du Toit: haar kinderlikheid ; :/Iij blijft een kind onder
alIes; al zou zij 80 jaren oud worden, dan blijft zij nog een kiud." Zo
echt kinderlik kon zij zich schikken natir alles ikon zij zich met het
geringste vermaken; kon zij zich door mij hlten leidell. Was het uiet
zulk een onschuldig kinderspel, toen wij OIlS samen vermaaktell in
het uittekenen van de beste plannen tot uitleg van een hloemtuin
voor onze woning ; in het zaaien van bloemzadpn in allerlei figuren op
.de beddingen i in het dageliks waarnemen hoe die zaden apkomen en
groeien? .T a, welk een verlustiging! En taen die eerste bloempjes
pas ontloken, werd mijn schoonste hloem plotseling ufgepluk t, of
-overgeplant in's Heeren lusthof. En wat vroeger de lust van mijn
ogen was, die lieve bloempjes, aeh, zij persen nu menige zucht uit
het hart, menige traan uit het oog. Tuin, woning en alles hildden
wij samen in orde gemaakt, met zoveellust en genOegen. 0111 dat nu
~~amen te genieten ; en nu zij henen gegaan is, jnist toen alles pas in
orde was, is het mij of ik dat niet alleen kan genietell. In niets vind
ik nu smaak of lust of genoegen. Alles zegt: .. Bij mij is het niet."
J a, nu zie en versta ik het eerst recht wat zij mij eens zeide : .. zij had
enI.el voor haar Heere en voor mij geleefd."
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5 J a, stille Godsv1'ltcht was de wortel van al haar deugdeu, deverborgen sieraad haars levens. Bij haar bestond het KOllillkrijk der
Hemelen niet in woorden, maar in kracht. 0, welke heerlike lesseu
heb ik voor mij zelve en voor tlllderen uit hiHlr voorbeeld, zonder woorden geput. Geen voorbidder in biduren; maar's avonds a]s ik reeds.
insluimerde was zij nog steeds in stH gebrd. (Ja, nu gevoel ik dat er
een bidder uit miJu huis, van mijn zijde, is weggenomen). Geen geruchtmakende arbeider in Zondagscholen, em:., maar met welk een
toewijding vergaderde zij onze lieve kleinen rondom zich, om hen van
de lieve Heiland te vertelJen, en zijn lipfdr in die tedere hRrtjes in teplanten. 'Ja, llU zucht ik dat Gods Geest dlit werk voort~ette zoals ik
niet kan). Geen opzienbarende werken, maar stille daden van !iefdewaren de vruchtell van haar geloof; daarvan kan de arme weduwe
getuigen die de bespaarde penningen ullbemerld ontving, of de hulpeloze kranke, die door de liefdehand wierd Kesteunc1. Ja, gewisselik..
zij heeft haar loon uiet weg ; hanr loon is in de Hemelen. Hier opaarde heeft zij het niet gezocht, en ook niet gevonden. Dharom ook
mogelik zo vroeg wel'(genomen. Zij rust van haar arbeirl en haHr werken volgen. Zij was rijp voor de hemel."
HAAR STERWENSLOT.
Plotseling, onverwacht 1)007" mij is zij dgesneden. Doch niet onverwacht voor haar. Jonger van jaren, sterker en gezonder van
lichaamskradht, heert zij toch sterds volgehouden dat zij mij zoudevoorguan. Maar vooral in de laatste tijd leefde zij in het besef vall
haar spoedig verscheiden. Steeds buitengewoon voorspoedig- bevallenvan vorige kinderen, heeit zij mij herhaaldelik gezegd dat de vrouwestaat waarin zij zich nu bevond haHr einde zou zijn. en weI Your de
bepaalde tijd. 'l'oeil ik op de laatste inspektie reia ging, uitte zij mij
baar bekommernis dat iets met haar zau gebeuren tijdl:lllS mijn afwezigheid. Ik tracht~ haar gerust ttl stellen. dat zij zicb maar onrusLiggevoelde omdat wij nu ver van familie en vrienden zijn. Doch zij hield
vol, dat haar einde aanstl:lande was.
Toen ik, ongeveer eell week VOI)r baar dood. van de reize terugkwum, yond ik haar nog gezond als tevoren. Er was niets buitenge
woons te bemerken. Zij had sleohta een pijn ill de halsspieren, teugeTolge van een tocht.•....
De pijn. die baar enige naobten wat gekweld had, was d-e laatste
nacht juist ZQ beter dat zij goed doorsliep. Wut na 12 ure vlin klintoor
ierugkerende. vond ik haar, ook volgens K"woonte, in onzeslaapkamer,
iB de leullingstoel, in de stilte, met haar .Bijbel. Ik vroeg hoe bet ging;
de pijn kwelde haar toen weder een weinig.
Wij gingen eten. De Kommissie van Kerk vereniging hield jui&t
zitting alhier, en Ouderlillg Meijer logeerde bij ons en zat mede aan
tafel. Wij aten en spraken over de zakplI onder behalldeling. Wij bemerkten nog' niets buitengewoons; zij at en aprak met ons samen.
Na het eten gingen wij :.lIs gewoonllk wat ]iggen. Nu zeide zij mij, dat
de halspijn erger was, en dat zij ook hoofdpijn had. Ik bereidde de
medicijn van Eerw. GI"ulIbergen en zij nam ze.
De hoofdpijn werd echter steeds erger Nu liet ik een warm voetbad kOlDen. Wat later begon zij te klagen over benauwdheid, en een
paar malell tracht.te zij te braken. Ik lag te lezen toen ik een poos
later belDerkte dat zij stuiptrekkingen kreeg. Binnen vijf minuten
tijds was de eerste aanval voorbij. Ik liet dadelik Eerw. Grunbergen
roepen. Hij kWRlD ogenblikkelik. ell diende haar homoeopatiese middelen toe aile kwartierell. Z.j spra.k echter niats, maar klaagde slechts
over benauwdheid en zware hoofdpijn, en was zeer woelig.
In deze toestand bleef zij ruim een uur lang.
Eerwaarde Grunbergen verzekerde mij intussen herbaaldelik dat
8r hoegenaamd geen gevaar bij was.
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Toen werd zij rustig. Zij leunde tegen kussens, terwijl ik aehter
haar zat en haar olldersteunde. Het sebeen of zij nu zaeht insliep.
De stuiptrekkingell b~gonnen weder, nu heviger en langduriger dan
de eerste maal. Eerw. Grtinbergen verzekerde mij weder dat er geen
gevaar bestond; doeh zo ik zulks beg-eerde zou hij zelf spoedig Dr.
Dyer gaan halen, ter mijuer geruststelling.
Hij ging. Uitgaande kwam juist onze trouwe vrielld en broeder,
J. S. Joubert, de Weesheer, met ega, aangereden. Hij gelf zijn rijtuig
aan Eerw.Grunbergeu, die £link voortreed. Hij yond Dr. Dyer niet te
huis. Toen hij aankwam was zij reeds heellgegaan.
Toen ik zag dat zij werkelik ontslapen was, 0, onvergetelike stonde I vroeg ik de vrienden met mij nerr te. knieJeu rondom haar doods·
bed, en ik bad, o.a.: "De Heere heeft gegeveu, de Heere heeft genomen,; de naam des Heeren zij geloofd !" J a, bij de verzuehting om
erbarming voor mij eu de moederloze weesjes, was ook de danktoon
voor wat wij zolang in haar moehten bezitten, en dat wij de hope der
heerlikheid tot vertroosting hebben.
Vrien.len stroomden nu toe van aUe zijden om sympathie en hulpe
te betonen. Ja, waarlik verkwikkelld was zoveel vriendschap en
Hefde in de ure. der beproeving. All~ zorg werd van mijn schouders
genomen.
En vraagt gij naar mijn stemming, ach, liever schuif ik een sluier
daarover, tot de eeuwigheid alIes aan het licht brengt. Gij kunt u
enigzills mijn toestand voorstelIen; maar er zijn huwem,sgeh~imen
die zieh niet ontsluieren laten, en hier waren omstandigheden die de
beproeving te zwaarder maakten. Ik, die nooit in een kind stuiptrekkingen kon aanzien, moet hier mijn geliefde daarin zieu dood worstelen.
Zonder een afscheidswoord of enige bestelling moest ik haar zien
henangaan.
En de Jdlldertjes I .J a, gelukkig, de twee jongsten, de dochtertjes,
begrepen nog niets van het verlies, en bleven vroli,!< spelen. Ik erkende
weI daarin Gods wijs b~stel, want hoe zou men lmlke kleinen I..unnen
troostell? Maa.r toch, mijn hart kon die onschuldige kindervreugde
nauweliks aanziell. De twee zoontjes ware!1 in 't eerst zeer bedroefd
ell
weenden bitterlik,
vooral Japie, die zo innig aan zijn
moeder
verbollden
was. Die tw~e
Hepen mij
dan ook
averal na, waar ii, ook ging, om de eenzaalllheid op te zoeken, in de
tuin, of in mijn studeerkamer, of waar ook. Medelijden met mij scheen
hoofddrijfveer in hun jonge hartjes. Telkens zeide Dawie: "Pa
moet taeh niet 700 verdrietig zijn ; onze Lieve Heere zal weI voor ous
zorgen ," En waarlik in die oprechte taal uit bet kinderhart was voor
mij meer vertroosting dan in de welsprekendst"e troostrerleneu.
Die nacht sliep ik natuurlik niets. Het was mij gedurig of zij
maar in bezwijming gevallen was en woder 7-oude bijkomen. Telkens
bij het minste geritsel, luisterde ik of zij niet ten leven was terugg"·
keerd.
De volgende dag was de beg-rafenis besteld. De woning was te
klein voor de ver~aderde menigte. De kist werd voor de deur geplaatst, onder de brede verandah, zodat men van buiten ell van binnen horen kon. Ds. Bosman liet zingen Ge". 160 : 5, en las 1 Thess. 4 :
13-18, (woorden door mij op de vorige Zondag-avond voor de gemeente verklaard, in verband met Mat. 24: 13). Daarop deed Ds. Postma
een gebed. Ds. Ackerman sprak nU over Joh. 16: 33b. Os. van Warme10 sloot met gebed. Ik stond al de tijd in de deur, met de twae zoontjes
bij mij.
Nu gil1gen wij grafwaarts. Elk aallbod Van een rijtuig wees ik
van de hand, verkie7ende achter haar lijkbaar te wandele 1. Bij het
graf sprak Ds. Neethling, van Utrecht. over Joh. 11 : 28b, ell liet (op
mijn wenB),met kleille wiJ,idglng, zingen Gez. 191 : 2; nadcl.t Ds. Neethling, Van Lijdenburg, een gebed gedaan had.
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N u werd de kist neergelaten in de aarde. II. hief mijn hand op
over het open graf en sprak (in Gods kracht): "lk geloaf de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen." Wij wierpell een
hand vol stof op Onze dode en keerden huiswaarts."

Tot sover OIlS saatngetrokke aanhaling uit "Lijden
VeTtroosting." Veroer staan daar nag in adresse
en briewe van deelneming. 'n Waardige slbt vonn
die opstelle-reeks met die opskrif:
"Kinderen der
Opstanding. " Dit moet .seker eendag herdruk word,
olndat die behandelde onderwerp, n.l. die onderlinge
verhouding van die gelowige na dood en opstanding,
teveel verwaarloos word.
ell

KONSESSIE- POLITIEK.

Ds. Du Toit noem als enigste punt van verskil
tussen die Transvaalse regering en hom die Konsessiepolitiek. Teen die politiek, s~ hij in latere geskrifte,
het hij privaat en pUbliek gewaarskuw. Daarmee was
'n.l. kort na die ~eru.ggawe van die fund begonne deur
"enigc Jodesmou se" . Ds. Du Toit s~: "Wij hebben
van het begin daartegen getuigd met al de kracht
die in ODS was, als tegen een kanker, die heet de staat
doortreklren zal, daar dire politiek ten doel heeft de
enke1en te vlerrijl«m ten lkoste van het glemenebest ...
En zo is het reeds en zo zal het zijn. Weinigen zijn
daardoor verrijkt, maar "de algemene bev{)lking van
Transvaal is verarmd." Ds. Du Toit verwijs dan naar
die waarschuwende voorbeeld van Israel onder die
"reQublikeinse heerschappij van de richteren J I Sam.
8), onqer het hogepriesterhk geslacht van Eli (I Sam.
3), en later onder de koningen (Jes. I: 23)".
Die "Patriot" van 27 Julie 1883 se:
"Die stroom
van konsessies word gestop en beslote word deur middel van die deputasie 'n bekwam,e en ervare finansier
uit Europa te on~ied om die finansiewese van cije
Republiek op vaste gronds1ae te vestig ... Die financiele kommissie, deur die regering aangestel, bevind dat 195 konsessies reeds aangevraag werd tot
Junie, terwijl die aanvrae nag bij die dag inkom, tot
6 op eeo. uur."
Met betrekking tot d~e deputasie, waarvan hier melding gemaak word en waarvan Ds. Du Toit lid was,
gee ODS elders in 'n aparte hoofstuk enige belangweklrende biesonderhede.
DIE

BECHUANALAND

KWESSIE.

Na sijn terugkoms uit Europa werd Ds. du Toit
als spesiale kommissaris naar die westergI'leTIs gestuur.
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Die affere, wat solVeel stof opgejaag het, was toen in
volle gang. Dis 'n ingewikkelde gesldedenis, en ons
het g'n tijd of plek am daar 'n historiese reliaas van
te gee nie. Bowedien het ons eers hij rer perse gaan die
''.;Patriot''-l'egger van I 884 in die hande gekrij en bij
deurbladering daarvan blijk, dat die blad g'n biesonder
lig op Ds. Du Toit se houding in die saak werp nie.
Die skrijwer hiJervan het daarom informasie ingewin
bii iemand, wat van nahij met <lie hele saak bekend
was. Sijn oordeel, wat op eie waarneming gegrond
is, laat OIlS, met weglating 'van enige name en nou
minder passende biJesonderhede, hier afdruk. In 'n
drietal britewe se hij dit (in die eerste brief word gesinspeel op die oordeel van 'n welingeligte predikant.
( I)
"In antwoord tOp uw skrijwe Te ,Westergrens Kwestie
moet ek se dat Ds. I • • • • • • die sakie, in 'n paar woorde
goed geseg het. Die hijse fan die Transfaalse flag
op die betwiste grondg1ebied was 'n fout, en uw oorlede fader het daarvoor altee1l, moet hoet. Al die
woede fan die folk het op hO'In gefal. Daardeur het
hi] feral sijn popularitei.t in Transfaal ferloor. Almal
het gedag Ds. du Toit was die skuldige persOOIl, ook
ek was al die jare onder die indruk', totdat oorlede
..' .. '... mij in 1893 die instruktie toon, waaruit duj,
delik blijk, dat uw fader gestuuTd was, met 'n duidelike opdrag om die Tran~faalSe flag te gaan hijs op
die betwiste :grondgebied. Uw oorlede fader het nooit,
safer mil bekend is, enige paging aangewend om hom
fan blaam te suiwer me, en so is hij tot hede die
skuldige in die oog van die publiek ...
"Ek het gespreek van 'n fout, maar dit was arnper
'n bloodige strijd. Gen. WaIT,en met 10,000 troepe
,was reeds op oase grens en die Transfaal moes 'n
ontere.nde foetfal doen... Almal het uw fader dit geweIdig kwali.k geneem en bet gemeen -dat sijn handelwijse die oorsaak is dat Transfaa~ aan so'n fernedermg werd prijs gegee. Selfs van siJn beste politieke vrinde het hom fan toen af die rug toegekeer" ...
(2)
"Ek dreig al lank om weer aan u te skrijwe. In
mijn laatste brief oor die Westergrens Kwestie het ek
ges~ dat di'e hijse fan die fierkleur, op die betwiste
grolIldgebied, fader gestaan het fir die Jameson-Infal;
en die Jameson-Infal het weer fader gestaan fir die
jongste Boer-Engelse oorlog, waarbij ons ODS onafhankelikheid ferloor het.
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"U kan miskien daaruit opgemaak he, dat ek gemeen het, dat uw oorlede fader dus oek ferantwoordelik moet gehou worde fir die ferlies fan ons onafhankelikheid. Dit is dan oek juis die rede waarom ek
al lank gedreig het, om aan u daaromtrent te skrijwe.
Mr. C. Rhodes was die Komissaris, aangesteld deur die
Britse Kroon; en Generaal Joubert was als Komissaris van die kant "fan die Republiek aangestel; albc~
had folmag fan hulle respektiewe Regerings om die
Westergrens Kwestle te regel. Buitekant die ~orspron
kelike grenslijn fan ons oorlede Republiek was ontstaan geskille tuss,en die Kafferstamme en Transvaalse
en Vrijstaatse Burgers vrijwillligers), aan die een kant,
en andere Kafferstamme met Engelse, hoofsakelik afkomstig uit Kimberley, aan die ander kant. Uiteindelik is claar 'n skikking getrofIe en uit die skikking is
die twee kleine Republ,ieke, Rooigrond en Stellaland,
ontstaan.
.
"Ge:neraal J ou'bert werd teruggeroep en uw oodede
fader as IKornissaris gestuur. Die opdrag aan uw
fader was, am die flag te hijs op Rooigrond en StelLaland en dan af te wag om. te sien wat Engeland sou
doe:n. Hij deed dit en daardeur was Cecil Rhodes
meteen los fan die ooreenkornst met Gen. Joubert getrofIe, waardeur pnikties een gebied grater as fransvaal am die R,eJ;>ubliek geheg sou warde. Dit ferijdelde Joubert SljlIl werk en of dit as sodanig bedoel
was, is ek fandag nie ibereid am te se ni.e; maar seker
is dit dat DIT die gefolg fan die flaghijseri] was.
"Toen die flaghijserij nou 'n mislukking geworde
was, rij arme Ds. Du Toit alleen aan die pen en ferlies
daardeur '\eel infloed lbij die folk fan Transvaal.
..Die hele episode het fir Rhodes ge1eer koe am te
werk te gaan en toe begin hij die Kaffirlande rondom
ons in te palm onder Konsessies en daar sit ons toen
in die tronk, met selfs g,en uitweg naar die N oorde
opegelaat. Ek hoef u nie te se fanwaar en deur wie
die Jameson- Infal georganiseer is geworde; en ek
hoe! u ewemin te fertel dat die Jameson-Infa~ slegs
maar 'n foorspel was fan die noodlottige Boer-Brit
Oorlog, waarbij ons alles ferspeel het. Uw oorlede
fader is mede-skuldig aan die hij~ fan me Fierkleur
te Rooigrond; maar hij is nie die eflige-skuldige nie;
en oek selfs nie die meest-skuldige nie; dog die andere
is skotfrij gegaan en uw fader moes aIleen en at dIe
blaam draag.
"Tog bij dit al gaf ek hem steeds al die eer wat
hom toekom, want daar i~ niemand onder die son son-
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der foute. Dat ek een hoge dunk. fan hem had, blijk
uit hierdie paar digreeltj~es wat ek geskrijwe het,
teen ek sijn doodberig ontfang het."

