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TER HERINNERING 

AAN WIJLE PRESIDENT MARTHINUS THEUNIS STEYN, 
GEBORE 2 OKTOBER 1857-00RLEDE 28 NOVEMBER 1916. 

M 
ARTHINUS THEUNIS STEYN het die lig gesien op 2 Oktober, 1857, in die Win
burg distrik. Hoe gebrekkig ons geskiedkundige sin nog is blijk hieruit dat een 
skrijwer van naam Bloemfontein als sijn geboorteplaas aangee. Dit was eers la
ter dat sijn vader, die lid van die Uitvoerende Raad werdJ na die Bloemfontein 
distrik getrek het. Sijn vader was 'n welgestelde man en als skaapboer en wama

ker het hij soos ons boere dit kan doen 'n onafhankelike lewe gevoer. Die stamvader van die 
familie was Douwe Gerbrand Steyn, 'n Fries wat na die Kaap in 1668 van Leeuwarden ge
kom het. Die grootvader van Marthinus Theunis werd in 1804 gebore. Sijn naam was Pieter 
Gijsbert. Hij het saam met die trek van Potgieter gegaan waar Paul Kruger ook bij was. 
Dit is van belang om te weet dat die moeder van President Kruger 'n Steyn was. Die vrij
heidssin was in die bloed van die Steyns. Een van die voorouers van Marthinus Theunis, 
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Hermanns het in 1795 te Swellendam 'n opstand teen die Oost-Indiese Kompanjie gelei en was 
hij benoem tot President van die Swellendamse Republiek. Eers het die Steyns bij Swellen
dam gewoon en later het hulle na Stellenbosch gegaan. Hiervandaan het hulle na Colesberg 
getrek. Toe Potgieter met sijn trek hier virbij kom het hulle hulle daarbij aangesluit en het 
saamgetrek tot in die noordooste van die Vrij 3taat waar die Steyns hulle gevestig het. 

Daar in die vroee tijd dit maar moeilik met die vervoer gegaan het, het die vader van 
die St.eyns die plaas Zuurfontein in die Bloemfontein distrik gaan bewoon om in nouwer 
voeling met die hoofstad te wees. 

Op die boerplaas het die jong Marthinus Theunis sljn lewe deurgebring soos elke boer
seun dit doen moet. 's Morrens moes hij vroeg uit die bed uit om met die boerderij te help. 

Theuns soos hij genoem werd was nog 'n knapie gewees toe hij sijn eerste bok geskiet 
het. Temidde van al die bedrijwigheid op die boereplaas het die jeugdige Afrikanerseun al 
tekene van sijn biesondere talente gegee. Dit was of sijn kop alt ijd 'n beetj ie in die wolke was. 
Sijn ouers het Theuns na die Grey Kollege in Bloemfontein gestuur om sijn studies daar verder 
voort te set. Op algaar het die jong Steyn 'n gunstige indruk gemaak en hulle het ingesien 
dat dit 'n diamant ·was wat geslijp moet word. 

In Bloemfontein het hij maats gemaak met die seun van die Staatsprokureur, Harry Vels. 
Di~ twee maats het 's middags die jong meisjies vir ridjies geneem en op die plaas het 

hulle saam gaan skiet en perdrij. 
Baj,e mense het invloed op die ouers uitgeoefen om Theuns na Europa te stuur. Die 

besware van die vader was nie onoorkomelik nie maar sijn moeder won niks daarvan hoor nie 
dat hij oor die Blouw water moes gaan. Regter Buchanan was baje ingenome met die jong 
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Theuns en hij het bij sijn ouers aangedring om hom na Europa te stuur waar hij sig als ad
vokaat kon bekwaam. Dr. Brill van die Grey Kollege het ook sterk gepleit en 'n jong dokter, 
wat toe net sijn studies in Duitsland voltooi het, was op besoek op die plaas in verband met 
die siekte van 'n pasjient en hij het ook daarop aangedring om die jong man na Europa te 
stuur. Die moeder wou nie hoor nie. Maar die jong dokter se: ,Stuur Steyn saam met 
Vels na Europa. In Bloemfontein, rij hulle net met die nooiens rond. Laat hom na Holland 
gaan en dan kan hij U nog goeie fries beeste uitstuur." Die gedagte van die fries beeste was 
te aanlokkelik vir die ondernemende boeremoeder. 

In Mei 1877 vind ons Theuns Steyn en Harry V els op vertrek. Van Bloemfontein het 
die twee maats aie reis per poskar moet afle. Bij Kaapstad het hulle dieselfde boot genf:f>m 
waarmee Paul Kruger en dr. Jorissen na Engeland sou gaan. Hu11e opdrag was om teen die 
onwettige anneksasie van die land noordelik van die Vaal rivier te pleit. Steyn was dus 'n 
man van twintig jaar toe hij na Nederland gegaan het. Als hij eers in 1883 vertrek het, dan 
was hij vijf en twintig jaar oud. Maar Steyn met sijn skrander kop sou nie solang met sijn 
eksamens versuim het nie. Om hierdie rede is die datum 1883 onaannemelik. Ons kan aan
neem dat die jong Steyn en Paul Kruger baje met mekaar gepraat het want die reis het toe ba
je langer geneem als in ons dae. Die eentonigheid aan boord moes verskrikkelik gewees het 
en die klompie Afrikaners op die skip was maar altijd bijmekaar. Op 'n later geleentheid 
toe Kruger en Steyn mekaar als presidente ontmoet het, het Pres. Kruger nog van hierdie reis 
gepraat. 

Steyn en V els het in Julie 1877 na De venter gegaan waar hulle die leraar in oue tale 
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aan die gymnasium gevra het om hulle in Latijn, Grieks en Hollands te help. 'n Ander leraar 
het die twee beginsele van meetkunde en algebra geleer. 

Steyn was 'n prageksemplaar van 'n Afrikaner. Met die harde werk op die boerderij 
het sijn spiere en liggaamskrag tot voile ontwikkeling gekom. Sijn bree skouers en nek en 
sijn ronde bors het gewijs dat hij uit 'n kragtige en gesonde familie gestam het wat met die 
vrijheid van die onmeetbare veld bekend was. Sijn gelaatstrekke het die sielekrag van die la
tere President verraai. Sijn sterkgevormde neus en lippe en die bree kin het bewijs dat hij ka
raktersterk was. Sijn ietwat slaperige en groot blouw oe het sijn adelike inbors uitgebring. 
Sijn hoe voorkop en goedgevormde oor het die getrouwe student en denker vertolk. In lig
gaamsbouw en verstandelike ontwikkeling was hij 'n beeld van 'n Afrikaner. In later jare 
toe hij als president in sijn pluiskijl en manel uitgedos was kon 'n mens sien dat dit die Pre
sident was wat daar loop. 

Hoewel Steyn die studie met die grootste erns aangepak het, was hij iemand wat al
tijd grapperig was. Die opgeruimdheid van gees het hij tot in die donkerste oomblikke behou 
en in sijn laaste redevoering, waar hij dood neergestort het, was sijn openingssin 'n grap
pie gewees wat sijn gehoor laat lag het. 

'n Mens kan hom voorstel hoe Steyn hom in die land van sijn voorvadere in die koue 
noorde gevoel het waar soos iemand gese het daar nege maande winter en drie maande sleg 
weer is. Meer als een koue en lange wintersaand het Steyn en V els om die hollandse kaggels 
deurgebring en die nuwsgierige Hollanders alles en nog wat oor die Vrij Staat en Snid-Afri
ka vertel. In Holland het Steyn meer als een grappie gehad. 

Op 'n wandeling bij Deventer het 'n wadrijwer met Steyn rusie gemaak, wat maar al-



telig in Holland gebeur daar aanmerkinge altijd rondgeslinger word. Een woord op die an
der en toe pak Steyn die parmantige wadrijwer in die arms en sit hom oor die heg. ·Die wa
drijwer het eindelik moes beloof dat hij hom sou gedra en toe werd hij weer opgehelp. 

In September 1879 het Steyn en Vels in Leiden vir hulle admissieeksamen gesit maar 
altwee het gesak. Hulle Hollands was nie suiwer genoeg nie. En Steyn se mening van die 
Afrikaner standpunt was dat die mense in Holland maar baje gebroke Hollands praat wat 'n 
Afrikaner maar moeilik kon verstaan. Steyn en V els het daarteen opgesien om nog 'n j aar oor 
hulle admissie eksamen te neem in Holland en hulle besluit om na Engeland te gaan waar die 
studie baje korter was. In Engeland het hulle baje vlugger met die werk opgeskiet. Op 15 
J anuarie 1880 het hulle hulle toelatingseksame vir die Inner Temple in Londen gedoen en 
op 17 November, 1882 werd Steyn advokaat. Gedurende hulle studietijd in Engeland het 
die twee Afrikaners dit net smoor gebad daar in die twee jare 1880-82 die moeilikhede tus
sen Engeland en die Transvaal tot 'n botsing gekom het. In die tijd het 'n engelse offisiertje, wat 
na Suid-Afrika gegaan het, Steyn in Londen gevra wat hij moet meeneem na Suid-Afrika 
als hulle teen die Boere bakkelei. Steyn het ewe naief geantwoord dat hij die meneertje sou 
aanraai om 'n doodkis mee te neem want hij sou dit gouw nodig krij als hij teen die Boere 
gaan veg. 

Kort na hulle eksamens het Steyn en V els na Suid-Afrika teruggekom. Steyn was net 
ses maande terug toe hij Staatsprokureur werd. Als advokaat het Steyn 'n beetjie moeite ge
had daar hij nie so vlot van spraak was nie maar met oefening het hij die moeilikheid te ho
we gekom. 
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Hij was nie 'n uitsondering in die familie nie daar van die andere lede ook swaar ter 
taal was. 

In die hoofstad van die Vrij Staat het Steyn al meer en meer in die waardering van 
sijn medeburgers gerijs. Hij werd tot lid van die stadsraad gekies. Maar niemand het toe kon 
se nie dat hij die talente besit waarvan hij later blijk gegee het. Hij was 'n ijwerige werker 
en het met 'n hoe besef van pligsvervulling sijn werk gedoen. Op dertigjarige leeftijd het 
die jonge Staatsprokureur in die huwelik getree met die oudste dogter van ds. Fraser van 
Philip polis. 

In 1889 werd die heer F. W. Reitz die opvolger van Pres. Brand. Die heer Reitz was 
president van die regbank gewees en deur die vakature ontstaan deur sijn benoeming tot 
President werd die Staatsprokureur, Marthinus Theunis Steyn tot tweede strafregter be-
noem. 

In sijn nuwe werkkring het die jonge Steyn met nog groter toewijding en nouw ge
setheid opgetree. Sijn uitsprake het die bewondering van algaar afgedwing. Sijn uiteenset
ting van 'n saak het gewijs dat hij daarvan altijd 'n diep studie gemaak het. Hij het vir hom
self gedink en hom nooit met die stroom laat mee3leep nie. Hoewel hij nog so'n jong man was 
het hij nie geskroom om 'n uitspraak in die minderheid te gee nie. 

A1s strafregter het hij op die Rondgaande Hof in aanraking metal die burgers van die 
land gekom. A1s boereseun was hij heeltemaal in sijn element. Daar het hij reeds blijke gegee 
van sijn opvatting van die eenvoudigheid in die lewe en van sijn demokratiese beskouwing van 
die maatskappij. Sijn eenvoudige maar hoffelike houding het hom tot vriend van elkeen ge
maak. Hierdeur het sijn roem reeds deur die Vrijstaat gegaan. 
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In Nov. 1895 het die heer F . W. Reitz weens swakke gesondheid als President be
dank. 

Daar was nog nie tijd vir 'n verkiesing gewees nie toe die Jameson strooptog plaas
gevind het. Hierdie gebeurtenis het elke Mrikaner laat voel dat daar 'n slang in die gra.s 
was. Met die inval het 'n groot kommando Vrijstaters opgetrek om die Transvaal te help. Hier
die verraad het die deurslag gegee van die Presidentsverkiesing. 

Die Volksraad het twee kandidate aanbeveel. Die eerste was J ohn George Fraser 'n fa
milielid van mevr. Steyn. Hij was al 'n paar maal aspirantkandidaat maar kon nooit die paal 
haal nie. 

Die man wat die kandidatuur van Steyn gesekondeer het was niemand minder als 
Christiaan Rudolph de Wet, wat later so'n roemrijke rol met sijn President gespeel het in 
die verdediging van sijn vaderland. Steyn het Fraser met 'n verpletterende meerderheid ver
slaan. Fraser het maar 1,300 stemme gekrij en Steyn daarenteen 17,000. Dit was 'n geweldige 
nederlaag vir die voorsitter van die Volksraad.Maar die volk was bang vir sijn engelse ge
sindheid. In 1868 het hij dit getoon deur sijn naam bo aan 'n versoekskrif te heg 
waarin die britse Regering gevra word om die Vrij Staat te annekseer. Toe Jame
son die inval gemaak het was dit in di e Vrij Staat ook klaar met enigeen wat 
van engelse invloed verdag werd. Op 11 Maart 18~6 het Steyn sijn amb aanvaar. 
Hoe Fraser ook nog mag praat was die volk oortuig dat hij engelsgesind was. Die la
tere geskiedenis het getoon dat die volk reg was. In die laaste volksraadsitting het hij als 
voorsitter o.m. gese volgens die notule van die Volksraad : ,Met die grootste vrijmoedigheid 
en 'n vrij gewete vir sijn God gaan hij stem vir die getrouwe nakoming van die verpligtinge 
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onder die Politiek Verbond op die volk gele en sal ook persoonlik vir die regverdige saak van 
die susterrepubliek die wapens opneem en tot die bitter einde strij vir die segevier van reg en 
geregtigheid en vir die goeie reg van die Afrikanerdom." So het mnr. John George Fraser als 
voorsitter van die Volksraad kon praat. Toe lord Roberts Bloemfontein ingetrek het was 
mnr. Fraser 'n onderhoud met lord Roberts toegestaan waarin hij verklaar had dat hij tevre
de was met die anneksasie van sijn land. 

Die Jameson in val het die oe van die Republieke oopgemaak en kort na die aanvaar
ding van sijn betrekking het die Potchefstroom Konvensie bijmekaar gekom om die band tus
sen die twee republieke nouwer te trek. Bij die ooreenkoms werd bepaal dat 'n raad sou aan
gestel word uit verteenwoordigers vall: die republieke wat elke jaar om die beurt in Pretoria 
en Bloemfontein bijmekaar sou kom om die wijse te bespreek waarop die bande tussen die 
twee susterlande nog nouwer kon getrek word. Selfs in die Volksraad het die lede ook met 
die besem gevee. John George Fraser, wat so'n hopelose pak sla bij die stembus gekrij het 
werd nie weer als voorsitter van die Volksraad aangestel nie maar die heer C. H. Wessels, wat 
teenswoordig die Administrateur van die Vrijstaat, in die plek van dr. Ramsbottom is, werd 
toe beskouw als die man met die nodige ruggegraat om die lei ding van die V olksraad op hom 
te neem. 

Sijn staatsmansbeleid het al in sijn eerste toespraak als President deurgeskemer, ,Ik 
weet", het hij onder meer gese, , dat, wanneer wij stilstaan bij de gebeurtenissen van de laat
ste maanden en de geschiedenis van het Zuid-Afrikaanse volk, een gevoel van ongerustheid 
ons bekruipt en wij ons zelven afvragen, hoelang moeten wij de hand van vriendschap uit
strekken om die telkens weer met minachting te zien terugstoten. Maar moeten wij dan als ver
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standige mannen toestaan dat een ellendige vrijbuiter rassehaat in onze harten plant 1 Of 
zullen wij hem veroorloven ons een haarbreed te doen afwijken van het pad, dat onze vaderen 
hebben aangewezen .en gevolgd, dat leidt tot vrede, vriendschap en verbroedering? Terwil
le van hun nagedachtenis zullen wij dat pad blijven volgen en tot de vreemdeling zeggen: 
Kom en sluit u bij ons aan, toon, dat gij het goed met ons meent, maar blijf niet terzijde 
staan en verwacht niet, dat wij onze nationaliteit zullen prijsgeven, en toelaten, dat gij 
ons opslorpt. Op die wijze aileen kunnen wij zegen en voorspoed verwachten." 

Wat President Ste:yn in 1896 in sijn pleidooi vir die bestaansreg van die afrikaanse 
nasionaliteit gese het, was in 1916 aan sijn dood nog onverander gewees. Veraer het hij in 
sijn rede melding gemaak van die sentrale ligging van die Vrijstaat in die hart van Suid
Afrika en dat dit daarom die plig van die Vrijstaters was om 'n gees van vereniging te wek 
en die broers te vergader als daar geskille rijs en die geskille uit die weg te ruim en elkaar 
die hand van vriendskap te reik en sodoende hier in die Vrijstaat die grondslag te le van 'n 
verbond, waarna ieder weldenkend Afrikaner vurig verlang het. 

Die laaste gedagte het die engelse jingo wat dit te doen was om die nasionaliteitsgevoel 
van die Afrikaner uit te doof seker nie lekker laat voel nie. Dit wijs ook dat als die oorlog 
nie gekom het nie en Steyn sijn gesondheid behou het dan sou hij selfs onder die omstandig
hede die eenheid van die Afrikaner volk bevorder het en als volksleier sijn invloed deur gans 
Suid-Afrika laat geld het. 

