
HOOFSTUK XII. 

TRANSVAAL-PERI ODE. 

Omtrent hierdie tijd het Ds. Du Toit die onder
staande aantekenings laat maak : -

,,Die Tralllsvaalse regering was volkomc eens met 
die grondslae wat ik necrgeleg het vir 'n nuwe onder
wijssisteem. Ook di<e volksraad. Die kee1kwaal waar
aan ik gelij het en die g1ewig van diie roeping het mij 
laat hesluit om di•e superintendcntskap ,aan te neern. 

,,Een van die voorwaardes mijnersijds was, dat 
ik mijn status als predikant sou behou en vrijheid sou 
he om ig1enademidde1e t1e bedi·en, waar ik gernepe werd. 
T oen ik die voorstd do·en in di>e uitvber1ende raad, se 
die oue christenstaats'man Kruger: "als jij jou amb wi1 
weggoi, dan wil ek jou nie he nie." 

,,Mijn ·eervol onts1ag werd geg3e onder die voor
waarde, dat ik ontslag neem alls. predikant van die. 
Noorder Paarl Gemeente, maar nie als predikant van 
die Ned. Ger. Kerk nie. Bij m.ijn ambsaanv.aarding 
het ik daarvan kennis gegee aan die drie HoU:andse 
Kerke. Di·e 'Ned. ·Ger. Kerk het besluit mijn status 
te erken en het mij toegelaat te pre1ek en ,die sakramen
te bedi.en, waar gievraagd. Die Herv. Kerk het mi} 
wel toegestaan om te preek maar nie om sakramente 
te bedien ni·e, daar ik g'n pr1edikant van hul was 
nie. 

,,Bi] mijn ambsuitoefening was daar._groot heswaar 
deur omstandighede van land en reg·ering, hoewel! ik 
die kragtige bijs_ta:nd van .President en r~g,ering had. 
Opstelling en reglement·ering van 'n nuwe wet, die na
gaan van kwartaalstate, waarin met ieder leerling moes 
rekening gehou word, die organisasie 1en inspel<sie van • 
skole, die verkrijging van bekwame onderwijsers, die 
verskaffing van rnodige leerboeke 1en s~ool'behoeft.es moes 
ik alles persoonlik behartig, in die begin selfs sonder· 
'n sekr·etaris en altijd sonder 'n enkeLe inspekteur. 
Later het die regering mnr. H. Stiemens gegee, oudste 
ambtenaar van die republiek. Omtrient 8 jaar moes ik 
skoLe inspekteer deur die ]e'Illgte en breedte van die, 
land, sonlder trein, sorider een .enkele brug en met onrij
bar·e paaie; 'dan nog d1e kantoorwerk; mijn aanwesig-
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heid in die volksraad solang die sit, en heelwat staats
werk. Tot di·e koms van Dr. L·eyds was ik d~e ver
trouwde raadgewer van Pres. Kruger. 

,,Die enigste punt van verskil tussen die Kruger
reg·ering en mij was diie konsessie-politiek. Daarteen 
het mnr. Celliers (·ed. van die "Volkstem") en ik hard 
gestrij. Naar mijn bcskouwing het die Trans,·aalse 
regering daarmee ):ml eersgeboortereg vir 'n skotel 
linse vierkoop. Bowedien het dit aanlieiding gegee tot 
korrupsie, soos o-ek spoedig geblijk het. Al·s skoolop
siener het Pres. Krug.er m1j nooit gehinder nie, maar 
mij die mees molike steun gegee. 

,,Die westelike grenskwessie was nog hangende 
(Stellaland en Gosen) en dit het moelikheid gegec in 
verband met die afbakening van die westelike grens. 
Gnl. Joubert was spesiaJ:e kommissaris van Transvaal 
en Rhodes van die Hoe Kommissaris. Hul het mekaar 
ontmoet bij Mafeking, waar die vrijwilligers van Mo
shette onder Gey van Pittius nog altijd aan di·e veg 
was teen Engeland se beskermeling Montsoia. Rhodes 
wou he gnl. Joubert nwet hu1 stop, en op gnl. Joubert 
se weigering gaan hij terug. Daarmee het onderhan
delinge afg.ebreek. Die Hoe Kommissaris stuur 'n eks
pedisie uit onder Kol. Warren. Intussen was daar ook 
onluste in Sululand, waar ook Transvaalse burgers ah 
vrijwilligers deelneem aan gevegte van kapiteins onder 
mekaar, onder aanvoering van Lukas Meyer. 

"Gnl. Joubert werd teruggeroepe e·n ik naar die 
westergrens als spesialie kommissaris gestuur, met in
struksie om dadelik onder beskerming van di·e Trans
vaalse vlag 'n end te maak aan di.e v•egterij tussen die 
vrijwil1igers en Montsoia, sodat albei partije hul: stil 
moes gedra totdat die kwessie ger·eel was. 

"Die hijsing van die Transv. vlag op Rooigrond 
deur mij als spesia1e kommissaris was dus g'n annek
sasie van x-rondgiebied nie, maar ·enkel om beide partije 
onder beskerming van die vlag te plaas. 

,,So is dan ook die sending van Warren op nili:s 
• uitgeloop nie en sake werd met Engeland geski'k, 

sodat Transvaal wd nie al die gronde gekrij het nie,. 
waarop hul aanspraak gemaak het, maar tog 'n groot 
deel. Daarmee is die saak ge-eindig. 

,. Toen die Rands·e •goudvielde opgang maak, is 
in die Paarl 'n syndikaat gevorm, wat twee afgevaar
digdes naar Trans¥aal stuur en wel< direk naar mij om 
mij 'n gratis aandeel aan t:e b~ed, met reg om ook be
tafllde aam.delle te neem mits ik hul help om goeie 
eiendomme te krij. Die plase op die Rand was toen 
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almal in hande van Engelse spekulateurs, net een 
helhe van Langlaagte was nog in hande van ou mnr. 
Omthuizen, wat met g'n mens wou onderhandel nie. 
Maar hij het mij met gesante van die syndikaat afge
haal ,en bij Pres. Kru.;er geb_e.1g en in :.ijn teenwoor
digheid het o~s die plaa3 van horn gekrij vir £,8,ooo, 
wat in klinkende munt moes betaal word. Die Paarl
syndikaat het toen I) die Paarl-Pretoria en 2) die 
Larg:aa.;te Estate d.rnrop gefiuat, waardeur d:e aan
de_e van d1e syndikaat, wac oor .;pronke_ik £I oo was, 
verkoop is vir £J,500. Dit het mij onwiHe~eurig 
in 1re~a3ie gebreng met die maatskappijle, waarvan ik 
direbeur wa,,, lJaar destijds verskillende ambtenare 
dir,ekteure van goudmaatskappije was, het die volks
raad 'n bes:uit g,eneem om dit te be~et. Daarop het 
sommig,e ambt,enare vir hul betre'.<:king als direkteure 
bedank, maar ik het die betrekking ais skoolopsiener 
neergeleg, sowel als direkteur van goudmaatskappijte, 
met die dod om naar die K.K. terug te gaan en miJ 
t'e wij aan die drukpers maar veral aaa die Afrikaans,e 
Taa;beweging en Bijbelve;ta'.ing. Om mij van alles 
lios t,e maak het ik al mij n besittinge geleg in 'n 
onbeperkre maatskappij van 7 aandeelhouers en het 
eers 'n reis gaan doen naar Europa. Mijn be;ittinge, 
wat ge1,eg werd in "De Eendracht", werd deur mede-
1ede gewaardcer op 'n waarde van oor die £I 40,000. 
Gedmende mij,n afwesigheid in Europa het allies ver
Lore gegaan en toen ik t,erugkom was daar niks nie. 
D~e "Eendracht'' moes in likwidatie gaan. Die li
kwidat,eurs het toen egter besluit om mij mijn per
s1oonlike besittinge te laat behou met vrijheid om 
op m:j'n ,cie naam te blij handel drijwe (hul wou 
mij ni1c bankrnet maak nie.) Om allie latere ver
wij,te t,e voorkom het ik e6t,er geen draa:i geneem nie 
en tot die huisraad en boeke laat verkoop. 

"Toen ik op punt staan naar Europa t,e gaan en 
feit,c~ik reeds van Pr1e~mia het vertrek met mijn familie 
tierwij'l ons ·uitg,espan was lbij die eerste uitspanning 
du ~kant Prc~oria, stuur Pr,es. Kruger 'n ekspre3 agter
na om mij t,cru5 te roep naar Pretoria. Hij bied mij 
to.en aa:1 om mij dadelik weer aan te stel als Sup. van 
Onderwijs. Op mijn beswaar dat ik op reis is naar die 
K.K. en Emopa, stem die Pres. toe mij' eers daartoe 
v,erlof te gee, mits d~e aanste1ling dadelik van ikrag 
is. Hij 'was 9elfs gewiLlig mij rnlaris te gee tijdens 
m:j'n afwe-,igheid. Dit wou ik egt,er nie do-en nie maar 
ik het a ang,eneem die betrekking te aanvaar bij terug-



koms. In mijn betrekking het die Pre.3. m1J nooit ge
hinder n~e, bij a11e verskil van insig. Hij was eens 
met d~e bcginsel van mijn we:k. Toen ik egter te
rugkom en vind dat ik alles verlo:e het, het ik ontler 
d~e omstandighede met goedvinde van die Pres. die 
betrekking neerge1eg, wat aangeneem was voor miSn 
vertrek." Tot sover d~e diktaat. 

DIE BESOEK VAN '8I. 

Soos ons reeds gesien het, het Ds. Du Toit einde 
I 8 8 I Transvaal vir d~e twee de keer besoek--:die slag 
om sekerheid te krij of hij die benoeming van skool
opsiener sou aanneem. D:e "Vo'ksblad" va"l d:e K:iap 
het de3tijds ( Septembe:.--maand) h ·erd:e ve,.ontru >ten de 
opmerkinge gepubliseer en die "Volkstem" het dit 
oorg,eneem : -

''De aanstelling van Ds. Du Toit als Supt. Gen. van Onrler- · 
wiis in het Transvaalse is geen goed voorteken voor de vooruit
gang van het land in de zaak van het onrierwiis. Ziin l~>rwaar
de is :.llesbehalve 0nkna1>. maar ziin de11kbeelden omtrent de 
verhoudinl! van Kerk en Staat tot het ondt'rwij<, ziin zeer t>en~ 
zijdig, acbtende hij deze niet hevoegd om 1ich er m< e tt he
moeien; en o ik zal het verlichte rleel van het publi"k zijn voor 
liefde voor de Afrikaanse taai en de fonetiese spelling van de 
Patriot als geen aanhevelinl! be~chonwen. 

" I >s. I lu Toil zal waarschiinlik htt ondendjs zo re.elen 
dat wellicht de minst ontwikkelde boen·n er mee i"genomer. 
ziin, maar clat de verwijderhg tussen hen en het hest •1t1derwe
zen gede lte van h'°t puhliek er t'rger door zal W•)rden. ·• 

Wat later, bij nadere kennismaking, kon die "Volk
st,em" meer geruststel1end skrijlwe en wel als volg: 

"Os S. ]. rlu Toit, de nieuwbenot'mde Supt. van 011dt-"rwiis 
die hier de vooriaatste week aankwam. vertrok \lrij-hg n;;ar 
Middelburg en rle Z. O:>skt distrikten op weg naar Natal. Wii 
geloven dat de Eerw. beer zo g<,ed als besioten heeft om de be
trekki ng aan te nemen. Alvorens te vertrekken tonnde hij nns 
zijn schema van onderwtis voor rle jeug<l van het land en we 
mneh'n zeggen, rlat, uit een vluchtig ot1gp1111t he~ch.,uw I. ziin 
plan zich schijnt aan te bevelen als prakties en dt:gdik." (V. 5 
Okt. '81). 