(3)
Die dercLe brief is 'n oordeel oor Ds. Du Toit se
brosjure, getit'eld:
"De Bechuanaland K westie, histories toegelicht,'" en lui als volg :
"Dit het fer mij lang geneem om die boekie te
lees. Ek het dit wel 20 maal opgeneem met die
besluit om 'dit diemaalJ deur te Lees, maar gou-gou kom
ek hij iets wat mi j so erg, dat ek die Iboekie wegsmijt ;
nie uit 'n oortuiging dat wat daarin ge~g word, 'n
fer'keerde foorsuelling is fan f,eite, maar amdat now
weer foor mijn gees die ferlede begin op te leef; en
mijn siel opnuw met weersin ferfut teen die Britse geknoei fan d~e da'e. Dit roep in mij weer wakker
wat a1 lang reeds aan slaap was. Die hele ooekie is
slergs 'n resume van offisiele sttikke, md: enkele aanmerkings as aarifulliende skakels.
"Sl~s die 6 gefo1Jgtrekkinge oplbladsij 120 en 121
'Delat om kfem betiie fan d~e slotsomme, waartoe emigj
onbefooroordeelde mens sou kom-al is die mens selfs
'n Engelsman.
Ek foor mij sou die gefolgtrekkinge in krasser
woorde ingeklee he; en ek sou daar meer toegefoeg he.
Dit is klaar en duidelik dat Ds. Du Toit hoofsakelik
op die oog had am die ollisiele stukke sell te laat
s'/JTreek I En opdat die publiek nie 'n ferwarring sat
maak fa.n aI die stu.l&:e, het hij dit agtermekaar .gerangskik, soos dit tussen. die Regering'e gewissel is geworde. Daardeur het Ds. Du Toit wis 'n diens aan
sijn folk 'bewijs, wa.t mogelik eers deur die nageslag,
en seker beteT deur die nageslag op prijs sal gestel
worde."
Die rgevolgtr,ekkinge, waarvan howe sprake is, IUl
aldus : "1. Door de Konventie van Pretoria werden de stammen
buiten de Westelike grenslijn der Transvaal als onafhankelik
erkend. Zij konden dus vrijuit doen met bet hunne wat zij verlangden. Noch Engeland. noch Transvaal had zich enig recht
op hen voorbehouden. Zij konden dus oorlog verklaren en vrede
sluiten, vrijwilligers In dienst nemen en betalen, andere mogendheden inroepen, enz., naar goedvinden. Dit beginsel werd zelfs
door de Hoge Kommissaris erkend. En toch weigerde Eng-eland
het goed te keuren toen beidp partijen, krachtens Vredestraktaat
van 1882, baar territoriale reehten overmaakten aan de Regering
der Z. A. Republiek, zich onder haar bescherming en haar beStuur plaatsende I
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"2. Ja, En~eland gaat verder, en weigert zelfs de reehtsgeldigheid van gemeld Vredestraktaat te erkennen.-een Traktaat
gesloten tussen twee mogendheden door Engeland zelf als onafhankehk erkend. Hier komt no2' meer bij. Een van de voorwaarden waaronder de nieuwe grensregelinf{ in de konventie
van Londen werd vastgesteld is: l'dat de Opperhoofden Massouw en Moshette, met hun onderhorigen, hun de factD reebten
van grondbezit buiten ~emelde grens blijven behouden." Nu is
de vraag: is het reeht van verovering geen de facto reeht? Is
zelfs het reeht van okkupatie geen de facto reeht ? Men houde
weI in het oo~ dat, toen de Londense Konventie ~esloten werd,
het voormeld Vredestraktaat in werking was en Moshette, met
zijn onderhori~en, in het bezit was van de gronden. hun toegekend en verzekerd in gl"meld Vredesverdraf2, en welke Engeland
hun nu ontnemen wil en aan Montsioa hergeven. Welk reeht
heeft Engeland hiertoe? Is dat geen verbr eken van de termen
der Londense Konventie? Behoort de Transvaalse Regering
niet op te komen vuor de de facto reebten vaTl Moshette, die nu
haar onderdaan is, en op wiens de facto reehten zo sehromehk
inbreuk wordt gemaakt ?-En spreekt Engeland nog van de verbreking van verbindtenissen?
"3. Engeland beroept zich nu op het feit, dat zij Montsioa
onder haar protektie heeft genomen, en op grand daarvan zijn
reehten in bescherming neemt. Maar dan behoort de besehermheer toch rekening te houden met het bestaande (status quo)
waarin hij zijn besehermeling vond; Engeland kan toeh ~een
reehten besehermen welke Montsioa niet bezat, maar wettiglik
had afgestaan.
"4. Veeleer is En~eIand bovendiell verantwoordelik voor
hetgeen na die tijd gebeurd is. Engeland Dam Montsioa onder
beseherming. Hierdoor bemoedigd viel Montsioa de onderhorigen van Moshette wederreehtelik aan. De besehermheer is
niet vertegenwoordigd, had geen besehermende mach t aanwezlK
om zijn besehermehng te verdedigen. Montsioa werd op nieuw
verslagen, met verlies van vee en grond. Wi~ is hiervoor verantwoordelik te houden? Wie is verantwoordelik zowel voor
de aanleiding als voor de uitslag van een oorlog, door Engelanrls
besehermeling begonnen en met zulk een noodlottige Ultslag
gevoerd?
"5. Door Britse autoriteiten is zQveeI partij getrokken van
de dood van Bethell, die volgens de feiten niet anders te be
5chouwen is dan een verrader en meinedi~eJ die zijn verdiend
loon heeft ontvangen. Generaal Warren moet nu de moorden (l)
op Honey en Bethell gepleegd wreken. Maar waarom niet de
gruweldaden door Montsioa en Mankoroane gepleegd onderzoeht? Mogen zIj maar doen wat zij willen omdat zij Britse
besehermelingen zijn? Hoe is met Coetzee en Weeber gehan
deld door Montsioa? Wanneer zuBen de wrede moorclen op
Machabi's starn gepIeegd door Monts'oa ~ewroken worden? ...
"6. Daartegenover bhJft het van betekems voor elke reeht
gezinde Afr kaner, dat een man als de Kaapse Prem'er, na
persoonlike kennisneming, tegenover het sehelden op de rovers,
vr'jbuiters en moordenaars van Gosen, erkennen moest, dat h j
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aldaar geen minder eerbare bevolking heeft aangetroffen dan in
enig ander deel van Zuid Afrika. Eer inzonderheid vonr de
heer Gey van Pittius, dat hij waardiglik uit het moeilik strijd
perk kan terugtreden, wijkende voor de overmacht maar gewapend met bet recht."

Die hele ingewikkelde ge~kiedenis vat die skrij\\ er
van "Zwart Pilletjes" (Prof. Cachet) in 'n paar woorde
saam en dis genoeg als ons dit maar weet ,en (Onthou : "De meeste leden der Afrikaanse partij dun"en
voor hun gevoden ni'et uitkomen.
"Kyk, vriJnde in Gosenland," had de Afrikaanse
partij moeten :oeggen, "gelyk het julie, daaran is gen
twyfel lIli, di grand komt juli~ wettig toe, mar june is
mar twee honderd man 'en Engeland het baing volk,
en daarom moet june tr'ek. Help salons julle tog ni,
daarvoor is ons te
loyaal ; di Transvaal sal julle
ook ni help, di is te swak, en daarom, gelyk of ni,
vat jou goed en trek, net as june vaders uit Natal moes
trek".
(P. 13 Febr. '85).
Dan gee "Zwart Pilletjes" 'n rake beskrijwing van
die afloop van die helJe affere onder Warren. Ons
vind dit te mooi om dit aan die leser te onthou : "AIle wereId ik was nog nooit zo dicht by vastlopen geweest
als nu. Myn oudste zoon die onder Warren dient stuurde myeen
proklamatie. een afscheid aan de troepen, en net toen ik die naar
Di Patriot wou sturen, kornt die proklamatie ujt, en nu zie ik
dat die kwaaie jongen my bedro~en heeft. Om te laten zien
hoe die kerel my gepierd heeft, geef ik die valse proklamatie :" By di weggaan van jullie na zesmaande diens, moet ik iullie
bedank, hoewel jullie mar min gedaan het, maar dat kon jullie
ni help.
. Toe jullie gekom het, was daar 'n grate opskudding; al di
rnense praat van oproer, on" het weI beter geweet, maar ons het
mar saam geskreeuw, in di hoop dat er miskien to~ oproer sou
kom. Di ding is ni gebeurd.
As jullie nou thuis kom, dan sal jullie mama's, sussies,
tantes, en niggies vir jullie vra, wat jullie uitgevoer het, en wat
sal jullie dan seh?
Om te seh: c'niks ni," lyk so mal, rlaarom sal ik jullie raad
I. Jul1i~ moet eers beskryf di ~evaar met di trein, hoe o'eral
myne kon gewees he om jullic te laat opvlieg, hoe o'eral boere
kommandos kon ~ewees h~ om jullie te skiet. Dat er niks was
kon juJlie ni help ni.
2. Dan kan jullie seh, dat jullie .had 'n tog deur di woestyn
net so hard as in di Soudan behalwe julle had water; geen siekte,
en geen Arabiere, anders was het net so.
Dat di enigc nut van di expeditie was, di putte di julJie gemaak het, kan jullie maar 5tH hou. Daarvoor is juIlie ni gestuur
ni.
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Glori het jullie ni gekry ni, mar wat DI IS kan kom. As
myn plan aan~eneem word, en di genootskap vir inbooorlinge
mooi saam werk, en jullie mooi jullie bes doen dan is er nog 'n
goeie kans. 'n Mens kan di Afrikaanse boer baing trap, mar
mi5kien word hy eenmaal kNaai.Verder kan jul di groetnis doen an jullie mama's, sussies,
tantes en niggies, en bulle vertel dat ik net nou kom, en dat
Afrika ook al weer die graf van myn reputasie is gewees.-"
(P. 7 Aug. '8S).
LASTER.

Gelijktijdig met Ds. Du Toit se optrede als spesiale
kommissaris insake die westergrens- kwessie het die
"Cape Argus", toen 'n vinnig-rooie blad, 'n lelike en
oue praatjie die wereld ingestuur, wat bedoeld was- om
die karakter van Ds. Du Toit aan tie tas. Die "Volk!::ltem" het daarvan melding gemaak en so het dit tot
kennis van die Transvaalse regering gekom, wat dadelik
aan sijn Supt. van Onderwijs "enige il1ligtinge" gevra
het. Ons gee hi,er Ds-. Du Toit se antwoord enigsins
uityoerig, nie omdat die saak enige aktuele bctekenis
het nie, maar omdat ten minste een geskiedenis-boe~
slnalend daarvan melding maak. Die goeie naam van
Ds. Du Toit eis dus die afdruk van die hier volgende
stukke. Ds. Du Toit skrijf : "In 't kort deel ik de feiten der zaak met de stukken mede,
voor zover die in mijn bezit zijn. Maar ik heb getelegrafperd
naar de Paarl. om gecertificeerde kopien van aIle stukken op
deze zaak betrekking hebbende. Zodra ik ze ontvang ben ik
bereid ze ter beschikking der HEd. Reg. te st~l1en, met de meest
volledige informatie, indien door de HEd. Regerillg nodig
geoordeeld.
De feit~n der zaak zijn deze :In de maand Julie 1877, nu bijna 8 jaren geleden, terwijl ik
predikant was van de gemeente Noorder Paarl, kwam mij ter
ore dat er zekere ernstige geruehtell aang-aande mijn wandel in
omloop waren.
Dadelik verzoeht ik de Kerkeraad der gemeente de zaak te
willen onderzoeken en voor de aandacht der Ringskommissie tc
brengen, zijnde deze het bevoegde liehaam, volgens Kerkwet,
om de zaak te onderzoeken.
De Kerkeraad nam nauwkeurig aIle verklaringen op en verzond ze naar de R. K. Gemelde Kommissie onderzocht de zaak
en hoorde aIle getuig~n, in een zitting van twee of drie dagen,
en deelde mij, als resultaat van haar onderzoek mede, het volgend Ekstrakt uit haar Notulen, waarvan ik eell getrouw afschrift
volgen laat :Ekstrakt uit de Notulen der Ringskommissie van de Kaap-stadse Ring.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

TRANSVAAL PERIQDE.
Paarl, 3 Aug. 1877.
T. A.-Na ernstige overweging van de zaak komt de Kommissie eenparig tot bet besluit om aaR de Voorzitter van de
RinJiC te rapporteren, dat zij, met getuigenissen als die van P. ].Malan, Aug. Ahrbeck, A. A. Sparenburg, en P. A. J. de Roubaix v6br zich, geen grond vindt, om een Akte van Beschuldiging tegen de WeJEw. S.]. du Toit op te stellen, en dus de zaak
als ongegrond van de hand wyst.
Voor waar Ekstrakt.
A. D. LUCKHOFF. Scriba der Kommissie."·
De Kerkeraad der Gemeente zand mij daarop het voI#{end~
Adres van Sympathie, waarvan ik een getrouw afschrift voJgen
laat:
K\lnsistorie Kamer der Gemeente Noorder Paarl.
de 3de Au~ustus 1877.
De WelEerw. Z. G, Heer, S. J. DtT TOIT, Leeraar der tiemeente Noorder Paarl.
WelEerwaarde Heer, Geliefde Herder en Leeraar.
Wij ondergetekenden, Leden des Kerkeraads, verklaren
hiermede onze hartelike sympathie met UEerw. in de omstandigheden waarin gij voor enige tijd verkeerdet. Hoewel '\\ii vooronszelven ons ten volle overtuigd hielden van uw onschuld kunDen wij tocb niet nalaten, om bij deze gelegenheid, bifvernieuwing, onze har!elike toegenegenheid en vertrouwen in UWelEerw. uit te spr~ken : en hopen dat de Heere UEerw. verder tot
een rijke zege voor deze Gemeente make, en dat uit dit schijnbaar kwaad ook voor U Eerw. en de Gemeente een heerlik goed
moge ~eboren worden; en dat de dag der Eeuwigheid het l'Vaarom in helder licht za} stellen.
Wij blijven met heilbede,
Namens de Kerkeraad der Gemeente uNoorder Paarl,"
J. P. MALHERBE, Ouderling."
Verder besloot de Kerkeraad de beschuldiger in deze geruchtmakende zaak onder cemo,uur te plaatsen voor de tijd van
zes maaT'lden, wegens rustverstoring in de gemeente. De' ~e
censureerde appelleerde naar de Ring, welke echter zowel het
vonnis des Kerkeraads als de uitspraak der Ringskommissiebekrachtigde. Later appelJeerde de gecensureerde nag naar deSynode, welke merle het appel van de hand wee's."

Verder siteer Ds. Du Toit 'n adr'es van die gemeente bi] die geleenheid hom aangebode, waarin gese word,
dat die "blijkbare kwaadwilligheid en moedwil" daartoe gedien het om di~ene wat aan sUn onskuld noggetwijfel het, tot oor,tuiging te breng.
Dit adres. se Os. du Toit, is ~etekend door 352 uit de ongeveer 400 leden der gemeente, en ik heb het ~etuige'nis dergenen
die het Adres ter tekening rondbrachten dat slechts zeer we'inigen
(geen twintig) bezwaar hadden tegen de ondertekening, en weI
Diet omdat zij twijfelden aan mijn onschuId, maar o.mdat zy lieII
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ver zagen dat ik de beschuldiger met een Aktie voor het Hoger
Gerechtshof zoude vervolgen. waartegen echter, uit Christehke
beginselen, bezwaar bestand niet aileen by my, maar ook by
bet merendeel der gemeente."

Die regering het toen als volg g-eantwoord :
"WelEd. heer S.]. du Toit. Sup. van Onderwys, Pretoria
WelEd. heer,-Ik heb de eer de goede onlvangst te erkennen
van uw brief van 2 dezer, en in antwoord wordt my opgedragen
ute melden, dat de opheldering door u gegeven, de Regering
zeer verblijdt en haar voorlopig voldoende is. Zij wacht alsnu
de stukken, waarvan gij in uw brief meldmg maakt, verder af.
Ik heb de eer te zijn,
Uw Dw. Dienaar.
(w. Jt.)

W. EDUARD BOK, Staatssekretaris.'

Nag meer stukke h~eromtrent is te vinde in die
"Patriot" van 1 Mei, 1885. Ons meen 'egter dat dit
nie nodig is om meer bij te haal nie.
Die Kerk het dit nie 'eens nodig ge-ag om 'n akte
van beskuldiging teen Ds. Du Toit op te stel nie.
En waarlik niemand kan s~, <lat hij daar toen '0 persona
grata was.
TWEEDE HUWELIK.