Om die vereniging van die Afrikaners te bewerkstellig moes die staatsmanne eers om
sien na die beskerming van die twee Republieke. Die volgende jaar in Maart 1897 het Pres. 
Kruger 'n besoek aan Bloemfontein gebring om die nouwere vereniging van die twee sustersta-
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te te bespreek. Dit sou 'n oorgang wees tot die samesmelting van die twee republieke. Die 
groot gedagte bij die jong President was om als skeidsregter op te tree indien die moeilikhe
de wat iedereen te wagte was sou opdoem. Die lot van die Vrij Staat het afgehang van die 
van die Transvaal. Als die Transvaal oorrompel werd dan was dit maar 'n kwessie van tijd 
om die Vrijstaat rooi te verf. AI was daar nie griewe nie dan sou dit wei gefabriseer word. 
Daar was dus gin ander uitweg nie. Deur die sluiting van hierdie Verbond het Steyn sijn 
kennis van die toekomstige vijand en sijn bedoelinge aan die dag gele. Hij was te opreg 
om met slinkse wijse uit die saak uit te draai. Dit was 'n gewigtige stap maar hij het altijd 
volgens sijn heilige oortuiging gehandel. Hij moes ook gereken het dat als daar 'n onpartijdi
ge bemiddelaar was sou die Engelsman tog nog 'n greintjie selfrespek he om opreg en gematig 
te wees. Ongelukkig het Steyn sijn teenpartij te hoog geskat. In al die onderhandelinge tus
sen die engelse en transvaalse regeringe het hij als versoener opgetree maar dit was die En
gelsman nou eenmaal te doen om die Boer van sijn vrijheid te beroof. Die onderhandelinge tus
sen Milner en die Suid-Afrikaanse Republiek het getoon dat die eise van die Engelse nie te 
bevredig was nie. Pres. Kruger was bereid om die stemreg van die uitlanders van veertien jaar 
tot op sewe terug te bring. Dit is ongetwijfel aan die invloed van Pres. Steyn te danke dat 
Pres. Kruger sover gekom het om die konsessie te maak. Maar toe hierdie Konferensie in Mei 
1899 onverrigtersake uiteengegaan het, het elkeen kon sien hoe laat dit was. En tog het Pres. 
Steyn nog verder sijn invloed op Pres. Kruger uitgeoefen om die eis van die engelse regering 
toe te staan n.l. die vijfjarig stemreg maar onder die verstande dat die engelse regering sig 
nie verder met die binnelandse aangeleenthede van die Suid-Afrikaanse Republiek sou inlaat 
nie en dat Engeland nie op soesereiniteit sou aanspraak maak nie .Dat Pres. Steyn die Suid
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Afrikaanse Republiek kon beweeg om hierdie verder konsessie te maak wijs watter krag en 
invloed van die jong President uitgegaan het. Deur sijn eerlikheid en beleid het hij dit aileen 
kon doen. Maar soos te wagte was het Joe Chamberlain ook hierdie voorstelle van die hand 
gewijs. Chamberlain wou nou weer he dat die engelse soesereiniteit moes erkend word en dat 
Engeland sig die reg sou voorbehou om sig verder in die binnelandse politiek van die Trans
vaal in te laat sodra die uitlanderstem sterk genoeg daarvoor was. Verder kon Pres. Steyn 
nie gaan nie want word hierdie twee punte toegestaan dan was dit klaar met die onafhanke
likheid van die Suid-Afrikaanse Republiek. Dan was dit net 'n kwessie van tijd om die 
vreedsame penetrasie te bewerkstellig. Chamberlain het gereken dat oor 'n paar jaar die nit
landers ·in staat sou wees om die republikeinse regering in huile hande te he. Gin wonder dan 
dat Pres. Steyn op 3 Oktober 1899 aan Milner geskrijf het: 

,Ik beschouw dat het niet mogelik zijn zal de Regering der Zuid-Afrikaanse Repu
bliek te bewegen, verdere voorsteilen of aan-de-hand-gevingen te doen of in overweging te ne
men, tenzij niet aileen de troepen, die nu hun Staat bedreigen, verder van de grenzen terug
getrokken worden, maar ook een verzekering gegeven wordt door Harer Majesteits Regering 
dat aile verdere verzending en vermeerdering van t roepen dadelik en gedurende de onderhan
delingen gestaakt zullen worden en dat die, welke thans op zee zijn, of niet geland zullen 
worden of ten minste zover mogelik verwijderd zuilen blijven van het terrein van mogelike 
vijandelikheden. Zo ja, zou ik bereid zijn, dadelik stappen te nemen om te trachten enige no
dige belofte te verkrijgen tegen enige daad van inval of vijandelikheid tegen enig deel van 
Harer Majesteits Kolonieen of grondgebied gedurende de onderhandelingen." Maar ook hier-
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die aanbod werd van die hand geslaan. Merkwaardig is dit dat die ultimatum van die Suid
Afrikaanse Republiek op die 9de Oktober bijna dieselfde woorde als van Steyn bevat. Toe die 
oorlog op 11 Okt. uitbreek was die Vrij Staat dus ook daarin. 

Dit was die enige eervolle weg ope vir die Vrij Staat. Was 'n skikking mo
lik gewees, dan het Marthinus Theunis Steyn seker daarvan gebruik gernaak. In al sijn doen 
en late was sijn hoofdrijfveer gewees om die Afrikaner nasie langs vreedsame weg sterk te 
maak. Sijn droom om die Vrijstaat tot brandpunt van 'n afrikaanse kultuur te maak werd 
nie verwesenlik nie in soverre als dit nie in 'n onafhankelike staat kon geskied nie. 

Op die 22ste September 1899 het hij sijn standpunt aan die Volksraad duidelik ge
maak. Die slot van die gedenkwaardige rede laat sijn kragtige persoonlikheid treffend te 
voorskijn kom: ,Wij staan voor de toekomst," het hij gese: , Zij is donker. De ure van beslis
sing is gekomen. Onze brooders aan de overzijde van de Vaal worden met oorlog bedreigd. 
Hebben zij een rechtvaardige zaak? Zo ja, wat gaat gij doen? U neutraal verklaren wan
neer uw broeders in een worstelwedstrijd zijn? Kan de ene Afrikaner neutraal blijven wan
neer de andere voor Zuid-Afrika sterft? Gaat gij uw plechtig Verbond, dat reeds voor tien 
jaren heeft bestaan op zijde zetten? Gaat gij ontrouw zijn aan uw gegeven woord? Of gaat 
gij aan de wereld zeggen dat deze staat, hoewel klein en zwak, sterk genoeg is om trouw te 
zijn aan zijn woord; d.at gij beschouwt dat waar een Afrikaner in een goede zaak strijdt, 
daar de neutraliteit van een ander Afrikaner een zonde is tegen het Afrikanerdom? Ziet daar 
vragen, die gij moet beantwoorden voor uw God en voor uw volk. W at mij betreft, mijn be-
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sluit heeft dagen van nadenken en nachten van gebed gekost. Ik heb gedaan wat ik kon om de 
vrede met eer te handhaven, en zal nog alles doen. Ik zeg echter nu met 'n vrij geweten en 
openlik voor het volk: ,Ik verlies liever de onafhankelikheid van de Oranje Vrijstaat met 
eer, dan die te behouden door oneer of ontrouw." 

Indien gij met mij verschilt, zegt het. God weet, in deze hachelike tijd wil ik niemand 
influenceren. Gij hebt het volk kunnen raadplegen, ik niet: doet zijn wil. Denkt niet dat ik 
lichtvaardig over de zaak spreek. Ik weet wat het is voor twee zwakke Republieken om te 
strijden tegen het machtigste rijk dat de wereld ooit gekend heeft, maar ik weet dat, indien 
het tot 'n oorlog moge komen, wij dan niet strijden voor het stemrecht, maar voor het bestaans
recht van het Afrikaner volk. Onze zaak is recht. Ik heb het geloof dat niets geschiedt zon
der de wil van de Allerhoogste, en dat Hij die onze vaderen zo wonderbaarlik heeft geholpen, 
zich ook over ons zal ontfermen. In ieder geval, Zijn wil geschiede." So het die Vrijstaat se 
President kort v66r die oorlog gepraat. In hierdie rede het Steyn hom getoon als die groot va
derlander wat staan vir die regte van die hele Afrikanerdom. Die bree standpunt wat hij op
geneem het, is vandaag die basis waarop die Afrikanerdom gegrondves is. Dit is een van die 
vrugte van die oorlog. Die aaneensmelting van die Afrikanerdom was die werk van die 
Vrijstaat se President. Hij het die Afrikaner voorberei vir die unie van die Afrikaners wat 
na die oorlog gekom het. Maar in hierdie rede het die President hom ook getoon als die streng 
demokraat. Was Steyn na die oorlog in staat gewees om sijn gewig in die politieke skaal te 
gooi dan sou dit van belang gewees het om te sien watter rigting die politiek sou ingeslaan 
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het, want hij sou dan die toonaangewer van die Afrikaner gewees het. Maar dit is net be
spiegelinge. Die noodlot het dit anders gewil. 

Toe die oorlog uitgebreek het, werd die volgende proklamasie aan die burgers van die 
Kaap-Kolonie uitgevaardig met die inval van die Vrijstaat se magte in die Kaap Kolonie: 

Ik, Marthinus Theunis Steyn, Staatspresident van de Oranje Vrijstaat doe te weten 
aan de ingezetenen van het Kaapse grondgebied, dat gemeld grondgebied door de vrijstaatse 
legers wordt bezet. Daar Groot-Brittanje thans in staat van oorlog verkeert met het volk 
van de Oranje Vrijstaat en het grondgebied van de Kaap-Kolonie door hem wordt gebezigd 
als een basis der krijgsoperaties tegen deze shat, zonder dat de wil van de vreedzame inwo
ners dier Kolonie daarin is gekend, zo is het, dat ik mijn krijgsofficieren heb bevolen de gren
zen van de Kaapkolonie te overschrijden, met geen ander doel dan ter verdediging van mijn 
land en volk en tot het instandhouden onzer on.1fhan.kelikheid. 

Daar deze Staat geen andere vijand heeft dan de troepen van Groot-Brittanje en wij 
oorlog voeren tegen de soldaten van Hare Britse Majesteit, en niet tegen de burgers van de 
Kaapkolonie, zo zullen dezen volkomen vrijheid van personen en goederen genieten, zolang zij 
niet, door vijandelikheden te plegen tegen de Burgermacht van de Oranje Vrijstaat, dezel
ve verbeuren. De Kommandanten of hoofdaanvoerders der verschillende legerkorpsen zullen 
biezondere bepalingen vaststellen en ter kennis van het publiek doen publiceren, betreffende 
de maatregelen, welke tegen de gemeenten of de personen zullen genomen worden, die in strijd 
met de gebruiken van de oor log handelen. 

Vertreuwende op de vriendschappelike gezindheid ener medelijdende broederbevol-
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king en lettende op de rampen en onheilen, welke een onrechtvaardige oorlog reOO.s noodwen
dig met zich slepen moet, over de onschuldige hoofden van degenen, tegen wier zin en wil de
zelve ons door de Regering van Hare Britse Majesteit is opgedrongen, heb ik mijn krijgsof
ficieren bevolen geen gebruik te maken van het recht des oorlogs, volgens hetwelk van de boe
rebevolking van het bezette gebied rekwisities ter voorziening in de behoeften der krijgslie
den mogen worden geeist; maar zal het opeisen van de nodige mondbehoeften, enz., aileen ge
schieden onder kontante betaling of onder aflevering van officiele kwitanties." 

Hierdie dokument weerle al die boosaardige praatjies omtrent die beweerde anneksasie 
van Kaapse grondgebied. ~1aar dit werp ook lig op die houding van sommige vandaag oor die 
neutraliteit van Suid-Afrika in geval van oorlog tussen Groot-Brittanje en 'n ander Staat. 
Die Vrij Staat se burgermagte het net in die Kaap Kolonie geval omdat daar britse troepe 
was en nie omdat die Kaap brits grondgebied was nie. Was daar nie britse troepe nie dan 
sou Steyn nooit 'n inval toegelaat het nie. Daarvoor was hij te nouwgeset. Hierdie punt bring 
die hele kwessie van die inval te berde. Die vraag is of dit nie beter sou gewees het om 
vir die verlossing van die Kaapse Afrikaners te veg nie. Dit bring ter sprake in hoeverre 
daar versuim bij die Krijgskommissie was om met vliegende kolonnes op groot skaal in die 
Kolonie te val, die hele land tot aan die kus so spoedig molik te oorrompel, al die Afrikaners 
in die Kaap Kol!>nie op te roep en te wapen en sodoende die hele spoorwegnet van die Kaap 
in hande te krij. Als Steyn die Engelsman se bedoeling goed geken het dan is die vraag of hij nie 
strenger sou opgetree het om so 'n kampagne op touw te set nie. Inderdaad was hierdie plan 
uitgewerk. Sodra die ultimatum sou verstrjjk het sou 'n person wat goed met die Kolonie be-
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kend was om vijf uur die middag oor Groot Rivier met 'n paar honderd man op Nouwpoort 
aanruk en hierdie spoorwegknoop neem en van Springfontein sou 'n sterk kolonne met ar
tillerie opruk om die eerste mag te hulp te snel. 

Maar hierdie plan wat helemaal 'n ander keer aan die krijgsverrigtinge kon gegee 
het, het in duie geval deur die partilillliere jaloesie van verskillende aanvoerders. Die intree 
van die oorlogstoestand het Steyn tot diktator gemaak. Maar hij het nog demokraat geblij. 
Die besware van 'n paar veldkornette het die plan in die kop geslaan. Steyn moes onverbid
delik gewees het. Dan sou die plan ten uitvoer gekom het. Bij die aanvang van die oorlog wou 
hij hom nie met die leerleiding bemoei nie. Met 'n goeie gedisciplineerde leer is dit wenselik 
maar iemand met sijn insigte moes direk ingegrijp het en die offisiere tot gehoorsaamheid 
gedwing het. 

En tog het President Steyn spoedig aan die strategie deelgeneem. Kort voor die slag 
van Magersfontein het hij met vijftien honderd man versterking aangekom. Generaal 
Cronje wou die slag nabij Kimberley lewer bij Scholtznek. Generaal de la Rey het vir Ma
gersfontein gepleit en President Steyn het hom ondersteun en Cronje het ingegee. Toe Ro
berts deurgebreek het en Cronje gevange geneem het, het Pres. Steyn na die slagveld van Abra
hamskraal, vijftig mijl westelik van Bloemfontein gekom om die burgers moed in te praat, 
maar dit het nie gehelp nie. Met die hulp van generaals de Wet en de la Rey kon die Presi
dent net keer dat daar nie 'n algemene paniek en vlug onder hulle uitbreek nie. Die optog van 
Roberts was molik gemaak omdat die Aar en Nouwpoort nie deur die Republikeinse magte 
geneem was me. Roberts het vrij gebruik van die Kaapse spoorwee gehad en kon sijn troepe 
dus saamtrek. 
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Toe Bloemfontein ontruim werd, het die President met die Uitvoerende Raad na 
Kroonstad vertrek. Van nou af aan het die eensgesindheid onder die burgers verminder. Voor 
die ontruiming van Bloemfontein het President Steyn met President Kruger 'n aanbod aan die 
britse Regering gemaak om vredesonderhandelinge aan te knoop. Die twee Presidente het ge
meen dat die militaire eer van Engeland herstel was deur die gevangeneming van Cronje en 
die ontruiming van die stellinge aan die Tugela en dat Engeland sou genege wees om te on
derhandel. Op 6 Maart 1900 werd 'n telegram aan lord Salisbury gestuur. Die voorwaarde was 
die erkenning van die onafhankelikheid van die twee Republieke. Hierbij werd gevoeg: 
,Maar indien Harer Majesteits Regering besloten is de onafhankelikheid der Republieken te 
vernietigen, dan blijft er ons en ons volk niets over dan op de ingeslagen weg tot het einde 
te volharden, in weerwil van de overweldigende overmacht van het Britse Rijk." 