Op 'n vergadering wat toen juis in Pretoria gehou 
·werd, om die vereniging van die Hollandse Kerke te 
hespreek sowel als om die saak van onderwijs te be
vorder, het Ds. Du Toit sig aldus uitgelaat oor sij:n 
benoeming : -

"De Supt. van onderwijs wenste iet,; te Zl'g!!en naar aan
leiding van het gesprokene eot rle welkumstgroet: hem gebrac.1t 
door de leeraar van deze plaats. 
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" Over zijn aanstelling scheen een klein misverstand te be
staan. H ij had de betrekking van Su pert. niet finaal aange
nomer., maar was over gekomen om te raadplegen met de voor
mann('n. Zo gewichtig was die taak in zijn oog dat hij volgaarne 
terugtreden zou als er iemand bekwamer dan hiJ gevonden 
werd. Een tweede punt was dat door geheel Z. A. bet systeen 
van underwijs meer de dorpsbewoners dan de buitrnlieden be
voorrechtte en dat wilde bij anders hebben. Men had hier ge
zien wie eigenlik bet volk was en bleef hij hier clan zou hij 't 
een hoofddoel maken om vuoral het onderwij<> op het platteland 
te bevorderen. Een antler hoofdpunt was dat het onderwiis 
Christelik moest wezen. Hoofd en hart waren een en lieten 
zich niet scheiden. Men moest geen waterhoofden en led1ge 
.harten aankweken. Stond het Chr. onderwijs niet vast, dan 
wilde hij er niets mede te maken hebben. Ten slotte wees hij 
op de biezondere leiding Gods met dit volk, wat door alle andere 
volken was opgemerkt." • l V. S Okt. '8I.) 

AANKO!\IS IN I 882. 
In l\faart 1 882 het dan Ds. Du Toit met sijn fami

lie in Pretoria aangekom, nadat hij tinaal die Super
intenc1entsbenoemmg aangeneem het. 

Die skrijwer van hierdic rccl.s was toen maar vijf 
jaar 01.id. Tog ::.tijg daar nog vers'kcie witte wolkies 
van skerpc herinnering op bo die wegcluisterende 
gesigseinder \·an kindenerlee. Die sklijwer sa1 daar
mee die l,es'er nie te veel lasti:g wees nie. Hij wil 
hier net maar een herinnering boekstaaf. 

Die laast'e aand van die reis het ons uitgiesplJ.n voor 
die poort van Pretoria. Ons suiker was toen juis op 
en die skrijwer proef nog di,e swart en bitter koffie, 
wat hij die aand bij wijse van uitsondering moes drink. 
Voordat dit he1emaa1 donker was, het sijn moeder al
foen langs een van die berg-rugge opgestijg om die 
eerste van ons almaal 'n blik ·op Pretoria te werp. 
Was dit 'n donk,ere voorgevoel van wat straks met haar 
sou gebeur ? ... Ons weet dit ni<>, maar een ding 
staan vas-toen werd haar 'n eerste aanskouwe gegun 
van die plek, wat haar laaste ruspkk sou wees en waar 
haar stof nog rus ! 

DIE NUWE VADERLAND. 

Ds. Du Toit, wat tot lnog toe so hartelik met Trans
vaal meegelieef het, het dit ook van harte als sijn nuwe 
vaderland aangeneem. Dit blijk uit verskillende pre
dikasies in die tijd gehou en in di,e "Getuige" afge
druk. Ons noem hier die pre~c 'getitdd : Waar Pa
triotisme ( 2 Kon. Io : I 5) ; Dit is Gods Vinger ! (Ex. 
8: I 9); voor de Heere en voor Gideon (Richt. 7: r 8); 
Dw Volk is mijn Volk {Ruth 1: 16); Geen Smid in 
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Israel ( l Sam. 13: I 9- 2 2) ; Onze Zon-cn en onze 
Dochtere:n (Ps. 144: 12). 

Ds. Du Toit het in al die preke gewijs op die 
nouwe band wat daar, v;olgens Gods Woord, moet be
staa.n tuss,en godsdiens en nasionaliteit, tussen gdoof en 
staatkunde; en hij het gemeen dat Transvaal, krag
tens sijn 'wonderbare verlossingsge,,bec1enis en gun"t~g'e' 
omstandighede, d~e eerst-g·eroepene was om aan die 
orige Suid-Afrika te openbaar die geregtigheid \•an 
God. Sowel in sake van liand,,regering als met opsig 
tot die openbare volks1ewe. Met grate geesdrif het 
Ds. Du Tait dan ook sijn betrekking als skoolopsiener 
aanvaar. Sijn verwa:gting was hoog gespanne ! 

Laat ons maar enige sitate uit die predikasies gee .. 
Vireers uit die een get. : "Dit is Gods Vinger." 

"Behalve in lsraiil, als Gods b1ezonder uitverkoren volk, 
was de hand Gods in de geschiedenis van geen volk der aarde 
zichtbaarder dan onder ons in verband met de gebeurtenissen 
in Transvaal. Volgens menselike berekening was er vonr de 
Transvaalse bevolking niet de minste kans om een oorlug met 
bet machtige Engt'land te kuanen volbouden" (Get. I bl. 49) 

Dan uit die ander get. : "Voor de Heere ~n voor 
Gideon." 

"Zou er ook nu niet mogelik daar in Transvaal, of liever 
in gans Z. Afrika. hetzdfde gevaar dreigen. als Israel onder 
Girleon. Als Transvaal Jebova alleen rle eer geeft, Hem blijft 
vereren en dienen, dan zal de verlossing blijvend, de vrede 
duurzaam, en voorspot'd groot ziin ... Maar als zij de eer begin
nen te delen tussen de Heere en bun moed, of tussen de Heere 
en bun net-schieten .... dan zal de Heere spreken: mijn •eer zal 
ik aan geen ander g;even ... Wij hebben ons verblijd, dat zowel 
de leidslieden als het volk in de Tra11<:va:1l tot hiertoe aan de 
Ht>ere a Ileen de eer geven .voor bun v<>rlossing. lJat bun leuze 
nu blijve: Vonr de Heere alleen ! Zij worde nooit: Voor de 
H ee1 e-en voo1· Paul Kruger! Of: V oor de H eere-en 11oor Piet 
Joubert! " (Gd. I bl. 84.1 

V erder u it die pr eek get. : "Uw Volk is mijn 
Volk." 

"Stamverwanten, Geloofsgenoten ! Uw druk was zwaar
wij bebbcn die met u gedragen. Wij bebben met u de bange 
nood doorgeworstelrl. Wij hebhen samen mPt u gekermd v11or 
Gnds aangt>zicht. Wij klaagden reeds aJ.;;of onze ontluikende 
nationaliteit met a lg<> he le ondergang bedreigd werd.-Daar wong 
een last op ons hart. te 7-Waar om te dragen. Wij gevoelden 
dat bet ging om heel ons nationaal bestaan. En God in de 
hemel heeft ons gekerm geh0ord. H ij he<-ft ons verlnst, Wat 
wij dacbten de banden des <lands en de angsten der he! te zijn, 
ziet dat waren de barensweeen van ooze nationale geboorte." 
(Get. I bl. 181, 182). 
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Eindelik enige woorde uit : "Onze Zonen ,en onze 
Dochteren." 

"Groot~ en edel is de taak van degenen die door God ge
roepen zijn in zulk een gewichtige tijd van overgang de teugels 
van bet bewi'nd in handen te hebben ener jonge republiek, die 
allicht een nog belangrijker toekomst voor zich heeft dan haar 
belangriik verleden. Ja, ik erken en respekteer de verant
woordelikheid van die mannen en ik bid God geduriglik om hun 
licht en kracl1t te zijn; maar ik benijd hen niet, zolang ik de eer 
heb de mannen te helpen vormen die na ons arbeiden en strij
-Oen en lijden en heersen zullen ... 

'' Ik dank God en naast Hem de regering van de Z. A. 
Reptibliek, dat zulk een grootse taak mij in de h<.nden werd ge
legd-in deze zo zwakke handen. Maar ik gevoel her: de roeping 
is te groot voor mijn zwakke krachten. Waarom ik gedurig 
God smeken blijf om, volgens zijn rege], zijn genade en kracht 
aan 011s te verrnenigvuldigen. En bij regering, wetgeving en 
bevolking blijf ik aandringen op verschoning, ondersteuning en 
samenwerking, ten einde ik in staat gesteld moge wordcn het 
volk van de toekomst te helpen vormen ! " (Get. II. bl. IIS. 
II6l. 

lllE ''YOLKSTK~'l·' E:\ DIE O:-;TJERWIJ8WET. 

Onder on~ hoofstuk "C.N.O." werd die grondslae 
besproke, waarop Ds. Du Toit die underwijs van die 
republiek won opbouw. Ons het daar :gesien wat Ds. 
Du Toit ~e beskouwings was en ons sal hom strakkies 
nog een::. die woord gee. 

Kou voeg ons. hierin die gevoe1e van 'n koerant, 
wat seker 11ie partijclig was nie. Dis 'n uittreksel 
en aanhaling uit di·e "Volkstem" -leader van 5 Apr., 
1882 :-

"De sumbere \'Oorspellings van sommigen, "dat in 
de schulen nu nids anders onderwe7en zou worden dan 
Bijbcl-lc;:eu, psalrnzingen en vragenboekje-leren", j.., 
volstrekt niet bewaarheicL IIct te geven onde1 wij~ 
sluit in al de vakk·en van 'n g.ezoncle, veelzijdige en 
degdike opvoecling, waarbij ook begrepen worcten, Bij
bel-lezen, enz., en het bepaald konfc-;sioncle onclvrwij~ 
wonlt uitclrukkelik ui tgesloten. 

"Had men bepaald als ontwijfelbaar aangenomen, 
dat de "Patriots-taal" in de school ingernerd en aan 
de leerlingen opgedrongcn zou worclen, in d{' bepa
lingen vindt men geen zweem claarvan, int•egendeel,-'"t 
onderwijs za l g«egcv·en worclen in de X ederduitse taal." 

Be::.waar word dan g-emaak teen Bijbelleet-> en 
behandeling van Bijhelse geski-edenis met die oog op 
Rooms-Katholiekc. 
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"Nog ee,n bezwaar hebben we kgcn de Alg. Be
palingen, 1en <lit is, dat 't Engels nodeloos te v·er 
achteruit g·ezet is. Dit bezwaar ontstaat waarlik niet 
lj.it enigc de minst·c voorlidde voor 't Engds, dat 
weet iederecn die ons kent. Wij weten heelgoed, dat 
in de britse kolonies van Zuirl. Afr!i.ka de hollandse 
ta.al op de schokn 6f gehccl gei:gnorncrd Of op golijke 
lijn gesteld wordt met buitcnkrnd;::e talen, ja, zelfs met 
de Kaff.crtaal. Dat wetcn we, en 't grieft ons diep. 
We beseffen te,·cns de noodzakelikheid om de inrlruk 
weg te nemen, also± iemand juist Engds kennen moet 
om als 'n man van opvneding tc kunnen doorgaan. 
Maar ook beseff.en we de noodza~elikheid voor iedereen, 
die in Zuid Afrika vooruit wil komen, om zowel 't Hol
lands a1s 't Engels grondig te v1erstaan. Daarom had
den we .gaarne gezien, dat in 't E1emcntair ( >ndcrwijs 
ook de beginc-eh?n der •eng·elsc taal, en in 't middclbaar 
O!llderwijs 'n groadige kcnnis ook van de Pngelsc taal
kunde waren opgenomen, zonder oatuurlik dwang uit 
te oefrnen op zulk·P ouder::., die hun kinckren bepaaM 
geen Engels willen la ten leren" ... 

WAAROM G'N" ENGELS. 