Op 8 Julie 1885 werd Ds. Du Toit aan die Paad
in die huwelik bevestig met mej. Anna F. Malan,
dogter van die be~ende Paarlse patriarg, Wynand
Malan, en lidmate van Ds. Du Toit se vroeere gemeente: 50 werd d~e gebrok1e huisgesin weer heel gemaak.
In die tussentijd het mej. K. Brunner vir die huisbouding in Transvaal gesorg en die 4 kinders eg
moederlik verpleeg. Toen Ds. Du Toit als deputasielid naar Europa moes, het hij die twee seuntJJ,.es
aan sijn eie en die twee dogtertjies aan sijn skootlmoeder toeV'ertrouw. Die toestand bet geduur tot op
sijn tweede huwelik.
Aangaande sijn waardige tweede vrouw hoop die
skrijwer hiervan later meer te se. 5ij het Ds. Du Toit
in al die Vlerdere dae van sijn moeitevoTIe lewe ge..
trouw bijgestaan en het hom oorleef. Vit bierdiCl
huwelik werd twee seuns en twee dogters gebore, twee
waarvan egter vroeg gestorwe is.
GOUDMI]N -ONTGINNING.

Aangaande sijn aandeel in die goudmijn-ontginning
bet Ds. DlJ Toit reeds genoegsame mededelings gedaan. Ons wil net daarop wijs, dat Ds. Du Toit ook
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hierin 'n volge~ing was van ,sijn geestJelike vader, Ds.
Van der Lingen· J . N ie aIleen 1.n nasionale en tact1-idee
sowel al:S in die studie van onvervulde profesiee nie,
maar ook hierin was claar verwants'kap tussen vader en
seun.
. bs. Van der Lingen werd ongemerk gewikkel in
die kopermijn-ondernemings in Namakwaland.
Sijn
doel daarmee was (net soos in die geval van Ds. Du
T.oit) "filantropies" van aard. Hij het dan ook aan
'n vrind geskrijwe: "Intussen verdeel ik de verbeerde
schat reeds in mijn mijm1eringen, z6veel voor 'n fonds
van behoefti~e weduwen, z6veel voor ,evangelieverbreiding, z6veel voor de kwee:k.school, z6veel voor onderwijs, enz."
(Kijk ;Lewensbeskrijwing bl. 13 I.)
Die wil van God was ewewel' in 'beide gevalle anlkrs. Grot'e verliese was die end van die geskiedenis
en. die voorg'est'elde doel moes langs 'n ander weg gedeeltelik bereik word.
AFRIKA EN TRANSVAAL.

In 1889 het Ds. Du Toit sijn derde reis naar
Europa gemaak. Als "afscheidsgroete" het hij aan
sijn stam~erwant'e in Noord- en Suid-Nederland nagelaat 'n geskrif g,etiteld:
Afrika, het Land der Toe/wmst en de Transvaal en zijn Goudvelden.
Geniale opmerkings oor ons'e donkere werelddeel
korn daarin voor. o. a. word ook die denkbeeld geopper van 'n spoorweg deur Afrika, waarvan Ds. Du
Toit IS~: "Nu beschouwt meer dan een uwer mij als
een theorist of idealist om zulk een idee te durven
opperen. Maar 4 of 5 jaren geleden zou men getwijfeld hebben aan het gezond verstand van iemand,
die zulk een denkbeeld openbaarde. En het kan zijn,
als wij 4 of 5 jaar verder zijn, dat de tijd allsdan
gekomen is om de prakt~ese uitvoerbaarheid van zulk
een schema voor het publiek te behandelen.
Voor
het tegenwoordige moet de theorist zich maar vergenoegen met het droombeeld van uit het verre Zuid
Afrika naar Europa over te komen per spoor binnen 8
dagen, in een salonrijtuig, met restauratiewagen daarnaast. "
,
In die geskrif bepleit Ds. Du Toit oak sijn liewe-.
lingsdenkheeld van 'n V'erenigd Suid-Afrika (nou met
Britse Kusbeskenning). Hij beweer dat twee-derde
van die blanke bevolking daarvoor sal stem. "En of
deze staatsvorm (so gaan hij voort) slechts een overgang
moet vormen tot de $eheel vrije Verenigde Staten van
ZUid-Afrika, dat zal de tijd dan moeten l'eren. Maal;
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een eigen land, een vrij volk, ziedaar het ideaal van
jong Zuid Afrika. Niet een Engels wingewest, niet
~ Duitse kolonie, niet een onderhorigheid van Nederland, neen een vrij volk in een vrij land... Wie denkt
nog in de I ge eeuw aan voogdijschap over meerderjarigen ?" ...
Van blijwende waarde is die frisse opmerkinge
oor en beskrijwinge van goudformasies, handelsvooruitsigte en industriele onderne-mings in Suid-Afrika,
insonderheid Transvaal. Gelijk op sijn tweede so het
Ds. Du Toit ook op sijn derde Europese f\eis geijwer
vir die stoffelike vooruitgang van Transvaal, deur gewenste immigras~e en buitenlandse kapitaal. Om die
doel te Dereik het hij altwee keer vef\gaderings gehou,
inligtings gegee en aIle molike middels in die werk
gestel. Reeds in 1884 het hij' in Europa met monsters goudkwarts rondgerij, maar niemand WOll daar
toen llotisie van neem nie.
PIONIERSWERK.

Op die vraag: vanwaar die teenwoordige depressie
in Transvaalse mijnwaarde? antwoord Ds. Du Toit,
dat daar twee oorsake is: I) die oorspekulasie en 2)
gebrek aan ervare vakmanne.
Ten opsigte van punt 2 gee hij 'n staaltjie van
piolliersarbeid, wat ons hier graag boekstaaf. Ds.
Du Toit skrijf :
Toen wij de Paarl-Pretoria Maatschappij hadden gevestigd op de plaats Langlaagte, was onze eerste studie de behoorlike opening der mijnen en ontbiedinl{ van machinerie. Wat
hebben wij een massa katalogi en brosjures moeten doorgaan I
Wij waren de eersten am de solide machines van Fraser en
Chalmers uit Amerika te ontbieden en namen daarbij de voorzorg door bemiddeling derzelfde firma -irie eksperts te verkrijgen. nl. een voor het monteren der machines, een voor de
opening der mljnen, en een als amalgamator, om de machines
te besturen en tevens Afrikaanse jongelui op te leiden. Var. die
drie personen-vakmannen-met zorg gekozen en dunr betaald,
bleek dat de monteur der machine zijn yak verstond. De mijningenieur liet veel werk na, hetwelk moest worden overgedaan,
maar de hoofdpersoon moest zijn de amalgamator, de man die
het gaud moest vangen. En deze? In plaats van dri~ ton per
dag en per stamper te vermalen, liet hij niet meer dan een halvt
ton door de machine gaan en vermaalde de stamper in plaats
van het kwarts. En hoe ging het met het goudvangen? 0
wee I welke dagen I Honderden aandeelhouders door geheel
Zui'i-Afrika wachtten met ongeduld op de resultaten der eerste
vermaling. Het beste en rijkste kwarts werd in de machine
gedaan en wat kregen we? Twee en een half pennyweight per
ton I en dit nog vermengd met ijzer van de vermaalde machine.
II
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Maar beneden in de waterloop kon men het weggedreven amalgama-kwikzilver-hetwelk het goud had af- en mef"gevoerd,
met handen vol bij elkander schrapen. Geen ander weg open
dan summier ontslag. Wie nu te nemen? Op een Afrikaander viel de keus, een setfmade man, zander titels achter zijn
naam. We gaven hem dezelfde machine, doch vrij wat verknoeid ; hij kreeg hetzelfde kwarts. alIeen het beste was er nit
genomen, en ziehier de resultaten door hem geleverd: in plaats
van een halve ton per stamper en per dalf, vermaalde hij 4 ton
per stamper en per dag; uit het mainrif Ieverde hij 15 dwts.
schoon gou:i per ton t"n uit de leaders" tot drie ons! Die
man verdient genoemd te worden: de heer DAVID DRAPER,
tans bestuurder van de Klerksdorp Mainrifmaatschapvij en de
Mjjnbouwmaatschappij "Odin." Wat we hier hebben aange&tipt, is de barensnood geweest van zogoed als aUe maatschappijen."
II
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Hicromtrcnt het I.h. Du Toil die volgende belangwt.>kkendf' biesonderhede laat opteken :"Die 'Oor. . . prong van die deputac;ie wa!ol geheime vergadering~
saans gchou in die hui~ van hoofregter Kotze, waarbij
tei.-nwoordig wa-;: die president. sommige uitvoerende .raadslede. enige hOQfa,mbt'enare en omtrent ~ van die
volJc,raad. Afwe..,ig was ·genl. Joubert mel enige sterkc aanhangers en mnr. jan Celliers "towel ah vOQrman.nc van die Hollandse sa~elewing. Dit was dus 'n
~oort van cauclls~vergadering.
. "I k was voor",itter en op die vergadering:'\ is tDen
be~luit: 1) om 'n dcputasle naar Engeland te stunr,
wat a) sou probt.-er om die Pretoria-Konvensie hersien
te krij en veral 1'<01.1 aandring op wf'gneming van die
su~creiniteit. b 'n Jening sou ~luit van !) milj'oen pond
vir 'n Na"iionale bank.* c) 'n kon..,essie sou uitgee vir 'n
spoorweg vanaf die Portuge~e grens. d) traktate van
vrind...kap en kouphandel sou sluit met andere mogendhede; 2) dat die deputasie ~ou bestaan uit prt"s. Kruger en CenI. Smit en mijself. President Kruger het
dllid{'lik ge<;e. dat hij nic sander mij wau gaan nie;3 om 'n gepromovl.""erde Teg~eleerde uit Holland te
bn'ng aIs ~taat~prokllreur in plaas van Dr. joris'ien.
Dr. Jori"isen was torn al lang in Europa en skrijwe van(14ar. dat hij nie .<:,al t~Tllgk{)m nie, voordat rli~ konven~i'l.' hersien en ander nodigc werk gedaan is.
"M et eenparige ~temme werd ons tot deputasie gekic..,. Om geid te bespaar het on-; g'n ~kreta~i., genl't"nl nie.
Mnr. E. E%elen. wat toen op studle wa!)
.' III 1883 bet die finauside kammiBsie van die volksraad hul
ra.pport gepubliseer, waurin op (lie punt van die .. Bankkonses81e "
voorgestt>l werd om liewer 'n naslOnale bank op te rig en dat 'n
depuLasle sal henoem word om die geld in Nederland te gann lean.
Dlt werd aangeneem. Vall die kommJ'UfJe was Hoofregter Kohe
voorsi Uer en Ds. Du Toit sekretarls. Die Rapport is in slin gehe~l
it'l vinde in die brosjure van Dr. Jorls8en: .. Mijn Advles over hei
R'lpport der VolksrRrlCl·commissi~ill zRke Bank-Conressie enz':'
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in Skotland, werd daarvOQr aangesog.
Ondertussen
moes ik sorg vir ,al die dokumente en papiere, wat op
onse sending betrekking had. Op order van die president werd dan ook afskrifte gemaak.
"Bij .aankoms te l\1adeira was daar 'baing briewe, wat
duidelik laat sien, dat die deputasie met betrekking tot
die finansiele sij van hul sending sou bestonn 'Word met
aanvrac van konsessionariss.e en spekulateurs, o.a. wa-;
claar briewe van Mcl\1urdo len Ung,er oor die Delgo~poorweg, wat moeilikhede voo-rspel.
Tben ik dit sien
het ik We posisie aan mij~ lnedelede aldus voorgestel:
FinansiHe f,oute word nie lig deur"n volk vergewe nie
en Ions is g'il1 geldmanne nile; daarom is inijl1 voorstel
dat Ions die staatkundig'e deel van onse sending tot
fondament ,sal neem; dat tOns alle finansiele sake ;~al
Laat rtlIs tlotdat eers die hersiening van die konve:nsie,
die herkrijging van onafhallkelikhe:id en, op bJTond
daarvan, die sluiting van traktate lnet andere mogendhede in orde AAI wee,;. Die ander lede stem daarrnec
saam.
"Die brief van MelVlurdo, 'n Amerikaan, was in
kort van hi'erdie inhoud: I) hij (MeM.) het van .die
Portugese I'legering 'n konsessie gelcrij om di,e spoorlijn te bouw van Dellgo tot die Transvaalse grens;
2) hi} was blij bm te v,erneem dat !Onse deputasie volnlag ,het om 'n lronsessie tie gee vir ~n Iij'll van" die
grens naar Pretoria; 3) hij weet dat deur hemiddeling
van Machado 'n verdrag gesluit is tussen Portugal len
die Transvaal. waarbij die partij-e sig wedersi.id~ verbind als een van die twee 'Ill k'.!onsessic 'gee tnt bouw
van rsijn deel van die lijn, dat die ander dan sijn aandeel lOok aan dieselfde konsessionaris moet gee; 4)
op ·grond daarvan is IOn!:i verplig aa'll hom die kO!l1!:iessie
te 'gee ·en hij gee kenni~, dat hij Qins in verband daarmee lin London sal ontmoet.
"Op mijn vraag aan die prc"5ident of hij werkelik
~'n traktaat met Portugal g,es1uit het, waardeur ons
in 'n allennoeilikste posisie geplaas was teenoor Me
l\:furdo, "antwoord hij: "ne~,
~
.ik is mos nie
~ :dam nie om so'n verdrag te maak.
"Ik ihervat toe: "president se ·mij nou kart hoedanig dan' die konsessie is w'at jul'gemaak het.
Ik wis
namelik dat die president so'n 'sterke geheue had. Hij
antwoord: "onse ooreenkoms is net omgekeerd: dat
albei partije hull verbind om g'n konsessie te gee aan
~ge applikant voor en aleer die applikant ook 1net
die ander partij tot 'n ooreenkoms gekorn het.
U
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"Daarop gaan ik die papiere deursnuffel en krij die
bedoelde stuk. En, jawel, daar staan dit letterlik
soos l\lcl\lurdo dit opgegee het.
Toen ik dit die
president voorlees was hij verbaas en sc driftig:
"Daar's fout.
,.In London aangekom was die kOllingin net in
Skotland. Ons had dus nie llodig om 011S respek als
...userein aan haar te betoun nie. Ous maak onse ~p
wagting bi.i Lord Derby, toea minister van kolonics en
Innr. Gladstone als premier, l1adat on~ 'n memorandum
ingestuur het, waarin ~ms blootleg op watter punte 01lS
hers~ening van die konvensie verlang: I) w~g'11cming
van s.usereiniteit, wat in sig sluit opheffing a) ,all
Engelands mag om 'n resident in Pretoria te hOll, b van
kontrole oar aIle natllrelle-~ke, c) van vrijheid onl
troepe denr te voer ens.; 2) kwijtskelding ,'an oorlogskuld; 3) regeling van die we-;tergrens-kw~ssic
(Stcllaland en Gosen).
"Bij 'n onderhoud l11et mnr. Gladstone het hij OilS
da,delik gese, dat hij alles sal gee wat ons verlang, bchalwe wat ons vraag ten opsigte van die westcrgrci1-;.
Op die laaste punt wa<; di,e gevoel in Engeland te
sterk, opgesweep deur die Exeter-Hall-partij, onder
leiding van ~ndeling l\1cKensie, gesteun denr Sir H.
Robinson. toen hoge' kO'lllmissaris en lnllr. SCanlBtI.
toen pr,emier van die Kaapkolonie .
.,Die westergrenskwe.;sie het ons 4 ~ maand be!'1iggehou. Naderhand moes ons 'n skikking aangaan deur
bemiddeling van Sir H. Robinson. Teenoor die agiterende partij het ik de~tijds 'n adrei geskrijwe 11Iet hehulp van Dr. A. Kuyper. wat ons vernam·e dienste
hewij·;; het,* hoewel jhr. Beelaerts van Dlokland die
reg-tcrlike adviseur wa5.
"Die vraag i:i Aikwels
Transvaal en :elders geddan
of in die Londen~e Konvensie die susereiniteit opgehef
werd, omdat dit nie direk daarin geseg was ;nie. maar
aIken a,rtikels daarop betrekking Ihebbend geskrap was;
op die punt is 'n historiese biesonderheid van belang.