Op die llde Maart het die antwoord van die britse Regering gekom, wat nie meer 
twijfel kon laat nie dat die doel van die britse Regering was om die twee Republieke te an
nekseer. In die antwoord werd gerep van die ongeprovoseerde aanval op engels gebied en daar
om was die engelse Regering nie bereid om in dje onafhankelikheid van die twee Republie
ke toe te stem nie. Daar was toe gin sprake van die beskerming van klein nasies nie. Dit was 
nou niks meer als 'n engelse rooftog nie. N a hierdie antwoord het die twee republikeinse 
regeringe besluit om 'n deputasie na Europa te stuur om te pro beer intervensie te ver:K:rij . Die 
lede van die deputasie was Abraham Fischer, lid van die Vrijstaat se Uitvoerende Raad, C. 
H. Wessels, voorsitter van die Volksraad van die Oranje Vrijstaat en A. D. W. Wolmarans, 
lid van die Uitvoerende Ra.ad van die Suid-Afrikaanse Republiek. Maar dit is eers nou dat 

-19 



die wereldbrand in Europa plaasvind dat ons sien wat die hoe politiek van die groot moont
hede beteken. In die dae van die Driejarige Oorlog het die kleinere State nog nie die holheid 
van die politiek ingesien nie. Van intervensie het daar ook niks gekom nie. Bij die groot State 
kom dit net altijd neer op 'n h."'Wessie van eie belang. Om op te tree als voorvegter van 'n swak 
en klein volk was gin sprake van nie als die eie belange nie daardeur terselfdertijd gedien 
werd nie. Steyn het al spoedig ingesien dat die deputasie onverrigtersake sou terugkom. Op 18 
Oktober 1900 het hij bij Nijlstroom in die Transvaal dit ook laat deurstraal: ,Ik zou ver
blijd zijn als er interventie kwam," het hij gese, ,maar liever wil ik geen verplichting heb
ben tegenover enige vreemde mogendheid. Liever van God onze vrijheid verkregen." Die paar 
maande tussen Maart en Oktober het gewijs dat die moed van die burgers gesak het. Verraad 
en ontrouw het huD.e koppe begin opsteek. Manne wat vir die Verbond tussen die twee Repu
blieke gepleit het, het nou begin te wankel. Daar was klagtes teen die oom van die President, 
J. G. Fraser, wat vir sijn verdienste teenoor die britse Regering later tot ridder werd geslaan. 
Maar die President het gemeen dat die mense te haastig was en dat Fraser net so opreg was 
als die beste burger. 

Onder al die teenslae het die President opgeruim geblij. Net met die geval te Botha
,~ille, toe generaal De Wet deur nalatigheid van sijn brandwagte, onverwags aangeval werd 
en sijn kanonne moes prijs gee, was die President neerslagtig gewees. Dit was wellig meer 
die skim van verraad dan iets anders wat die President pijnlik aangedoen het. So vroeg 
als 27ste Maart het hij bij Kroonstad daarop gesinspeel: : "Wij moeten ervoor zorgen," het dje 
President gese, " dat het nageslacht van ons spreekt als van heiden en patriotten en niet 
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als van lafaards, die hun erfdeel zonder worsteling aan de vijand hebben overgegeven. Tot het 
einde moeten wij volhouden. Ik zal het doen." Van Kroonstad werd die Hoofstad na Heil
bron verplaas en later het die Regering sig bij generaal De Wet gevoeg. Die lang baard van 
die President het hom 'n beetjie last ig geval als hij in die wind teperd moes gaan. Gewoon
lik het hij die baard in twee stukke gevleg. Maar bij die deurbreek bij Springhaansnek op 
die 12de Desember hvl, toe die Engelse 'n kordon om generaal De Wet get rek het, het die 
President nie tijd gehad om aan sijn baa.rd t e dink nie en het hij op die voortouw met ge
neraal Fourie dwarsdeur die staande tommies geja met die baard stromende in die wind. 

Teen die einde van Februarie 1901, het President Steyn met generaal De Wet na die 
Kaapkolonie getrek en het hij sewe honderd mijl in omtrent sewe weke teperd afgele. Dit 
was 'n knap stuk werk vir 'n Staatspresident en hierin het die opleiding van die boereseun in 
die President weer te voorskijn gekom. Op hierdie tog het hij aan die gevegte deelgeL.eem en 
het self in Groot Rivier gespring om karre en perde te help deursleep. 

In Junie 1901, het President Steyn vir die tweede maal 'n besoek aan die Regering 
van die Suid-Afrikaanse Republiek ge15ring. Die reis was baje gevaarlik daar hij oor die 
spoorweg moes gaan onder die vuur van die Engelse. 

Hij het die Regering van die Suid-Afrikaanse Republiek bij Waterval in die Bethal 
distrik ontmoet. Dit was weer deur die besliste houding van President Steyn dat besluit werd 
"dat gin vrede gesluit sou word, en gin vredesvoorwaardes aangeneem sou word waardeur die 
onafhankelikheid en die bestaan als 'n volk of die belange van die koloniale broeders sou 
prijs gegee word." Hij was nog dieselfde man wat reeds op die 19de Maart 1900, teen die 
transvaalse wankelmoedigheid in die volgende proklamasie gewaarskuw het :-
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Mannen broeders ! de vijand is ons land binnengedrongen en tracht ons nu te verdelen om 
ons des te gemakkeliker ten onder te brengen. V erdeel en heers is immers zijn politiek in Z.A. 
geweest 'en uit zijn jongste proklamatie is het duidelik dat het ook nu weer zijn politiek is. 
Voor de oorlog uitbrak, trachtte hij op listige wijze de Oranje Vrijstaat te overreden zijn 
plechtige Konventie met de zusterrepubliek te verbreken, zodat hij des te gemakkeliker de 
twee Republieken, de een na de ander kon inslikken. Luistert, met welke list hij zijn doel 
tracht te bereiken : Hij begint met te zeggen dat de oorlog niet met de algemene toestemming 
en de vrije wil van het volk heeft plaatsgevonden en wil hierdoor te kennen geven dat gij on
kundig z'ijt en door uw voormannen werdt misleid. Door deze onwaarheid tracht hij verdeeld
heid onder u te brengen. 

De bewering dat gij niet weet waarvoor gij strijdet, is een grove belediging aan u, bur
gers. Deed een ieder van u, toen gij deze strijd aanvaarddet, dit niet in de heilige overtuiging 
dat gij een rechtvaardige strijd gingt strijden, en is deze overtuiging niet steeds ster
ker bij u geworden ? Voorwaar, de vijand kent de burgers van de Oranje-Vrijstaat slecht, 
indien hij zich verbeeldt dat h.ij op die wijze verdeeldheid onder hen kan brengen. 

Als een verder lokaas om verdeeldheid onder ons aan te brengen, belooft hij nu alle 
burgers die de strijd zullen opgeven, met rust te laten ; hij wil n.l. de burgers belonen voor 
ontrouw en lafhartigheid. Kan een grovere belediging u worden aangedaan, dan op die wijze 
te trachten u om te kopen om uw heilige plicht te verzaken en ontrouw te worden aan uzelf, 
ontrouw aan uw volkt ontrouw aan het bloed dat al reeds voor land en volk gestort is en on
trouw aan uw nakroost? Broeders, gij hebt een dure plicht te vervullen. Ret pand door 



uw voorouders aan u toevertrouwd! moet gij, en met Gods hulp, zult gij bewaren. U w kinde
ren en kindskinderen zullen van u rekenschap eisen van uw rentmeesterschap. 

Laat u niet misleiden door de listen van uw listige vijand. Hij die een anaer tracht 
over te halen tot ontrouw, kan zelf niet getrouw zijn. Hij zal de ontrouwen met rust laten, 
ja, maar tot wanneer? Tot hij zijn voet op de nek van het Afrikanervolk heeft. Hij die tot 
dusver nog al zijn plechtige konventies met ons volk heeft verbroken, zal hij nu aan deze een
zijdige en listige belofte kunnen getrouw blijven? Dat hij alreeds ontrouw is geweest aan 
zijn belofte, is duidelik gebleken in het distrikt J acobsdal, waar hij de meest schandelike ver
nietiging van eigendom heeft toegelaten, en weer in Bloemfontein, waar hij die Burgers, die 
de strijd hadden opgegeven in vertrouwen op zijn proklamatie heeft gevangen genomen. Broo
ders, hoewel de hoofdstad in het bezit is van de vijand, is de strijd niet verloren; integendeel, 
te meer reden is er om harder te strijden. Onze macht is niet afhankelik van enige stad. 
Houdt goede moed en staat pal in het geloof. De Here God zal zijn plannen met ons volk niet 
laten verijdelen. Volhardt dus in de strijd : W anneer de nacht op het donkerst is, is de 
dageraad nabij ." 

Uit hierdie proklamasie sien ons weer die vo1harding van die Staatspresident. Ver
raad en wankelmoedigheid het ernstige omvattinge begin neem maar die President se geloof 
in die Hoere Hand werd nooit verswak nie. Meer en meer het sijn figuur uitgeprijk. Hij 

· werd die sentrale krag van die hele strijd. In aile rigtinge werd hij deur sijn eie burgers 
bedroe, maar hij werd nooit woedeioos nie. Sijn standvastigheid was 'n spoorslag vir die trans-
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vaalse regering. Als SIJn gesondheid nie mgegee het me dan het die uitei.nJe van die oar
log en die vredesvoorwaardes daar seker baja anders Tiitgesien. 

Daar was een man wat Steyn nou meer en meer bijgestaan het en die was niemand min
der als Christiaan de Wet. 

Op die 13de Julie 1901, werd President Steyn amper bij Reitz gevang. Gelukkig het 
ons sijn eie vertelling van hierdie episode in sijn lewe en salons die President self laat spreek : 

In begin van Julie 1901 kwam ik tesamt.n met Ger:E'raals De la Rey, De Wet, en Hertzog, uit die Trans
vaal, alwaar wij een ontmoeting hadden gehad met de Regcring aldaar . Bij Vaalrivier ...-erliet Generaal de Ia. 
Rey mij om naar de westelike TransYaal te gaan. Wij kwamen aan op de plaats waar de andere ledt.n >an 
de Vrijstaatse Regering waren. Op de wal van de Wilge Ri Yier tussen Vrede en Reitz. R ef.ds vroeger "·as een 
krijgsraad belegd, die zitting zou nemen tussen L indley en Reitz. De generaals en de. andere leden van de 
Regering gingen met m ij daarheen. ::\Iijn lagertje bleef achter, doch moest, wegens het optrekken \an een 
grote Engelse kolom, zich lager a£ langs de Wilge RiYier >erzetten bij een plaats van een zekerf. boer, die naar 
men zegt, de Ieider was Yan de Engelsen toen zij mij o\·ervielen. 

Kadat de krijgsraad voorbij was, gingen wij uit elkander. Generaal Hertzog naar het zuidwestelike deel 
van de Vrijstaa t, en Generaal de Wet om de andere kommando's Yan de Vrijstaat tt. zien tussen Lindley en 
Reitz. Ik ging met de lecien van de Regering naar mijn lager terug, dat intussen weder nadcr naar Reit z was 
gekomen. Ik bad enige heliograaf-t.cestellen die niet in orde waren, en wou ze laten r e.pareren. Daarom be
sloot ik een dag of twee in Reitz te blijven. 

Intussen gaf de kommandant Yan mijn wacht, de heer P. Da,el, aan de manschappen, diE: met mij naar 
de Transvaal waren geweest, voor enige dagen verlof, om andere paarden, enz., te krijge.n. Zij wisten, dat 
wij enige dagen in Reitz zouden vertoeven. Men gelooft dat het op die wijze verbreid we.rd waar de Vrijstaatse· 
Regering was. 
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Wlj moesten een dag "\\O.chten omdat juisu bovengenoemde kolonne, oncer generaal Broadwood, in Rt.itz 
'\\as. Zodra B.::-oaawcod uit Reitz getrckken was, liet Kommandant Da>el hem dc<Jr een paar \"an zijn ver
kenners ,-o~gen, terwijl ik mn mijn gc•·olg regen de a,·cnd Reitz binnentrok. lk besloot die nacht daar te blij
ven, om d~ >olgende morgen de heliografen te laten r eparE.ren. Men had n.m. neg een kleine smicis'\\inh:el in 
Reitz. 

H et was tegen bet advies >an de krijgsb:cmmissie, nu wijlen Generaal A. P. Cronje en Generaal J. B . 
Wessels, dat '1\e hiertce be.slcten . lllaar daar de >erkenners terugkwamen en rapporteerden, dat Broad,...-ood om
trent Yier tot vijf uur van daar gt.kampeerd was, en ik ook een rappcrt onbving van Veldkornet Serfontein, 
dat hij met sijn kcmmando tussen m ij en de vijand was, dacht ik het niet nodig, om mijn gewone voorzich
tigheid in acht te nemE.n, door niet de nacht over te blij...-en waar ik die dag was aangekcmen. 

De manschappen die ik bij mij had, waren uit de gemeente mn Reitz en zij hadden allen daar hunnE. 
kerkhuizen. De Kommandant liet het toe, dat zij veer die nacht in de huizen sliepen; dus waren zij oYer het 
gehele derp verspreid. Ik liet mijn tent echter buiten op slaan >cor het huis • an de heer Rosseau, ten\·ijl E om
ma:.dan: DaYel en de beer Brain niet vu daaHandaan onder een kar sliepen. :Mijn drie sekretarissen, Rocco 
de Yilliers, Gordon Fraser en A. ~IcHard;y, sliepen in he-. huis >an de heer Rosseau. De meeste \·an de paarden 
wa.ren gespannen, terwijl die >an mij en •an anderen in een stal, omtrent drie tot >ier honcierd treden Yan 
mijn tent geplaatst werden. In mijn tent sliepen die nacht cek Generaals Cronje en "\Yessels, alsook mijn oud
ste breeder, P. G . Steyn. 

Tegen bvee uur zeals mijn gewoonte was, stood ik op, om te zien of alles in crde was. Er '1\aren geen 
wachten uitgezet Yoor die nacht, maar de kommandant had order gegeven, dat tv•:ee \"erkenners noeg in de 
richting van Broadwcod rnoesten gaan. Teen ik alles in orde Yond ging ik weder slapen. Ruiter, rnijn kck en 
lijfj engen , stond op, om koffie te maken, hoewel het nog niet licht was. 

Hij heorde teen een geraas en dacht eerst, dat het beesten waren, maar bespeurde tech gauw, dat het de 
vijand was . Hij stcrmde mijn deur binnen met de uitrcep : " Oubaas, bier is die Engelse." Ik liet natuurlik 
niet op mij wachten, sprong dadelik uit mijn dcur en zag dat de vijand omtrent drie tot vier honderd t!"eden 



Wij moesten een dag wachten omdat juist bovengenoemde kolonne, onder generaal Broadwood, in Reitz 
was. Zodra Broaawood uit Reitz get rokken was, liet Kommandant Da• el hem door een paar van zijn ver
kenners >olgen, terwijl ik mEt mijn ge>olg regen de a>ond Reitz binnentrok. Ik besloot die nacht daar t e blij
ven, om de >olgende morgen de heliografen t e laten r eparE.ren . Men had n .m . neg een kleine smidswint:el in 
Reitz. 

Ret was tegen het advies van de krijgskom missie, nu wijlen Generaal A. P . Cronje en Generaal J. B . 
vVessels, dat we hiertoe bE.slcten. Maar daar de >erkenners terugkwamen en rapporteerden, dat Broadwood om
trent >ier tot vijf uur van daar gE.kampeerd was, en ik ook een r appor t onbving van Veldkornet Serfontein, 
dat hij met sijn kommando tussen mij en de vijand was, dacht ik het niet nodig, om mijn gewone voorzich
tigheid in acht te nemw, door niet de nacht over te blijven waar ik die dag was aangekomen . 

De manschappen die ik bij mij had, waren uit de gemeente van R eitz en zij hadden allen daar hunnE. 
kerkhuizen. De Kommandant liet het toe, dat zij >Oor die nacht in de huizen sliepen; dus warE.n zij o>er het 
gehele dorp >erspreid. Ik liet mijn tent echter buiten op slaan voor het huis >an de heer Rosseau, terwijl Rom
mandant Davel en de heer Brain niet nr daaHanC.aan onder een kar sliepen. :Mijn drie sekretarissen, Rocco 
de Villiers, Gordon Fraser en A. McRardy, sliepen in hE.t huis van de heer Rosseau. De meeste van de paarden 
waren gespannen, terwijl die van mij en >an anderen in een stal, omtrent drietot vier honcierd treden Yan 
mijn tE.nt geplaatst werden. In rnijn tent sliepen die nacht ook Generaals Cronje en Wessels, alsook rnijn oud
ste breeder, P. G. Steyn. 

Tegen twee uur zeals mijn gewoonte was, stood ik op, om te zien of alles in orde was. Er waren gE.en 
·wachten uitgezet voor die nacht, maar de kommandant had order gegeven, dat twee verkenners vroeg in de 
r ichting van Broad wood moesten gaan. Toen ik alles in orde vond ging ik weder slapen. Ruiter, mijn kok en 
lijfjongen, stood op, om koffie te maken , hoewel bet nog niet licht was. 