Waarom !Js. Du Toit Engels uitgelaat hct, wil on<> 
hier bietjie nader ondersoek. Misskien wa:; sijn gcdag
te: Engels kom vans·elf ! Daarbij moct 'n mens be
denk, <lat toen juis in d~e Kaapkolonie die sware strijd 
ttm gunst·e van Hollands aan die ga:ng was. Hoe:-,eer 
Hollands toen daar ve:rdruk werd, is uit 'n ander hoof
stuk genoegsaam 'duidelik. 

In ieder geva1 werd later Engels wPl onderwese 
op die Transvaalse elementcre skool, wat die skrijwer 
h1crvan uit pcrsoonlikP Prvaring wect. 

Die "Patriot" van 28 Apr. r 882 bespreek ook die 
Tran:-,.vaalse oml1erwij;,wct en sijn gevoek, wat on;; hicr 
afdruk, was seker min o{ mecr die van D;,. Du Toit. 
Dis wonclerlik wat 'n g·esonde opinie ons taalma1111e 
destijd' al hacl oor die opv.oedkunclige betekenis van 
die moedcrtaa l. Hier is die stuk : - -

" Taal.-Dis 'n allerbelangrik~te punt. Dit doet ons be-
paald genoege dnt Engels by elementaire onderwys uitgesluit 
word. Ni dat ons teun Engels leer is ni. Lat di wat tyd het 
dit leer. Mar waarom di kosbare tyd daarme verkwis van 
kinders wat nouweliks tyd bet om di onmisbaarste dinge te 
leer, en dit in Engels to~ nooit so ver sal bring dat hulle daar 
enig nut van kan he'ni. Om diselfde rede had nns "Nederduits" 
gaarne vervange gesien deur Volks- of Landstaal. Dan kon 
Hollans en Afrikaans na verkiesing gebruik wees. Dis tog 
seker dat menig kind di skool sal verlaat sonder genoegsaam 
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Hollans te ken om dit te kan gebruik; terwyl hy in di tyd wat 
hy met Hollam:e taalkunde deurgebring het heel Wdt wetens
wandigs, nuttigs, en nodigs kon geleer he. Oek Rollans i~ 
ons in sekere mate 'n vreemde taal, wat deur ons kinders mar 
sleg verstaan word. En wat van Engels waar is, is oek waar 
van Hollans, al is dit dan in mindere mate. 

Di taal van di volk behoort taal van di skool. medium van 
onderwys te wees, of di kinders doet papegaaiwerk met k/anke 
na te boots wat hulle ni vcrstaan ni ... 

Deur kinders in 'n vreemde taal te ondenvys word hulle 
geheuge met 'n bietji kennis opgevul, kom hul!e herinnerings 
vermoge in werking mar hulle verstand-hulle denlcvermoge blyf 
onontwikkeld. 

'n Groot gedeelte breng dit ni eens sover dat hulle behoor
lik kan verstaan wat hulle lees ni. Bulle verlaat di skool. Wat 
ingepomp is kan hulle ni gehruik ni. Daartoe ontbret"k kennis 
en geleentheid. Langsamerhand raak verlore wat bulle geleer 
bet, tyd en geld daaran besteed is verlore. 

Word daarenteen di Volkstaal as medium van onderwys 
gebruik, dan kan di kinders verstaan wat hulle leer, word ver
standelik in p]aas van werktuigelik ontwikkeld, en kan die meeste 
profyt trek van die korte tyd wat sommige mar bet om skool te 
gaan. Dan word ni mar net ingepomp ni, mar uitgt>baal of 
ontwikkeld wat in di kind self is. Gaat so'n kind uit di skool 
uit dan kan by gebruik wat by geleer bet en op die weg van 
ontwikkeling vortgaan." 

"BEEFT TIRANNEN -WIJ (JH.OEIEN OP ! " 
In v'erbancl m<:>t Ds. Du Toit s'n opvoedkundige en 

nasionale gevodens is .ook karalkteristiek wat hlj ge
sproke hd bij die opening van d~e Opleiclingskoo] te, 
Pretoria. Aan die "Volkst·em" van 1 o Jan. I 883 
ontleen um; wat hier volJg. 

D~. Du Toit open met Ji kort gebed en introduseer 
mnr. Louis, die onderwijser. Dan se die verslag: 
"De Superintendent prees deze als een bekwame on
derwijzer en wijst erop dat het volk getoond had cen 
hart te hebben voor het onderwijs van de jcugd. Toen 
hij hier kwam bestonden er slechts 3 ~eholen 'in 't bnd 
voor ekmcnta~r on<lerwijs. Tans waren er r·eeds 70 
tot stand gebracht en nog n.iim zoveel in een ~taat van. 
vioorLcreiding. Ku wordt ier voorz~ening gemaakt in 
de clring·ende behodte aan. onderwijzers. Voorheen 
moe-,t ~r gezocht worc1en voor onderwijzers in de Vrij
staat. Kaap Kolonie en zdfs in Holland. Deze in
richting ~telt zich ook ten toel 't opkiden van ambte
naren. \Vij moeten de vreemcklingcn die ons tot nog 
toe geholpen hehhen niet minachten maar a~s een 
volk zelfstandig wil wezen moet het zichzdven helpen 
en clat on~ volk dat wil heeft bet getoond. Ten slotte 
spreekt hij de kincleren aldus toe : 
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,,Gedurende de Franse r·evolutie richtten de jonge
lingen van Parijs een vereniging op, die zij "de Bentle 
der Hope" noemden met het motto: "Beeft tirannen
·Wij groeien op."! 

,,Nu hadden wij hier geen tiranncn, maar laat het 
laatste gededte \'a:Il het motto ook de l·euzc van "de 
jeugd alhier zij:n. Laat hen be-;E'ffen dat zij opgroeicn 
voor hun land, vo1k en godsdienst. Sums had sprckPr 
het bejammerd dat wij :niet hebhen rnogen samendoen 
met de oude voortrek:kYers, die het land gezuiverd hacl
den van wildien ·en ong·edinten. l\Iaar wd bezien 
hebhen wij gecn reden om ontevreden te zij11. Wij 
hebben wel geen lieeuwen Pn barbaren tP overwinncn, 
maar to.ch veel grote ding·en. Hij wiUc1e bijkans als 
profeet optredcn •E'll zeggen dat de jongclui die hier 
voorbereid worden nog medewerkoers kunnen worden 
tot en getuigen van het hij::>en, nict al1ecn van de vlag 
1.ler herstddP republirek, maar van een verenigd Zuid
Afrika, van hct lopen vaµ het -;toompaard door onze 
vlakten en nog zovele andere verbctcriqgen. Hi] bc
sloot met bij de J:perlingen aan te dringen om hun 
mikpunt hoog te stellen en het docl van hun strcven 
hoog in hun vaandel te schrijven:" 

(;ROTE S;vJ:ART. 

In Pretoria het Ds. Du Toit 'n tamelik mime huis 
betrek, gel.ee ongevreer half pad tussen die kerkp lein 
en die oue begraafplaas. Skrijwer hiiervan herinner. 
horn die hde situasj.e nog goed. Daar was di·e huis, 
'1\ end in die erf ingebouw, met die kombuis naar die 
straatka:nt en die v'oorkant. uitsiendc op 'n liefo~e 
blomtuin. Lanrg" die straat was daar trahes, ondcr
steuna deur gmtc witte pilare, pilarc waarop die twee 
broertjies geklim het om die ''erbijtrekkcnde burger~ 
naar en van ~Iapoch in oeskouw te neem. Aan die 
een kant van di1e !mi:,, was 'n geweldige roosheini111g, 
waarin ons tonnels g·emaak het om in tijd van R:inder
noud weg te kruip ! Aan die anderkant hct ope 
saailande gde. 

In die huis het Ds. Du· Toit 'n ::,mart getroffe, waar-
. van hij sijn intieme vrinde mcedeling gedaan het in 

die boekie : lijden ell l'ertroos!i11g. Uit di·e smart
boekie, wat nie in die handcl was nie, ge•e om, hier 
tamelik lange sitat.e. Daarin si-en die leser di-c becld 
1goeskiets \·an Ds. Du Toit sc eggenote, die beeld Yan 'n 
egte vrouw en moeder, en ons weet Cl.at meiiige lc;;;eres 
daarin haar eie onbeskrewe lewensgeskiedenis sal te
rugvind. Dan, van Ds. Du Toit se inwendige lcwe 
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weet ons nil' veel nie. Hi,er maak hij horn egter 
bietjie nadcr aan ons bekend. Dis die r.edes waarom 
ons soved aanhaaT. Natuurlik het "Lijden en Ver
troosting" vir die skrijwier van hierdie werk onsl{at
bare waarde. Dit laat die in-angs-cleurleefde oom
blikke maar ook die naief-wonderbarc vertroosting van 
'n kindersiel wef'r fris in sijn voorstclling opleef. In 
die oornblikke hct hij deur die slaapkamer-venster 
aanskouw hoe sijn vader met die sterwenrle moeder 
worstel. En toen alles verbij wa;,, werd hij deur 
vrindehand oor die doodsbed opgehef. om die doods
gclaat verlaas te kus. Daama het hij gcstaan, aan die 
hand \'an sijn ouere broertjie, bij die ope graf en het hij 
<lie twt'f' jonger·e sustertjies g-iesien in hul swart klccr
tjies. Eindelik het hij al!s 'n kind gemijmer oor die 
kuil daaronder en di'e J,igskemering daarbo-die een 
'n nare w<'rkelikheicl en die ancler 'n voorwerp van 
geloof. • 

So clikwels hi j dan ook cli'e graf in Pretoria be~oek 
en dcnk aan chc bi·ctji1e stof daaronclcr met di{: opskrif 
daarbo : "ik geloof de opstanding ck;, vJ.czc;,'', clan 
gaan hij weer weg met die sug: < >g Hcer·c, ik geloof. 
kom mij11 cmgelowiglwid te hulp ! 

OPTH{At:. 

Die smartboche begi11 met 'n "Opdracht aan de, 
teder geliefde helaas ! mij vrueg ontnomen lt>vens
gezdlin, vroeger mijn vreugde, hulpc en s'ieraad, nu 
mogelik mijn schutsen;gd, eenmaal, gevie God het, 
mijn ge],eigeest naar het land fl.er heerlikheid." Met 
weinigc weglatings gee ons di·e merkwaardig·e stuk :--

.. Aan wie toch anders kan ik dit gede11kschrift. gewij<l aan uw 
nagedachtenis, opdragen, dan aan U? Over Ute spreken, Han U te 
denken, vnn Ute schrijven, is toch de enige verkwikking voor dat 
verbrijzeld harte, welks lijden te verzachten steeds uw vreugde was. 
Zoudt gij mij dan deze troost in mijn lijden, deze verkwikking in mijn 
smarte, die alle andere vreugde doet ontvluchten, misgµnnen? .. Dat 
kan, dat mag ik niet Jenkeu. overtuigd als ik hen dat de dood U we! 
lichamelik aan mij heeft outscheurd, maar de Jiefdeband niet kon ver
breken,'11och uw tedere gezindheid kon veranc.eren. 