an

'l· Die titel vanllie geskrif is: Address to the Members of the
AntJ.-Slavery and Aborigines Protection Societies upon the native
Question by the Transvaal Deputation. Die pamflet bastaan uit 16
bls. Prof. De Louter s~ in Sijll .. Transvaalae Deputasie": .. in een
krachtig en waardig protest, waarm de geoefende hand vall Dr. A.
Kuyper niet te miskennen valt, heeft de c1eputatie tijdeus haar
verblijf te Lunden deze ollwaardlge betichtmg (dat de Hoeren
l!I1Rvernij bevordpl'ifen) dfdoend wf'erlegd" (1)1. 21).
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,.Lorr.l Derby het ons meegedeel, dat die hersiening
van die K,on"en~ic op aIle andere punte in sijn mag is.
maar opheffing van susereiniteit is prerogatief van dit>
kroun. en daartoe is per~oOinlike goedkeuring van die
koningin Jlodig. Op die punt was hij versigtig. want
bij die afstand van ~u~r('initeit .Qor Afganistan kort 1e
"Oft' wa'i daar 'n ernstigf.' botsing tussen Gladstone s'n
ministerie ,en die koningin.
"Tweemaal het onderhandel~nge so kritiek gewt'es
dat di<.' president dit afgebreek het, met VQorneme om
huistoc tie gaan, d~e Konvell1:sie aan Engeland terug te
~tuur, u-p gevaar af van ~n nuwe ooriog.
Met toestemming van mijlI1 medelede het ik al' twec keer die orlderhandelingrt.'. weer aangeknoop. wat ook later mt't suk!:lC:-i bl{'kroon werd .
..Toen die Konven::iie bersien was, was Holland, Belgie 'cn andere laude klaar om die depute:tsie feestelik
tc ontvang-. Terwijl die formaliteite nog deurgegaan
w{Ord, het ik met verltOf van mijn 2 medelede vooraf
inNlgnito naar Holland g,cgaan. g.C'wapend IDt't instruksi,e:, en allc finan~iele gegew-ens. Daarmee het ik
gegaan naar Mr. l\lec::i. pre..;. vein die Ned. Bank en
het hom gevraag om jOlb 'n finans. kom:ortium van advies same te stel. Dit werd bereidwillig gedaan. Die
kon~urliU1n het be~taall uit 12 lede, insluitende Mr.
2\l·ecs. .!\1r. 1\. G. Pier;,oll.. tuen prof. van \~taathuis
houdkl.lncte, De l\larez Oyen~'en e~l andere van die vernaamste finans. autoriteitc.
l\1('t hulle het ik alles
nouwkeurig nagegaan. . I nc1erdand op hul arlvies werd
verder gehandcl.
..I)i,e gef' vaJ.l 'n ~1>oorweg konse..sie deur Portugal
aan l\-lcMurdo van Delg~) naar on:.,e grens sonder el1igc
waarhorg vir die werking van die lijn al ~ dit verlengword naar Pretoria. het die ~a<lk baing bemoeilik.
Dit was een van die redcne waarom on 5(' adviseurs 'n
wijs.iging in die instruksl-c vOiJrgestel bet, n.1. om ,net
omgekeerd die na.,ionale bank als 'n kon"e<;-..,ie te gee
en 'n lening tc .,luil vir die ~poorweg.
..:Maar taen ]e l\Jcl\llurdo ons dwars in die maag,
want Jlij ~ad 'n absolute .no,nopolie vir aanleg ~
eksploita,;ie van die 45 mijl,e Portuge!-'e spoor.. Oor
die ~ndjie kon hij duo:; vraag vir vervoer ;net w~t hij
wil en kon aldu5 al onsC voordeel van ionse lijn insluk.'
='latuurlik "n onmolike p.osisi'l'.
On~ besluit om met
mnr. Maarschalk als spoorwegadviseur Baar Lissabon
1('g~an en bestel milt". Mcl\furdo da·ar.
Die onrlerhoud
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het plaasgevind tussen mnr. Maarschalk en m!J enersijds en mnr. Mcl\1urdo en siJn saakwaarnemer, Jean
Bourneay, aan die ander kant.
"Na mijn verduideliking, dat siJn kons'essie-aan"
vraag moeite vir ons gee, het ik aan MclVlurdo voorgehou dat on~, also hij op si]n punt staan, tog nie ons
liJn salPkan bouw nie en siJne dus oak maar 'n witte
olifant sal blij in 'n ongesonde woestiJn. Ons was
ewewel bereid met hom 'n tariefregeling aan te gaan,
waarbiJ ons wedersijds ooreenkom, dat hij tot 2500
meer kan vraag op vervoer oar sijn liln ab ons. Hi]
antwoord: "dankie weI, ik het die s1eutel in mijn
hand en ik sal nie so dom wees nie om dit aan juL
te gee."
"Die oriderhandeling het misluk. On~ moes toen
n ander plan maak en van die Portugese regering
probeer verknJ: I) dispensasie van dte bepaling in 'n
ooreenkoms gesluit tussen Transvaal en Portugal deur
bemiddeling van Machado, n.l. dat Transvaal aan dieselfde konsessionaris als Portugal die spoorverIe aging
van die grens naar Pretoria moet gee; 2) 'n konsessie
VIr 'n perdetram van Delgo naar onse grens ingeva1
Mcl\1urdo vir sijn deel van die lijn te hoe tariewe
maak. Die twee punte werd met moeite verkriJ en
'n nuwe traktaat met Portugal gesluit. Daarop werd
'n lening in Holland uitgeskrijwe vir die spoorweg, *
maar dit het misluk, vernamelik wegens die moeite
met l\1cMurdo. Daarop het ons besluit, op advies van
onse raadsmanne 'n konsessie te gee vir die trein aan
mnre. Groll en lVlaarschalk, twee- oue spoorwegmanne,
wat Holl. spoorwege in Indie geoouw het.
Verder
werd nog traktate van koophandel en vrindskap met
Holland, Belgie, Duitsland, Portugal en Frankrijk gesluit.
"AIs staatsprokureur werd, volgens opdrag, geengageer Dr. Leyds in plaas van Dr. Jorissen.
"Solang ons daar was werd 'n 'beweging op touw ge~it
teen die deputasie. Daarom moes die werk aan die end
verhaas word. Bil terugkoms werd die volksraad da-

*

Vgl. in verband hiermee dOe bo k"e toen deur die depu as'e ultge
"Fmancieele Mededeelingen van de Deputat e der Z. A. Republ'ek".
DIt bevat 48 bls. en gee'n duidelike oars g van die geldelike oestana
van die Republ ek.
~ee:

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

TRANSVAALS~

DEPUTASIE.

delik opgeroep en werd die werk van die deputasie met
oorgrote meerderheid goedge~eur"*.
Die tog van 'd~e deputasie deur Europa'het Ds. Du
Toit beskrijwe in sijn hoek Alweer' Op Reis. Terwijl
ons die leser daarheen verwijs) moet tog hier 'n raps
en daar 'n raps gegee word, sodat ons oak enigsins
die reis kan meemaak.
.
OP DIE WATER.

Ds. Du Toit skrijwe : ·'Pres. Kruger en ek had di reis al vroeger gemaak, mar
gent Smit, wat nou vir di eerste maal di reis maak, het nogal
enige snaakse aanmerkings laat hoor, waar mogelik weI wat
waarheid in sit. Ver 'n staaltjie. Een dag sit ons bo op di
agterskip te praat, hoe ~root of di see tog is, dat ODS al da~ ruim
300 myle gaat, en tog nog so lank moet vaar: "Ja, seg by, en
waarom moet di Engelse DOU so 'lJer kom om ons te kom pIa, en
dan nog so diep in di hart van Afrika!" Ek seg: "dit moet u
seker aan Lord Derby vra."-Mar di ander dag praat ons o'er di
sedebederf van Londen en di grote Europese stede, toen seg hy :"Ne, nou is ek mar bly, dat daar so'n groot oseaan tussen ons is;
nou is daar tog meer kans ver ons om bevfyd te~bly van di Europese Dnbeskaafdheid."-Net so weer toen ODS per spoor van
Plymouth na LCJnden gaat, (230 myle in 6 ure tyd), en deur 'n
mooi beplante streek, s{Og hy: "Di Engelse het mos 'n mooi
mooi land; a& ek so'n land het, dan sal ek nooit so ver gaan om
andere nasies te pIa ni." "
WESTMINSTER ABBEY.

Biesonder karakteristiek vir die persoon van Ds
Du Toit is hierdie meditasie in en oor Westminster
Abbey, die gotiese L(ondense kerkgebouw, waarin Engeland se grote manne begrawe M : ":S;en woord egter,-'n woord wat ek op di graf van di twe
broeders John en Charles Wesly, gelees het,-is ver myn gemoed
di teks gewees waarme ek di dode-~ewelwe deurgeloop het :"God burries His V\lworkmen, but carries on His Work."
(ceDi Heere begraafSyn Werkliede, mar Syn Werk set
Hy vort.")
"Ja, bier leg Koninge en Vorste,-Staatsmanne en Filantrope,-belde te land en te se,-digters en geskiedskrywers,manne van wetenskap {On kuns;- bier leg weldoeners, wat vele
trane gedroog het, evangeliebodes wat vele di lewenspad angewys het, mar hier leg oek dwingelande, sogenaamde heide, wat

*

Aaog-aande die "intieme geskledenis" van die deputasle het Ds
Du Toit die skrijwer hiervan uitvoerige aantekeninge laat maak. Daaraan
kan eKter nog nie openbaarheid gegee word nie. Ons berg ~evolge1ik die
stukke op vir die n~eslag.-Dis ook die geval met 'n heel aantal briewe,
geskrewe deur betrokke persone en ook in ons besit.
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wei beskou wd, moordenaars op grote skaal was. ] a; hier leg
bulle nou, stH en rustig, di aardse geweldhebbers, wat tot segen
of tot straf was vel' tienduisende, wat trane gedroog, en wat
bloed ver~iet het ; bier leg hulle met hulle planne en raadslage [
En wat kon hulle uitvoer buite Gods wi!? Nix 1... Hulle het
perbeer om hulle eie eer te verhoog; hier is bulle eel' tot stof
vergaan, mar Gods ere moes hulle vel hoog. Hulle was almaal,
hoewei op verskillenie maniere, Gods dienare.-Hulle het
planne beraam. in Kabinetsrade, of geheime beraadslaginge,
of selfs in di binnekamer,-planne wat party half volvoerd is,
en party geheel verydeld,-en terwyl hulle meende.dat hulle hulle
eie planne bedenk en volvoer, was hulle al di tyd Gods dienare,
wat net kon denk en doen wat Hy toelaat. Op S,n wenk is
bulle geworde, na Syn raad het hulle gehandel en gewandel, en
op S,n woord is hulle tot stof teruJ(gekeerd.
"Ja, so begraaf di tiere S,n werkliede,-hier le~ 'n ganse
heirleger,-mar Sy" wprk set Hy 'Vort, Ni een word gemis ni.
Di Almagtige is ni afhankelik van Syn werktuige wat Hy ge
bruik ni. Gen mells is onmisbaar ni.
I, Hoevele van eU grote en magtige, edele en ryke, slimme en
geleercie, wat hier nou rus, werd ver "onmisbaar" ~ehou in bulle
tyd. Daar slaap hulle nou en-word ni meer gemis. Di Albestuurder het andere werktuige, om Syn werk te doen en Syn wil
te volbreng.
"Waarlik, wi no~ iets van si~se]f gedenk het, moet mar hier
in Westminster Abdy 'n tydji stilstaan en nadenk ... As 'n grote
Wereldbestuurder di heirleger van "wyse, magtiJ(e en edele"
manne en vrouwe kon begrawe sonder enige skade ver Syn
werk,-ag. dan sal Hy my. worm, oek wei ni mis ni I... Ja, dan
is dit my 'n ere dat Hy my wi] gebruik, al was dit dan oek mar
verdi geringste diens in Syn werk 1... Mog ek dan mar getrou
wees, tot Syn eel' en heerlikheid ! .. Weldra sal Hy oek my in di
stof des doods leg, tot di morge del' opstanding, of by Syn toekoms myn sterfelik liggaam met onsterfelikheid andoen ... Wat
bet ek dan gedaan in Syn diens?-Wat kan bly verdi ewigheid ?·-Ag, in die dag, as al onse werke deur vuur beproefd
sal worde, hoevele in ons oog kleine dade sal dan groot, en hoevele grote sal dan klein wees I... Ja, dan "zullen vele eersten de
laatsten zyn, en vele laatsten de eersten." "
STANDBEELDE VIR SUID-AFRIKA.

,IMyn vrinde, skryf Ds. du Toit, kort tevore had ons'o
aand 'n ,:tesprek. 'n Koerant-editeur hier in Londen het di aand
by ons kom eet. Hy se toen: hy bepleit nou in di pers en hoop
eersdags in di ParJement oek te bepleit di stelling dat Engeland
gen ander belang het in Suid-Afrika oi as'n "Coaling Station"
all di Kaap vel' hulle skepe na Enl:eland.
"Ek s"@ hom toen: as hy di polltiek deurkry, dan staat ek
in dat ons hom 'n standbeeld sal oprig op watter plek van SuidAfrika hy vel"kies. Daarop s~ generaal Smit: "Ja ons ~eloof
ni an Stalldbeelde oi; mar daarvoor sal hy oek'n halfkroon
gen. '0 Lekkere lag maakte 'n end hieran.
"Mar wat denk julie, SP~ genI. Smit toen ek ho~ in West
minster Abdy wys wat standbeelde doet ver nasionaliteit?
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"Ne, mense, dit word tyd dat ons nou oek begin om di
manne wat soveel ver ons gedaan, gestry en gely bet in dankbare andenking te bou by di nageslag."
"Daarop draai hy na my toe en sl!: "Mnr. du Toit jy moet
my help hierin". Ek S6: ·'Ja, en myn eerste hulp sal wees, dat
ek ons f,tesprek hier sal medeel an ons vrinde in Suid-Afrika.
En as ons terug is sal ek enige poging bevorder, wat strek om
eerbied ver di geslag in te prent by di jeug tot opwekking van
nationaliteitsgevoel." n
IN HOLLAND.

Die reis deur Holland was 'n ware triomftog.
Ds. Du Toit gee in sijn boek uitvoerige koeranteversIae, wat daarop betrekking het. Dan, so groot was
die geesdrif, dat hij it boekie van 78 bis. kon uitgee,
bevattende Loverkransen voor Transvaal gevlochten,
d.L gedigte wat gemaak werd op die Transvaal en die
deputasie.
Van die ontvangs s8 Ds. du Toit : "Ver omtrent 'n maand lank het ons fees gevier in Holland. Ons het 'n segetog gemaak deur Nederland SODS di thans
.
lewende geslag ni gesien hf"t ni.
"Nouweliks was ons 'n paar dage in di pragtige hofstad,
onder hartelike welkomsgroete en drukke feesvieringe, of di
stroom van uitnodiginge kom sv dik, dat onse dap;e geteld en
onse nre gewoge was ver amper'n maand vaoruit, sodat ons
verplig was om meteen te stop, en aile verdere uitnodiginge tot
nadere beskikking te laat o'erle, om eers tot werk te kom.
"En dit was mar net 'n goeie plan oek,-ni aIleen ver onse
werk ni, mar oek ver onse p~rSfJne. Want ek kan julie verseker, ons was op laas al kapot. Of, soos di Generaal seg, " di
oue nasi het ons laaste murg uitgehaal" Ja, ek het dit dikwils
al baing druk gehad in myn lewe, mar nix het my nog ooit so
uitgeput ni as dag na dag en nur na uur fees te vier, in di grootste drukte en opgewondenheid, ver omtrent 'n maand agtereen.
"Ek bet meer as eens gedag an di Sineese gesant wat oek
so feestelik ontvange werd, en wat op 'n goeie nag somar ontvlug, en al syn besigheid in di steek gelaat het.
I' Een troos had ons egter, en dit bet ons gesterk: dit was
'n angename vermoeienis, veroorsaak deur waaragtige belangstelling in di Yolk wat ons di eer het te verteenwoordig."

Prof. De Louter skrijf in sijn boekie oor die
4'Transvaalse Deputasie" (1884):
"De vreemdeling die in zijn vaderland behoorlik
ingelicht over het spreekwQordelik Phlegma (onverskilligheid) van onze Iandaard, voor enige maanden
Nederland bezocht heeft, za~ zijne ogen nauweliks geloofd hebben, toen hij het ganse land in opschudding
rond, om met woordenpraal en feestgedruis drie mannen te huldigen, die van gene zijde van de evenaar

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

ONTVANGS IN HOLLAND.

275

naar het noorden waren gekomen om er de belangen
van hun eigen vaderland te behartigen."
BI] DIE DAMES.

Ons gee 'n paar staaltjies, sommige waarvan meer
bepaald die persoon van Ds. Du Toit raak.
U Ons kom teru~ van Delft na den
Haag. Op weg is 'n
Damesskoo1, wat ek belouf het te kom besoek, op vrindelike
uitnodiging van di Direktrice. Dit is al donker, want dit het
alweer by di slot op di studente societeit langer ~eduur as ons
gedap; het. Ek hou e~ter woord. Onse rytuige hou stile Ons
word binne geleid. Ek maak exkuus by di bestuurderes. Sy
vraag of ons ni daarom di jonge dames wi! groet en 'n paar
woortjies wil toespreek nL " Heel ~raag," was natuurlik ons
antwoord.
" Daar staat nou di kring van jonge dames en soos ons inkom sing hulle:" Di Vierkleur van ons dierbaar land,
Di waai weer o'er Transvaal," ens.
"Toen dit klaar was vraag eli direktrice my om nou 'n woord
te spreek, waartoe ek weI opgewek was deur di vrolike stemming waarin di lied gesing was, veral di vollende woorde werd
met 'n welsprekende glim1ag gesing :-" Ons vraag jou, Brit. gen f1;oed of kwaad :
Gaat weg en 1aat ons bly."
I I Wat ek gepraat het kan ek nou oi
skrywe ni, a1 had ek
oek di tyd. Mar di slot van myn rede herinner ek my nog heel
goed :_lC Almal groet kan ons ni. Mar ek stel voor dat 'di Ge·
neraal en ek elk an drie van di jonge dames di hand geef, en dit
moet dan ~elde ver almal."
"Mar, myn liwe vrinde. di toneel moes julle toen gesien
het, Toen ons onse hande uitsteek, toen pak hulle dit an tot bo
by di skouers. Ons groet naderhand met albei hande en albei
arme.
" Nou moet ons mar almal groet I" seg di Generaal. En
dit was. onder di indrukke. oek gaar gen onwelgevallige taak ni•
.• Menige grappi Iiep onder di groetery deur. Di vrolike
stemming het ver di ogenblik aIle skuheid weggeneem.
,. Sy is oek 'n Brit I Sy is oek 'n Brit I "roep enige my toe
.en wys plagend op 'n jonge Engelse skone, wat ons egter net so
hartelik groet.
Laggend en skertsend korn ons daaruit. en op di rytui~e,
terwyl onse President ewe prettig anmerk • "Ne, ek sal oppas
dat june twe ni weer onder di dames verval ni I"
II

DAADWERKELIKE I,HULP.

Terwyl di hele volk deelneem an di feestelike olllvangs,
(aldus Ds. Du Toit> was daar manne wat intussen in stilte aIle
beskikbare kragte wy an onse belanll;e, ja haas bowe vermoge
sig toewy an onse saak. Vooran dien ons veral twe name te
noem, Jonkheer Mr. G. J. T h. Baelaerts van Blokland, wat ons
in al onse staatkundige belange so trou bygestaan het: wat self
II

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

276

TRAKSVAALSE DEPUTASIE.

syn betrekking as lid van di twede Kamer moes lat verwaal'loos.
om ons te help; wnt vyf male na Londen gekom is om ons tel'
zyde te staan in Downill~straat, en oek trou met ons gestaan
het tot op di end; ja wat di lange reis met ons megemaak het
na Lissabon am ons hier oek te help met raad en daad; en wat
in onse onderhandelinge met andere mogendhede ollse regterhand waS en nag steeds blyf ;-en na hom moet ons noem Professor Mr. N. G. Piersoll, wat weer onse jinancieele sake. met
soveel toewyding en bekwaamheid van di be~in af ter hand geneem het, selfs ,r60r ons nog in Holland was. En dat sulke
manne sig geheel an onse sake toewy, seg veel, seer vee1- Ni
aIleen dat hulle name as autoriteite gelde ni, mar dis bowedien
manne wat sulke b~langrike betrekkings vervul en hulle tyd sonodig het, dat dit meer was as ons kon verwag, dat hulle soonse saak ver hulle rekeninp; ~eneem het.
•, Hoe kan, hoe salons di manne dit ooit vergeIde ? Ne, ons
kan ni. En daarom vermeld ek dit hier, dat ons yolk dit kan
weet, dat hulle 'n blywende dank an di mannc verskuldig is.
Mar ek noem di twe om met hulle te begi/l, ni om met hulle
te eindig ni. Ne, ek sou ni aile name van medehelpers kan
noem ni."