Hij hoorde toen een geraas en dacht E.erst, dat bet bees ten waren, maar bespeurde tach gauw, dat bet de 
vijand was. Rij st.ormde mijn deur binnen met de uitroep: " Oubaas, hier is die Engelse." Ik liet natuurlik 
niet op mij wachten, sprang dadelik uit mijn deur en zag dat de vijand omtrent drie tot vier honderd treden 
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met losse teugels om mijn tent stormde. Ik wist niet waar mijn paard was. Ruiter wist het gdukk1g. Ik 
zei hem toen dat nij mij daarheen moest brengen. Een andere jongen, met name Hans, zond ik terug om 
mijn zadel en re\oh·er, die aan mijn zadel was, te brengen. Hij wcrd ecbter ge,angen \OOr hij met mijn zade! 
uit de tent kwam. Gelukkig moest ik om een hoek gaan en kwam zo uit bet gezicht \an de vijand, en geluk
kig was de stal ook in een "yard," zodat ik mijn paard uit de stal kon brengen zonder gezien te worden. 
Ik had juist mijn paard een touw in de bek gedaan, en was net van plan om bloats op te klimmen, toen een 
jonge Cur!ewis, van de Paarl afkomstig, en tijdens de oorlog onderwijzer in de Vrijstaat, met zijn zadel aan
kwam en daarop stand, dat ik zijn zadel moest nemen. Er was echter geen tijd om de stijgbeugels lar>g~r 

te maken en Curlewis was maar kort. Ik klom op mijn paard en gelastte Ruiter op een ander paard te klim
men . Toen ik de ·• yard" uitkwam was bet dorp al vol met de "l"ijand. lk wou eerst rechtuit, langs de laagte 
<>p, door bet dorp, maar Ruiter zeide: "' Kee, oubaas, kijk dit is \Ol kbakies daarlaans." Ik zei t<Jen : "Nou 
ja, kom, laat ons sommer bier oor die bult jaag." Df:larop draaide ik m ijn paard. Meteens hoorde ik achter 
mij "halt" roepen. Ik keek om en zag iemand onge,eer acht treden achter mij. Ret was toen allicht, maar 
de zon was nog nid op. Ik gaf mijn paard de sporen en meteens ho01·de ik een schot kort achter mij. Ruiter 
viel of sprang van zijn paard. Ik dacbt dat hij getroffen was. Ik l iet mijn paard lopen zo hard als hij kon voor 
drie of vier honderd treden en to€n ik zag, dat niemand mij \ olgde, liet ik hem stadiger lopen. R et was een 
oud paard en een weinig stijf. De middag, toen wij R eitz introkkm, zeide Gorden Fraser aan mij: "Presi
dent, als die EngelsE. jou met die perd shaap, dan sal jij nie vinnig kan weg kom nie." Ik antwoordde: "Die 
Engelse moet maar bulle shaperij laat staan, maar als dit moet, sal ik en Ou Dapper daarom probeer uit
kom." 

Toen ik bo>en op de bult was, keek ik \\"eer om, maar zag nog niets. Ik reed echtE.r op een korte 
galop >oort, totdat ik voorbij de plaats -.;·an de beer Grabe op de bult uitkwam. Toen zag ik de vijand op de eer
ste bult bij Reitz zijn verschijning maken. Hij was t-oen te laat. Een eindje verder kwam ik de verkenners 
tegen, die die morgen naar de vijand uitgingen. Zij vertelden mij, dat zij in 't donker op de vijnad gereden 
waren. Zij waren omgesprongen om ons kennis te ge\en, maar de vijand had hen bemerkt en volgde hen 
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hard op de hielen-en zo 1.-wam de vijand met hen Reitz in-zoals ik ook gezien had. Doordat de manschappen 
zo verspreid waren in 't dorp, was er geen kans >oor verzet. R et zou trouwens ook niet veel geholpen hcbben, 
want wij waren allen tesamen plus minus dertig man tegen zowat, naar schatting, 800 man. 

Met mijn zadel ble>en ook mijn baadj€ en hoed in de slag. Ik had echter op mijn hoofd een warme 
slaapmuts, die door mij weggeworpen werd op weg naar de stal, omdat die te warm was. Een van de· verkenners 
gaf mij een zijden zakdoek die hij nog te Roodewal buitgemaakt had, om om mijn hoofd te binden. Toen ik 
verder kwam, ontmoette ik eEn andere manschap van mijn wacht, die op verlof was en terugkeerde van Ba
soetoeland, vanwaar hij kleren, enz., gesmokkeld had. Daaronder was ook een hoed die dadelik door m ij ge
kommandeerd werd. Een eind verder kwam ik op de plaats >an de beer De J ager, nabij Houtkoppie, alwaar 
ik allerliefst en met de grootste vriendelikheid door mev. De Jager ontvangen werd. Zij was zijn tweede vrouw 
en ze waren kort tevorEn getrouwd. Daar ik geen baadje aan had, stood zij er op, dat ik bet enig baadje, dat in 
bet huis was, namelik haar m ans trouwbaadje, moest nemen. Ik wou het eerst niet nernEn ,omdat ik warm ge
ldeed was, maar op haar aandringen, deed ik het. ~1en kan begrijpen dat mijn uniform tom juist niet de goed
keuring -van een Potsdammer generaal zou weggedragen hebben, maar dit was minder. Mijn doel was om dade
lik zoveel rapportgangers te krijgw, dat ik Generaal de Wet en de andere kommando's op hoogte >an zaken 
.r:ou kunnen stellcn. Mijn andere paarden waren bij Gert de Beer gelaten om gevoerd te worden, een half uur 
van De Jager's plaats, en ik ging daarheen. Daar, tot mijn geluk, vond ik d€ heren Berry du Plessis en 
J ohannes Theron; de eerste stelde ik dadelik aan als mijn pri>ate sekretaris, en de andere als sekretaris \an 
de UitYo€rende Raad. Rapporten werden ook in alle richtingen uitgezonden, en Reitz werd gespioneerd; 
en toen de vijand uittrok gingen de verkenners in bet dorp, En vonden dat zij aile manschappen weggenornen 
en de karren en tenten >erbrand hadden. Ruiter en sommige van bet ander volk werden achtergelaten, want 
" die khaki was haastig," zoals Ruiter mij later vertelde. Van hem hoorde ik toen dat hij niet gewond was, 
maar van zijn paa.rd was a.fgesprongen, omdat hij bang was. Hij ve.rtelde mij ook, dat de officier, die op ons 
geschoten had, bij hem gekomen was en hem gevraagd had wie daar reed (mij bedoelende). Hij zeide toen: 
"Da.t is sommer 'n ou boer." ·· Waar is die Pr€sident?" "Hij het in sijn tent geslaap." "Kom, wijs vir 
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mlJ . " Goed, baas, kom maar aan. " H ij Ieidde hem van de ene plaats naar de andere om zodoende mij een 
weinig tijd te geven om weg te komen, en eindelik bracht hij hem tot bij die tent waar de andere leden van de 
R egtting reeds gevangen waren . Tegelijkertijd werd ook Curlewis daar gebracht, die de gevangenen >ertelde, 
d at ik ontvlucht was . Gordon F raser zag hoe Ruiter de officier om de tuin leidde, maar wist niet dat ik ont
vlucht was, en dacht aan verraad, totdat hij hoorde nm Curlewis, da.t ik ontvlucbt was. Toen begreep hij 
Ruiter's spel. 

Daar werden toen gevangenen genomen :-Thomas Brain, Goevernements Sekretaris, Generaal Andries 
Cronje, L id Uitvoerende Raa.d en lid van de Krijgskommissie, Generaal J . B. Wessels, lid Krijgskommis
sie , Generaal J. B . Wessels, lid Krijgskommissie, P. J . Steyn, Krijgskommissaris, Bocce de Villiers, Sekreta
r is Uitvoerende Raad, Gordon A. F raser, P rivate Sekretaris, en A. McHardy, Sekretaris Krijgskommissie, en 
Kommandant Davel met ongeveer twee of drie en twintig man. Gelu1:kig was mnr. Brebner, de Thesaurier
Gencraal, op vakantie afwezig, alsook mijn adjudant, C. J. du Preez. Zij kwamen echter dadelik naar mij op 
de plaats van De Beer, en daar werd toen de R egering gereorganiseerd, mtt Brebner als Goevernement~:; Se
kretaris en Thesaurier, en Generaals De Wet, H ertzog en Olivier als !eden van de Uit>oerende Raad. 

Dit werd zo spoedig mogelik ter kennis van de vij and gebracht, zodat hij kon zien, dat de Regering voort
gezet zou worden, £n dat zij met de \angst niets anders gedaan hadden dan een aantal mannen te \augen, 
die een groot verlies voor de Staat waren en mij per:soonlik, wegens hun lidde en gehechtheid , na aan het 
hart lagen. H et was mij zwaar , dat die goede, getrouwe kameraden in de handen van de vijand moesten zijn, 
want zij hadden mij getrouw bijgestaan met grate zelfopoffering in zware en moeilike dagen. God zegene hen 
daarvoor. 

R uiter t rad weer in mijn dienst, maar met grotere pr estige, die hij ook de andere schepsels liet voeltn. 

Hierdie was die tweede nouw ontsnapping wat die Staatspresident gehad het. In Botha
ville het die President bloots op 'n perd uitgeja met agterlating van sijn baatjie en kar waarin 
al sijn besittinge was. Met die oorrompeling bij R eitz het die vijand belangri jke korrespon-
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densies buitgemaak waarin hij verneem het dat die Transvalers begin moed op te gee. Hier
deur het die vijand weer nuwe moed gekrij. I n een stuk korrespondensie het die transvaalse 
Regering 'n beetjie mismoedige beskrijwing geg~e van die toestande in die transvaalse "Hoeveld" 
maar in die antwoord van Steyn daarop het die vijand gesien dat Steyn die man was wat altijd 
standvastig blij. Deur sijn invloed het die Transvalers weer 'n vaste besluit geneem om tot die 
bitter einde te veg. Sake het ook 'n keer geneem ten gunste van die Republikeine. Hulle magte 
het die Kaapkolonie ingeval en hulle oor die ganse land versprei. Baje Kaapse Afrikaners het 
aangesluit en die guerillaoorlog het die engelse offisiere die moeilikste dae gegee. 

N a die gebeurde bij Reitz het President Steyn en Generaal De Wet weer 'n besoek aan 
die Regering van die Suid-Afrikaanse Republie~ gebring en het mekaar op die Hoeveld, distrik 
H eidelberg ontmoet. Hier het hulle planne beraam om 'n in val in Natal te maak. Die Natal 
se Regering het gesien wat met die Kaapkolonie gebeur het en sij was bang dat die burgers 
Natal ook sal oorstroom. Daarom het die Natal se Regering bij die Imperiale Regering aange
dring om dit te voorkom deur 'n proklamasie uit te \aardig wat te kenne gee dat elke boereoffisier 
wat nie voor 'n bepaalde tijd hom oorgee nie, le""enslang verban sal word en dat al die plase 
verkoop sal word om fondse te h.'Tij waarmee die vrouwens in die kampe onderhou kan word. 

Kitchener het nie lang op hom laat wag nie en in Augustus 1901, het hij die bekende Pa
pierbom-proklamasie uitgevaardig waarin die britse opperbevelhebber bepaal het dat die bur
gers hulle voor die 15e September moes oorgee. 

Elke leier van die Boere het 'n afskrif van hierdie proklamasie gekrij en die Staatspre
sident van die Oranje Vrij Staat het ook nie lang op hom laat wag om 'n antwoord te gee nie. 

Die antwoord is so 'n gewigtige dokument en dit bring die persoonlikheid van die Presi-
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dent so kragtig te voorskijn in al sijn wilskrag, volharding, standvastigheid en geloof dat ons 
dit hier volledig laat volg : 

Te Velde, 15 Augustus, 1901. 
A an 

Zijn Excellentie Lord Kitchener, enz. 
Excellentie ! 
Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van Uw Excellentie's geeerd schrijven d.d. 6 Au

gustus, 1901, insluitende UEx's Proklamatie van denzelfden datum. 
De niet onvriendelijke toon van UEx's schrijven geeft mij de vrijmoedigheid om U 

Ex's schrijven enigszins breedvoerig te beantworden. Ik heb opgemerkt, niet a11een in 
uwen brief, maar ook dat verantwoordelijke staatsmannen aan uwe zijde beweren dat de ver
klaring van oorlog in het Britsche grondgebied de oorzaak was van den oorlog. Ik acht het 
nauweliks noodig om UEx. te herinneren, dat in 1895, toen de Z.A.R. ongewapend en rustig 
was, vertrouwende dat hare naburen beschaafde volkeren waren, er onverwachts een aanval op 
haar werd gedaan uit het Britsch grondgebied. Onnodig acht ik het UEx. erop te wijzen 
dat toen die gekke onderneming-dewelke aileen kon worden ondernomen door een man die door 
zijne ijdelheid krankzinnig was geworden, mislukte en de heele boel in handen van de Z.A.R., 
viel, de Regeering der Z.A.R., vertrouwende op den reclitvaardigheids-zin van het Engelse volk, 
al de personen die zij gevangen genomen had en die, volgens aile internationale recht den dood 
hadden verdiend, heeft overhandigd aan H.M. Regeering. Ik acht het ook niet noodig om UEx. 
er op te wijzen, dat, toen een rechtvaardige rechter de leiders van de expeditie tot gevange
nisstraf veroordeelde, de voornaamste van hen niet in de gevangenis werden gehouden om hun ge-
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heelen straftijd uit te dienen, maar, om een of andere beuzelachtige reden losgelaten werden. I k 
behoef UEx. er niet aan te herinneren dat toen een Parlementaire Commissie werd benoemd 
om de oorzaak en reden van gemelde " expeditie" te onderzoeken, die commissie in plaats van 
de zaak te onderzoeken, getuigenissen bedekt heeft gehouden en dat, toen de commissie, niet
tegenstaande Hoogen invloed die gedurende de zitting van de Commissie gebezigd werd, den 
hoofd-zamenzweerder, den heer Rhodes, schuldig heeft bevonden en als zoodanig aan het Par
lement heeft gerapporteerd, de heer Chamberlain, die een van de leden van de Commissie was, 
in tegenstrijd met eigen rapport, den heer Rhodes heeft verdedigd. 

UEx. zal moeten erkennen dat de Z.A.R., evenals de beschaafde wereld, volkomen het 
recht had oin tot de conclusie te komen, dat de J ameson-expeditie, die wij eerst dachten dat on
dernomen was door onverantwoordelijke personen, en zonder medeweten van H.~~L Regeering, 
wel bekend was, indien niet aan allen, dan toch aan sommige leden van H.M. Regeering. I k 
behoef UEx. er niet aan herinneren, dat sedert dien tijd niet aileen geen billijke schadevergoe
ding aan de Z.A.R., werd oetaald, zooals destijds beloofd, maar werd zij gedurig met depeches 
en dreigementen omtrent haar inwendig bestuur lastig gevallen. Ik behoef ook niet UEx. te 
melden, hoe van buiten af invloed werd gebruikt om memories aan H .M. Regeering op te maken 
over de beweerde grieven, ten einde H.M. Regeering de gewenschte gelegenheid te geven om zich 
in te laten met de inwendige politiek van de Z.A.R. 

Zoals ik gezegd heb, acht ik het niet noodig UEx. aan bovenstaande te herinneren, omdat 
ik meen dat zij aan UEx. wel bekend zijn. 

Zeer gaarne wil ik UEx's vriende1ijke aandacht op de volgende feiten vestigen: Toen ik 
gedurende de omloop van laatstgemelde memorie zag, dat er een zekere partij hard bezig was 
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om t.e tracht.en de Britsche Regeering in oorlog te wikkelen met de Z.A.R., ben ik t.ussen beide 
gekomen, en heb ik getracht door partijen bij elkander te brengen en door mijn invloed bij de 
Z.A.R., t.e gebruiken, haar over te halen aan de eischen van H.M. Regeering in te geven, den 
vrede voor Zuid-Afrika te bewaren. 

Ik heb de Transvaal overgehaald in te geven, niet omdat ik beschouwde dat de Britsche 
Regeering recht had zulke eischen te doen, maar slechts om bloedvergieten te voorkomen. Toen 
de Britsche Regeering nog niet tevreden was, is de Z .A.R. voortgegaan om concessie op con
cessie te maken aan de steeds vermeerderende eischen van H.M. Regeering, tot uiteindelik H.M. 
Regeering een voorstel maakte om de wet over stemrecht aan eene Commissie te onderwerpen. 
Op verzoek van den Britschen Agent te Pretoria werd eerst een voorstel door de Z.A.R. ge
maakt, bevattende veel meer dan de eischen van den Hoogen Commissaris. Toen dit voorstel 
niet door HJ\L Regeering werd aangenomen, maar verdere eischen werden gesteld en de Z.A.R. 
baar voorstel terugtrok en aan H .M. Regeering sebree£ dat zij gereed was om H.:M. Reg~.,""t;rings. 

voorstel, om de wet aan eene Commissie te onderwerpen aan te nemen, heeft de Britsche Regee
ring aile correspondentie gesloten en aan de Z.A.R. geschreven dat zij later hare ei
schen zou stellen. In andere woorden, de Brits::!he Regeering heeft toen de Z.A.R., een ulti
matum aangezegd, en werd klaarblijkelijk alleen teruggehouden om den oorlog te beginnen om
dat hare troepen nog niet allen in Zuid-Afrika geland waren. 