Of zou uw schuchtere bescheidenheid. uw stille godsvrneht, uw 
eerschuwe ootmoed afkeuren dat na uw dood de lofll van een deugd
zaam !even vermeld worde, die gij op aarde zo zorgvul<lig zocht te 
vermijden '? .• Maar uw zachte meegaamlheid, uw te<lere volgzaam
heid, uw echt vrouwelike onderworpenheid, die in het leven zo edel
moediglik zich boog voor de sterkere wil van hem aan wie uw wil 
onderworpen was, zal ook in dezen niet tegenstreven ook waar gij 
hedeu, bij hoger licht en heiliger zin, Je za.ken beter <loorziet dan hij 
die nog in des !evens nevelen wandelt 

En bovendien, dit Gedenkschrift is rnaar voor 1•rie11de11, voor diP 
vriendenkriug. waarin uw liefde haar !even vond op aarde. N een. 
voor de wereld zal ik uw deugden niet uitbazuinen. Tl' we! 
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weet ik dat gij uw loon ni!lt kier zocht, maar ontweek. 
wetende dat het in de hernelen verborgen is, gelijk gij uw stille deue,
den hier voor de wereld verborgen hield. Maar gun mijn hart dit 
gering eerbewijs aan de heengegane, wier (helaas, niet genoeg ver
golden) liefde ik heden niet anders lonen kan. En mogelik dat dan 
mijn verli'es de "' treurenden Zions" tot gewin worde. 

Vaarwel, onder alle stervelingen meest geliefde op aarde ! Vaar
wel in het land der heerlikheid ! Daar zijt gij wis geen vreemdelinge. 
Daar zijn de"' vrome, vroPg gestorven vrienden," die U inwachtten, 
die U rondleiuen door de dreven der gelukzaligheid; daar is uw Ver
losser en Middelaar. Ik mis U; de aarde is voor rnij ledig; mijn hart 
bloedt. En toch, ik misgun U uw geluk niet, daar gij door het Lam 
gP!eid wardt aan de levende fonternen der wateren ! 

Vaarwel; ontvang hierbij de afscheidsgroete, welke ik U in de 
doodsworstelingen, onder verstandsverbijstering en lichaamsbenanwd
heid, niet geven Icon, daar de Doodsengel U nit mijn armen wegge
nomen had voor ik het zien of bemerken kon. Of laat zich geen af
scheidsgroete nit dit strijdperk overbrengen tot de overwinnaars 
daarboven? ..... Dan blijve dat gemis van een afscheidsgroete een 
wonde te meer in mijn verbrijzeld hart. totdat gij mij de welkomst
groete hiedt hij het licht der eeuwigheid ! En Jung zal bet t<Jch niet 
meer d uren. En hovendien de tekenen der tijden kondigen mij de 
spoedige verschijning van uw en mijn Zaligrnaker aan, welke ook ik 
lietheb, en waarnaar ik nu te aterker verlang omdat gij een der iu 
Hem outslapenen zijt, difl lfij met zich weerbrengen zal in heerlik
heid. Eu bezwijkt vooraf mijn vlees en rnijn hart, dan zal mij de 
eerste welkotnstgroete door U geboden worden, onder al de gezalig
den de nauwRt aan mij verbondene door de onverbreekbare handen 
ener liefde die Hterlrnr is dan de dood. Of mag ik een wens uitspre
ken? Zondig ik hiermede, dan vergeve de Algoede God zulks aan 
·een door droPfheid overstelpt gemoed. Gehengt het de grote God, 
'"onze Vader ook in 't rijk der doden," dan wenst miJn hart, <lat gij 
mijn Geleigeest zijt rloor dit moeitevol leven. de dagen die ik hier nog 
doorworstelen moet. Wie toch onder de " geesten der volmaakte 
rechtvaardigen" zal mij trouwer vergezellen, dan gij die hand aan 
hand het levenspad met mij hier beneden hebt hewandel<il? Wie zal 
zachter mijn ogen sluiten hij de jongste snik; wie mij vroliker de 
eeuwige dageraad tegemoet voeren ?... Maar, is dez@ ene miin~r 
vele dwflze wensen, in kortzichtighflid geuit, dan pleit ik vergeving in 
het albetalend zoenhloed van mijn Middelaar. 

Vaarwel, niets heb ik van u zichtbaars over dan de 4 lieve, moe
tlerloze weesjes, in wier ,ionge harten gij de liefde tot onze enige 
Zaligmaker zo vroeg zocht in te planten, met woord en voorbeeld. 
Wat een vnder, onder 's !evens druk doen kan, om hen U en de lieve 
Heiland niHt te doen vPrgeten, maar lJ heiden eenmaal in de 11rmen 
te voerPn, <lat hoop, dat wens ik ta doeu. God helpe mij ! 

"Vaarwel. m(i11 geliefde Beth! Steeds de mijne, nog de mijne. 
ook in de dood, wPldra weder rn de opstanding uit de doden I L.eef 
daar boven bij uw Vertosser in heerlikheid ! Hier beneden ook blijft 
gij !even in mij11' hart! Zuchtende en strijdende, worstelende en 
arbeidende, tel ik de dagen, totdat dezelf<le Dood die ons gescheiden 
lrneftons weder verenigt, of totdat de b!ijde morgen van dH upstanding 
ons wederom elkander in de armen voert. voor eeuwig ! Was het 
maar een stap, een oogwenk, welke ons scheidde, ook Lussen afge
scheidenheid enherernging is maar Pen stap, eeu oogwenk. 

Vaarwel, uw lichnam heh ik aan de aarde toevertrouwd met het 
ge\oofswoord: "Ik geloof de wecleropstanding des vleescheH en een 
ePuwig !even!" Dat woord heh ik op uw grafsteen la ten graveren. 
Daar sluirnere uw asse, gfllijk gij rust voor de troon I Ik volge U ! ... 
Tot weclerzie11s .' '· 
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HAAR LEWENSBEELD. 

Hieroµ volg clan 'n vlugtige skets van haar lewe 

1. Nederiglteid voor God eu rnensen is een van de heerlike 
trekken uit haar ras vervlogen !even, die mij nog st;eeds tot een leer
rijk voorbeeld uablijft. Ik noem deze deugd het eerst, niet zozeer 
omdat zij juist bij haar bov<"n andere deugden uitblouk, maar omdat 
zij de eerste deugd eu bet ware kenmerk is vau de genade Gods in de 
ziel. Hierhij denk ik aan cle grote Kerkvader Augustinus. <lie door 
een heiden g«ivraagd . " Welke is de eerste deugd hij de Christenen?" 
ten antwoonl gaf. "Ootuwed ! " " en welke de tweede ? " " 00'1' 
MOED ! "-" en welke de derde ?" ''OOTMOED I" 

Die ware ootmoed des harten nu kenmerkte heel haar huweliks
leven. Goed geleerd, ,Je eerste van een onzer eerste lJamesinrich
tingen, heh ik haar toch 11ooit m!)t haar geleerdheid zien pronken; 
veeleer zuu me11 uit haar voorkornen oordelen dat zij volstrekt niet 
meespreken kon. Slechts van een paar malen heb ik gehoord, dat zij, 
in mijn ufwezeu, leerstellige punteu uit miju verklaring van de on 
vervul<le profeti<;n, en vau welker geg1·,mdheid zij innig overtuigd 
was, heeft verdedigd. 

Zo ook met haar kleding. Uit goeden huize was zij in jeugdige, 
achtt1e11jarige leeftijd, hij ons huwelik, goed toegerust met kleediJ 
naar de nieuwste modes. lJoch zonder dat ik er ooit een woonl 
tugensprnk, heeft zij, zelfs met onze sobere middelen van bestuan, :tile 
klediugstukken die enigzins uitstekend waren \yeggedaan, en zich 
van nederige kleedij voorzieu, waariJt zij dan ook steeds tot een voor
beeld was 

Zo ook met geheel lrnar huishoudi\lg en het kledeu der kiuderen 
ons door God verleeud. In de stilte hel.J ik duizendmaal rnoeten l.Je
wonderen, hoe zij de v.are netheid wist te hewaren, als middelmaat 
tussen een ijdel optooien en slordigheid. 

Maar vooral in haar vrienden kon men haar ware nederigheid 
leren kennen. Door onze positie, waar wij ook woonar.htig waren, 
met hogere zowel als lagere kringen in aanraking kornende, koos zij 
steeds haar vertrctuwde vrienden uit de nederigen in den lande. Met 
de hogen en "stijven" 0111 te gaan heviel haar niet was haar een 
onmogelikheid ... 

2. En zo heb ik r·eeds 'n tweede trek afgeheeld: Zacht111oedigheid. 
J!;n hierin moet ik waarlik verklaren, heb ik haars gelijken oµ aarde 
nooitgezien. Dit verstuat gij wnnneer ik u zeg, <lat ik gedurende 
onze negenjarige echtverbind ten is hu ar ni mm er k waad of toornig 
heh gezien; nooit een hard of verwijtend woord van hare lippen heb 
gehoonl. Als ik mogelik ten hoe Litter rouwt het mij nu!) een hard 
woord !mar toevoegde, of als iemand anders lrnar verongelijkte met 
woord of daad, dan zweeg ze, en ging in de eeuzaamheid voor haar 
Oocl wenen. Zelfs tegen een diensthode heb ik geen hard woord ooit 
van haar lippen gehoor<I ; waaronder zij natnurlik veel lijden moest 
in deze tijd, daar 7.ij het moeilikst en verachtelikst werk in de huis 
houding Ii ever zelf de<-'d <Ian dat daardoor ongenoegpn in de huishou
ding komen kon. 

En toch wus deze zachtmoedigheid hij haar geen wekelike zwak
heid of schuldige toegevendhei<l. De outrouwe bediende laat zij 
liever gaan, als het te ver gaat en sukkelde Ii ever zelf; wauneer haar 
rechtmatige ambi tie gek wetst we rd on tweek zij de trotse hejegening 
en liet de persoon alleen. En vooral jegens haar lieve kleinen l.Jleek 
liaar zachtmoedigheid geen onversch0onlikP zwakheid te zijn: zij 
wist hen te kustijden waar het tot hun nut wns, zo zelfs dat zij mij, 
bij de vele laste11 des !evens die ik te torsen had, mi.in vaderplicht. 
vergernakkelik te. 
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3. En di t leidt mij tot een derde eigenaard1gheid in haar lrnrak 
ter: haar hulpnaardiyheid. Is deze juist de roeping der vrouw; de 
man tot een ·' hulpe" te zijn, dan was zij een " vrouwe" in de ware, 
<ldele zin des woords. 0, hoe wist zij zich in al!es 11aar mij te sr.hik 
ken; mijn zwakheden te helpen dragen; mijn levenstaak te verlich
ten ! Geheel de last der huishouding narn zij op zich ; al de zorg voor 
de kin<leren nam zij van mijn schouders; van fina n tie le moeilikheden 
wist ik niets: zij regelde al onze geldzaken; zij liet mijn 
klederen maken ; zij sneed mijn haar; zij kocht bout 
en al\e levensrniddefen voor de huishoudiug ; zij verzorgde 
llllJ met schrijfbehoeften, enz,, enz., enz. Kort voor mijn 
vertrek van boven vroeg een vriend mij : " Hoe 1k met zulk een zwak 
gestel zoveel werk kon afdoen?" Nu zou ik hem beter kunnen ant
woorden. nu ik zie hoeveel minde1· ik doeu kan nad,at zij mij ontnomen 
is. lk kreeg nil brieven van sympathie van vroegere gemeenteleden, 
van onze nationale partij, van onderwijzers en schoolbesturen, van 
bestuursleden van de Afrikaner Bond, enz., allen die zich om rnijn 
werken aan rnij verbonden gevoelen en nu met mij treuren. Maar 
weinig beseffen zij hoeveel zij samen met mij aan !mar te danken 
hadden, en nn met haar heengaan verlorcn hehbeu. Ja, mijn levens
hulpe is mij ontvallPn ! 