Laat OIlS, bij die vermelding van die twee name.
Dr. A. Kuyper sijl1e nie verg-eet nie. Ds. Du Toit het
honl reeds spesiaal gelloem als die grote ,-rind van
Suid Afrika en die Trans\"aal. Private briewe in ons
besit bewijs ook hoe ontsaglik veel Kuyper destijds in
die stil te gedaall het.
"TEL VIR MIl

TIEN AF. "

Bij die besoek van die Elandstraat Sondagskool
(Amsterdam) het Ds. Du Toit 'n rede gehou. Die
slotverrigtinge is interessant. Ons haal aan uit 'n
verslag- : " "Vergeet bid ik u," aldus eilldigde spreker, "vergeet de
TransvaaJ, ver~eet de Transvaalse Oeputatie. vergeet mij,
maar vergeet nooit, dat ~ij lammeren van de Heere Jezus zijt
en wat het zegt "derzulken is het Koninkrijk Gods." Vergeet
dit n ooit I"
"Onbeschrijfelijk was bij klein en groot de indruk van het
gespl'okene, waarvan wij hit'r t:~let het oog op de nodhce plaatsruimte geen wood meer mogen zeggen.
De heer Looman was dan oak voorzeker aile, talk, toen hij
de waardige "schooJopziener van Transvanl" aJdus aansprak
"Dank voor uw woord en de wijze, waarop ge hebt gesproken,
oak voor de wens door u geuit. Slechts een opmerking-, ver
geefhet de kinderen, dat zij ook Transvaal niet vergden, "Oom
Paul" niet vergeten, de "Vechtgeneraal" niet vergeten, en "Os.
du Toit niet vergett:n; neen I neen! uw land vergeten, dat kun ...
nen wij niet meer I"
"Het "Wilhelmus" en "Wien Neerlands bloed" werd nog
door het zangkoor gezongen, waarna nog eenmaal Ds. du TOll
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.opstond. om nu tot aller grote verrassin~ op verzoek van de
voorzitter 110~ iets te verttl'lIen van Transvaal.
"Jongens". vroeg spreker. "waar wilt ~e dat ik u iets van
vertel: van de dapperheid der Transvaalse kinderen, van hunne
godsvrueht. of van hunne leerzaamhdd 1"
"Een luid gelaeh gillg bij aile vot"NaSSenen op toen de kinderen aJs "it een mond en tot groot schik van Ds. du Toit antwoordden: "Van hun dapperheid, domine".
"Van eJk dezeT dri~ deugden gaf spreker thans een voorbeeld.
"Een Engelse officier met 25 soldaten bij zieh, was het
tijdens de laatste krijg om Abel Erasmus, een Transvaalse
opperhoofd, te doen. Met zijn 25tal mannen verdwaald, ontmoet hij op een eenzamen weg een 12 jarige boerenjon~en bij
een mierenhoop gezeten, en een sehietgeweer bij zieh, wien hij
n:iar de weg vraagt naar Lijdenburg. "Wat moet ge daar doen,"
vroeg de jongen. "Wij moeten Abel Erasmus gaan vangen."
"Zo. en hoeveeJ mannen hebt ge wei bij u 1"
"Vijf en twinti~."
"Zo, dat is te weinig. ga naar Pretoria en haal er nog vijf
en twintig bij I"
"Kom, zoveel1"
"Wel," was het laatste antwoord van de moedi~e knaap,
"tel van die 25 mannen er maar vast 10 voor mij af I" "
II

"uw

KLOEKE OPSTAND."

Bie~ollder

geesdriftig was die ontvangs deur Patrinl0111Um, 'n Chnst. werkhedevereniging. Dr. 'J<\lypcr
wa ~ daar aan 'die beurt met 'n gloedv/o1le rede, uitgegee
onder die titel Ploncllis-Rede. Dus -moet noodwendig siteer : Top.n de droeve tijding uwer annexatie tot ons kwam,
heeft oprechte droefheid om uwentwil ons hart vervuld ... 'Maar
toen hebt gij opeens dat gevoel van beklemdheid weer van ons
genomen. \lVant hoor, daar kwam het berieht van uw kloeke
opstand tot ons, geen opstand van muiterij of revoJutionair verzet, maar van een (Jpstand als ons ei~en volk tot tweemaal toe
op het bJad zijner eigen historie heeft opgetekend. En toen bij
Bronkerspruit het eerste bioed in die heih~e opstand gevloeid
had, was het ons te moede, aJs leefden de dagen van ons eigen
reehtmatig verzet tegen de Filipsen eerst, en toen tegen de Napo
leons weer op.
" 0, Hadt ge ons toen eens van nabij kunnen bespieden, hoe
we van die ure af met u meegeleefd eh met u geleden en gejubeld hebben. Man, vrouw en kind vroeg maar altoos hoe het
in Transvaal ging. Wie van 7.ijn dagtaak huiswaarts keerde,
keek zijn omgevin~ reeds aan, om in hun oog te Jezen of er
goede tijding was." ...
H

NEDERLANDS EN CHRISTl!.LIK.

En dan die pragtige slotwoorde : " Bewaart uw Nederlands karakter. Ik ze~ dat niet uit
wantrou'ven, maar omdat ik en Engelands sociale invJoed aan
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de Kaap, en uit eigen ervaring de neiging van het Hollands hart
naar vreemde zeden ken. Dit laatste is voor een ieder openbaar
en een ieder weet, hoe nabootsing van Franse zeden, Franse
mode en Franse taa), zelfs aile eeuwen door een dreigend gevaar
voor ons volksbestaan heeft opgeleverd. Zulk een gevaar opgeleveld, dat zucht naar zelf'istandigheid de beteren van ons volk
zelfs aandreef, om met opzet, om met graagte Engelands kledij
en Engelands levenstoon hier over te bren~en ... Voor u zou dit
dodelik kunnen worden. Reeds nu is Engelands sodale invJoed
aan heel de Kaap oppermachtig. Opper111achti~ in de scholen,
oppermachtig in de letterkunde, in levenstrant en kledij, op 't
gebied van handel evenzeer als van niiverheid. En nu, Engelands bataljons hebt ge op de Drakensberg overwonnen, maar
zult ge ook die sluipende vijand van En~elands sociale invloed
met goed gevolg weerstaan kunnen I 0, God geve het, maar
stellig zult ge het dan aIleen kunnen, al~ ge onverbiddehk en
zonder ooit te buigen, bij uw Nederlandse landaard volhardt.
II Maar ik voeg er de bede bij:
Bewaart oak even beslist
uw Ch,.istelik karakter I Daarin lag dusver uw sterkte-. Dat
was 't waardoor ~ij bij Spitskop overwont. Eer ge optrokt.
hadt ge de knieen gebogen, en in de Naam des Heeren hebt ge
overmocht. En dClarom, handhaaft uw Christelik karakter en
laat van uw kloeke belijdenis voor de Naam des Heeren niet af.
Een bede, die we u waarlik niet daarom brengen, alsof we van
uw versterking vroegen voor de welstand onzer anti-revoluverloochent uw
tionaire partij. Neen, als we u f;meken:
Christelik karakter r,iet I-dan is "t om u, in uw belang,0111 U\\l
toekom~t te verzekeren. dat "ns die bede llaaJ: de lippen dringt.
Dan is 't er ons om te doen, om u te bewaren voor de verdeeld
heden en partijschappen die ons nu reeds zoveel jaren verzwakt
hebben. Dan is 't er ons om te doell. om u te bewaren voar de
verslapping, die door aJle twijfel over de geef;t komt, en die door
alle onbeslistheid in 't heilige wordt gevoed. Ja, dan is 't ook
om u af te manen van die valse humaniteilsbegrippen, die tegenover de kaffers uw ondergang zouden zijn. Want dat was
geen echt ehristelike kafferpolitiek wat Engeland deed, dat ·veel
van vrijheld voor de kaffers riep, maar bij Ulundi en in Bechuanaland zo bitter tragies in het bloed van duizenden dat hoog ge-roep verstommen deed. Neen, eeht Christelike Kafferpolitiek
hebt gij gedrevtln, die de kaffer naamt zoals hij was, en hem
allengs uit zijnlaagte ophieft, am hem eens met u gelijk te
maken."
p

c'IN DE HANDEN VAN DE BRIT."
tC En wat dit geschenk, met een 'Cmysterie
dan is? \\·at
anders, Mannen, die aan 't slagveld niet vreemd zijt, dan 't rnys
terie van de vaderlandse Vlag. Neen, een vlag is maar niet een
lap met banen, niet maar een doek met kleuren beschilderd.
De vla~ van 't vaderland is voor at wie dat vaderland liefheeft.
in de ure des gevaars 't heilig teken van hereniging, de standaard
waarom weer allen zich verzamelell, bet bezielend symbool, dat
weer de vonk van moed en geestdrift ontsteekt in 't uitgebluste
hart. Wat de vlag in de ure van de strijd is, vraag dat maar
aan de Vaandeldrager, die met wellust de laatste druppel van
II
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z'n bloed plengt, indien hij stervend nog maar de ere van zijn
vlag redden mag. Dat is 't ~eheimenis, dat de verborgenheid,
dat 't myslerie van elk Dundoek. Er spreekt een taal uit zulk
een banier, een hart uit dat doek, heel een verleden uit die
wapperende kleuren. In die lieve trouwe vlag vat. 't eigen
vaderland spreekt de stem van dat lieve vaderland zelf ons toe.
En daarom welaan. ontrolt die vlag. Laat blinken onze aloude
kleuren r Laat 't groen der Hope er bij schitteren. En nu dat
die vlag ontrold is, staat dan nu aJS" een enig man op, al gij
ouden en jongen van dagen en geeft met een drievoudig salvo
uw "Leve Transvaal I " bij het zien van de Transvaalse vlag.
(Hier brak de daverellde toejuiching een ogenbJik aIle spreken
af. En eerst toen de toejuiching een einde nam. en het zo goede
muziekkorps onzer r>iaconie..wezen 't Transvaalse Volkslit:d
had uitgespeeld. kon de redenaar aldus voortgaan:
If En nu, Generaal, wi! Gij tans voortreden. en sta
mij toe,
dat ik in naam van Patrimonium aan U. persoonlik deze vlag
toebetrouw, die voor het volk van rransvaal bestE'md is. In die
v]ag schreef Patrimollium deze spreuk: In God zullen wij kloeke
daden doell !-gij. veldheer met uw krijgeren, doet steeds kloeke
daden in de Naam uws Gods.
'1 En nu, eer de vlag in uw hand overgaat, nog slechts dit
~ne : leg uw rechterhand in de mijne, en geef daarmee aan dit
volk de gelofte, dat nooit, wat ook de toekomst brenge, deze 'Ulag
'Valll'n 1110ge in de hallden 'Van de Brit."
'N ONDEUGENDE VER~IE.

In Belgie was die onthaaL oak hartstogtelik en uitbundig. Ons maak net van twee insidente melding :
IIDi Generaal met di twe sekretarisse en enige Brusselse
vrinde het di dag beste om di sla~veld van Waterloo te gaan
sien. Daar moes hulle o.a. natuurlik oek hulle name in 'n boek
teken. en een van di Jede van di geselskap was so ondeugend om
lange~ die name in dl boek di vollende versi te skrywe.
De Kinderen van Albion
VerheerJijken hun WeIlingtol',
Omjat hij hier een veldslag won
Noodlottig voor Napoleon,
Die steeds, meest tegen d' overmacht,
De zege Ie behalen placht.
Doch dapper veldheer dan die Brit.
Is toch voorzeker Ollze S mit,
Wiens ijzeren vuist, wiens wi! van staal,
Aan gene zijde v~n 't Kanaal,
Bewondering wist af te dwingen.
Vrij moogt gij uwen held bezingen:
Uw Water l'ea" wist nimmer uit
AMAJUBA en BRONKHORSTSPRUI1.

In Antwerpen het dit schitterend toegegaan. Blijwende betekenis het die besoek om die pragtige \terse
van die digter Julius de Geyter, wat toen op musiek
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gebrag werd deur die vlaamse kunstenaar Peter Benoit.
Hier is dit met 'n mededeling daarbij : " De banketzaal is wellicht de schoonste die er iewers bestaat: Ze is gebouwd op kolommen en heel en al met schilderijen versiertf, in de Jeste 20 jaar gratis gepenseeld door
Onze bekwaamste artisten. Zij is als een tempel der kunst.
Daar zaten 200 disgenoten bijeen, waaronder taaJvrienden uit
Brussel, Gent, Brugge en andere VJaamse steden. Bij het twede
gerecht zong een uitstekend zanger een We/komsgroet, die warm
werd toegejuicht; maar als daarop 400 schoolkinderen, meisjcs
~n jongens, bet betoverend lied aanhieven In Tral1svaal. met
begelijding van orkest, rezen bij elk koeplet de 200 disgenoten
op, om de zaal onder geJuich en Jtejubel te doen dreunen. Elke
disgenoot had het gedicht voor zich liggen en elkeen zong meet
hetwelk luidde :
GEDICHT VAN JULIUS DE GEYTER, MUZIEK
VAN PETER BENOIT.
Opgedragell aan President KRUGER.

I.
Daar is een zucbt die gloeit in ieder harte;
Uaar is een kreet die dreunt door ieder land;
't Waait uit de vlag die wappert in de verte;
't Vliegt met bet schip dat stevent van bet strand ...
"Vrij zijn I Vrij zijn !
Dreune bet ook uit onze mond,
Daar op Afrikaanse grond,
Daar geen Yolk op 't wereldrond
Vrijer is dan wij zijn I
II.

Wie kent ze niet, de Huguenots en Geuzen I
Ze zeilden uit, op wilde volken af.
Elk wereldtieel bracht scbatten aan die reuzen ......
Wij zijn hun zoons, en zwaaien hier de staf.
"Vrij zijn ! Vrij zijn I" enz.

III.

De vijand kwam ...... Ons wilde hij tot slaven ......
Te paard I te paard! met buksen en met lood I
Waar bleef hij, waar ?-Men vrage 't aan de raven I
Langs eJke wef:t zijn n02 de rotsen rood.
"Vrij zijn I Vrij I" enz.
IV.
.
Jong is de Staat, maar eikels worden bomen,
~s Lands moed, 's lands eer.-o God, verlaat on!'; nooit :
Laat op Transvaal Uw zegen nederstroomen ;
Weze Afrika met steden eens bcstrooid......
"Vrij zijn I Vrij zijn I" enz.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

BI] GEKROONDE HOOFDE.

281

Nog 'n heerlike gedig het De Geyter toen gemaak,
,getiteld: de Zegetocht der Boeren. Ons is bE] Oln
dit hier aan die vergebelheid te kan ontruk : .. Bij Englands macht, voor Englands eer,
Rukt op naar die Boeren en trapt ze maar neer! "
Maar de Boer heeft een hart en een buks en een paard,
En hij vlicgt naar de grens, voor ~een vijand vervaard.
Op bergen en rotsen slaat hij zijn kamp,
Daar wacht hij. wie komen, met schande en ramp ...
II Vrij zijn, vrij zijn!"
Dreunt het wee-r uit aller mond:
II Dat op Afrikaanse grond,
Dat ~een volk op 't wereldrond
Vrijer zij dan wii zijn!"
0, troepje van boeren. wat waagt gij te doen ?
De Britten zijn ta11oos. desnoods een miljoen ...
Hoog is de Spitskop, de Langnek hoI;
Zij strek-ken met lijken de bergpas vol.
Engelsen wijkt! of de dodenhoop zal
Een Spitskop worden in 't Lanll(nekse dale
.. Vrij zijn, vrij zijn ! " enz.
Wat zijn dan Boeren? 'De aloudheid aileen
Had heIden als zij zijn, maar koener niet, neen !
Daar stee~ uit aHe oorden de jublende kreet:
.' In ketens ~een Yolk, dat om vrijheid zo streed I "
En de Boeren, geadeld door eenvoud en mOfd,
Togen weerom als een RicJderenstoet.
II Vrij zijn, vrij zijn I" enz.
BIJ DIE GEKROONDE HOOFDE.

In Holland, Belgie, Frankrijk, Portugal en Duitslana werd die deputasie deur die hoogste gesagvoerders ontvang. Ons gee net wat in Berlijn gebeur is,
bi] 'n Gala-diner ter ere van die Kroon-prins, wat 'n
ridderorde uit Spanje ontvang het. Ds. Du Toit
skriJwe : "Wat di Gala-Diner vir ons so belangrik gemaak het was
oi di grootsheid en prag van di Duitse Hof ni ; want daarin sou
<lit by menige mindere hof, byv. van Spanje, ver moet agterstaan. Ne, juis di ~emis van veul ydel vt:rtoon wat jy an andere
howe vind, gaf an di Duitse Hof 'n ernstiger voorkom, wat weI
eni~sins o'ereenkom met di wapenspreuk van di Keiser; IIIch
und me~n Haus wollen dem Herrn dienen."
II Ne, wat vir ons di resepsi en eetmaal so belangrik gemaak
het, was di guile kans am daar Duit'ilands ~rote manne te ont
mod, viral di gryse Drimanskap: Keiser Wilhelm, Vorst von
Bismarck en Graaf von Moltke.
II Ons se~, eli gryse Drimanskap; want di 3 manne, wat di
lluwe Duitse Keiserryk opgebou het, is al dri al hoog bejaard.
Di Keiser en syn Veldmaarskalk van Moltke is albei al ver o'er
<Ii 80 jaar, en Vorst von Bismarck diep in di 70. En tog Jyk

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

TRA"l\;SYAALSE DEPUTASIE.