De O.V.S. Regeering is toen weder in de bres gesprongen, ten einde nog op het laatste 
te trachten den oorlog te verhinderen, en heeft door den Hoogen Commissaris direct aan de Brit
sche Regeering getelegrafeerd, verzoekende om haar in kennis t.e st.ellen met de eischen die zij 
van plan was te maken tegen de Z.A.R., welk telegram, tot mijn leedwezen, nooit ten voile werd 
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overgetelegrafeerd. I n plaats van mijn telegram te beantv.oorden ·werden er gedurig troepen 
van alle oor·den der wereld a.angevoerd en samensepakt op de grenzen niet alleen van de Z.A.R., 
maar ook van den tot nog toe bevrienden O.V.S. En toen de Z.A.R. zag dat het Engeland niet 
te doen was om beweerde grie\·en te herstellen, d ie nu van alle kanten erkend 1vorden nooit be
staan te hebben, maar de onafhankelikheid der Republiek te ontnemen, heeft zij de Britsche 
Regeering verzocht de troepen van hare gren ?.en weg te nemen en alle disputen aan arbitrage 
te onderwerpen. Dit geschiedde omtrent drie 11eken nadat de Britsche Regeering haar het 
ultimatum had aangezegd, en omtrent een maan:i nadat de O.V.S. Regeering een telegram van 
den Hoogen Commissa:!.'is had ontvangen haar vragende neutraal te blijven, dus duidelijk te ken
nen geyende dat de Britsche Regeering -ran plan was oorlog te maken met de Z.A.R. Dit tele
gram n·erd gezonden aan den O.V.S., terwijl men 1vist dat de O.V.S. een defensief verbond had 
met de Z.A.R., sedert het jaar 1889. 

Toen de Z.A.R.. besloot om hare grenzen te -verdedigen tegen de vijanden die haar in 
de nabijheid stonden, \\as ik ·rerplicht om een van de pijnlijkste stappen voor mij te nemen, nl. 
de banden van vriendschap die er tusschen ons en de Britsche Regeering bestonden te ,·erbre
ken, en-getrouw aan ons verbond, de zusterrepub1iek bij te staan. 

Dat IYij volkomen recht hadden in onze bcschomving dat de Britsche Regeering vast be
s1oten had de t-wee Republieken uit te wisschen is sedert het uitbreken van den oorlog duidelijk 
gebleken. Ret is niet alleen gebleken uit de documenten die in onze handen vielen, waaruit duide
li jk zichtbaar is dat sedert 1596, d.i. \·an af " J ameson's Raid," de Britsche Regeer ing vast be
sloten was een im·al te maken in beide Repnblie~):en, maar het is nog onlangs erkend geworden 
door Lord Lansdo\'me, dat hij reeds in Junie 1399 met Lo:!.'d Wolseley, destijds Opperbevelheb-
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ber van H.M. troepen, den besten tijd om een aanval in de twee Republieken te maken, heeft be
sproken. 

U Ex. zal dus zien dat wij niet het zwaard hebben getrokken, maar dat wij aileen 
het zwaard hebben weggestoten dat reeds op onze keel was gelegd. Wij hebben aileen in 
zelfverdediging gehandeld-een van de heiligste rechten van de mens-ten einde ons recht 
van bestaan te handhaven. En daarom ook vermeen ik met eerbied, dat wij recht hebben om 
-op een rechtvaardige God te vertrouwen. 

Ik merk weder op dat UEx. andermaal nederkomt op de onmogelijkheid van interventie 
van een vreemde mogendheid en UEx. doet uitkomen alsof wij ons aileen verzetten met 
de hoop op zodanige interventie. 

Met UEx's verlof wil ik gaarne onze positie, wat interventie betreft duidelijk maken. 
Het is deze : Wij hebben gehoopt en hopen nog dat het zedelik gevoel van de beschaafde wereld 
zich zou verzetten tegen de misdaad die Engeland in Zuid-Afrika doet nl. waar het tracht het 
bestaan van een jong volk te vernietigen maar toch waren wij altijd vast besloten indien onze 
hoop niet verwezenlijkt mocht worden, om dan, met het vast vertrouwen op een genadige God 
onze uiterste krachten in te spannen om ons te verdedigen en dat besluit staat bij ons nog on
wrikbaar vast. 

Ik merk verder op dat UEx:. aanneemt. dat onze strijd hopeloos is. Ik weet niet waa~
op UEx. uw beschouwing grondt. Laten wij voor een ogenblik onze wederzijdse toestanden 
van nu met die van een jaar geleden, na d.e overgave van Generaal Prinsloo, gaan verge1ij
ken. Een jaar geleden na de overgave van Gener a,al Prinsloo was de Kaap Kolonie geheel en 
al rustig en vrij van onze kommando's. De O.V.S. was bijna geheel en al in uw handen, 'liet 
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aileen hoofdsteden, spoorlijnen en andere dorpen, maar oak het geheele land, behalve daar waar 
Kommandant Haasbroek met zijn kommando was. En in de Z.A.R. was het bijna evenzoo ge
steld. Die was bijna geheel en al in uw hand behalve waar Generaal de la Rey was met zijn 
Kommando's en Generaal Botha met de zijnen achter in het Boschveld. 

Hoe staan de zaken heden? De Kaapkolonie is, zo te zeggen, overtrokken met onze 
Kommando's en zijn wij werkelijk en tijdelijk in bezit van het grootste gedeelte van de Kaap
kolonie, zij trekken daar rand zoals zij verkiezen en waar nag gedurig veelen van onze stam
verwanten en anderen bij ons aansluiten zich alzoo verzettende tegen het gruwelijk onrecht dat 
de Republieken wordt aangedaan. 

In de O.V.S. erken ik volgaarne dat UEx. in bezit is van de hoofdstad, spoorwegen 
en weinige andere dorpen niet aan de spoor11eg gelegen maar dat is ook alles wat UEx. 
bezit. De geheele O.V.S. uitgezonderd het bm-engenoemde, is in ons bezit. In de meeste van 
de hoofdsteden zijn door ons landdrosten in bet di.strikt aangesteld. Orde en recht worden dus 
door ons en niet door UEx. gehandhaafd in de O.V.S. In de Transvaal is het eveneens 
gesteld. Ook daar wordt door de magistraatspersonen, door de Regering aangesteld, gezorgd 
voor de handhaving van recht en orde. 

Ret zij mij vergund te zeggen, UEx's jurisdiktie strekt slechts zover als UEx's ka
nonnen kunnen bereiken. Als UEx. de zaken uit een militair oogpunt beschouwt, dan zal 
UEx. moeten erkennen dat onze zaak in he t laatste jaar, n~ettegenstaande de geweldige 
overmacht die tegen ons in_ 't veld gebracht is, verbazend is vooruitgegaan en dat er van ho
peloosheid geen sprake kan zijn, en dus indien uw proklamatie daarop gebaseerd is, dan heeft 
zij nu minder recht van bestaan dan een jaar geleden. 
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Het spijt mij dat ik iets moet schrijven dat op bluffen gelijkt, doch de bewering in 
UExcellentie's proklamatie brengt mij ertoe. 

Om nu over te gaan tot de 35,000 mannen die UEx. beweert in UE:x:'s handen te 
zijn is het mij mogelik om wat dat getal betreft, iets te zeggen. Echter wil ik dat zeggen, dat 
behalve de mannen die Of verleid zijn geworden van hun verplichtingen tegenover hun Regee
ring door de proklamaties van UEx's voorganger, Of die door een geest van verraad of om 
andere redenen tot de vijand zijn overgegaan, die-Gode zij dank-betrekkelik weinig in ge
tal zijn, zijn de rest d!e eerlijk als krijgsgevangenen zijn genomen, en nog als zulks worden ge
houden, of oude en ziekelijke mannen Of jonge zoons, die niet dienstplichtig waren, en die met 
geweld door UEx's troepen van hun plaatsen werden weggevoerd en tegen hun zin en wil in 
karnpen werden opgesloten. Om dus te beweren dat de personen, onder de twee laatste hoofden 
vallende, vredevol daar verblij f houden, is niet in ernst aan te nemen. 

Ik kon met waarheid verklaren dat behalve de krijgsgevangenen en de weinigen die 
overgelopen zijn naar de vijand, de overgroote meerderheid van de strijdende burgers nog onder 
de wapenen staan. 

W at betreft degenen die overloopen-hetwelk haast niet meer gebeurt-van ons naar de 
vijand, kan ik aileen zeggen dat onze ondervinding daarin niet alleen staat, maar dat de ge
schiedenis toont dat in aile vrijheidsoorlogen, zooals in Amerika en elders, er dezulke zijn, en 
zullen wij maar trachten om zonder hen voort te gaan. 

Wat de 74,000 vrouwen en kinderen betreft, die UEx. beweert in de kampen wor
den onderhouden, komt het mij voor dat UEx niet moet weten op welke gruwelijke wijze 
die arme weerlozen door UEx's troepen van hun huizen worden weggescheurd, terwijl al hun 
36-



1:\ DIE :mDDE IS DIE L:\ASTE PORTRET VA:-: \\"IJLE PRESIDE:-:T STEY:-: KORT \"OOR SIJ:\ DOOD GE~EE~I. 



have en goed door de troepen vernield was ja, zoo zelfs dat die arme, onschuldige slachtoffers 
van de oorlog, in alle weer en wind, nacht en dag rondvluchten wanneer een vijandelijk leger 
aankomt, om niet in de handen van de vijancl te vallen; en hebben UEx's troepen niet 
ontzien om op die hulpelozen, wanneer zij met hun wagens of aileen vluchtten, terwijl uw 
troepen w-isten dat het slechts vrouwen en kinderen waren, met grof geschut en klein geweer te 
schieten, om hen in handen t e krijgen, waardoor rnenig vrouw en kind gedood of gewond werd; 
zooals b.v. nog onlangs gebeurd is, op de 6de Juni, te Graspan nabij Reitz, waar, toen een vrou
wen lager en niet een konvooi, (zooals aan UEx. gerapporteerd werd, door UExcellentie's troe
pen gevangen genomen werd, en weer door ons ontzet terwijl uw troepen achter de vrouwen 
schuiling namen, en toen uw versterking kwaE~ , schoten zij met grof geschut en klein geweer 
op dat vrouwen lager, niettegenstaande dat zij wisten dat het slechts een vrouwenlager 
was. 

Ik kan honderden gevallen van die aard opnoemen~ doch ik acht het niet nodig, want 
als UEx. de moeite wil nemen, een enigszins waarheidslievend soldaat daaromtrent te vra
gen, zal hij mijn bewering moeten bevestigen. Om te zeggen dat zij in de kampen zijn met 
hun wil, is in strijd met de feiten, en om te beweren dat die vrouwen naar die kampen werden 
gebracht omdat de Boeren ongewillig zijn voor hun families te zorgen, zooals men zegt dat 
Z.Ex. de minister van oorlog onlangs in het P arlement heeft gedaan, is een laster die ons 
minder kwaad doet dan de lasteraar en die ik zeker ben nimmer UEx's goedkeuring kon 
wegdragen. 

W at de proklamat ie nu zelf betreft, kan i~ UEx. de verzekering geven mij aangaande, 
zij geen verandering zal maken om mijn plicht, zooals mijn geweten, en niet zooals de vijand mij 
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dat voorschrijft, tot het einde getrouw te vervullen. Ons land is geruineerd, onze huizen en haar
den vernield, ons vee weggevoerd, of bij duizenden doodgeslagen, onze vrouwen en Irinderen 
door de troepen en gewapende kaffers gevangen, beledigd en weggenomen, en veele duizenden 
hebben reeds hun leven opgeofferd voor de vrijheid van hun Vaderland-zullen wij dan nu 
kunnen terugdeinzen van onze plicht, waar onze personen gedreigd worden door verbanning1 
Zullen wij dan ontrouw kunnen worden aan die honderden doden en gevangenen, die, op onze 
standvastigheid vertrouwende, hun leven en vrijheid veil hadden voor het Vaderland of ontrouw 
in ons geloof op een Rechtvaardige God, die ons zo wonderbaarlik tot nog t oe heeft in stand ge
houden? Ik ben overtuigd dat als wij zulks zouden, wij niet aileen door UEx. en enig ander 
eerlik man, maar ook door ons zelven zouden veracht worden. 

Ik wil eindigen met UEx. de verzekering te geven dat niemand meer begerig is dan 
ik om de vrede hersteld te zien, en ben ik derhalve gereed UEx. te enige tijd te ontmoeten, 
om met UEx. termen te bespreken waarop de vrede kan worden bewerkstelligd, maar om UEx. 
niet te misleiden moet ik zeggen, dat bij ons geen vrede aanneembaar zal zijn waarbij de on
afhankelijkheid der twee Republieken en de belangen der Koloniale broeders, die bij ons zijn 
aangesloten, niet gehandhaafd worden. 

Als het een misdaad is om in zelfverdediging te strijden en zoodanige misdaad gestraft 
moet worden dan meen ik dat H.M.s Regering, tevreden kan zijn met de vernietiging van het 
land, de kastijding van vrouwen en kinderen, en met de algemene ellende waarmede deze oorlog 
gepaard is gegaan. Ret is in UEx's macht eer dan in enige andere macht, om een eiude liieraan 
te maken en zoodoende dit ongelukkig werelddeel in zijn vorig geluk te herstellen. Wij vragen 
geen grootmoedigheid, wij eischen slechts rechtvaardigheid. 
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Ik sluit hierbij in een vertaling van dit mijn schrijven, om te verhinderen, dat door ver
keerde vertaling UEx. de juiste inhoud van mijn brief te weten kan komen, zoals onlangs 
geschied is, toen een brief, die ik aan de Regeering der Z.A.R. had geschreven en die te Reitz 
in uw handen viel werd gepubliceerd, maar op zoodanige wijze, dat men hem bijna niet herken
de, want niet alleen werd hij op sommige plaatsen verkeerd vertaald maar zinnen werden in
gelast die nooit waren geschreven, en andere delen werden geheel en al uitgelaten, zoodat een ge
heel verkeerde betekenis aan de brief werd gegeven. 

Ik heb de eer enz. 

M. T. STEYN, 

Staatspresident, O.V.S. 

Hier het ons die antwoord van die staatshoof van 'n klein nasie wat vir sijn onafhanke
likheid gestrij het. Soos ons sien is dit 'n antwoord op 'n engelse proklamasie wat die wettige 
burgers met lewenslange ballingskap gedreig het als hulle nie voor 'n bepaalde tijd opgehou het 
om hulle self op die slagveld te verdedig nie waar die vijand te sleg was om hulle met hand
skoene aan te bestrij soos 'n beskaafde volk. 

In hierdie dokument krij ons die voortreffelikheid van die Staatspresident, 'n man be
sield met die hoogste vrijheidsideale met 'n onverskrokke moed en vertrouwe, eienskappe wat 
sijn vijand nie eens na sijn dood kan bewonder nie. Sijn opregtheid teenoor sijn volk kom 
op kragtige wijse in hierdie dokument te voorskijn. Hier tree hij op als die groat kampvegter 
van die afrikaanse vrouw wat so bitter moes lij onder die hande van 'n onridderlike vijand. 
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Gin wonder dat hij na die oorlog nie kon rus nie totdat 'n waardige gedenksteen vir haar opge
rig werd alwaar hij ook sijn laaste rusplaas gevind het. 

Hierdie antwoord het vir menig leidsman van die Republikeinse magte tot spoorslag ge
dien. Meer en meer het dit die vijand duidelik geword dat die Staatspresident van die 0 . V. S. 
die spil was waarom alles in die verdediging van die land gedraai het. Steyn was die man wat 
al sijn gemene manoewers verijdel en hom aan die kaak gestel het. 

Met die strijd het dit ook veel beter gegaan. In die Kaap-Kolonie het baje Afrikaners 
gerebelleer, in die Transvaal het die Engelse gevoelige klappe gekrij en in die Vrij Staat het 
generaal de Wet die engelse generaals altijd koud gelei. 

Terwijl die strijd in vo1le gang was en die proklamasie van die britse bevelhebber bijna 
gin uitwerking gehad het nie het die hollandse Regering op 25 Jan. 1902 'n nota aan die engelse 
Regering gestuur aandringende op 'n vrijgeleide vir die transvaalse en vrijstaatse deputasie 
om in voeling te kom met hulle Regeringe en te verneem hoe sake staan. Die engelse Regering 
het geweier. Hierdie briefwisseling moes lord Kitchener aan die voormanne van die Republieke 
bekend m~ak. Hij het generaal Schalk Burger gevra om dit aan President Steyn bekend te 
maak daar die britse bevelhebber voorgegee ·het dat hij nie geweet het nie waar Pres. Steyn 
was. 

Daar is een lesing wat se dat die feit dat generaal Schalk Burger 'n vrijgeleide gekriJ 
het so'n uitwerking op hom gehad het toe hij dit hoor dat kort daarna toe hij te perd wou stijg 
van die mense gemerk het dat daar iets verkeerd was met sijn beweging. 

In elk geval kort na heirdie kennisgewing van lord Kitchener het die Staatspresident. 
begin siek te word. 'n Ander lesing is dat hij gduren,de die drijfjagte, wat die Engelse nou teen. 
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die komrnandoe's georganiseer het waarbij Steyn horn bevind het, hij slegte wars geeet het en 
dat sijn siekte van toe af ontstaan het. 