Hoe gedwee bewillig<le zij in alles ! Toen ik hel oerste tHlt>gram 
uit Transva1l ontviug, om alhit>r Huperinten<lent van On<lerwijs te 
wor<len, zeide ze: "Dat zou ik toch wel niet a11nnemen, want ik ben 
ie huiselik van aartl; en dan moest ik zoveel van huis zijn.'' Maar 
verder liet ze de znak over aan mijn stille overweging voor God. En 
toan ik haar mijn besluit mededeelde, hoe zwaar de opoffering haar 
ook vie], aldus vrienden en ma~en te moeten verlaten en om dan nog 
in den vreemde grotendeels ook van mijn tegenwoordigheid verstoke11 
te moeten zijn toch onderwierp zij zich niet sleehts gewillig-, maar 
blijmoedig Nchikte zij al!es in orde. Het enige wan rover ik haar dan 
ook alhier heb horen klagen is: dat ik zo dikwels van huis ziju moest. 
l!:n toch, blijmoedig maakt!' zij alles gereed voor elke inspektiereis, 
zodat ik van mijn studeer-tafel op de kar stappen kon. En al de tij<l 
van mijn afwezen was zij bezig te bedenken en in or!le te maken enige 
verrassiugen der liefde om mijn terugkomst te veraange11:1men. 

4. Kinderlzk was zij, kinderlik bleef zij; kinderlik, in die zin 
waarin wij alien" kinderen" n1oeten wordeu om het Koninkrijk (lods 
te kunnen ingaan. Terwijl twee van hnar vrieudinnen, na ons ver
trek van de P11arl. over !mar spraken, zeide de een : " Dat bewonder 
1k zo in mevrouw du Toit: hnar kinderlikheid; zij blijft een kind onder 
111les; al zou zij 80 jnren oud worden, dan blijft zij uog een kind." Zo 
echt kinderlik kon :r.ij zich schikken naar alles; kon zij zich met het 
geriugste vermaken; kon zij zich door m1j laten leiden. Was hPt niet 
zulk een onsclruldig kinderspel, toen wij ons srtmPn vermaakten 111 

het uittekenen van de beste plaunen tot uitleg v.in een bloAmtuin 
voor onze woning; in het zaaien van hloemzaden in a llerlei figuren op 
de heddiugen; in het dageliks waarne111en hoe die zaden opkomPn en 
groeien? .Ta. welk een verlustiging ! En toen die eerste bloempjes 
pas outloken, werd mijn schoonste hloem plotseliug afgpp]ukt, of 
'JVergeplant in 's Heernn lusthof. ~u wa t vroegpr de lust van rnijn 
ugen was, die lieve bloempjes, ach, zij persen nu menige zncht uit 
bet h.irt, menige traan nit het oog. Tuin, woning en alles haddeu 
wij 8anten in orde gemaakt, met zoveel lust en genoegen. om dat nu 
·"imen te genieten; en nu zij henen gegaan is, juist toHn alles pas in 
orde was, is het rnij of ik dat niet alleen k1m genie ten. In niets vind 
ik nu smaak of lust of genoegen. Alles zegt: "Bij mij is bet niet." 
.J a, nu zie en versta ik het eerst recht wat zij rnij eens zeide: "zij had 
-enkel voor ha ar Hee re en voor mij geleefd." 
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5 Ja, sli/le Uurlscrncht was de wortel van al haar deugden, dt> 
verborgen sieraad haars !evens. Bij haar bestond het Kouinkrijk der 
Eiemelen nieG in woorden, maar in knwht. 0, welke heerlike lessen 
heh ik voor mij zelve en voor andereu uit haar voorbeeld, zonder woor
den geput. Ueen voorbidder in biduren; maar 's avonds als ik reeds. 
insluimerde was zij nog steeds in stil gebed. (Ja, nn yevuel ik <lat er 
een bidder uit miju hnis, van mijn zijde, 1s weggenornen). Geen g-e
ruchtmakende arbei<ler in Zomlagscholen, Pnt., maar met welk een 
toewijcling vergaderde zij onze lieve kleinen rondom zich, om hen van 
de lieve Heiland ti> vertellen, en zijn lief<le in die Ledere hartjes in te 
plan ten. 'Ja, nu z.ucht ik daL Gods Oeest d11t wtirk vuortleLte zoals ik 
niet kan). Geen opzi1ml1arende werken, maar stillP <laden van liefdB" 
wareu de vruchten van haar [!eloof; daarvau kan de :irme weciuwe 
getuigeu die de bespaanle penningen onbemerkt outviug, of de hulpti
loze kranke, die door de liefdehaud wierd gesteuud. Ja. gewi~selik, 
zij heeft haar loon niet weg ; hanr loon is in de Hemelen. Hier op 
aarde heeft zij bet niet gezocht, en ook 11iet gevonden. Daarom ook 
mogelik zo vroeg weggpnomen Zij rust van haar arbeid en haar wer
ken volgen. Zij was rijp voor de heme!." 

HAAR.STERWENSLOT. 

Plotseling, onverwacht voor rizij is zij afgesneden. l>och 11iet uu
verwacht vour Jiaar. J onger van jaren, sterker en gezoncler van 
lichaamskracht, heeft zij toch sti>t>cls volgehoudeu <lat zij mij zoude 
voorgaau Maar voora l in de laatste Lijd leefde zij in heL besef va11 
haar spoe<lig verscheirlen. Steeds bnitengewoon voorspoedig bevallf'n 
van vorige kindere11, heeft zij mij herhaaldelik gezegd <lat de vrouwe
staa t waarin zij zich nu bevoud ha<ir eind<' zou zijn. en we! voill" cl., 
bepaaldf' tijd. 'l'oeu 1k op de laatste inspektie mis ging, uiLte zij mi} 
haar bekommernis dat iets met haar zou geheuren tijden~ mijn af
wezigheid. lk trachtte haar gerust te stelleu, da t zij zich maa r 011 rusLig 
gevoelde omdat wij nu ver van familie en vrie11den zijn. Duch zij hield 
vol, dat haar einde' aaustaande was. 

Toen ik, ongeveer een week vo1)r haar dood, van de reize terug
kwam, voud ik haar nog gezond als tevoren. Er was niets buitenge 
woons te bemerken. Zij had slechts eeu pijn in de halsspieren, tenge-
volge van een tocht ..... . 

De pijn, die haar euige nachten wat gekweld had, was de laatste 
nacht juist zo beter <lat zij goe<l doorsliep Wat na 12 urn van kantoor 
terugkerencle, vond ik liaar, ook volgeus gewoon te. in 011ze 8laapk11 mer, 
in de leuniugstoel, in de stilte, methaar Bijhel. Ik vroeg hoe het ging; 
de pijn kwelde haar toen weder een weinig. 

Wij gingen eten. De Kommissie van Kerkvereniging hielcl juist 
zitting alhier, en Ouderling Maijer logeerde bij ons en zat mede aan 
"tafel. Wij aten en spraken over de zakt>n onder behandeling. W ij lle
merkten nog niets buitengewooos ; zij at en sprH k met ons samen. 
Na het eten gingen wij ~ds gewoonlik wat liggeii. Nu zeide zij mij, dat 
de halspijn erger wai,, en dat zi.1 ook hoofdpijn had. lk bereidde de 
medicijn van Eerw. Grun bergen en zij nam ze. · 

De hoofdpijn werd echter steeds erger Nu liet ik een warm voet
bad komen. Wat later i>egon zij te klagen over l1emmwdheici, en epn 
paar malen trachLLe zij te braken. Ik lag te lezen toeu ik een poos 
later bemerkte <lat zij stuiptrPkkingen kreeg. Binnen vijf minuten 
tijds was de eerste aauval voorbij. Ik liet dadelik Eerw. Grunbergen 
roepen. Hij kwam ogenblikkelik, en diende haar homoeopatiese mid
delen toe al le kwartieren. Z,j sprak echter niets, maar klaagde slechts 
over benauwdheid en zware hoofdpijn, en was zeer woelig 

In deze toestand bleef zij ruim een nur Jang. 
Eerwaarde Grunbergen verzekerde mij intussen herhaaldeliJ, <lat 

er hoegenaamd geen gevaar bij was. 



254 TRAKSVAAL PERlODE. 

Toeu- werd zij rustig. Zij leunde tegen kussens, terwi3l ik acbter 
haar za t en !mar on<lerbte,rnde. Het scbeen of zij nu zach t insliep. 
De stuiptrekkingen lwwmnen weder, nu heviger en langd11riger dan 
de eerste maal. ~; .. rw. <irunbergen verzekerdP mij weder 1lat. er geen 
gevaar bestond ; doch zo ii< zulks begeerrle :wu hij zelf srmedig Dr. 
Dyer gaHn haleu, ter rn1jner geruststelling. 

fl1J giug. U!Lgaande kwam juist onze troLlWe vr1end en hroeder, 
J. 8. J <JUbPrt, de Weesheer, met ega, aangereden. H ij gaf zijn rijtuig 
aan Eerw.Urunbergeu, clie flink voortreetl. Hij vowl Dr. Dyer niet te 
huis. Toeu hij ai\nkwam was zij reeds lieengegaan. 

Toen ii< zag dat zij wer1rnl1k ontslapen was, O;onvergetelil,e st1rn 
de! vroeg ik cle vrienden met mij nei·r te knielen random hc1ar doods
be<l, en ik bad, o.u.: ''De Heere heeft gegeve11, de Heere hef'ft geuo 
men; de naam des Heere" zij geloofd ! " .la, bij dt> verzuchting om 
erbarming voor mij en de moe<lerloze weesjes, was oak de clanktoon 
voor wat wij zolang in baar mochten bezitten, en dat wij dt> hope der 
heerlikheid tot vertroosting hebben. 

Vrienc1e11 stroomden nu toe van alle zijden om sympatbie eu hulpe 
te betonen. Ja, waarlik verkwiklcend was zoveel vriendschap en 
liefde in de ure der heproeving. Alie wrg werd van mijn schouders 
genomen, • 

En vrnagt gij naar mijn sLemn1ing, ach, lievt>r scbuif ik ePn sluier 
daarover, tot dP eeuwigheid alles aa11 het licht bre1/gt .. (lij kunt u 
enigzius mijn toesLand voorstellen ; 1mwr er zijn huwPlih.~c;PhPimen 
die zich niet ontsluieren la ten, e11 hier ~varen omstandigheden die de 
beproevi11g Le ;rn aardPr maakten. Ik, die uooi t in een kind stuiptrel · 
kingen kon aanzien, moet bier mijn geliefde daarin zien doodworstelen. 
Zander een afscheidswoord of enige bestelling moest ik haar zien 
henengaan. · 

En de kindertjes ! ,) a, gelukkig, de twee jongbten, de dochtertjes, 
begrepen nag niets van bet verlies, en bl even vrolik spelen. Ik erkende 
wel daarin Gods wijs bestel, want hoe zou men zulke kleinen kunnen 
troosten ? Maar toch, mijn hart kon die onschuldige kindervreugde 
nauweliks aanzien, De twee zoon tjes waren in 't eerst zeer bedroefd 
en weenden bitterlik, vooral Japie, die zo innig aan zijn 
moeder verbonden was. Die twee liepen mij dan oak 
overal na, waar ik oak ging, om de eenzaamheid op te .weken, in de 
tuin, of in mijn studeerkamer, of waar oak. Medelijden met mij scheen 
hoofddrijfveer in bun jonge hartjes. Telkens zeide Dawie : "Pa 
moet toch niet zo verdrietig zijn ; onze Li eve Heere zal wel voor ans 
zorgen !" En waarlik in die oprechte taal uit het kinderhart was voor 
mij meer vertroosting dan in de welsprekendsto troostredenen. 

Die nacht sliep ik natunrlik niets. Het was miJ gedurig of zij 
maar in bezwijming gevallen was en woder zoude bijkomen. Telkens 
bij het minste geritsel, luisterde ik of zij niet ten !even was terugg"-
keerd. . 