Bismarck ruim so oud as di ander twe, wat hulle jare goed draag,
en nog reg op is•
•• Dit herinller my an 'n ';ertelsel. Keiser Wilhelm vraag
een dag an Bismarck hoe hy dan so ouelik word; hoewcl hy
amper 10 jare jonger is, lyk hyal haas net zo oud as di Keiser.
Waarop Bismarck snedig antwoord: '1 Ja, Majesteit; mar 'n
ryperd geef oek gewoonlik eerder op as di ruiter...... "
II Ell dit is seker.
As'n mens bedenk hoe Bismarckdi laste
van di hele Ouitse Ryk drac:lg, dan is dit gen wonder, dat 5yn
grote, rysige gestalte wat vooro'er gebuig is ni. Mar andere wyt
syn veroudel'ing an syn wat uitspattende lewensaard; iets wat
oek verskoonlik is in imand, wat soveel moet peins en denk, ashy dan los kom.
"Ons seg so e\ve, Keiser Wilhelm draa#{ syn jare goed. Oit
kon pns onderviride by ons ontvangs ~m di Hof. Toen ons ankom, korn Bismarck sdf OriS by di deur inhaal. Hy is 'n grote
man, wat vooro'er, met oge wat vooruit; o'er geheel het hy gen
angenaam voorkom ni. Mar hy is so ei'p' in maniere, dat dit
weer alles reg maak.
~I Hy lei ons toen in na 'n aparte saal, waar di Keiser ons
ontvang. Wilhelm syn persoonlike voorkom is weer teleurstellend in '11 ander opsig. Vollens syn portret sou'n mens 'n
grote, fiere gestalte verwag. Mar ne, di Keiser is mar 'n korte
man, van nallweliks 'n middelbare gestalte.
If Di President bedan k di Keiser, dat hy ons di ontvangs
verleen het ;-geef te kenne dat hy self van Duitse afkoms is,
soos '11 groot deel van ons yolk ;-en druk di hoop uit van goeie
verhouding tussen di grote Duitse Ryk en di kleine Republiek,.
wat hier soos 'n kind staat te'eno'er 'n grote man~
"Di Keiser lees 5yD antwoord. sonder bril, wat ons hartelik
welkom heet, en genoege uitdru Ie met 'n te sluite V rindskaps
traktaat.
If Nou 11a di grate Resepsisaal, wanr, soos gewoonlik klompies staan en praat. Ons neem in 'n ry plaas, en te midde
van al di skitterEnde uniforme, blink ODS le meer uit met ons
et>nvoudige, swart manelle; di President had Det syn serp daarby. En tog trek di hoek di andag. Om di beurt kom di ver
naamste persone met ons kennis maak en wat praat. Daaronder was di Kroonprins weI een van di vernaamste; hy het
twe- of drimaal met ons kom praat.
II Toen na di tafe!'
Oi President en ek sit naas Bismarck;
ek moet tolk, soms deurmiddel van Duits, meer deur Engels,
terwijl Bismarck oek weI wat vall Hollans verstaat, deur sijn
kennis van plat-Duits.
" Na di ete weer wat in die resepsisaal. Oaar nog met een
en ander ~taan praat. Eindelik f!eef di Keiser 1i sein van vertrek, deur sig met 'n buig te verwijder en dkeen gaat sijns
weegs."

Hier moet ous ophou. vVat het Ds. Du Toit dikwels sijn huisgesin 'n hele aand gegellig bec;iggeholl
met episodes te V1ert,el uit hierdie Europese reis !
Bi]voorbeeld. Genl. Smit maak die opmerklng,

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

DS.

DU TOIT ALS REISIGER.

dat hiJ nooit g'n katte sien nie. Ds. Du Toit s~: di~
omdat hul in die restaurants rals stoofvlijs opgedis word.
En Jafvvel, daar kriJ die generaal eendag 'n gestoofde
katpoot op SiJll hord I Dit was namelik in 'n restaurant, waar hul dikwels ge-eet het. ~Iaar die generaal het gouw uitgevind dat Ds. Du Toit en 'n waiter
eers die koppe hiJ mekaar gesteek het I
'n Ander voorheeld. Die deputasie word ontvang
deur die' Portugese hof. Elkeen moet met 'n dame
gearmd stap uit die resepsiekamer naar die eetsaal.
Die President moet voorop met die Portugese koningin,.
wat net Portugees ken. Genl. Smit agteraan-idem..
idem. Ds. Du Toit het sig egter gered deur 'n hofdame te versoek wat Engels ken. TerwUl hul so· in
stilte agter mekaar deur die lange gang marseer, kijk
genl. Smit om met die fluist'erende opmerking aan die
adres van Ds. Du Toit: "mijn liewe vrede: wat 'n
lijkstasie I"
DS.

DU TOIT ALS REISIGER.

Aan die end van "Alweer Op Reis" kom 'n stukkie
voor, waarin Ds. Du Toit sijn siel oopmaak en ons geleenheid gee onl in sijn hinnenste in te gluur. Dit
geskled naar aanleiding van sijn vele reise, ell dis meteen n waardige slot vir hierdie hoofstuk:.. Waarde Vrinde,-Hier sit ek nou, by di sameloop van
Riet- en Modderrivier, voor On vo)Je stroom. Dis Maandag
morge; van Vrydag af wag OilS al hier, dat di water moet sak,.
en nOI( kan ons ni deur ni. 'n Hele plaat wagens staat an
weerskante te wag. Di "Rind waai so koud en di stof war! SOp
dat ek selfs ni by di vuur kan sit ni, en mar in di wa moet vlug.
Wat nou g-edaan? Van lees is ek al moeg. Nou mar myn
skryfsak uitgehaal en myn reissketse vervolg.
" Nou toen ek bo by myn bejaarde moeder was, seg sy an
my: 'I Ag rn:rn kind I wat is dit tog-, dat jul1e so swerf o'er di
aarde ?
Jou o'erlede vader en ek het altyd hier mar stU an di
Dal gewoon, en ons lewe hier gesIyl, eo julIe word nooit moeg
van reis ni."
/I Ja rna! " was
myn antwoord. I I Ek Klo dat mar min
Afrikaners ondervinde het wat ek al moes deurgaan. Ek het
aJ gercis o'er see en land,-op riviere en strome,-op skepe en
op om nibusse,-op spoortreine en op donkeys. Ek het geloseer
in deftigste hotels en in tente ;-ek het geeet by konings en geslaap by matrose
.
II En waarom dan ?-Omdat dit myn Jus is ?-Ne, ek is
on
vrymoedi~ van aard ; dit weet rna; so was ek van jongs af. En
dan huiselik van aard ; daar is vir my nix mooier op aarde nj
a!:l om stil tuis te sit ....•.... En tog rnoet ek soveel swerwe. Byna
myn hele lcwe deur. As al myn reise a~ter makaar geset word,.
dan was ek al seker dri of viermaal di aardbol om .........
.0 • • •
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,. Mar dis 'n bewys, dat '0 mens ni syn eie weg kan kies ni.
Rk word geleid deur 'n Hogere hand. Ek volg mar di leiding.
En hoe o~k di paje van Gods kindere slinger o'er di aarde, eenmaal loop al di we~e ineen voor Gods troon. Nou moet ons
mar bly wees as ons op di kruispaje 'n ogenblik same wat kan
uitrus en spreek van ODS vreemdelingskap. Mar eenmaal ~al
ons alte lekker uitrus onder di 'Boom des Lewen~,' an di Rivier
van di Water des Lewens,' in di Nuwe Jerusalem. Dan sal
ons ., de stem des dryvers .. ni meer h,)or ni, en als ons dan nog
uitgaan sal di Lam self ons lei an "de levende funteioen der
waterEn.""Myn gesprek met myn moedf'r had 'n ernstige stemming
veroorsaak, en ons albei tot swygeode owerpeinsiog gebring,
waaran sy 'n end maak met di versugting; "Ja, myo kind.
mog gen een van ons Illar daar gcmis worde ni."
0"0 Sug,-'n traan,-'n kus,-maak 'n end an di gesprek.
"Ek dink toen na: Ja, myn liwe, vrome moeder het gelyk.
Ek het tog al wat geswerf o'er di aarde.
,0 En denk eem, leser, in myn laaste skets het ek perbeer
om julie wat te vertel van di fraaie natuur in Portugal. Mar
bedenk vlugtig met my di pad wat ~k al na di tyd afgeleg
het tot waar ek nou sit.
., Van Lissabon terug, denr Spanje, Frankrijk en Belgie, ...
na Holland. Vandaar na Duitslarid. Weer terug lla Holland,
-en o'er Engeland terug na di Kaap. Verder na Transvaal.
Voor di Volksraad versla~ gedaan van onse sending. Na
Stellaland en Gosen, met Vrywilligers en Kafferkapteins Traktate gesluit. Transvaal in lengte en breedte deurreis en di skole
geinspekteer. Weer na di Paarl om te trou, en nou alweer op
.
terugreis na Transvaal."
0

Laat ons hier aan die end nag vermeld, dat Ds.
Du Toit gedurende die reis benoemd werd tot lid van
.die geografiesc genootskap van Portugal en Frankrijk.
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IJI/BELVERTALING EN

BI/BELVERKLARI1'lG~

Ds. Du Toit verdien ook die erenaam: "man van
CCJ.l boek:' Al sijn beskikbare tijd het hij gegee Olll
die Bijbel te ~ertaal ,en te verklaar. Hij net dan ook
soos weinige in Suid-Afrika sijn Bijbel geken. Ons
gee nou eers 'n oorsig van sijn werk in verband met
die
BI]BELVERTALING.
Soo~ OIlS gesien het, het Mnr. Pannevis reeds in
1872 'n stuk in die "Z.-Afrikaan" ges~rijwe, waarin hi] aandring op 'n "Bijbel in het Afrikaans." Daarhi] het hij dit nie gelaat nie. Einde van 1874 het
hij hom gewend tot die B. en B. Bijbelgenootskap, met
die versoek dat hul die uitgawe moos ol1derneem.
Meteen meld hij, dat Prof. Hofmeyr ten gunste van
'n Bijbel in "Kaaps-Hollands" is en dat hij (mIll". P.)
Ds. Du Toit als die geskikte vertaler beskouw.
Eienaarditg dat mnr. Pannevis in die brief als
molikheid aanneem, dat Englelrs na verl()op van tijd
die algemene taal van ons land sal wees I
l\Iaar
··vir aie teenwoordige is die Engebe Bijbel van
g'n nut vir die grootste gedeelte van die be\Tolking: tegelijkertijd moet egter, vir dui~ende en
duisoode onder die Hollands-sprekende berolking, die
Hollandse Bijbel beskouw worde als 'n geslote boek ...
Dit is ongetwijfeld een van die redes van die snelle
a.gteruitgang van die koloniste, veral van die gekleurde
bevolking. 'n Vreselike vooruitsig M voor ons I Die
Bijbel alleen kan ons help"*
Hierdie brief was die aanleiding, dat 'n nader ondersoek in die saak werd ingestel deur Ds. Morgan,
sekretaris van die Suid-Afrikaanse Tak van die Bijbelgenootskap. In 'n privaat gesprek het Ds. Du Toit
hom gesc, dat hij met enige voorstander~ van 'n
Afrikaanse Bijbel bekend is en dat hij hul aangaande
die saak sou raadpleeg, ab hij eers die punte op skrif

*

Enige biesonderhede ontleen 01)S aan die twee werkles van Ds
Du Toit: " Gesk. van die Afr. Taalbeweging 'en' Die BIJbel in Afri
kaans (Drie Proewe) ,
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het, waaromtrent die Bijbelgenootskap inligting
\erlang.
Op 14 Augustus, 187 5 kom hul. toen bijmekaar.
Dit was d~e ware aallleidillg tot oprigting van die Genootskap van Regte Afrikaners. E'enparig was die
gevoele, dat mnr. Pannevis bietjie oorhaastig gehandel het. Intussen ~om hul op teen die uitdrukking
van. "brabbeltaal," waarmee die Afrikaanse tongval
deur die B. en B. Genootskap was aangedui.
Daarbij het dit geblij. Intussen werd die fondament vir latere werksaamheid geleg: die "Patriot"
het meer en meer die Afrikaners aortuig, dat hul 'n
eie taal bet.
Op '01 jaarVlergadering van d~e Genootskap van
Regte Afrikaners . (24 Aug. I 878) het die saak weer
emstig vaor die aandag geltom. Ds. Du Toit skrijwe
aan mnr. Hoogenhout onder datum 7 Augustus aldus:
"En dan zal op onze voLgende jaarlikse vergadering de grote vraag voorgelegd worden: De Biibel
ill het Afrikaans, 01 niet? Daarmee zal het Genootskap herleren of naar hett graf gaan. pe toekomst onzer gehele beweging hangt grotendeels daarvan af. Ik hoop de leden zullen allen tegenwoordig
zijn, door het gebed voorbel'leid. Hoewel ik van het
Genootskap niet reel hen verwacht, dat zonder gewetensbezwaar een schuld van honderden ponden op
de schouders van cen paar leden geworpen heeft.
~1:aar het Genootskap bestaat nag, en moet als zodanig gekend worden. En de Heere 16eft nog die zolang geholpen heeft, en verder helpen zal."
Mnr. Hoogenhout, wat nie ap die vergadering teenwoordig Iron woos nie, skrijwe aan di,e broeders, dat
die taak groat en gewigtig is. Hij is daar ewewel
voor. Maar m~g die lede bes1uit J dat dit nie die tijd
is nie, dan versoek hij hul goed te ondersoek of dit g'n
hindernis van Satan is nie;' "hij tog weet goed hoeveel afbreuk an sijn rijk sal gedaan worde deur an
ons bevolking Gods W oord in hulle eige taal in hande
te gewe...
Die onverstaanbaarheid van ons Statebijbel in Hoog Holil.ands ver 'n groat gedeelte van
Afrikaanders het mij meer dan eens met droefheid
veTvul." Hij wijs verder op die duisende kleurlinge,
wat nie die Bijbel kan vterstaan nise.
Die vergaderiJng besluit toen "in beginsel, dat dit
tijd is om die Bijbel in Afrikaans te vertaal." Let
weI, i11 beginsel, en ook nie om uit te gee me, maar
om te vertaal. Die besluit werd waarlik nie oorhaastig
geneem nie, en werd bowedien nog versigtig uitgedruk.
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Die besware werd toen opgebrag en weerleg n.l.:
" I) dat die taal nag nie rijp genoeg daarvoor is riie;
2) dat ons nog daarsonder kan klaar kom, omdat die
kmderbijbel en pl'letlikante aan die behoefte voldoen,
en die weg om salig te warde duidelik genoeg is, en
3) dat ons die geldel'ike middels nie het nie, omdat
dIe tekort nog op ons druk."
Wat die uitvoering van die vertaling aangaat, werd
o.m. beslote om naar die "Bron en Oorsprong terug te
gaan'·. Die "Patriot" van 6 Sept., 1878, wat 'n lang
artikel oor die saak het, se daarvall: "Die Afrikaanse vertaling moet nie uit Rollans maar uit Grieks en
II f1breeltws gemaak worde. N ou dis seker 'n goeie besluit, want die Apostels het nie in Hollands maar in
Crieks geskrijwe. En als jij wil weet wat 'n man
eienlik meen, dan moet jij hom in sijn eie taal hoor.
l\Iaak jij 'n V'ertaling van 'n vertaling, dan gaat jij
al verdei' van die oorsprong, en eers is elit melk en
water, maar naderhand is dit water en melk."
SES ]AAR STILTE.