Om te besef dat daar iets in die eerste lesing is, moet 'n mens in aanmerking neem dat 
Pres. Steyn ten seerste gekant \vas teen enige o 1de!.'handeling met die vij and oor die vredesvoor
waardes waar die onafhankelikheid van die twse Republieke nie gewaarborg \Yerd nie. Op hom 
moes dit 'n geweldige skok gemaak het toe hij die eerste tijding verneem het dat daar iets in die 
lug was. \Yat Kitchener daarbij voor gehad het om aan die \Vaarnemende Staatspresident van 
die S. A. Republiek te vra om self Pres. Steyn te gaan sien orndat hij, Kitchener, nie sou ge
weet het nie waar Steyn was, is daar niks om aan te wijs nie. Dit was wel 'n eienaardige han
delwijse van die britse Oppercerelhebber gewses. Die skok moes ,-ererg ge"·ees het deur die 
feit dat daar gerugtes rondgegaan het dat 'n vrouw in die Transvaal altijd vrijgeleide gekriJ. 
het van die britse Bevelhebber om van Pretoria na die boerekommandoes te gaan en weer terug. 
Generaal de Wet het hien·an rapport gekrij en het bevel gegee dat so iets in die Vrijstaat nie 
moes toegelaat word nie. Dit het Steyn ook geweet. 

Hoe dit ook sij die vredesonderhandelinge het dieselfde tempo als die siekte van Pres. 
Steyn geneem. Hoe rr:eer die kragte van rotsva3t pleiter vir die onafhankelikheid afgeneem 
het des te meer het die vredesgees sig "~;e!'sterk. 

Op 31 Mei werd die vrede gesluit en Pres. Steyn was toe so vers,vak dat hij die trak
taat nie onderteken het nie. \1,-as hij gesond ge :rees dan \vas dit 'n vraag of die Vrijstaat sou 
toegelaat het om die vrede te sluit. Die prijsgee van die onafhankelikheid sou hom als 'n geson
de man 'n harde slag gewees het en in sijn siekte het dit hom nog meer get ref. In Augustus 
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werd hij na Holland vervoer om daar geneeskundige hulp te krij. Hoewel hij nie volkome her
stel het nie was hij tog in staat om sijn bewegingsvermoe gedeeltelik te herkrij . Die diagnose 
van sijn siekte was pseudo-Bulbaire paralyse. 

Na sijn terugkoms in Suid-Afrika het Pres. Steyn hom stil en rustig op sijn plaas ,Onze 
Rust" in die Bloemfontein distrik gehou. En tog het hij altijd 'n lewendige belangstelling in 
volkssake geneem. Die onderwijs in die Vrijstaat het hom na aan die hart gele. Hij het gesien 
watter rigting die onderwijs inslaan en daarom het hij al sijn kragte ingespan om die Oran
je Meisjies skool op te rig. Daar was gelukkig die Russiese, die Nederlands Suid Afrikaanse 
Vereniging en die Sentrale Onderwijs Kommissie fondse waarmee die gronde aangekoop en die 
gebouwe opgetrek werd. Hij was altijd voorsitter van die k:uratore onder wie die here C. H. 
Wessels, P. J. J . Boshoff, C. D. Murray, W. Postma, P. J. Joubert en W. C. J. Brebner was. 
In September 1906 was die Akte van Oprigting uitgegee. 

Met die Nasionale Konvensie het Pres. Steyn weer aktief aan die opbouw van sijn volk 
deelgeneem. Hij was vise-voorsitter daarvan en dit was vir sijn persoonlikheid dat die teen
partij beswijk het in hulle opposisie teen die invoeging van Art. 137 van die Konstitusie. 

Op die Bloemfonteinse Kongres, 21 November 1911, het hij die volgende belangrijke 
rede afgesteek wat toon dat die groot·vaderlander van 1897 nog niks in sienswijse verander het 
me: 

Als ee.nvoudig lid van de Z. A. Partij-ik mag zeggen als een van de waterdragers- wens ik bet voor
stel van de voorzitter bartelik te ondersteunen. Ik wil zeggen, dat bet eerst op een vergadering als deze i!> da.t 
men begrijpt hoG groot ons vaderland is, hoe groot en schoon de erlenis ons door onze vaderen nagelaten. Een 
man moet dan al zeer koud van bloed zij.n als hij niet bier in zijn binnenste bet sneller voelt kloppen. Gedenkt 

42-



men dat deze vergadering samengesteld uit verschillende rassen, vcrschillende opvattingen en zienswijzen, bier 
vergaderd is om te zien of er geen weg kan worden gevonden waarop zij gezamenlik het beste dat in hen is 
ten beste van ons gezamenlik vaderland kunnen geven, dan klopt het hart niet aileen Sneller, maar er ontvlamt 
weer een hoop in de zwaarmoedigste onder ons voor een grote, heerlike en gezegende toekomst. 

Deze is de eerste keer sedert de donkere dagen dat een ernstige poging wordj, aangewend om de rassen in 
een partij te brengen, waarvan het doel is onbaatzuchtiglik 't waarachtig heil van het vaderland te zoeken. Ik 
zeg paging, want wij zijn e.r nog niet. Er zijn nog moeilikheden voor ons, grater zelfs dan die wij kun.nen voor
zien maar mijn gcloof in het gezond verstand en de vaderlandsliefde van de mannen die bier vrijwillig opgeko
men zijn, is zo groot dat ik een gunstig resultaat met groot vertrouwen tegem.oet zie. (Applaus). 

Ik heb gezegd, dat deze de eerste keer is dat een poging wordt gemaakt om de rassen in een te brengen. 
Dat is ook zo. Ik weet, dat er pogingen werden gedaan om 't eerste ministerie een koalitie ministerie t e doen 
zijn, maar een koalitie is nog niet een vereniging in een partij . Ik was het met onze Premier eens dat zo'n koa
litie niet wenselik was, want het betekende niets anders dan dat er voortdurend met beginselen een kompromis 
IDDest worden gemaakt. W at mij er het meest in hinderde was een zekere mate van wantrouwen die op de bo
dem van bet koalitie-idee lag. Ik meende· het was tijd dat een Afrikaner na~ionale r egering moest tonen dat het 
zonder gunst of vooringenomenheid kon regeren ; en heeft het Botha-ministerie zulks dan ook niet aan de gau
se wereld getoond? Ik weet ook dat men de oude partijen en sommige van de !eiders beschuldigd heeft dat zij 
opzij stonden en rassengevoel hebben levendig gehouden. Ik meen dat men daar onbillik heeft geoordeeld. Had 
men van de andere zijde evenzo gewerkt als onze parlijen dan was er nu geen sprake meer van rassegevoel. En 
zij waren tach in een beter positie dan wij. Wat was onze positie? Na de oor1og hadden wij een volk, overw<Jnnen, 
en totaal geruineerd; in vele gevallen gebroken van geest, onderling verdeeld en bijna. zonder hoop voor de 
toekomst. Wij wisten uit de geschiedenis dat een volk, zo gesteld, indien men het niet helpt zijn zelfrespekt t.e 
behouden, etn slaafs en kruipend volk wordt. Wij gevoelden dat de oude bevolking met zijn groot verleden 
en wonderlike herstellingskracht een bEter lot verdiende. En als dat in Z. A. moest gebeuren, dan hadden wij 
zekerh€id voor ons dat uit dat gezonken volk en bet overheersend vol.k, bet toekomstig volk: van Zuid Afrika 
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moest worden geboren. W elk een gebroed zou dat niet geweest zijn l Konden wiy-Zuid-Afrika een slechter erfenis 
gelaten hebben ? Wij gevoelden dat dat moest verhinderd worden. In belang van het toekomstig ras moest er we
derzijds respekt zijn. Ziedaar de reden voor het bestaan •an onze organisat ie; dat was de red€n van onze strijd 
tegen de Kroonkolonie regering en voor zelfbestuur. Dit zal licht werpen op onze strijd voor gelijke rechten en 
op andere handelingen diE. kntiek ontvingen van mannen die ons niet verstonden. Ik neem het hun niet kwalik, 
want zij konden zicb met de beste wil der wereld niet in onze positie indenken. Zij kwamen nog nooit in zulk 
een toestand of voor zulke feiten. R et past hun God dageliks te bidden van zulke ondervindingen bewaard te 
blijven. Wij zijn in ons doel geslaagd. De kern van bet hollandssprekende Afrikaner >olk is hersteld. Ret heeft 
zijn zelfbewustzijn terug gekregen en heeft in zijn regering getoond zichzelf meester te zijn. Ret hEeft daar
door niet ~lleen zijn eigen respekt maar ook het respekt van zijn medeburgers teruggewonnen. Daarom is naar 
mijn beschouwing de tijd voor deze vergadering zo juist gekomw. Wij kunnen a!s gelijken bij elkander komen 
en elkander ernstig vragen: Is het niet tijd rassegevoel op zijde te zetten en ·een grote sterke partij te vormen, 
aan elkander gebonden niet door koalitie-mannw, m aar door grote beginselen? Ret antwoord op die vraag_ is: 
R et is niet alleen tijd, maar bet is ook wenselik. De redenen voor de wEnselikheid zijn legio. Laat mij slechts 
een noemen. Als wij voortgaan in rassen verdeeldheid t e blijven, wat zal gebeuren? Dit : Ieder van de partijen 
zal trachten zich te versterken door d€- kleurling, en door de strijd tussen de twee beschaafde rassen zal het min
der hEschaafde zwarte ras het lot >an Z. A. noodlottig zijn. Ik zeg dit n iet aileen in belang van de blanke rassen, 
maar ook in bda.ng van het zwarte ras, want als de blanke man, wanneer bet misschien te laat is, inziet welk: 
kwaad zijn verdeeldheid heeft gedaan, dan zal hij, om :dch tegen zichzelf te beschermen, dadelik beginnen de 
recht€n van de zwarte man te verkorten. 

Laten wij dus onze grote partij . vormen, maar Iaten wij wanneer dit geschied is, niet gaan denken dat wij 
het monopolie hebben van wijsheid en vaderlandsliefde. Laten wij bet goede in de andere partij zien en ger€ed 
zijn waar mogelik mede te werken. 

Willen zij nid samenwerken; willen zij ons bevechten, :r;oals sommige van hun vuurvreters hebben ge-
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dreigd, nu wei, dan blijft er voor ons niets ande.ts over dan m de n-oorden van een versje, dat hier wel aange

haald mag worden, tE;. zeggen: 
"We don't want to iight, 
But by Jingo, if we do; 
We 've got the leader and the men; 
We 've got the courage too. " 

(Gelach) . 

Voor een goed georganiseerde vol.kspartij t:;ijn er t wee vereisten, t.w·.: (1) de partij moet demokraties zijn 
en (2) moet gebaseerd zijn op vaste beginseleu. Een volkspartij kan aileen blijven bestaan als zij >oortdurend 
haar kracht uit het volk put. Als zij zulks niet doet, dan loopt men gevaar dat een of een paar man zich van 
de organisatiemachine meestH maken en dan krijgt me n de gevaarlikste scort despotisme die er kan bestaan. 
\Vat de beginselen betreft, is bet m.i. beter dat wij sle ~hts een paar grcte krachtige beginselen hebben waarme· 
de wij allen hart en ziel kunnen meegaan, dan 'n lang program met een stel vage uitgerekte beginselen, waaruit 
men alles en ook niets kan lczen, die slechts b~doeld zijn om stemmen te vangen. Een man die men >augen 
m oet betekent niets >oor de partij. Hij is als een bedor>en paard; de dag, dat men hem nodig heeft rukt hij 
handcn uit en holt de wijde wereld in (gelach) . Grote beginselen zoals op>oeding, gelijke rechten , landsontwik
keling, landsYetdediging en bezuiniging moeten ons verenigen. Kleine wrschillen mogen ons niet >erdeeld hou
den. Wij hebben geen tijd te >erliezen. R et is zo duidelik als de dag, dat Afrika het land van de toekomst is en 
de toekomst behoort de wetenschap toe. L aten ;vij voorzichtig zijn. Bezuiniging waar wij kunncn, maar daar 
waar het geldt de opvoeding van bet • olk, laat daar m et kwistige hand gewerkt worden . De wetenschap in al 
zijn vormen en in al zijn heerlikheid moet in al de hoel.:en van de Unie >erspreid worden. 

Genl. Botha hceit de hoop uitgesproken , dat onze verdedigingsmacht een ornament zal zijn voor Zuid
Airika. Ik wil hopen dat bet zal zijn Diet een ornament a lleen , maar een nuttig instrument . Reeds ziet men hoe 
de ~!ongerige naties van Europa hun rovende handen leggen op delen van Zuid-Afrika. H ct is niet de eerste 
m aal en bet .zal ook niet de laatste ma.al zijn dat de sterkere zijn geweldjge hand op de zwakkere legt. Wij moe-



ten gereed zijn. De rusteloze energie die zich daar in het noorden openbaart, zal zich naar bet zuiden bewegen, 
zich over ons heenwerpen en wij zullen verdwijnen, indien wij niet eensgezind, energie met energie weten
schap met wetenschap kunnen stuiten. 

Ik wil eindigen met dit woord : In een ware Nationale Zuidafrikaanse Partij mag het geloof in 't bestier 
van een Almachtige God niet uitgesloten zijn. Daarom hee:ft ook de >oorzitter ds. B oshoff verzocht bet kongres 
met een gebed te openen. D it is voor velen niet beginsel,maar deel >an hun bestaan. Het is bet levens~essens van 
duizenden van beide rassen . Dit gevoelden de britse setlaars van Grahamstad teen zij P iet Uys een B ijbel gaven 
bij zijn uittocht. Dit was de kracht van de >oortrekkers bij aile moeilikheden. Van dat Van Riebeek aan Tafel
bergs voet landde· tot P aul Kruger aan L ehmsns strand de adem uitblies, was dit de k:racht die grot e dingen in 
Zuid-Afrika gewrocht heeft. Moge 't ook in deze vergadering werken tot beil en zegen van bet land dat wij 
allen zq lief hebben. (Luid applaus). 

Steyn het nie aileen die Oranje Meisjies Skool als 'n monument vir die toekomstige moe
ders van Suid-Afrika ge1aat nie, maar hij het hom ook beijwer om 'n waardige monument vir 
die lijding van die vrouw in die Driejarige Oorlog op te rig. Hierin het die vo1k hom bijgestaan 
en op Dingaansdag 1913 het hij sijn poginge bekroon gesien met die onthulling van die Vrouwe 
Monument. Bij die geleentheid werd die volgende kragtige rede van hom deur die heer Rocco de 
V illiers voorgelees : 

Alvorens ik overga om mevrouw Steyn te >erzoeken het monument t e onthullen, wil ik namens het gause 
volk, onze diepe teleurstelling uitspreken dat mej. Hobhouse, na duizenden mijlen te hebben afgereisd, door 
haar zwakke gezondheid verhinderd werd verder voort t E. gaa.n, en gedwongen werd, nadat zij Bloemfontein bijna 
had bereikt, terug te keren naar de kust en alzo verhinderd werd h~den bier tegenwoordig te zijn om dit mO
nument te ontbullen. Wij weten dat van de aanvang zij haar leven als het ware in de hand had genomen om die 
laatste eer aan de vrouwen en kinderen van ons volk, voor wie zij in het. verledt.n zoveel heeft ged~n en ge-
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leden, te bewijzen. Die moeite en zelfopoffering die zij 7.ieh \·oor ens volk getroost heeft, wekken bij ons een ge
vod van diepe eerbied en innige dankbaarheid op . Onze bede is G.at zij nog lang gespaard moge blijven. De 
naam van Emily Hobhouse is een van de geliefde namen in Zuid-Afrika, en uit menig moederhart gaat nog 
gedurig de bede op: , , God zegen£ haar. '' 

.A.an de voet >an dit monument wil ik haar, namens het >olk, danken voor wat zij in het verleden voor 
onze vrouwen en kinderen heeft. gedaan. Ook dank ik- niet aileen haar en baar medewerksters-maar ook al de 
goede Samaritanen in Nederland en elders in Europa, Amerika en Zuid Afrika die in de donkerc dagen hun har
ten en beurzen voor onze dierbaren hebben geDpend. Die daden van christelike liefde zijn diep in onze harten 
gegrift en zullen nm geslacht tot geslacht worden ovugeplant. 

Dit monument staat bier niet om enig iemand te pijnigen of als een eeuwigdurend verwijt te zijn; maar 
bet is bier geplaatst uit reine pieteit. Ret is opgericht niet aileen uit de rijkdom der rijken, maar vooral uit de 
armoede der armen. Het is een •olkshulde aan de nagedachtenis van zijn dierbaren. Wie herinnert zich niet de 
dagen toen de doodsengel moede en mat werd van zijn werk in dit land ? Toen hij bijna geen enkele boeren wa
ning vond, waar de zijposten en drempel van de deur de bloedtekens van vrijschtlding hadden? Teen in vele 
gevallen niet aileen de eerstgeborene geeist werd, ma:1r dikwe!s het gehele kroost met de moeder er bij? Teen 
was het. dat de Afrikaanse vrouw, die r eeds een eervolle r ol in de gescbiedenis van Zuid Afrika bad gespeeld, een 
heldemoed en vaderlandsliefde openbaarde, die de achting en bewondering van de vreemdeling afperste, en de 
trots en liefde van haar eigen volk in nog grotere mate haar deel maakte. 

Wie van ons, die in die dagen van kommer en zorg de leiding van zaken in handen had, herinnert zich 
hoe de nouwekampen en de vrouwen lagers buiten in b et •eld, de kommando's inspireerden en hoe de vermoeide 
kommando's keer op keer met nieuwe moed van uit die kampen werden bezie!d? 