De volgende dag was de begrafenis besteld. De woning waste 
klein voor de vergaderde menigte. De kist werd voor de deur ge
plaatst, onder cle brede verandah, zodat men van buiten en van bin
nen horen kon. Ds. Bosman liet zingen Gez. 160 : 5, en las 1 Thess. 4: 
13-18, (woorden door mij op de vorige Zoildag-avo11d voor de gemeen
te verklaard, in verband met Mat. 24: 13). Daarop deed Ds. Postma 
.een gebed. Ds. Ackerman sprak nu over Job.16: 33b. Ds. van Warme· 
lo sloot met gebed. Ik stand al de tijd in de deur, met de twee zoontjes 

bij mij. . .. f El b d "t . . Nu grngen WIJ gra waarts. k aan o van een r1J mg wees 1k 
van de hand, verkiezende achter haar lijkbaar te wandele " Bij het 
graf sprak Ds. N eethling, van lJtrecht. over ,Joh. 11 : 28b, en liet (op 
mijn wens), met kleine wijzig111g, zingen Gez 191 : 2; nad«t Ds. N eeth
Iing, van Lijdenburg, een gelled gedaan had. 
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Nu werJ clo kist neergelaten i11 de aarde. lk hief mij11 hand op 
ovin- het opeh graf t>ll sprak (in Gods krad1t) · "1 k geloof de wederop
standinv; des vlezes en ee11 eeuwig !even. Amen.'' Wij wierper1 een 
haPd vol Htof op onze <lode en keenlen hwswaarts." 

Tot sovec ons saamgetrokke aanhaling uit "Lijden 
en Vertroosting." Verder ;,taan daar nog in adresse 
en briewe van derelneming. 'n Waardige sVot. vorm 
die opstelle-reeks met die opskrif: "Kinderen cler 
Op.'itanding." Dit moet sekcr ecndag herdruk wortl, 
omdat die behandelde onderwerp, n.l. die onderlinge 
v-erhouding van die gdowige na dood en opstanding, 
teveel verwaarloos word. 

KONSESSIE-POLITIEK. 

Ds. Du Toit noem als enigst-e punt van verski1' 
tussen die Transvaals·e regering en horn die Konsessie
politiek. Teen die politiek, se hij in later.e geskrifte, 
het hij privaat en publiek g•ewaarskuw. Daarme·e was 
n.l. kort na die treruggawe van d~e land begonne deur 
"enige Jodesmouse". Ds. Du Toit se : "Wij hebben 
van het begin daartegen getuigd met al de krflcht 
die in ons was, als tegen reen kanker, die heel de staat 
doortrekken zal, daar di·e politick ten doel heeft de 
enkden te v·errijken ten koste van het gemenebest. .. 
En zo is het reeds •en zo zal· het zijn. Wreinigen zljn 
daardoor verrijkt, maar 'de alg.emene bevolk~g van 
Transvaal is verarmd." Ds. Du Toit verwijs dan naar 
die waarschuwende voorbeeld van Israe1 onder die 
1'reQublikei:nse heerschappij van de richteren ,( 1 Sam. 
8), onq·er het hog.epriest•erlik gestacht van Eli (1 Sam. 
3), -en later oricfer de koningen '(Jes. l: 23:"'· 

Die "Patriot" van 27 Julie 1883 se: "Die stroom 
van konsessies word gestop en beslot·e word deur mid
del· van die deputasie 'n bekwame en ervare finansier 
uit Europa te Em~bied om die finansiewese Yan die 
Republiek op vaste gronds1ae te vestig... Die fi
nanciele kommissie, deur die regering aangestel, be
vi.nd <lat I 9 5 konsessies reeds aangevraag werd tot 
Junie, terwijl ·die aanvrae nog bij die dag inkom. tot 
6 op ecn uur." 

Met betrekking tot die deputasie, waarvan hier mel
ding gemaak word en waarvan Ds. Du Toit lid was, 
gee ons elders in 'n aparte hoofstuk ,enige bdang
wekkende biesonderhede. 

DIE BECHUANALAND KWESSIE. 

Na sij:n terugkoms uit Europa ·werd Ds. du Toit 
als spesiale kommissai:is naar die westergrens g·estuur. 
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Die affere, wat soiveel stof opgejaag het, was toen in 
volle gang. Dis 'n ingewikkelde geskiedenis, en ons 
het g'n tijd of plek om daar 'n histories,e relaas van 
te gee ni 1c. Bowediien het ons eers bij ter pcrse gaan die 
",Patriot"-1egger van I 884 in die hande gekrij •en bij 
deurbladering daarv.an blijk, dat die blad g'n biesonder 
lig op Ds. Du Toit se houding in die saak werp nie. 
Die skrijwer hiervan het daarom informasie ingewin 
bii i·emand, wat van nab~j met me hele saak Lekend 
was. Sijn oordeel, wat op de waarneming gegrond 
is, laat ons, met weglating van •enige name en nou 
minder passende b~esonderhede, hier afdruk. ln 'n 
drietal briiewc se hij dit (in die eerst•e brief word ge
sinspeel op die oordeel van 'n welingeligte predikant. 

( I) 
"In antwoord 1op uw skrijwe re Westergrens Kwestie 

moet ek se dat Ds ....... die sakiie, in 'n paar woorde 
goed gcseg het. Die hijse fan die Transfaalse flag 
op die betwiste grondg·ehied was 'n fout, en uw oor
lede fader het daarvoor allN11 moet bod. AI die 
woede fan die folk het op horn gefal. Daardeur het 
hi] feral sijn populariteit in Transfaal ferloor. Almal 
het gedag Ds. du Toit was die skuldige persoon, ook 
ek was al die jare onder die· indruk', totdat oorlede 
....... mi j in I 89 3 die instruktie to on, waaruit dui • 
delik blijk, dat uw fader gestuurd was, met 'n duide
likc opdra:g om die Transfaa~se flag te gaan hijs op 
die betwiste grondgebied. Uw oodede fader het nooit, 
sofer mi] be~end is, enige poging aangewend om horn 
fan blaam te suiwer ni·e, en so is hij tot hede clie 
skuldige in die oog van die publiek ... 

"Ek het gesprnek van 'n fout, maar dit was amper 
'n bloedige strijd. Gen. Warren met 1 o,ooo troepe 
was recd-; op onsc grell'-; en die Tr~nsfaal moes 'n 
onterendc foetfal doen... A1mal het uw fader dit ge
weldig kwa1ik geneem en bet gemeen -dat sijn han
delwijse die oorsaak is dat Transfaal aan so'n fer
nedering werd prijs gegee. Selfs van S~Jn beste poli
tieke vrindc het horn fan toen af die rug toegekeer" ... 

( 2) 
"Ek dreig al lank om weer aan u te skri;we. In 

mijn laatste brief oor die Westergrens Kwestie het ek 
ges~ dat d1e hijse fan die fierkleur, op die betwiste 
grondgebied, fader gestaan het fir die Jameson- Infal ; 
en die Jameson-Infal het weer fader g·estaan fir die 
jo111;gste Boer-Engelse oorlog, waarbij ons ons onaf
hankelikheid ferloor het. 
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"U kan miskien daaruit opgemaak he, dat ek ge
meen het, dat uw oorlede fader Cius oek f erantwoorde
lik moet gehou worde fir die ferli,es fan ons onafhan
kelikheid. Dit is dan oek juis die rede waarom ek 
al lank gedreig het, om aan u daaromtrent te skrijwe. 
Mr. C. Rhodes was dic·Komissaris, aangesteld deur die 
Britse Kroon; en Gener::ial Joubert was a1s Komis
saris van die kant 'fan rl.ie Republiiek aang1estel; albc:,i 
had folmag fan huUe respektiewe Regering" om die 
Westergr·ens Kwe::.ti·e t,e regel. Buit·ekant die oorspron
kdih: gr·en;:;lijn fan ons oor1ede Repubhek was ont
staan geskil1e tussen die Kaff.erstamrne en Transvaalse 
en Vrijstaatse Burgers (vrijwillii:gers), aan die ecn kant, 
en andere Kaff.erstamme met Engels,e, hoofsakelik af
komstig uit Kimberl>ey, aan cl~e ander kant. Uiteinde
lik is daar 'n skikking getroffe en uit die skikking is 
die twee kleine Republiiieke, Rooigrond en Stellalancl, 
ontstaan. . 

"Generaal Joubert werd teruggeroep en uw oodede 
fader as iKomis~ris g·estuur. Die opdrag aan uw 
fader was, om die flag te hijs op Rooigrond en Stella
land en dan af te wcug om te sien wat Engeland sou 
doen. Hij deed dit en daardeur was Cecil Rhodes 
meteen los fan die oorecnkomst met Gen. Joubert ge
troffe, waai-deur pTakties een gebied groter as Trans
vaal aan die RepubLiek geheg sou worde. Dit fer
ijdelde Joubert sijn werk en of dit as sodanig hedoe1 
was, is ek fandag nie bereid om te se niie ; maar seker 
is dit dat DlT die gdolg fan d~e flaghijseriJ was. 

"Toen die flaghijserij nou 'n mislukking geworde 
was, rij arme Ds. Du Toit allee11 aan die pen 'en ferlies 
daardem ''eel infloed lbij die folk fan Transvaal. . 

"Die he le episode het fir Rhodes gel!ee1" hoe om te 
werk te gaan en toe begin hij die Kaffirlande rondom 
ons in te palm onder Kons·essies en daar sit OllS toen 
in die tronk, met selfs gien uilweg naar die Noorde 
opegdaat. Ek hoef u ni1e te se fanwaar en deur wie 
die Jameson - Infal georganiseer is geworde ; en ek 
hoef 'u ewemin t'e fortel .cl.at die Jameson - I nfaI slegs 
maar 'n foorspel was fan die noodlottig·e Boer-Brit 
Oorlog, waarbij ons aNes ferspeel het. Cw oorlede 
fader is :mede-skuldig aan die hijsc fan die Fierkteur 
te Rooigrornd; maar hij is n~e die eni.R"e-skuldige nie; 
en oek selfs nie die m&est-skuLdige n~e; dog die andere 
is skotfrij gegaan en uw fader mocs a!leen en al die 
blaam draag. 

"Tog bij dit al gaf ek hem steeds al· die eer wat 
hom toekom, want daar is ni·emand onder die son son-
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der foute. Dat ·ek ee:n hoge dunk fan hem had, blijk 
uit hierdi·e paar digreeltjies wat ek geskrijwe het, 
toen ek sijn doodberig ontfang het." 

(3) 
Die derde brief .is 'n oordeel om Ds. Du Toit se 

brosjme, getitdd : "De Hechuanaland Kwestie, his
tories toegelicht,'" ·ro lui als volg : 

"Dit het fer mij lang geneiem om die boekie te 
lees. Ek het dit wel 20 maal opgeneem met die 
besluit om dit diemaa1 deur t•e 1ees, maar gou-gou kom 
ek bij iets wat mij so erg, dat ek d~e boekie wegsmijt; 
nie uit 'n oortuiging dat wat daarin ges·eg word, ·n 
fcrkeerde foorstelling is fan feite, maar omdat nou\ 
weer foor mijn gees die ferlede begin op te leef; en 
mijn siel opnuw met weersin forfut t•een die Britse g;e
knoei fan di·e da'c. Dit roep in mij weer wakker 
wat al lang reeds aan slaap was. Die hele boekie is 
slegs 'n resume van of.fisiele sttikke, mer enkele aan
merkings as aarifulllende skakels. 

"Sl~gs die 6 gefo]gtrnkkinge op.'bladsij I 20 en 1 2 I 

oerat n kfem b1etii•e fan die sfotsomme, waartoe emg 
on!befooroordeelde mens sou kom-al is die mens selfs 
'n Engelsman. 