Na hierdie roering was daar weer 6 jaar stilte.
Ds. L. ]. du Plessis van Rustenburg het weI dadelik
teen die besluit geskrijwe; andere weer het hul ten
gunste daarvan uitgespro~e en ook geldelike ondersteuning toegeseg. Maar dit was dan OQk al. Eers
in 1 884 het die voormanne weer tot besef van hul
rooping ontwaak. Hul het gaan voel, dat d~e hoo/doel
van die Genootskap uit die oog Vlerloor werd. Vroeere
bijsake, soos "Patriot", "Afrikaner Bond" e.a. was
nOll hoofsaak geword.
Vandaar dat,-net soos tien jaar gelede, weer 1 2
manne bijmekaar kom om die saak opnuw aan· te pak.
Aan die end van die vergaderings aan die Paar1 gehou
op 14 en 26 Jan. ,en 23 Febr., besluit hul: I) am
dadelik te begin met voorbereid.ende stappe, 2) om 'n
werkende komitee te kies vir die saak en 3) am deur
die komitee 'n Ope Brief onder belangstellende te
versprei.
In die Ope Brief werd uitvoerig plan en redene
van vertaling uiteengesit. Onder die plan werd als
middels om die saak te bekostig genoem: aandele
van £5 elk en verder vrijwillige bijdrae. Ais redene
werd o.m. opgegee: I) Gods Woord is 'n 'lJolhsboek;
2) dit was oorspronkelik grotendeels in die gewone
fJolkstaal geSlkrijwe; 3) Gods volk is mees onder die
eenvoudige en minder lbedeelde ; 4) die Evangelie moet
in alle tale verkondig word; 5) die H. Gees het op
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Pinkster d1e geboortetale van die mense gebruik, wat
teenwoordig was; 6) elke volk, wat die Bijbel in sijn
taal gekriJ het, werd daardeur geesteHk opgewek en
sedelik veredelJd; 7) duisende bruin-mense in ons land
verstaan g'n ander taal dan Afrikaans nie, ens.
Dis maar 7 van die I 5 punte, maar ons sien daar:uit, dat die manne 'n wapenhuis had, wat goed gevuld was. Dis die argumente, wat nog vandaag gebruik word.
Na publikasie van die Ope Brief werd van tijd tot
tijd verslag gedaan van die toegesegde ondersteuning.
Alles te same was daar in bijdrae ontvang £ 57 15 6;
verder toesegginge en andele totlin bedrag van £669 2.
Eell persoon was selfs bereid £ I 000 voor te skiet om
die saak te bevorder.
VERDERE VOORTGANG_

Sept. I 885 het {die ·Genootskap weer vergadering
gehou. Aan Ds. Du Toit, toen nog Supt. van Onderwijs in Transvaal, werd die vertaling opgedra, met toesegging van 'n hulp alis dit nodig is, terwijl sijn vertaling deur 'n kommissie en deur die professore van
St'el1lenbosch moes nag·esien word. Die Genootskap verklaar sig ten gunst,e van Paarl of Daljosaphat als
die plek waar die vertalillg moes gemaak word. Die
volgende punte moes Ds. Du Toit volgens besluit
in aanmerking neem.
I I

"I.-Wat di tekskritiek betref, geheeJ, en wat vertaling ujt
eli O. Tale an~aat, hoofsakelik di nuwe Engelse vertaling te volge
2.-0rigens wat vertaling uit Engels angaat, soveul molik
onse State-vertaling te vol~e.
3.-Tog by vertalin2' deur2'aa ns di oorspron kelike tale te
raadpleeg, en soveul molik an di oorspronkelike segswyse (uitdrukkings, idiomata) te hou.
4.-Noukeurig ae; te ge om diselfde woorde deurgaans in
Afrikaans- te hOll vir di oorspronkelike woorde waarvoor d't
eenmaal gebruik is.
S.-DilEi'enaam van di Heere, ]ehova of jahv!, deurgaans.
as sodanig onvertaald te behou.
6.:-Wat verdeling in hoofstukke en verse angaat, di gf"bruik
van di EngeJse vertaling te volg, mar in di teks met 'n lange
rus of ander duidelike teken an te toon waar di verdeling tussen
di verse val.
. 7.-1n 'n uitvoerige voorrede, van I tot 2 yelle druks, duidelik di wenselikheid en eigenaardigheid van di Afr. vertaline: an.
te toon.
8.-Wat spelling angaat, di an~enome re'el te volg: "Skryf
soos jy praat"; mar met di vollende uitsonderings :a). U in p]aas van J1 en Jou, en Hem in plaas van Hom,
waar van di Heere gesproke word;
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b). Soon in plaas van Seu/l, waar van di He~rlt ]ezus as
Soon van God sprake is.
g.-Dit is an di benoemde vertalers gelaat om di hulp el.
samewerking van andere persone te vraag in di vertaling, mar
dan moet bulle dit weer o'ergaan, sodat hulle dit vir eie reke
ning neem.
lo.---Bo an di bladsye kom di korte inhoud, en so ~ek an di
hoof van elke paragraaf.
II.-Di vertalers het vryheid om kanttekens te maak, wat
di verta]irlg angaat, waarby bulle di kanttekens van di Engelse
vertalen na verkising kan Itebruik.
I2.-Di betekenis van di vernaamste ei'ename in di kanttekens an te g~."

Ds. J)u Toitl wat op die vergadering nie gewc."
het niel kon t081/' egte~ g'n gevolg aan die versoek g~
niel om redene wat straks vermeld sal word.
TEENSTAKD.

Die publikasies van d~e Genootskap aangaande Bijbelvertaling het intussen hier en daar tamelik skerpe
kritiek uitgelok. Om die teenstand te kenskets gee
ons eers 'n stuk van 'n theolog~ese student uit Stel1enbosch. 'Vat is die wereld tog verander I
Nouwel, hier is die bewuste stuk : "Vrienden, gij die er voor zijt dat Gods Woord in het
Afrikaans vertaald zaJ worden, hebt gij ooit al recht trnstig er
over nagedacht? Ziit gij al gaan 5tH zitten en hebt gij de zaak
diep en innerlik overdacht? Weet gij waartoe gij uw gaven, 'Vall
GDd ont'Va/lgen. bijdraagt? Waarlik. indien het u ernst is in
deze zaak, dan kunt gij niet. na 'Vurig gebed tot God om raad en
wijsheid, voar zulk een zaal~ uw gaven uitreiken. Laat ons de
zaak wat nader beschouwen. Slechts em'ge kotte ophelderinge1l
kunn~n J(egelJen worden daar ons beslek "iet toelaat dat wij in 'Vee,
biesonderheden sullen treden. Zo Gods Woord in het Afrikaans
vertaald wordt zal ontgetwijfeld, I. zijn Heilige Naam. met
1Hinachtblg. ja ijdelik gebruikt worden. Immers hoe kunt gij
Davids God aanroepen waar hij zegt: "Gij zijt de God mijner
sterkte. Zend uw licht en uw waarheid neder," enz. (om maar
een voorbeeld uit de vele duizenden te noemen) anders dan met
'lJernedering en minachtmg, namelik: Ii} is-zend jou, enz. Psalm
43 : 2. 3. Is het niet verschrikkelik? Ik denk gij voelt het.
Oordeelt voor uzelven. Zal iemand, een onderdaan b. v., de
moed bebben zo te ~aan en zijn koning met Jlj en jou toespreken 1 Men deinst terug en zegt: neen, dat is irnmers vermetelbeida En hoe durft gij het doen, de naam van God, de Komng
der Koningen en Heer der Heeren. op gelijke voet met de uwe
le stellen. Ja wat meer zegt, zelfs met die van de dronkaard en
de 'Vuile dezer wereld 1 Hebt gij dan mindc:r ontzag voor God
dan voor de medemens of zelfs voor de dronkaard? Raakt
tlij alzo de hoge eer des Vaders aan om die te vertrappen (want
daartoe komt het letterlik); denkt gij dan dat de des Zoons en
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Iles Heilizen Geestes hiervan bevrijd zullen blijven. Gans niet
immers deze drie zijn ien. 2. VeT'der vo]gt hieruit heel Latuurlik
dat het Woord f)an God in minachting en 'l.'erachtilZg moet gfraken,
want wordt de naam van God ijdelik gebruikt en alzo veracht,
waaruit toch de ganse Heilige Schrift. bestaat, hoe kan het
dan anders, het ¥oIgt van zeIf, of de Schrift moet veracht worden en dus in minachting geraken. Menige ongelovige en onverschillige, die nu reeds koud en onverschillig is tegenover Gods
Woord. zal alsdan openlik er me~ de spot drijven en zijn Schepper alzo in het aan~ezigt slaan, en wie ja wie zullen er voor
rekenschap moeten geven? Ik bid u denk een weini~ na en
antwoord zelf. 3. Het gevo]g zal zijn dat het Heilige Gods met
onreine kanden en besoedelde lippen aangeraakt sal worden. Hoe
k~n het anders, als de twee bovenstaande nummers waar zijn ; of
is Gods naam alsdan ~lechts eeD bistoriese, en zijn Woord niets
anders dan 'n profane geschiedenis uit de oude tijd, met andere
'Woorden ; Gods Woord is niets meer dan een Roman. Hoort,
God zegt hij laat zich niet bespotten. Past dus op wat gij doet,
en wees voorzichtig." (P. 9 Okt. '8;.)

Komiek is seker-als die .saak nie so ernstig was
nie-die taal'en aanmerkings van die "Tarka Heraut."
Dis uit dieselfde tijd. Ons gee dit letterlik met die
.aantekeninge van die "Patriot" daarbij :Ie Uit de Patriot vernemen wy dat er al reeds velen zyn die
ingeteekend hebbf'n om de Bybel te vertalen in de zoogenoemde
patriotsche taaI. Van aile de onbezonnen voorstellen die wy
aan de Afrikaansche Bond te danken hebben is dit nog de erg.-ste. Indien het niet maar een kunstgreep van de Patriots Kantoor is om de drukwerk dezer vertaling in handen te krygen
kunnen wy ons niet verbeelden waar zoo een gekken voornemen
haar oorsprong kon ~ehad hebbeD. Het Hollandsche vertaling
van de Bybel is een der schoonste die bestaat en hoe er menschen
kan zyn die deze op zyde wiI zetten voor eene vertaling in de
verspottely~e patriotsch kunnen wy niet verzinnen. De patriotten maken groote rurnoer over het gebruiken van het Holland,che taal in het parlement, in de Kerk en op Scholen, en hebben
een belachlyk vrees voor het overal innemende Engelsch. Maar
inderdaad zy kunnen het leesen en gebruiken van het Engelsche
taal niet beter bevorderen dan door het spreken en schryven in
het walg1yk patriotsche taal van jy, jou en h(Jm, en zy zullen
voorwaar de kroon op bun ellendig werk geplaatst hebben ",anneer zy ons geeerbiedigde Hollandsche Ib'bel verlaagd hebben
door bet over te zetten in bet verachtelyke patriotsche taa1."

Die "Patriot" teken dan hierop aan :Ie Uit syn
verspoUelik" Hollans kan di lesers genoegsaam
..ien watter 'n bevoegde (?) beoordeelaar di Ht!raut in di saak is.
Ons ag dit dan oek ni nodig om daar iets op te s@ ni. Slegs 'n
paar feite wens ons teeno'er syn lage insinuasi te stel :
I. Di Patriot het syn ontstaan te dank an di ide van
'n vertaling van di Bybel in di volkstaal, ni omgekeerd ni. Lank
I.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

'N ANDER KOERS.

"Voor daar 'II Patriot was, en no~ langer voor dat daar an 'n
Patriot-kantoor gedag is, werd reeds met di Brits en Buiteiandse
Bybelgenootskap o'er di saak ~ekorrespondeerd.
112. Toen di Uitvoerende Kommissi later meen dat genoegsame ondersteuning toe~eseg word om met di vertaling '0 an"Yang te maak, werd dadelik di Brits en Buitelandse Bybelge.nootskap en di Nederlandse Hybelko.npeni om tenders ,:tevraag
vir di druk- en bindwerk. Miskien was dit 'n fout dat di Kommissi ni oek di Tarka Herald om 'n tender gevraag bet ni. Wil
ons tydgenoot e~ter 'n tender instuur, dan sal ODS dit voor di
Kommissi breng. .
•• Dit is ons tell slotte regte angenaam ftat di Bybelvertaling
op sulke gronde (I) teengestaan word omdat dit I) di swakheid,
en 2) di gees van teenstand openbaar maak:' (P. 6 Nov. 'SS )
'N ANDER KOERS?

Uit 'n private brief \Tan Oom Loko aan Ds. Du
Toit blijk, dat die Werkende Kommissie vir die vertaling in Mei, I 886 weer 'n Vlergadering aan die Paar1
gehou het. Prof. (toen Ds.) J. Lion Cachet was daarbij teenwoordig. Hul het toen tot die gevolgtrekking
gekom, dat dit berer is om lIlie terug te gaan naar die
oorspronkelike teks nie, maar Qm die StateVlertaling te
volg. Omdat die punte nog saveel aktuele betekenis
het, gee ons h~er 'n stuk uit die brief. Oom Loko
.sk'rijf : "Omtrent di vertaling meen di Kommissie dat mar
di StateV1ertaling moet gevolg worde, selfs vir di
proef. Omtrent taalkundige kanttekens, andere lesings
ens., was dit 'n ope vraag of dit !l1i beter was om mar
net di Staterertaling te vertaal en te ge nL
Is di
antekenmgs en randskrif ni net berekend om vertrouwe
in di' sekerheid van eli teks te skok ni? Is di ander
lesings sa posetief se.k.er? K an in menig geva1 'n
ouwer handskrif ni verder af wees van d.i oorspronkelike as 'n nuwel'le ni ? Di vraag is vir mij, kan ODS
posetie/ seker wees dat di later ontdekte ouwere handskrifte wer~elik suiwerd.er lesings geef? Dan kom di
vraag:
Is in ODS StateVlertaling tekste in strijd met
di deurgaande leer en gees van di Skrif, wat sHe in
gevaar breng? Ons moet rekening hOll met di bestaande vooroordeel, wat ni s-emaklik te o'erwin is
ni. Lat ek jou kart 'n staaltji ge van eie ondervinding. Sekere Erasmus had bij ons 'n Bijbel gekog,
uitgege deur di Ned. B. Kompagnie; daarin kom soos
jij weet woordreranderinge voor. Di ou heer het dit
met sijn State Bijbel vergelijk en daar fout me gevonde. Hij skrijf mij toen daaro'er. Ek het hom so
.goed ek kan geantwoofd. Daarna ontmoet ons toen
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makaar op Richmond en kom same in een kar terug na
Vic varia West. Hi] begin toen daaro'er te praat.
Hii' 'had beswaar dat E/eziers inplaats van E/eze11,
staat. Ek het hom di verskil duidelik gemaak. Hij
had beswaar dat wiitlT//i! inplaas van dille of komijn
(ek IS nou nl se~er watter ni) gesteld is. ·Ek het hom
gevraag wat dille of komijn dan is? en geseg dat
di name van diere, vo'cls en plante onse'ker is. Kortom ek het hom geseg as huHe 'n valse Bijbel wil uitge
dan sal hulle juis oppas vir sulke veranderings wat in
di oogvallend is en tog an di gees van di,e Bijbel
niks verander nL H une sal dan juis perbeer am di
gees te verander, soos "al de van God ingegeven
Schrift" inplaas van "al de Schrift is van God ingegeven. " WeI hij was, nadat ons seker meer as 'n
paar uur besi,g was, blijkbaar o'ertuig en te'vrede.
Maar wat gebeur? . 'n Paar maande later breng hij
ons di Bijbel persent terug, hij 'wil so'n Bijbel ni in
sijll huis h~ en van sijn kinders lat l,ees nL Nou, hij
is 'een van ons vertroudste vrinde en e:k meen met
vrijmoedi!gheid t,e kan se ciat hij v,ertrouwe in ons het,
en lank ni een van ons mins ontwikkelde ondersteuners
is ni... Ek vr,ees dat ons in ons ijwer vir di suiwerheid van Gods Woord tog meer kwaad as goed daarme
sal doell. Di ,eintlike toetsteen sal di Stat,ebijbel wees.
V,eroordeel di ons dan is di {)nderneming 'n sekere mislukking"*... Tot sover O{)m Loko.
Inderdaad is die punt hier aangeroer nou nog
van die grootste betekenis.
YOOR DIE SYNODE.

Die Afrikaanse Bijbeh'ertaling was, net soos· die
"Patriot" voor die Kaapse Synode. In 1886 het Ds.
De Beer die punt op die agenda gebreng en 'n kommissie het bi] d~e behandeling aanbeveel. "dat zulke
vertaling noch wenselik noch noodzakelik is."
Ons gee eers die verslag van "Presbyter", wa
bij die diskussie teenwoordig was:" Nadat Ds. de Beer zijn blijdschap had te kennen ge~even
over die aanbeveling van de kommissie, wilde de Moderator de
zaak maar zo cito cito tot stemminp: brengell, toen Os. F. S. du
Toit opstond en in een verdediging trad van de Bijbelvtrtaling
in het Afrikaans.

* Besware van die aard werd later meermale geopper. So lees
ons in die" Stemmen des Tijd~" (1907 III bl. 8) 'n lang stuk van twee
broeders, wat daarteen opkom dat Hand. 8: 37 nie in dIe te'1.c:s ge
plaas is nie, maar in 'n noot.
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I, Zijn rede was oBe op het vuur.
Nu wilde elkeen spreken,
De eerste twee sprekers na hem (ouderling Steyn en Ds. Jooste)
'Ondersteunden hem op een krachtige wijze sP gaven hem de
verzekering dat hij in deze zaak niet aIleen stond in de Synode.
Zij hadden t"en voorstel: de vertaling weI aannemende. Nu
vol~den ouderlin~ Gie van Kaapstad en ouderling Bam van
o.Groenepunt, met bittere verontwaardiging vervuld over zulk een
grove heiligschenni~. Zo ook Dr. Kotze. Op hem volgde Ds.
SteytIer sterk ten gunste van bet Afrikaans, hoewel hij nog
enigzins huiverig sebijnt de vertaling in de Patriotstaal aan te
bevelen. Hij wees cr echter op, dat indien het volk nift Engels
tot 'Volkstaal neemt. dan moet Afrikaans zulks worden en de
Bijbel er in vertaald wordtm. Verder wees hij op de eigenaar-dige geschiktheid van die taal voor zulk een doel, daar zij ver·
staan wordt van de Kaap tot aan de Zambesie.
,I De uitslag der stemming was dat voor de vertaling in bet
Afrikaans stemden Us. F. du Toit, Ds. Jooste en oudel'lingen
P van den Heever (Venterstad), Steyn (Kimberley) en Badenhorst (Hopetown), terwijl Oi. Steytler en Maeder meestemden
-omdat zij onder Afrikaans verstaan de taal van de Killderbijbel.
Op die uitzonderingen na was de hele vergadering tegen die
'Vertaling." (P. 290kt. '86).

Dan moet ons nog gee die toespraak van Ds. F .
du Toit, wat van die begin af 'n voorstander van
die saak was :
"Ds. Du Toit (NLeuw \;Bethesda) \zeide dat Hollands
de· taal van Holland en Kaaps de taal van Zuid Afrika
was, en .dat men hier in de Kolonie moest kiezen tussen Kaaps of Engels. Het Hollands tot taal van
Zuid Afrika t,e maken, dat achtte hij onmogelik. Hij
zag niet in waarom men het, met een overledcn leraar,
een ontheiliging van de kansel zou noemen om Afrikaans aldaar te laten spreken. De redakteur van de
Z"id A/rikaa,z had zelf erkend dat de Afrikaanse taal
grate schoonheden had. Het Afrikaanse yolk kende
geen Hollands en verstorid de Hollandse Bijbel niet,
en het was :lieer nodig 10m een editie van de Bijbel in
eenvoudiger taal te hebben, want zij die meenden Gods
,Voord in het Hollands te verstaan vergisten zich hierin. Ais het Kaaps Hollands een taal was niet geschikt
om het W oord Gods in te vertalen, dan kon men ditzclfde evenzeer van Engels en Hollands enige ('cuwen
geleden zeggen. Het Brits en Buitenlands Bijbelgenootschap was g"Jereed geweest om de Bijbel in het
Kaaps Hollands te laten vertalen, maar dit was niet
geschied omdat men bet in Zuid Afrika ontrade!n had,
en dit lag V'ooral aan Hollandse zendelingen ,ilbier "die
aan hun eigen taal gehecht waren. l\Ien zeide dat de
predikanten tegen een Bijbcl in het Kaaps Hollands
waren omdat zij bang waren dat men hun verkeerde

.s.
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uitleggingen zou doorgronden. Hij geloofde dat men
geen recht had om Gods Woord te onthouden aan duizenden mensen die de Bijbel slechts in Kaaps Hollands konden iez,en. Zielen leden hier schade bij,.
want die vrome lieden verstonden de Bijbel tans verkeerd. Vele brave mensen in de Kolonie zouden gaarne voor zulk een vertaling geld willen geven. In de
Namakwataal was de Bijbel vertaald toen sommigen
beweerden dat al de Namakwas dood zouden zijn eer
de vertaHng klaar was; en waarom lOu men hem niet
in het Afrikaans ycrtalen ?"
(P. 12 Nov. '86.)
DIE TRANSVAALSE GOUD.