Is bet dan een wonder dat er een begeerte. bij d e mannen is ontstaan om een gedenkteken op te richten 
voor die heldinnen, met hun kinderen, die hun levens b ebben gelaten? I s bet dan een wonder dat wij verlangen 
om voor het nageslacht een herinneringstt:ken op te ricbten, waardoor zij zullen worden herinnerd aan het ge-
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duldig lijden, de zelfopofferende vad.erlandsliefde en bet vertrouwen op de Almacbtige, in die kampen aan de 
dag gelegd? 

Het lijden werd met moed en geduld gedragEn. \Veggescheurd van hun woningen, waarvan zijn zich de 
brandende puinbopen herinnerden als een laatste aandenking, opgesloten in de kampen, soms afgeschciden van 
een deel barer kinderen, onbekend waar zich die bevinden mogen, niet weten of hun vader en broeders of echt
genoten nag in bet Ieven zijn, mocsten zij, dih-wels zeer fijn beschaafd, in ongerieflike ten ten zich behelpen, met 
karig voedsel en een paar .stukken kleding en bedding, die imierhaast van de vlammen waren ontrukt gewordEn. 
Deze eentonigheid, ja, zelfs van de dood, was dodend. D e onzekerbeid van '~~·at er buiten gebeurde moet verlam
mend zijn geweest, want zelden kwamen er juiste of bemoedigencie berichten om ben op te beuren. 

DE. onwaarheid die ten doel had om de moed en h et vertrouwen te breken, ging dag na dag in de kampen 
ron d. 

Ret is een schoon iets om daar in bet veld, in het vrije, staande te blijven, strijdende, en indien geeist, 
stervende voor bet vaderland, maar vee! schonE.r was het voor die zwakker vrouw, om, onder dat ziele- en licb
amelik lijden, haar last te dragen. Als het zoet is voor de held om voor hd Yaderland te strijden met roem beladen 
zich op te offeren voor vrijheid, volk en \aderland, welk een eerbied dwingt de te~·e nouw niet af, die-reeds 
zelf in de klauwen dEs doods-lie.-eling na lieveling ten grave zag dalen, en tach met fierheid bet hoofd om
haag hield, en haar echtgenoot en zoons op het strijdveld aanspoorde om zich over baar n iet te bekommeren, 
maar in de strijd te volharden? Zo waren er duizenden. 

Wat was de kracht die van de zwakke vrouwen zulke heldinnen maakt? HEt was dat vast \ertrouwen in 
de Almachtige, die het lot der .-olkeren bestiert en die gezegd heeft : , ,Ik zal u niet bege.-en, Ik zal u niet Yerla
ten." Het was geen bijgeloof of verrukking van zinnen . Het >Vas hun ziele-o.-ertuiging dat dat geloof hm niet 
zou beschamen. Gelukkig een volk cat zulke vrouwen heeft, en een volk dat uit zulke moeders gesproten is, 
heeft voor zijn toekornst niets te -..;rezen. 

Dit monument staat dus hier, niet om haat aan te wakkeren, maar om de lidde te bevorderen; want ik 
zie de dag dat ieder deel van het zuidafrikaanse volk, van welke oorsprong het oak mage zijn, in~ien met de 
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ware zuidafrika.anse geest be.zield, de deugden-door dit monument vereeuwigd- als ZlJU gemeenscbappelik erf
deel zal beschouwen. 

Wij bevelen dus dit monument aan de zorg van b et bestuur en de inwone.rs van Bloemfontein, in 't bie
zonder, en aan het afrikaanse vclk in het algemeen aan. :Moge bet bier s taan om geinspireerd op 't volk te wer
ken. Laat een ieder die bijna ondragelike lasten te. torsen beeft, hierheen komen en op di t monument staren
de, nieuwe meed scheppen om Yoort te wandele.n, totdat Gods wil zal zijn volbracht. 

Als er iemand is, van "·ie het Yolk en bet >aderland grate en zware eisen vorderen, laa.t i.it monument 
hem leren tot welke offers ware vaderland5liefde bereid is . .Maar vooral, als er iemand is in wie. de materialies
tiese eeuw waarin wij Ieven de zwarte vertwijfeling in bet hart heeft geplant, laat hem hier komen en zien wat 
een waarachtig geloof kan doen. 

Laten wij bij cit monument opniww ons le>en wijden aan de dienst van ons land en volk. Laten wij bier 
de handen ineen slaan om gezamenlik ooze krachten in te spannen om dat deel van het volk, dat aan bet zinken 
is, van verval te redden. Het baat ons niet om monumenten voor de d.oden op te. richten als wij de leYenden Yet
loren laten ga:-m. Ret baat ens niet om de deugden >an de doden te verkondigen, als wij tcelaten dat de }even
den in zonde en ellende verzinken. Zien wij niet dat andere.n gereed staan om diegenen die wij verwaarlozen, 
op te nemen, en hen van hun volk en diens geloof en t·radities te verwijderen? 

Een ding staat >ast: Dat wij als een >elk ophouden te bestaan indien wij volhard.en om voort te wande-
1en met de Rain's vraag op de lippw: ,Ben ik mijns broeders hoeder ?" Hebben wij niet in de 1aatste tijd 
>erschijnselen gezien, die ons waarschuwen, dat de >inger reeds aan de wand. is om bet ,:Me.ne Mene" over ons 
>olk neer te schrij>en? Mage dat genadiglik verhoed worden. 

Laten wij hier bij dit monument het tegenwoordige , met al zijn strijd en bitterheid, ,·ergeten, en ens te
rug plaatsE.n in het verledene. En als wij de zorgen, kornmer, bet leed. en het lijden van dat verleden ons herinne
ren, mogen wij dan genade krijgen om, zonder enig verwijt, wreYel of haat in het hart-daar wij de diepe wijs
heid >an de Almachtige nie.t kunnen peilen-onze hoofden nederig te buigen en ootmoediglik te zegg€n: , , Vader, 
Uw wil geschiedde." 
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Intusse het die krisis oor die imperiale leer in Suid-Afrika gekom. 
Die later geskiedskrijwer sal kan vasstel watter aandeel Steyn daarin gehad het. :Maa!" 

dit staan vas dat hij meer en meer die politieke rigting teen die imperialisme ondersteun het. 
Aktief het hij dit nie kon doen nie maar sijn plaas was a ltijd die toevlugsoord Yir raad. 

Sijn kragte het net goed begin toeneem sodat hij in 1916 op die Dingaansfees bij Sene
kal 'n redevoering tot sijn volk sou gehou het. K ort voor hierdie feesviering het die Oranje Vrou
we Vereniging op 28 Kov. 1916 haar Kongres op Bloemfontein in die Gedenksaal gehou \Yaar
heen Pres. Steyn 'n uitnodiging gekrij het. Dit kon hij als vader van sijn volk nie afslaan nie 
Qmdat daar ook 'n skeuring onder die vrouwe gedreig het. 

Die morre met die opening het hij die woord na ds. Kestell gekrij en dit was terwijl hij 
die aanspraak tot die vrouwe van sijn volk gerig het dat hij 'n beroerte in die brein gekrij en 
in die arms van die heer Charlie Fichardt neergestort het . 

Sijn laaste woorde aan sijn volk was als volg : 
Ik ben blij te zien dat hier ook andere mannen zijn, anders zou ik maljan onders de 

hoenders zijn (Gelach). 
Het is mij en mijn vrouw een groot genoegen tegenwoordig te zijn. Ik ben be•Yust van 

het grote werk door de vrouwen in de laatste tien jaren verricht. Er zullen grote en gewichtige 
zaken besproken worden. In de Oranje Vrijstaat zijn er twee zustersverenigingen die soms 
moeilikbeden doen ontstaan. Het heeft mij diepe p ijn gedaan dat er nog 'n zustersvereniging 
werd opgericht. Men kan de Afrikaner geen groter ne~\:slag toebrengen dan door de vrouwen te 
verdelen. Ik heb de oprichting van takken van de \"ationale Vrouwen Helpmekaar Vereniging 



niet tegengegaan omdat ik wist welk een groat en edel werk die vereniging deed. De H elpmekaar 
is uit God geboren. 

De Helpmekaar was de enige in de wereld \Yaar een voik:, dat in opstand was zich had sa
mengespannen om de schade te Yergoeden en zelfs door hun opponenten \..-erd geholpen. De man 
die tegen zulk een beweging \\erkte, zou geen vriend van het volk zijn. 

Daarom zou hij ze nagen om de k'V\cstie te bespreken en de mogelikheid om te zamen te 
\\erken, te over\\egen. Hij kon daarin geen bezwaar zien. Ret oogmerk was hetzelfde en hj j kon 
niet inzien, waarom niet de leden van de ene organisatie die van de andere zijn konden en bij de
zelfde raadstafel konclen zitten. Hue groot, hoe edel ook het doel was, als de liefde niet bewaard 
bleef, zouden ze het niet bereiken. Spreker zei Yerder: grate dingen staan ons voor de deur. 

Twee dingen zijn duidelik welke zekerlik na de oorlog zullen plaats grijpen. 
Het eerste was, dat de Staat al meer de plaats van het individu innemen zou en het twee

de na de grote worsteling zou zijn, dat de nouw een grotere plaats in de Staats inrichting ne
men zou. Hij erkende .. dat hij niet geloofde, d at dit het millennium teweeg brengen zou, of 
dat het ge·wlg zou zijn dat er minde!'e oorlogen zouden worden gevoerd, want sommige vrou
\Yen zijn net zo oorlogzuchtig als de mannen en dat was niet alleen in moderne tijden het ge
val, doch was dit oak het geval in de oude t ijden. 

Koning Saloma had ze ,·erteld hoe moeilik het was wanneer er een aantal vrouwen in een 
huis was, en Salomo was 'n man van ondervinding. (Gelach). 

Zoals hij zei, het zou geen millinium brengen, doch een ding was duidelik en dat was, 
dat de invloed van de vrouw zou ·worden ge,-oeld, en die zou vooral gevoeld worden waar de 
liefde en het hart regeerden- thuis en in het maatschappelik leven. 



Ret was daarom goed dat hij ze zou vragen : Is er in uw huis die liefde en sympathie, 
welke er behoorde te zijn tussen ouders en kinderen, die tucht, die arbeidzaamheid, die liefde 
en gehoorzaamheid welke een vereiste is ? Is u overtuigd, dat er in uw huis die eenvoud, die 
spaarzaamheid en die lief de voor het werk is, als het huis zal moeten blij ven staan 1 

Want na de oorlog, zal er een grote geldschaarste zijn en nYare belastingen! 
Laten we voorzichtig zijn, dat wanneer er een zware belasting is, er niet ook nog schuld 

is, want er is niets dat het huis zo spoedig verdeelt , als schulden. 
Doch bovenal, zijt gij overtuigd, dat gij God eert en vreest in uw huis 1 
Het is de tijd dat Gods Woord wederom de toets van al uwe daden zijn zal, de toets 

voor goed of kwaad, van recht en onrecht, van de deugd en ondeugd. 
Nu dat zij te midden van een grote oorlog waren, dacht elk van de oorlogvoerenden, dat 

zij aan de kant van het recht zijn. Zusters, de mensheid is bezig om zelfmoord te plegen en 
wat gij kunt doen is om voor de vrede en voor genade voor de arme lijdende, bloedende mensheid 
te vragen. 

De volksbelangen op schooL Waren ze teYreden met onze scholen ? Volgens mijn mening 
was de opvoeding in Zuid Afrika nog nimmer in een treuriger toestand dan heden het geval is. 

De Minister van Onderwijs heeft hen sijfers te Graaffreynet gegeven, welke ons deden 
sidderen. 

Elkeen die het volk lief had. staarde met angst op de toekomst en ze konden niet alleen de 
Regering blameren, doch zij zelve ook waren schuldig en God zou verantwoording van ons op
eisen, als ze niet hun plicht deden en de kinderen van het volk redden. Duizenden kinderen 
smeekten en snah."ten naar opvoeding op het platteland. 
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In welke toestand is het onderwijs personeel niet door de Tucht Regulaties gebracht? 
De verdrukking van onderwijzers. Aan ons primitief onderwijs van vroegere dagen 

hadden wij de uitdrukking ontleend voor iemand , die swaar krij, se les op." De onderwijs 
professie was een edele professie en sloot in vele van de beste mannen en vrouwen van het volk. 

Als de wetgevers niet voorzichtig waren, zouden ze terugkeren tot de dagen toen de on
derwijzers werden gelast om handen arbeid te doen en daarvoor een stukje tabak kregen. 

Geen onheil kan groter zijn dan het verlies van de vrijheid in de opvoeding en toch wer
<ien de onderwijzers nu verdrukt. Laten ze voorzichtig zijn, dat de onderwijzers de fleur van 
het volk zullen blijven. 

De drank kwestie. Een andere vraag welke hij zou willen doen, is: ,Zijt gij tevreden met 
de drankwetten 1" Hij wou geen ekskuus· vragen om de vrouw die vraag te doen. 

Zij wisten welke pogingen waren gemaakt om de Vrijstaat van de drankduivel te red
den. Zij wisten hoedat gedurende de jongste sessie pogingen werden gedaan om die wetten te 
veranderen. Gelukkig werden ze gered door enigen van hun oude vechters. 

Waren ze tevreden dat hun tronken vol ~ouden zijn en hun krankzinnige gestichten vol 
terwijl 'n paar schobbejakken rijk werden ten koste van ons volk? Waren ze tevreden dat een 
gedeelte van de familie werd vernield? 

Dit was een nationale kwestie, want de zoiide was niet de zonde net van een ras. 
Spreker en de vrouw die niets met de politiek hadden te doen, konden hierover spreken, 

zonder het gevaar van stemmen te winnen of te verliezen . 
.ffij zei op zijn eigen verantwoordelikheid, dater net drie wegen voor hen OP.en waren. 
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De eerste weg was om zaken te laten zeals ze waren en de houding innemen van: Ben ik mijn 
breeders hoeder? Dat zou hij niet aanbevelen. 

De t weede weg was om een algemeen drankverbod toe te passen. Hij zou dat niet aanbe
velen want het zou betekenen, dat de onwettige drankhandel, welke tot enige grote steden werd 
beperkt, over het ganse land zou verspreid raken en in plaats van enigen daardoor rijk ge
maakt te worden, werden velen er rijk van. 

De president wou het derde alternatief, zijn eigen aanbeveling noemen, toen hij op de 
grond neerzakte. 

Drs Krause en Pretorius werd direk ontbied toe die President neergestort het, want die 
meeste het gemeen, dat dit maar net 'n flouwte was. Onder die skaduw van die muur van die 
Gedenksaal werd die President gele en die vrouwens het al hulle kragte ingespan om te probeer 
die President bij te breng. Dr. Krause was die eerst geneesheer om op te daag en toe hij die 
treurmare aan die vergaderde bekend maak, het algaar in t rane uitgebars. 

Op 'n kussen van 'n motorkar werd die lij k van die President geplaas en langs die borne na 
die Pastorie van Ds. Kestell gebreng waar dit geblij het onder bewaking van 'n erewag totdat dit 
gebalsem werd en na die Gedenksaal oorgebreng, waar die stoffe1ike oorskot van die President 
in 'n praalkis gele het. 

Die teraardebestelling werd deur die S taat gedoen en die begrafenis het op 3 Desember 
1916, plaasgevind. Die hulde van sijn volk was onmiskenbaar. Duisende het die Gedenksaal be
seek om die President vir die laaste te sien. Op Sondag 3 Desember werd die lijkdiens in die 
Ned. Geref. Kerk, Bloemfontein gehou deur ds. Kestell. Sijn woorde was als volg: 

54-



Het woord van zijn overdenking was klaagliederen 5 vcrs 16: ,De Kroon onzes hoofds is afgevallen." 

De Kroon van ons hoofd was Marthinus Theunis Steyn de voortreffelikst e onder de voortreffeliken. De 
Kroon is afgevallen. Hij is weg uit ons midden . 'n Gevoel van verlatenheid, eenzaamheid, heeft bezit van onze 
ziel. Geen moedeloosheid-zijn geest zvveeft in ons midden. Wij horen deze stem : Ende en desespereert nietl 
\Vanhoop is 't niet. Wij zullen niet wanhopen zolang de h erinneringen aan President Steyn blijven. De Kroon >an 
ons hoofd is afgevallen. 

\Vij denken aan hem als mens, man Gods en grate vaderlander. 'n Afrikaner >an de Afrikaners was 
hij. In Zuid Afrika had hij a lies wat hij begeerde. H ij was niet onverschillig over de grote wereld. Hij had 'n 
ruime blik oYer de grate wereld als man van ontwikkeling. Hij was vertrouwd met de wereldgeschied£nis niet 
alleen van heden maar ook van het verledtn. In staatkunde kon hij zo raak zien. Zijn hart brak als hij dacht aan 
de grote lijding van de wE.reld. Kosmopoliet was hij niet. Zijn wereld was Zuid Afrika. \Vat Zuid Afrika betreft, 
was de Vrijs taat hem alles. Heel Zuid Airika had toegang tot zijn hart maar de Vrij Staat had de eerste plaats. 