Ek foor mij sou di·e gefolgtrekkinge ·in krasser 
woorde ingekl>ee he; •en ek sou daar meer toegefoeg he. 
Dit is klaar en duidelik dat Ds. Du Toit hoofsakelik 
op die oog had om die o//isiele stukke self te laat 
spr.eek I En opdat die pubHek nie 'n ferwarring saU 
maak fan ai die stultkie, het hij dit agtermekaar .gerang
skik, soos, dit tus!S100 die Regeringe gewissiel is ge
wordc. Daardeur het Ds. Du Toit wis 'n diens aan 
sijn folk b.iwijs, wat mogeli.k eers deur die nageslag. 
en seker beter deur die nageslag op prijs sal gestel 
worde.·· . 

Die gcvolgtr·ekkinge, waarvan bowe sprake is, Lui 
aldus :-

"I. Door de Konventie van Pretoria werden de stammen 
buiten de Westelike grenslijn del' Transvaal als onafhankelik 
erkend. Zij konden dus vrijuit doen met bet hunne wat zij ver
langden. Noch Engeland, noch Transvaal had zich enig recht 
op hen voorbehouden. Zij konden dus oorlog verklaren en vrede 
sluiten, vrijwilligers m dienst nemen en betalen, andere mogend
heden inroepen, eni., naar goedvinden. Dit beginsel werd zelfs 
door de Hoge Kommissaris erkend. En toch weigerde Engeland 
het goed te keuren toen beidt> partijen, krachtens Vredestraktaat 
van 1882, haar territoriale rechten overmaakten aan de Regering 
der Z. A. Republiek, zich onder haar bescherming en haar be
stuur plaatsende I 
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"2. J a, Engeland gaat verder, en weigert zelfs de rechtsgel
.digheid van gemeld Vredestraktaat te erkennen,-een Traktaat 
gesloten tusse11 twee mogendheden door Engeland zelf als onaf
hankelrk erkend. Hier komt nog meer bij. Een van de voor
waarden waaronder de nieuwe grensregeli11g in de konventie 
van Landen werd va§tgesteld is: "dat de Opperhoofden Mas
souw en Mrnshette, met hun onderhorigen, hun de facto rechten 
.van grondbezit buiten gemelde grens blijven behouden." Nu is 
de vraag; is het recht van verovering geen de facto recht? Is 
zelfs het recht van okkupatie geen de fucto recht? Men houde 
we! in het oog dat, toen de Londense Konventie gesloten werd, 
bet voormeld Vredestraktaar in werking was en Moshette, met 
zijn onderhorigen, in het bezit was van de gronden, hun toege
kend en verzekerd in gemeld Vredesverdrag, en welke Engeland 
hun nu ontnemen wil en aan Montsioa hergeven. Welk recht 
heeft Engeland hiertoe? Is dat geen verb1 eken van de termen 
der Londense Konventie? Behoort de Transvaa!se Regering 
niet op te komen vc..or de de facto rechten van Mosh·ette, die nu 
haar onderdaan is, en op wiens de facto rechten zo schromelik 
inbreuk wordt gemaakt ?-En spreekt Enge!and nog van de ver
breking van verbindtenissen ? 

"3. Eng;eland beroept zich nu op het feit, dat zij Montsioa 
onder haar protektie heeft genomen, en op grond daarvan zijn 
rechten in bescherming neemt. Maar dan behoort de bescherm
heer toch rekening te houden met het bestaande (status quo) 
waar/n hij zijn beschermeling vond ; Engeland kan toch geen 
rechten beschermen ..yell}e Montsioa niet bezat, maar wettiglik 
had afgestaan. 

"4. Veeleer is Engeland bovendien verantwoordelik voor 
hetgeen na die tijd gebeurd.is. Engeland.nam Montsioa under 
bescherming. Hierdoor bemoedigd vie! Montsioa de onder
horigen van Moshette wederrechtelik aan. De beschermheer is 
niet vertegenwoordigd, had geen beschermende macht aanwezig 
om zijn beschermeling te verdedigen. Montsioa werd op nieuw 
verslagen, met verlies van vee en grond. Wie is hiervoor ver
antwoordelik te houden? Wie is verantwoordelik zowel voor 
de aan!eiding als voor de uitslag van een oorlog, door Engelanrls 
beschermeling begonnen en met zulk een noodlottige uitslag 
gevoerd? 

"5, Door Britse autoriteiten is zaveel partij getrokken van 
de dood van Bethell, die volgens de feiten niet anders te be
schouwen is dan een verrader en meinedige, die zijn verdiend 
loon heeft ontvangen. Generaal Warren moet nu de moorden al 
op Honey en Bethell gepleegd wreken. Maar' waarom niet de 
gruweldaden door Montsioa en Mankoroane gepleegd onder
zocht? Magen zij maar doen wat zij willen omdat zij Britse 
beschermeli ngen zijn? Hoe is met Coetzee en Weeber gehan
deld door Montsioa? W anneer zullen de wrede moorclen op 
Machabi's stam gepleegd door Montsioa gewroken worden? ... 

"6. Daartegenover blijft het van betekenis voor elke recht
gezinde Afrikaner, dat een man a!s de Kaapse Premier, na 
persoonlike kertnisneming, tegenover het schelden op de rovers, 
vrijbuiters en moordenaars van Gosen, erkennen moest, dat hij 
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aldaar geen minder eerliare bevolking heeft aangetroffen dan in 
enig ander dee\ van Zuid Afrika. Eer inzonderheid voor de 
heer Gey van Pittius, dat hii waardiglik uit het moeilik strijd 
perk lrnn terugtreden, wijkende voor de overmacht maar ge
wapend met het recht." 

Die hclc ingewikkdde geskiedcnb vat die skrijwer 
van "Zwart PiUetj,es" (Prof. Cachet) in 'n paar woorde 
saam en di::i genoeg als on<> dit maar weet en 1onthou : -

,,De meeste 1edcn der Afrikaanse partij durven 
voor hun g'evoden ni-et uitkomen. 

,,Kyk, vrindc in Gosenland," had df:> Afrikaanse 
partij moete:n z,eggen, "gdyk het julle, daaran is gen 
twyfel :ni, di grond komt julle wettig to,e, mar julle is 
mar twee honderd man en Engeland het baing vo lk, 
en daarom moet julk trek. Help sal ons julle tog ni, 
daarvoor is ons te ......... lo) aal; di Transvaal ~al julle 
ook ni hdp, di is te swak, en daarom, gdyk of ni. 
vat jou goed en trek, net as juHe vaders uit Natal moes 
trek". (P. 13 .Febr. '85). 

Dan gee "Zwart Pinetjes" 'n rake heskrijwing van 
die afloop van die he~e affere onder Warren. Ons 
vind dit te mooi om dit aan die lcscr te onthou : -

"Aile wereld ik was nog nooit zo dicht by vastlopen geweest 
als nu. Myn oudste zoon die onder Warren dient. stuurde my een 
proklamatie, een afscheid aan de troepen, en net toen ik die naar 
Di Patriot wou sturen, komt r:iie proklamatie uit, en 1111 zie ik 
dat die kwaaie jongen my bedrogen 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 jullie 
bedank, hoewel jullie mar min gedaan het, maar dat kon jullie 
ni help. 

Toe jullie gekom het, was daar 'n grate opskudding; al di 
mense praat van oproer, ons het wel beter geweet, maar ons bet 

· mar saam geskreeuw, in di hoop dater miskien tog oproer sou 
kom. Di ding is ni gebeurd. 

As jullie nou thuis kom, dan sal iullie mama's, sussies, 
tantes, en niggies vir jullie vra, wat jullie uitgevoer het, en wat 
sal jullie dan seh? 

Om te seh :. "niks ni," lyk so mal, daarom sal ik jullie raacl
ge. 

I. Jullie moet eers beskryf di gevaar met di trein, hoe o'eral 
myne kon gewees he om jullie te laat opvlieg, hoe o'eral boere 
kommandos kon gewees he om jullie te skiet. Dat er niks was 
kon jullie ni help ni. 

z. Dan kan jullie seh, dat jull~ had 'n tog deur di woe:1>tyn 
net so hard as in di Soudan behalwe julle had water; geen siekte, 
en geen Arabiere, anders was het net so. 

Dat di enige nut van di expeditie was, di putte di jullie ge
maak het, kan jullie maar stil hou. Daarvoor is jullie ni gestuur. 
m. 
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Glori het jullie ni gekry ni, mar wat ni is kan kom. As 
myn plan aangencem 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 
miskien ·word hy eenmaal k.vaai.-

Verder kan ju! di groetnis doen an jullie mama's, sussies, 
tantes en nig~ies, en hulle vertel dat ik net nou kom, en dat 
Afrika ook al weer die graf vah myn reputasie is gewees.-" 
f P. 7 Aug. '85). 

LASTER . . 
Gelijktijdig met Ds. Du Toit se optrede als spesiale 

kommis:,ari '-> insak'e die westergrens-kwessie het die 
"Cape Argus", to.en 'n vinnig-rooie blad. ·n lelikie en 
oue praatjie die wereld ingestuur, wat bedoekl was om 
die karakter van Ds. Du Tait aan t<e tas. Die "Volk
stcm'• het daarvan melding g,emaak en so het dit tot 
kcnnis van die Transvaalse regering gekom, wat dade1ik: 
aan sijn Supt. van Onderwijs "enige i11ligting·e" gevra 
het. Ons gee 'hier Ds. Du Tait se antwoord enigsins 
uit,oerig, nie omdat die saak 'enige aktuele lwtckcnis 
het nie, rnaar omdat bC'n minste een gcsbeclenis-boek 
smaknd daan·an melding maak. Die goeic naam van 
Ds. Du Tait eis dus die afdruk van die hier volgende 
stukke. Ds. Du Tait skrijf :-

"In 't kort deel ik de feiteo der zaak met de stukken mede. 
·voor zover die in .mijn bezit zijn. Maar ik heb getelegrafocrd 
naar de Paarl. om gecertificeerde kopien van alle stukken op 
deze zaak betrekking hebbende. Zadra ik ze ontva.ng ben ik 

. bereid ze ter beschikking der HEd. Reg. te stellen, met de meest 
volledige informatie, indien door de HEd. Regeri11g nodig 
geoordeeld. 

De feitrn 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 geruchte,1 aangaande mijn wandel in 

-omloop waren. 
Dadelik verzocht ik de Kerkeraad der gemeente de zaak te 

willen onderzoeken en voor de aandacht der Ringskornmissie te 
brengen, zijnde deze.het bevoegde lichaam, volgens Kerkwet, 
om de zaak te onderzoeken. 

De Kerkeraad nam nauwkeurig alle verklaringen op en ver
zond ze naar de R. K. Gemelde Kommissie onderzocht de zaak 
·en hoorde alle getuigen, in een zitting van twee of drie dagcn, 
~n deelde mij, als resultaat van haar onderzoek mede, )let vol
gend Ekstrakt uit haar Notulen, waai;van ik een getrouw afschrift 
volgen laat :-

Ekstrakt uit de Notulen der Ringskommissie van de Kaap
stadse Ring. 
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Paarl, J Aug. 1877. 
T. A.-Na ernstige overweging van de zaak komt de Kom

missie eenparig tot bet besluit om aan de Voorzitter van de 
Ring·te rapporteren, dat zij, met getuigenissen als die van P. ].
Malan, Aug. Ahrbeck, A. A. Sparenburg, en P. A. J. de Rou
baix v66r zicb, geen g1 ond vindt, om een Akte van Beschuldi
ging tegen de WelEw. 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 zond mij Qaarop bet volgend<:> 
Adres van Sympathie, waarvan ik een getrouw afschrift volgen
laat: 

Kvnsistorie Kamer der Gemeente Noorder Paarl, 
de 3de Augustus 1877. 

De We!Eerw. Z. G. Heer, S. J. DU TOIT, Leeraar der Ge
meente Noorder Paarl. 