Die brief van Oom Loko, bowe aangehaal, maak
van vreselike slegte tije melding. Daar was g'n geld
te wagtie vir die onderneming nie. Vandaar dat Ds..
Du Toit naar ander middels uitgesien het.
.
Van die punt het ons reeds elders melding gemaak,.
maar ons kom ..claar nou enigsins uitvoerig op ~erug,.
omdat in die hier-volgende mededelings van Ds. Du
Toit enige [luwe gesigspunte geopen word.
Veral
die punt aangaande die gleloft.e is van belang. Ds.
Du Toit, het daar nie van gerep in die aanteken.ings nie, wat hij die skrijwer hiervan laat maak
het.
Die aanhalings is uit sijn boekie': "Die Bijbel
in Afrik~ans" : II Toen reeds in 1886 di Transvaalse Goudvelde opgang begin te maak sprak ek hier met enige vrinde en deel as myn ge
voele me: "dat onder'n wys bestuur di Goudvelde deur di
Voorsienigheid bereken lyk om Suid Afrika te vereniJ.t met 'n
~oue keten; mar daartoe was dit nodig dat Koloni, Vrystaat en
Natal oek inkom en deel neem in di Goudmyne, anders sou
vreemdelinge ni alleen weggaan met di skatte van ons land ni.
mar huJle sou oek naderhaud Transvaal o'erstroom. As heel
Suid Afrika egter verenig is in belange op eli Goudvelde, dan
was di grondslag vir di toekomstige Verenigde State van Suid
Afrika geleg en ons was sterk genoeg teen di stroom van vreemdelinge."
II Di gedagte vind byval en ek spreek met 'n paar vertroude
vrinde af om in di gees werksaam te weet. Ek sou intussen an
di vrincte in di Koloni, by name an di Paarl, skrywe om daar
'n SYlldikaat te vorm en eerrof twe persone af te stuur met wat
kapitaal, terwyl 'n vertroude vrind bier sou sien '0 goeie eiendom vir bulle te vers~ker voor di vreerndelinge met alles heengaat. Terwyl myn brief op weg was kryg ek reeds 'n brief van
myn broer D. F. du Toit, dat sodanige Syndikaat gevorm was
dat by afkorn en dat ek intussen na iets moes uitsien ...
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II So is ek ongesog in di
goudsake ingekom; en soos dit
gaat, ongemerk verder daarin geraak. Sommi~e broeders en
vrinde het my van verskillende kante gevraag of dit ni in stryd
was met myn roeping ni. Myn antwoord was en is nog : di gedagte dat 'n predikant 'n aparte kJas in di samenlewe is, wat
met di gewone besi~heid van di Maatskappy sig ni mag inlaat
ni, is oudtestamenties en Rooms, WE-nt onder di Oue Testament
en by di Roomse staan di priesters teeno'er di leke. Mar vollens
di Nuwe Testament is aile gristene priesters en het di ~risten
leeraar in di Maatskappy gen ander standpunt as di gewone
gristen ni. Daarom was onse Here Jesus 'n timmerman en
Paulus 'n tentemaker. (Verg. Mat. 23: 8.)
" Tog was dit my 'n saak van ernstig selfondersoek om te
weet waar ek moes eindig.. En hier is nou di tyd en plaas om
me te deel wat myn innerlikste sielservaring was. Met di roeping van di Genootskap voor my het ek 'n gelClfte vir God gedaan: as di Here my segen binne 'n sekere tyd en tot '11 sekere bedrag, dat ek net genoegsaam daaruit my" huiszesin kon 'fJersorge,
dall sou ek 'lJer alle betrekkings beda11k, en my wy all di B)'bel'IJertalillg.
II Toen di tyd gekom was, hou ek rekenskap van my" rentrneesterskap en bevind dat di Here my net dubbel soveul gege
had as di bedrag deur my gcstel. Daarop het ek toen bedank
as Superintendent, en sedert was myn ernstige strewe om my te
011t51aan van aIle bande so gou as ek redelikerwyse, sonder an
angegane verbintenisse ontrou te wees, dit kon. doen, ten einde
my, vollens gelofte, an di Bybelvertaling te wy. Myn verlange
was om dadelik uit aUes uit te staDe Mar onder nadenk en selfondersoek en in beraad met vrinde en broeders is dit my geblyk,
dat ek dan sou ontrou wees: sowel teeno'er myn huisgesin wat
ek in di eerste plaas moet versorge as teeno'er andtre wat in
vertrouwe op my hulle geld in verskmende ondernemings waarin
ek meging, gesteek het. Want wat mv ten deet geworde is, was
byna uitsluitelik andde in Syndikate en Maatskappye, wat gedeeltclik of geheel hulle waarde kon verJies as sulke onderne
mings ni tot 'n goeie einde gebrin~ werd oi. Daarteen moes ek
sover my betref, waak oek in trou teeno'er andere. Myn ernstig strewe was egter sedert di tyd, om my an di een ka nt ~eleide
lik los te maak van al di bande ell nadat ek tyd en kraJt had an
di ander kant 'n begin te maak met di werk, soos uH di Proewe t
wat di leser hier kryg, blyk."

Ds. Du Toit gee dan twee planne van Bijbeivertaling: I) die Bijtbel van vooraf letterlik vertaal,
of 2) 'n bewerking in historiese samehang, soos die
Handboek van Barth. Dit was in 1889. Toen werd
dus met die lang besproke werk begonne.
Dan volg daar 26 bIss., waarin die twee maniere
van vertaling word voorgele. Laat ons hier nog bijvoeg, dat Ds. Du Toit volhard het bij die oorspronl$:elike besluit van die Genootskap, n.l. om uit die grondteks te y.ertaal. Meteen het hij van die nuwe Engelse
oorsetting vanself baing gebruik gemaak.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services

296 BIJBELVERTALING EN BIJEELVERKLARING.
Sover was die saak in 1889 gevorder. In 1390
het Ds. Du Toit ewewel al sijn besittings verloor, het
als 'n arm man naar die Paarr teruggekeer, sig daar
weer verbind aan die fdrukkerij ~n het toen llie vertaling,
onder ander werk deur, weer aangevat.
MANIER VAN \VERK.

Van die manier van werk gee Ds. Du Toit in
Genesis die volgende beskrijwing : " ABe Donderdag aande kom 'n kring van broeders by makaar. Dit word geopen en gesluit met gebed. Daarna sit ons
om 'n ronde tafel. elkeen met syn bybel. Een of 2 het altyd di
Bybel in di oorspronkelike taal, di andere bet elkcen 'n aparte
vertaling, soos di Hollanse Statevertaling, di egte Engelse vertaling, di Luterse vertaling, di nuwe Hollanse en di nuwe
Engelse vertaling, verder di vertalings van Van der Palm,
Lange, ens,
II Van Genesis 21 vs. 22 af bet ons in 'n hoek al
aande an~eteken wi teenwoordig was en watter afdeling behandel is.
Daarvandaan af het dit ons 18 aande geneem om Genesis klaar
te maak. Ons getal was van 5 tot 17 per aand, daarondpr 2
predikante, I sendeling, 3 onderwysers, I dokter, I Jood, ens.
Di maniir van werk ver Genesis was s6: Os. S. J. du TOlt
vertaal vooruit. .As OilS samekom dan lees hy voor letterlik bo
dit in Hebreeus staan. Waar belangrike of twyfeJagtige woore
de is, word dit opgeslaan en al di betekenisse sekuur nagegaan
in di beste woordeboeke. Uan ge hy ons boe by dit in Afrikaans uitgedruk het. Di vertaling word nan noukeurig vergelyk met di Hebreeus en met di verskillf"nde andere vertalings,
en waar dit dan deur ahoal same, onder di leiding van di Heilige Gees, nodig bevind word, daar word veranderings gemaak,
en besluit waar en hoe antekenings mOE't gemaak worde. Daarna werk Ds. S. ]. du Toit dit dan weer o'er.
II Nou is ons besig met Matteus er. op
enigsins n andere
maniir. Om ni teveul invJoed op di andere broeders uit te oefen
ni, maak Ds. du Toit nou ni meer vooruit 'n geskrywe vertalin~
ni. Ons vergelyk eenvoudig di oorspronkelike teks met al di
beste vertalings, oek wei met raadpleging van woordeboeke en
verklarings waar dit nCldig is. Ons perbeer eers ~oed om di
mening van di Heilige Gees te verstaan en dan besluit ons hoe
om dit di beste in ons taal uit te druk. Ds. du Toit neem dan
daarby antekeninge en werk dit dan daarna uit.
,. Ons ge di maniir van bewerking so noukeurig op, dat ons
brot'ders buiteaf kan siin, dat ons ni ligv~rdig te werk gaan ni.
Ons is ahyd llly as hiir vrinde van onder kom en hulle kan en
wit dit bywoon. Verskeie bet dit al bygewoon en di was altyd
reg verbJyd en dankbaar daarvoor, en bet onse liwe Vader in
di hemele di ere en lof gege ver wat buJle gesiin en gehoor bet.
Ons boop dat sulke en antJere broeders ni sal vergeet om te
bidde ver ons, en veral in di werk ni. Laat bulle veral Donderdags aande ver ons same met di werk an di Here opdra.
II

t
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DIE VERTAALDE BOEKE.

Vrug van die arbeid is, dat sewe Bijbelboeke vertaal werd. Als ons oog so op die afgedane werk rus,
dan kom oor ons 'n gevoel van weemoed, maar lOok
van dank.
Ds. Du Toit het, onder gewijsigde en beswarende
omstandighede, sijn gelofte gehou. Te midde van
-oorstelpende werksaamhede het hij oomblikkies uit.gewoeker, waarin hij, met taaie volharding, gewerk
het aan sijn lievelingstaak. Die skrijwer hiervan het
dikwels sijn vader bij die werk gadegeslaan en homc;elf
di,e vraag gedaan: waar krij tog Ds. Du Toit die
moed en Ius vandaan om aan te hou ?
Dankbaar is ons vir die werk, want daalideur werd
-een van die fondamentstene van ons volksgebouw ncer.ge1eg. Ons moet net voortgaan.
Hier volg nou 'n korte opsomming en beskrijwing
van die vertaalde en uitgegewe stukke.
Geltesis (I 893) is 'n boek van 1 36 bis. Aan die
teks-kant staan taalkundige- en tussenin verklarende
aantekeninge. Sommige van die laaste het tot bladsije
uitgedij, soos bijv. die aantckening op die woord
"'eeuwig. "
Matteus (1895) is 'n boek van 119 bIs. Sommige aantekeninge is biesonder uitvoerig, soos die op
die woord "demone", die bij Mat. 16 en veral (soos
van Ds. Du Toit te wagte was) die bij Mat. 24, die
profetiese rede van Jesus. Ook die lij'clcnsgeskicdenis
word goed verklaar.
Openbaring (1898) is 'n boekie geword van 88
bIs. Inderdaad gee Ds. Du Toit hier 'n korte verklaring van die ganse boek. Die wat met sijn profesiebeskouwing wil kennis maak, moet eers hierdie b:Jckie
lees, voordat hul begin met die grater wcrk, waaroor
-ons later sal spreek.
Psalme (19°7) is 'n kort-dik boekie van 293 bis.
Die verklaring volg telkens na eike Psalm en is tamelik uitvoerig. Feitelik gee Ds. Du Toit hier 'n kommelltaar op die hele boek.
I:looglied werd opgenome in die "Stemmen des
Tijds'· van 1905. Van hierdie Bijbelboek had Ds.
Du Toit hierdie opvatting. Hij se in die inleiding:
"Di regte verklaring fan Hooglied is ongctwijfel nog
ni geskri]we nL.. Di sinnebeeldige sowcl as di letterlike ferklaring foldoen ons ni volkome ni, en ons meen
dat 'n sillJlebeeldig-pToletiese ferklaring alleen di ware
sin en betekenis van die Hooglied sowel as fan di
Openbaring ten foUe in di lig kan stel. M.a.w.: di
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Hooglied stel ons di liefdesgemeenskap tussen di heIn else Salamo (Gristus) en sijn Bruidgemeente ni soseer
foor in sijn ganse geskiedenis en ontwikkelingsgang ni
as weI in sijn ijnd-ontwikkeling en foltooiing in di
"Bruilof des Lams.""
Bij die sillnebeeldige verklaring voig Ds. Du Toit
vir Hengstenberg, maar telkenJS gee hij ook sijn opvatting. ] ammer dat di,e aantekeninge nie uitvoeriger
is n~e.
IIafulelinge. Di,e vertaliing hiervan is afgedruk
in di,e "Stemmen des Tijds" van 1908. In die inleiding wor9- o.m. gese: "In ons fertaling foig ons
di oudst,e handskrifte, wat nog ni Ibekend was toen ons
algemeen aangenome teks fasgestel is. waarnaar ons
Statefertaling gemaak is." Verklarende aantekeninge
VP 19 ook hier die teks op die voet.
A1 orkus. Hierdie Evangelie is die laaste wat in
druk verskijn het en weI in die "Stemmen des Tijds"
van 1908. Belangrijk is wat die voorrede aankondig:
"~Iet di fertaal en uitge fan IVlarkus Efangeli begin
ons nou di boeke fan di Nuwe Testament in geregelde
folgorde te neem. o.ns het eers enig'e fan die firnaamste Bijbelboeke bewerk en uitgege, as wegberijding fer 'n Iatere uitgaaf fan di hel,e N. T. en later
oek fan di O. T. ... Nou hoop ons verder gereeld
boek fer boek te neem tot di N. T. klaar is ... Elke Sondag aand wij ons an di Bijbelverta1ing en begin ons
met 'n gebed: dat di Here ons deur sijn Gees mag
gelij en bestuur in di fertaling en tegelijk oek di
hart fan ons folk mag voorberij en nijg om sijn \tVoord
in ons taal met freugde en dankbaarhij'd te ontvang.
En ons versoek almal wat belang stel in di werk met
ons same te stem in di boede, feral Sondags aande as
ons daarme besig is."
Die voomeme van Ds. Du Toit, om tot 'n gereelde
uitgaw:e van Bijbelboeke te kom, is nie wer~elikheid
geword nie. Eindelik is nog oorgeset 'n deel van die
Lukas-Evangelie, wat nog in handskrif aanwesig is.
BI]BELVERKLARING.
Ons glo nie dat daar in Suid-Afrika 'n godgeIeerde of predikant is, wat soveel ais Ds. Du Toit
gedaan het om die Bijbel nie alleen vir sijn yolk te
f ertoal nie maar oak te verklaor.
In ruime sin genome was Ds. Du Toit se preke
veral die latere) stukke Skrifverklaring. Ons hoef
hier net in herinnering te breng die preekreekse:
"Bouwen voor de Eeuwigheid," "De Ark in Balling-
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schap", e.a., en lOok die preke oor die Predestinasie,
oor die Bedeling van die H. Gees en sovee! meer. Van
rnotto-preke had Ds. Du Toit 'n afkeer. Ilij wou
ook tref en trek, maar alleen deur die skatte vall die
Skri/ te ope/z. Dit is hom dan ook in biesondere mate
geluk.
Verder kan ons in hierdie verband noem die vele
Skrifstudies en Skrifverhandelinge, wat in die "Getuige" en "Stemmen des Tijds" Vlerskijn het. Denk
maar net aan die "Symboliese Getallen der Schrift",
aan die "Man Gods uit Juda", aan die "Zaadkorrels
uit het levend Woord" en, om nie meer te noem nie.
aan die "Bijbel in het Dageliks Leven".
Bij di,e SkrifVlerklarings behoor oak "Nehemia".
Die boekie gee 'n deurlopende praktiese kommentaar
op die hele hoek.
Verder besit ons van sijn hand 'n verklaring van
Galaten, Jakobus, Jesaja en Jeremia.
Die verklaring van Galaten werd opgenome in die
"Getuige" van 1 898. Die ander "het <>ok afsonderlik
verskijn.
Die van Jakobus werd begonne in 1901. Hier
bi] werd veral Stier, Ds. Du Toit se model-verklaarder,
gebruik. Die "Getuige" (XXIII bI. 261) s~: "Stier,
de diepzinnigste van aile Schriftverklaarders, heeft \ ele
wetenschappelike ko,mmentaren geschreven, maar ook
enige praktiese Schriftverklaringen, zoals over de brief
van Judas (vroeger door ons behandeld), van J akobus
en aan de Hebreen, en hoewel reeds een halve eeuw
geleden geschreven, munten zijn Schriftbeschouwingell
nog heden uit in grondigheid, g'e~onde leer en praktiese ernst."
Die profeet J esaja werd verklaar in die "Getuige,r
van I 899 en volgende jare. Die verklaring is verdienstelik om sijn nouwkeurige en duidelike vertaling,
wat al 'n groot hulp' is om hierdie Bijbelboek te verstaall. Die stukke is afgedruk in 'n aparte boek,
groat 121 bis.
IVleer prakties en grotendeels gelijktijdig met Jesaja ~erd bewerk die boek van Jeremia, onder die titel:
"Gedachten des Vredes te midden van Oorlog."
Die
grote Boer-Britse oorlog het Ds. Du Toit- genoodsaak
sig groteliks in sijn studeerkamer terug te trek. Daar
het hij sig dan onledig gehoUoook met Skrifverklaring,
waarop die gebeurtenisse van die dag sterk ingewerk
het.
DAGBOEKE.

Op 'n komplete uitlegging van die Skrif het Ds.
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