WelEerwaarde Heer, Geliefde Herder en Leeraar, 
Wij ondergetekenden, Leden des Kerkeraads. verklaren 

hiermede onze hartelike sympathie met UEerw. in de omstandig
heden waarm gij voor enige tijd verkeerdet. Hoewel \\ii voor 
onszelven ans ten voile overtuigd hielden van uw onschuld kun
nen wij toch niet nalaten, om bij deze gelegenheid, bij vernieu
wing, onze har~elike toegenegenheid en ve1 trouwen in UWel
Eerw. uit te spr~ken: en hopen dat de Heere UEerw. verder tot 
een rijke zege voor deze Gemeente make, en dat uit dit schijn" 
baar kwaad ook voor U Eerw. en de Gemeente een heerlik goed 
moge geboren worden; en dat de dag der Eeuwigheid bet Waar
om in belder licbt zal stellen. 

Wij blijven met beilbede, 
Namens de Kerkeraad der Gemeente "Noorder Paarl," 

J. P. MALHERBE, Ouderling," 

Verder besloot de Kerkeraad de bescbuldiger in deze ge
rucbtmakende zaak onder cem,uur te plaatsen voor de tijd van 
zes maanden, wegens rustverstoring in de gemeente. IJe ge
censureerde appelleerdc naar de Ring, welke echter zowel bet 
vonnis des Kerkeraads als de uitspraak der Ringskommissie 
bekrachtigde. Later appelleerde de gecensureercle nog naar de 
Synode, welke mede bet appel van de hand wees." 

Verder siteer Ds. Du Toit 'n adres van die gemeen
t·e bi] die geleenheid horn aangcbode, vvaarin gesc word, 
dat di<> "blijkbare kwaadwil:ligheid en moeclwil" · daar
toC' gedien het om dir::gene wat aan sijn on::,kukl nog 
getwi jfcl het, tot oortuiging te breng. 

"Dit adres, se Ds. du Toit, is g<:>tekend door 352 nit Je onge
veer 400 !eden der gemeente, en ik heb het getuigenis dergenen, 
die het Adres ter tekening rondbqchten dat slechts ze'er weinigen 
(geen twintig) bezwaar hadden tegen de ondertekening, en wel1 
niet omdat zij twijfelden aan mijn onschulc:I, maar omdat zy lie~ 
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ver zagen dat ik de beschuldiger met een Aktie v~or het Hoger 
Gerechtshof zoude vervolgen, waartegen echter, uit Christelike 
beginselen, qezwaar bestond niet alleen by my, maar ook by 
het merendeel der gemeente." 

Die regering het toen als volg g·eantwoord : 
"We!Ed. heer S. J. du Toit. Sup. van Onderwys, Pretoria 

We!Ed. heer,-Ik heb de eer de goede ontvangst te erkennen 
van uw brief van 2 dezer, en in antwoord wordt my opgedragen 
u te 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. g.) W. EDUARD BOK, Staatssekr.etaris.' 

Nog meer stukke h~eromtrent is te vinde in die 
"Patriot" van I Mei, 1885. Ons meen egter dat dit 
nie nodig is om meer bij be haal nie. 

Die Kerk het dit nie ·eens nodig ge-ag pm 'n akte 
van beskuldiging teen Ds. Du Toit op te stel nie. 
En waarlik niemand kan se, dat hij daar toen 'n persona 
grata was. 

TWEEDE HUWELIK. 

Op 8 Julie 188 5 werd Ds. Du Toit aan die Paar1 
in die huwelik bevestig met mej. Anna F. Malan, 
dogter van di·e bekendc Paarlse patriarg, Wynand 
:'llalan, •en lidmate van Ds. Du Toit se vroeere gemeen
te.: So werd di·e g·ebrok>e huisgesin weer heel ge
maak. 

In die tussentijd het mej. K. Brunner vir die hui'>
houding in Transvaal .gesorg en die 4 kinders eg 
moederlik verpleeg. Toen Ds. Du Toit als depu
tasielid naar Europa moes, het hij die twee seuntjies 
aan sijn •eie ·en die twee dogtertjies aan sijn skoon
moedcr toevertrouw. Die toestand het geduur tot op 
sijn tweede huwelik. 

Aangaande sijn waardige tweede vrouw hoop die 
skrijwer hiervan later meer te se. Sij het Ds. Du Toit 
in al ,die vierdere dae van sijn moeitevolile lewe ge
trouw bijgestaan en het horn oorleef. Uit hierdie1 
huwelik werd twee seuns en twee dogters gebore, twee 
waarvan egt·er vroeg gestorwe is. 

. GOTJD1\1IJN-O~TGINNING . 

Aangaande sijn aanded in die goudmijn-ontginning 
het Ds. Du Toit reeds genoegsame mededelings ge
daan. Ons wil net daarop wijs, dat Ds. Du Toit ook 
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hierin 'n volgding was van sijn geestdikc vader, Ds. 
Van der Ling,en I Nie aUeen 1.n nasionale en ta<fl-idec 
sowel afo in die studie van onvervulde profosiee nie, 
maar ook hierin was daar verwantskap tuss,en vadcr en 
seun. 

Ds. Van der Lingen werd ongemerk gewikkel in 
die lwpermijn-onderncmings in ::'-Jamakwaland. Sijn 
dod daarmee was (net soos in die geval van Ds. Du 
Toit) "fiJantropi,es" van aard. Hij het dan ook aan 
'n vrind geskrijwe : "Intusscn verdeel ik de verbeelde 

. schat reeds in mijn mijmeringen, z6veel voor 'n fonds 
van beboeftige weduwen, z6veel voor evangeliever
breiding, z6veel voor de kweekscbool, z6veel voor on
derwijs, enz... (Kijk Lewensbeskrijwing bl. 13 I.) 

Die wil van God was ewewel in heide gevalle an
ders. Grot·e verliese was die end van die geskiedenis 
en die rnorgest,elde doel mo,es langs 'n ander wcg ge
deehelik bereik word. 

AFRIKA EN TRANSVAAL. 

In 1889 bet Ds. Du Toit sijn derde reis naar 
Europa gemaak. Ab "afscbeidsgroete" het bij aan 
sijn stamverwante in Noord- en Suid-Nederland nage
laat 'n geskrif getiteld : A/rz'ka, het J;,and der Toe
komst en de TransPaal t!n zijn Goud veld en. 

Geniale opmerkings oor onse donkere werelddeel 
kom daarin voor. O.a. word ook die dcnkbeeld ge
opper van 'n spoorweg deur Afrika, waarvan Ds. Du 
Toit se : "Nu bescbouwt meer clan een uwer mij als 
een theorist of idealist om zulk een idee te durvcn 
opperen. Maar 4 of 5 jaren gel.eden zou men ge
twijfeld hebben aan het gezond verstand van iemand, 
die zulk een denkbecld openbaarde. En bet kan zijn, 
als wij 4 of 5 jaar v,erdcr zijn, dat de tijd arsdan 
gekomen is om de praktie'se uitvoerbaarbeid van zulk 
een schema 1 \"Oor het pubhek t,e behandelen. Voor 
bet tcgenwoordig,e moet de theorist zich maar vergc
noegen met bet droombedd van uit het verre Zuid 
A±rika naar Europa ov:er te komcn per spoor binnen 8 
dagen, in ,een salonrijtuig, met restaurat~ewagen daar
naast." 

In die geskrif bcp1eit Ds·. Du Toit ook sijn liewe
lingsdenkbeerd van 'n Verienigd Suid-Afrika (nou met 
Brits:e Kusbeskerming). Hij beweer dat twee-derde 
van die blanke bevolking daarvoor sal stem. "En of 
deze staatsvorm (so gaan hij voort) slechts ,een overgfi,ng 
moct vormen tot de ,geheel vrije Verenigde Staten van 
Zuid-Afrika, dat zal de tijd dan moeten 1'eren. Maar 
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ecn eigcn land, een vrij volk, ziedaar het ideaal van 
jong Zuitl Afrika. Ni,et ecn Engels wingewest, nict 
ecn Duitse kolonie, niet een onderhorigheid va:n Neder
land. neen een vrij volk in een vrij land... \Vie denkt 
nog in de 19·e eeuw aan vougdijschap over meerder-
. . ? .. pngen .... 

\'an blijwende waarde is die frisse upmerkinge 
oor en beskrijwinge van goudformasies, handelsvoor
nitsigte en industrilqe ondernemings in Suicl-Afrika, 
insonderhcid Transvaal. Gelijk up ~ijn twec>dc so het 
:Qs. Du Toil ook op sijn derde Europese Peis geijvver 
vir die stuffelik·e vooruitgang van Transvaal, deur ge
wenste immigrasie •en buitenlandse kapitaal. Om die 
duel tc> bereik het hij al,twee keer vergaderings gehou, 
inligtings gegee en allie molike middels in die werk 
ge-stel. Reeds in I 884 hct hij in Europa met mon
sters goudkwarts rondgerij, maar niemand wou daar 
toen notisie van neem nie. 

PIONIERSWERK. 

Op die vraag : vanwaar die teenwoordige depres:.ie 
in Transvaals•e mijnwaarde? antwoord Ds. Du Toit, 
dat daar twee oorsake ·is : I) die oorspekulasie en 2) 
,gebrek aan ervare vakmanne. 

T·en opsigte van punt 2 gee hij 'n staaltjie Yan 
pioniersarbeid, wat ons bier graag boekslaaf. Ds. 
Du Toit skrijf : 

"Toen wij de Paarl-Pretoria Maatschappij hadden ge
vestigd op de plaats Langlaagte, was onze eerste studie de be
hoorlike opening der mijnen en ontbieding van rnachinerie. Wat 
hebben wij een massa kata!ogi en brosjures moeten doorgaan ! 
Wij waren de eersten om de solide machines van Fraser en 
Chalmers uit Amerika te ontbieden en namen daarbij de voor
zorg door bemiddeling derzelfde firm a rJrie eksperts te verkri i
gen, nl. een voor bet monteren der machines, een voor de 
opening der mijnen, en een als amalgarnator, om de machines 
te besturen en tevens Afrikaanse jonge!ui op te !eiden. Var. die 
drie personen-vakmannen-met zorg gekozen en duur betaald, 
bleek dat de monkur der machine zijn vak verstond. De mijnin
genieur liet veel werk na, hetwelk moest worden overgedaan, 
maar de hoofdpersoon moest zijn de amalgamator, de man die 
het goud moest vangen. En deze? In plaats van dri<? ton per 
dag en per stamper te vermalen, liet hij niet meer dan een halve 
ton door de machine gaan en vermaa!de de stamper in plaats 
van het kwarts. En hoe ging bet met bet goudvangen? 0 
wee! welke dagen ! Honderden aandeelhouders ·door geheel 
ZuirJ~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! en dit nog vermengd met ijzer van de vermaalde machine. 
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Maar beneden in de waterloop kon men het weggedreven amal
gama-kwikzilver-hetwelk het goud had af- en met>gevoerd, 
met hantlen vol bij elkander schrapen. Geen ander weg open· 
dawsummier ontslag. Wie nu te nemen? Op een Afrikaan
der viel de keus, een selfmade man, zonder titels achter zijn 
naam. We gaven hem dezelfde machine, doch vrij wat ver
knoeid ; hij kreeg hetzelfde kwarts, alleen het beste was er nit 
genomen, en ziehier de resultaten door hem geleverd: in plaats 
van een halve ton per stamper en per da~. vermaalde hij 4 ton 
per stamper en per dag; uit het mainrif leverde hij 15 dwts. 
scboon gou:i per ton en uit de •· leaders" tot drie ons ! Die 
man verdient genoemd te warden: de heer DAVID DRAPER, 
tans bestuurder van de Klerksdorp Mainrifmaatschapvii en de 
Mijnbouwmaatschappij "Odin." Wat we hier hebben aange
stipt, is de barensnood geweest van zogoed als alle maatschap
pijen." 