Kind nn bet vrije veld was hij. 

Groot vaderlander had hij tlk offer gebracht, oak zijn lichaam. De grate strijd zette hij voort toen lichaam 
geknakt was. Groot >aderlander was hij. 

Wij gedenken hem als mens. H ij liet niet toe dat de beschaving hem van zijn eenvoud beroven zou; ontwik
kei:l, toch bled hij in 't huis type van de ongekunstelde Afrikaner. Geen geweld aan 't gevoei van recht Iiet hij 
toe. Hij schaarde zich tegen de sterken voor de zwakken. Zijn eerste toespraak was tegen de kapitalist. Dit ge
voel voor 't recht schaardE. hem aan de zijde van vrouw en kind. 

Daarom bad hij geijverd Yoor een monument voor de vrouw en kind. Wij kunnen hem nu leggen aan de voet 
van dit monument. 

Wij 1.-unnen ook aan hem denken als man van God. Hij was 'n man voor wie 't oppervlakkige en schijn
h eilige in de maatschappij geen bekoring had. H ij geiocfdE. dat God regeert. In de lotgevallen van het mensdom, 
zag hij geen bloot noodlot. H et was geen onpersoonlik invloed, bet was God zelf. In de laatste oorlog 1eefde bij 



op de hoogste spits van moedigheid, uithouden, aanhouden. De Kroon van ons hoofd is afgevallen. Afgevallen ( 
Neen! Zolang daar mensen zijn, die de geschiedenis van Zuid Afrika vertellen, zullen zij van Mn vertellen van 
wiens hoofd de Kroon niet is afgevallen. 

Na die diens in die Kerk werd die stoffelike oorskot van die President op 'n lijkwa met 
pragtige swart struisvere aan die hoeke en sentrum van die wa geplaas. Die lijkwa was met ses. 
swart perde bespan met ruiters op die hotperde en die haar perde werd deur lede van die polisie 
mag gelei. Die stoet werd gelei deur berede burgers voorafgegaan deur 'n polisie mag. 

Genl. Hattingh het die bevel oor die burgers gevoer en had 'n Vrijstaat se vlag wat ge
bruik werd met die inswering van Pres. Steyn als Sta.atspresident. Op die kis was Jie vlag van 
.die Vrijstaat en die sjerp van die Staatspresident. 

Vanaf die tijdstip dat die stoet die Kerk verlaat het werd treurskote deur 'n batterij bij, 
die Vrouwe Monument afgevuur. 

Om die Monument waar hij begrawe sou word was daar 'n skaar van sowat vijftien dui
send mense. 

Die weg na die Monument werd deur sijn erewag afgeset en toen die Stoet daarlangs. 
kom het die orkes die treurmars van Chopin gespeel. Die koor onder leiding van Prof. P. K. de 
Villiers het Ps. 146 vers 3 gesing en onder die sing het die vrouwe van Suid-Afrika blomme bij 
die graf gele. Vervolgens het die woordvoerders aan die graf opgetree . . 
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REDE VAN GENERAAL BOTHA 

Hoe zal hij de diepe smart van 't ganse v olk vertolken ? Hoe zal hij weergeven bet leed dat hij gevoelt ?' 
lnderdaad gevoelt hij zich daartoe onbekwaam. In ogenblikken a ls deze k linken woorden hol en 
onbeduidend en toch gevoelt men behoefte te spreken om huld e te brengen aan de nagedach~ 
tenis van hem, die ons zo plotseling is ontvallen, hem, naar wie het volk heeft opgezien a ls zijn vader. Ja, 
de vader van zijn volk was hij. Hij beminde bet met een echte liefde. Geen moeite, geen taak, geen op~ 
offering was hem te groot voor sijn volk. T erwij l we bier staan, terneergeslagen door smart, beurt ons 
op de gedachte dat Marthinus Theunis Steyn was een zoon uit o n s volk. Daarop zijn we verbazend trots 
en een volk, dat zulk een zoon kan voortbrengen is een volk met een grote toekomst. 

Een bekende Amerikaan heeft eens gezegd dat geen volk een groter zegen te beurt kan vallen 
dan rechtvaardige en voorzirhtige leiders te hebben. 

lnderdaad, dit volk was daarmede geLegend onder bet bestuur van President Steijn, toen in verre· 
Ianden de Vrijstaat bekend was a ls een model republiek. Hij sto nd aan 't hoofd van de Vrijstaatse zaken. 
toen in 1899 die geweldige oorlog over ons hcofd losbarstte. Hij heeft getrachl vrede te houden. Dag· 
en nacht hebben hij en zijn trouwe adjudant Fischer daarvoor gewerkt. Geen persoon was vreedzamer dan hij .. 
Alles wat hiJ verlangde was dat zijn land zich op zijn e igen vreedzame wijze mocht ontwiki..elen. Niemand 
wist beter dan President Steijn wat voor zijn land en volk dreigde, maar toen h et land over d e Vaal met. 
ondergang werd bedreigd aarzelde President S teijn niet om alles in de waag-schaal te werpen om zijn bree
ders te helpen. Z waar moest ons arm volk lijden, zwaarder dan e nig volk in de gesch iedenis bekend en. 
President Steijn leed met hen. AI wat goed was voor de eenvoudigste burgers was goed voor hem. Ge~ 
broken naar bet lichaam moest h ij de dag beleven dat de vrijheid van z ijn volk verging. Gebroken was, 
zijn lichaam, maar niet z ijn geest. H ij was de z iel van a!lt: s in de oorlog, zijn moed, ZIJn voorbeeld was. 
een Iicht voor menigeen van ons die in bet veld waren . 

Jaren later, toen de zon weer voor ons was opgekomen en zijn volk h em nodig had, aarzelde hi~ 
niet om direkt te komen, ook al leed hij lichamelik. 

Geen groter man kan men in de geschied enis aanwijzen dan President Steij n op de Nationale Kon
ventie. Naar hem werd steeds geluisterd met ee rbied en liefde. Hij stierf zoals hij geleefd had, te mid
den van zijn volk, werkende voor zijn welzijn. 
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Voor spreker persoonlik is • n lieve vriend heengegaan. Het schijnt hem nog zo kort gel eden, dat 
ze heiden jong waren en boezemvrienden. Die herinnering zal altijd in eerbiedige liefde blijven. De 
woorden ontbreken hem om uiting te geven aan zijn smart over zijn tragies einde. Het volk heeft in hem 
verloren 'n vader, 'n vriend. Wij zullen hem missen zoals we nu misschien nog niet weten. Laat bet 
voor mevrouw Steijn en familie een troost zijn dat bet ganse volk met hen lijdt. Zijn figuur zal door de 
geslachten been staan als een nobel voorbeeld voor zijn volk. Laat ons dankbaar zijn, dat God ons zulk 
'n man heeft gegeven. Zijn nagedaclttenis zal onder ons Ieven. Zijn asse ruste in vrede. 

AANSPRAAK VAN PRES. F. W. REITZ. 

Het werk door onze geliefde President-ooze dierbare vriend- voor ztJn volk en bet mensdom 
verricht, is volbracht. Zijn marteling van ruim 14 jaren is geeindigd-en wij ZtJn bier vandaag gekomen 
om hem aan de voet van dit Monument te leggen in . de boezem van bet land dat hij zo lief gehad heeft. · 

Dit Monument zal dienen niet aileen voor de vrouwen en kinderen in de Koncentratie Kampen 
gestorven, maar ook voor hem, want dit gedenkteken is door hem ontstaan. 

Maar monumenten kunnen verbrijzeld worden, en zelfs de namen van hen tot wier nagedachtenis zij 
opgericht zijn kunnen in de loop van lange jaren, vergeten worden; maar de invloed die een man als 
Steyn op de geschiedenis en karakter van zijn volk uitgeoefend heeft, kan nimmer vergaan. Hij heeft de 
kiem gelegd die onsterfelik is. 

God heeft door de eeuwen been, aan verdrukte volken leidsmannen geschonken, die hen helpen 
konden-Zo gaf hij aan Israel Mozes, aan Holland Willem van Oranje, aan Amerika Abraham Lincoln, 
en aan Zuid Afrika Marthinus Steyn en het is merkwaardig dat zulke !eiders meestal niet beschoren werd 
de voltooiing van hun arbeid te m ogen beleven, 

Mozes zag bet Beloofde Land slechts van een verafgelegen berg; Willem de Zwijger werd vermoord 
lang voor bet einde van de tachtigjarige oorlog; Abraham Lincoln werd eveneens van het Ieven beroofd 
voordat de Verenigde Staten weer van de bloedige burger-oorlog herstelde; en zo is Steyn ook heenge
gaan zonder dat hij de vrucht van zijn arbeid voor zijn volk plukken kon. 

Een dichter heeft van een ander dichter gezegd- .. Hij is niet dood maar vertrokken, want de dichter 
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sterft nimmermeer"-Met nog meer waarheid kon dit gezegd worden van een staatsman als President Steyn. 
Waar, wanneer, en hoe hij sterven zal-weet geen mensen-kind; Maar als ik de keuze had, zou ik 

verkiezen zo te sterven als Steyn deed. Met zijn laatste ademhaling-tot aan zijn laatste snik toe was hij 
nog bezig te waarschuwen-Waarlik een mooie dood! 

Laat ons dan dankbaar wezen dat een man als deze onder ons geleefd heeft, en laat ons de 
dankbaarheid voor wat hij voor ons gedaan heeft betonen, door ons waardig te maken zulk een 
voorman gehad te hebben. 

TOESPRAAK VAN GENERAAL DE WET 

Geachte mevr. Steyn, geliefde broers en susters, 
Mijn ou hart het in die laaste tijd erg verswak, sodat ek nie meer die stem het nie wat ik had toen 

ons laas hier bijmekaar was. Mijn hart is verswak en wat tans hier gebeur- het is genoeg om selfs ook 
die senuwe aan te tas. AI die burgers wat hier is weet dat in die laaste oorlog was -Marthinus Steyn die 
vader van Christiaan de Wet. Die burgers ken mij; hullie weet dat ek maar 'n haastige man' is, maar vir 
President Steyn het ek altijd die grootste respek en eerbied gehad . En waarom? Omdat hij -dit waardig 
was. Dit was die respek van 'n kind vir sijn vader. Maar nou dat hij weg is, laat ons tog nie treur nie 
als diegene wat geen hoop het nie. 

Laat ons treur, ja, want dit pas ons om te treur wanneer sulk 'n egtgenoot, sulk 'n vader en sulk 
• n staatsman, van ons weggeneem word. Maar sijn voorbeeld en werke kan nie vergaan nie, en so lang 
als die leef sal ook hij onder ons nog leef. Hij was in die regte sin van die woord 'n volksman. In die 
moeilike tije wat ons deurgemaak het, het hij alles opgeoffer vir sijn volk. Selfs met sijn laaste woorde 
nog het hij pro beer om sijn volk te lei en op te hef, en dit is of ons vandaag een roepstem hoor: ,,Werk 
terwijl dit dag is, maak groot die volk van Suid Afrika,-dit kom nie daarop aan van welke afkoms nie, 
solang hulle Suid Afrika als hulle land beskouw." 

Dit was ook die gevoelens van die groot staatsman oor wie ons vandaag gekom het om te treur. 
Mijn vriende, ons verkeer vandaag in 'n kritieke periode. Ons staan op die punt om Of 'n groot 

volk te worde, Of om op te hou als 'n volk te bestaan. Laat ons dus werk terwijl dit dag IS. Laat ons 
ona volk opbouw. Nogmaals seg ek: ,Werk, terwijl dit dag is. " 

~59 



AANSPRAAK VAN RECHTER PRESIDENT DE VILLIERS. 

T oen mij door de Begrafenis Commissie namens de treurende familie gevraagd werd om bij deze 
plechtige gelegenheid een paar woorden tot U te richten, was mijn eerste gedachte dat het voor mij on
mogelijk zou zijn aan dit verzoek te voldoen want ik voelde dadelijk hoell'er ik zal te kort schieten om 
onzen groten dode recht te doen wedervaren. Aan den anderen kant als liefde voor den ontslapene en 
bewondering voor zijn persoon, zijn loopbaan en zijn karakter iemand het recht van spreken geeft, dan 
komt dat recht mij ook zekerlijk toe. 

lk herinner mij de tijd nu meer dan twintig jaren geleden toen ik voor het eerst in nauwe aan
raking met hem kwam. Hem was kort tevoren de hoogste eer te beurt gevallen die het in de macht zijner 
medeburgers was hem aan te doen; hij was namelik in 't begin van het jaar 1896 geroepen tot de eervolle 
doch uiterst verantwoorddijke betrekking van Staats-President van den Oranje Vrij Staat. Het was in de 
woelige dagen kort na de Jameson inval, en de gemoederen waren zeer gaande; doch met een stout hart 
en een vast vertrouwen in de Voorzienigheid, een vertrouwen dat in al de wisselende lotgeva llen van een 
veelbewogen Ieven nooit wankelde, aanvaardde h ij ziJn gewichtige taak. Voor een tijdperk van bijna drie 
jaar kwam ik als Staats-Prokureur bijna dagelijks met hem in aanraking. en daar werd de gror.dslag gelegd 
van eenen vriendschap die slechts door den dood onderbroken is. Hier let>rde ik met welk beleid en 
staats-mans-wijsheid hij het Schip van Staat door de rotsen stuurde. Hij wist, door zich vertrouwd te rna
ken met de volkswil, de tevredenheid van aile delen van de bevolking te \\.;nnen. Om een voorbeeld te 
noemen, hij ruimde dadelijk de grieven van de burgers van Harrismith tegen het Tolverbond met Trans
vaal uit den weg. E venals zijne voorgangers ZHEd. President Brand en President Reitz, dien wij gelukkig 
nag in ons midden hebben, regeerde hij, zoals Generaal botha gezegd heeft over een Model-Republiek, een 
waardig Hoofd van een waardigen Staat, een kleinen Staat wei is waar, maar een Staat die verdiende te 
Ieven. 

Daarna brak onze grote oorlog uit in al zijne woede. Daar leerde ik hem kennen in de grootheid 
van zijn karakter, sterk en vast als een rots van graniet. De hele wereld stond verbaasd toen de kleine 
Vrijstaat zijn lot inwierp met dat van Tra nsvaal - zeker de edelste daad bekend in de geschiedenis, een 
daad die door ons of onze nageslachten nimmer mag vergeten wor~en. Er zijn personen d ie onbekwaam 
zijn de moreele betekenis van zo een daad, van get:Iouwheid aan 't eens gegeven woord, te door~ronden. 
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Doch hij wist het, hij besefte dat trouw, getrouwheid het cement is dat een volk bindt. Door deze daad 
en de lange worsteling die daarop volgde handhaafde hij niet aileen maar bevestigde hij tevens de solida
riteit, de eenheid van het Zuid Afrikaanse Volk, dat zich daardoor op menig s lagveld van Zuid Afrika 
met onsterfelijken roem bedekte. D ie eenheid, die eensgezindheid, door hem op zoo een hechten grondslag 
gelegd en met bloed bezegeld, heeft sedert een ruwe schok ondergaan. Door de scheuring In het volk is 
zijn werk in zoo verre verijdeld, afgebroken. Op de oorzaken hiervan wil ik niet ingaan, doch zij het rnij 
vergund te zeggen : geen een van ons is helemaal zonder b:aam. Maar ieder een die den ontslapene ge
kend heeft weet dat het zijn vurigste verlangen was nog eens voor zijn dood de hereniging van zijn ge
liefde volk te zien. Dit genot heeft hij helaas niet mogen smaken, maar daarom betaamt het U te meer 
om in zijnen geest te arbt>iden. Werk dus voor een duurzame, een onverbreekbare Hereniging, gegrond op 
beginsel, de eenige H ereniging, hoe vurig ook verlangd, in den geest van den overledene. Oat zulk een 
Hereniging van het hoogste belang is voor de maatschappelijke en vooral voor de geestelijke welvaart va .. het 
Hollandsche gedeelte van de bevolking van Zuid Afrika behoeft geen betoog. Doch dat dit ook in het 
wac.rachtig belang is van het Enge]sche gedeelte van onze bevolking is mij even duidelijk. Een ding staat 
bij mij vast n. I. door de scheming in ons volk is daar een onoverbrugbare klove ontstaan tussen de twee 
grote blanke rassen in dit werelddeel, een k loof die zal blijven b estaan zolang de scheuring voortduurt. 
lndien wij dan begrijpen dat voor goed en kwaad, voor wei en wee de belangen van die twee rassen een 
zijn, zien wij eerst de volie omvang van de ramp welke Zuid Afrika in de laatste jaren getroffen heeft. 

Maar het was voora l in de laatste veertien jaren dat ik hem in de grootheid van zijn karakter leerde 
.kennen. Hoewel zwaar geteisterd naar lichaam en naar ziel, met welke waardigheid, met welke grootheid 
droeg hij niet zijn lot. Hij was inderdaad de verpersoonlijking van de beste eigenschappen van ziJn volk; 
eenvoudig, oprecht, getrouw, vaderlandslievend, gematigd maar daarbij onwrikbaar van beginsel, vol respect 
voor zijn eigen volk zonder andere volkeren te minachten of te verkleineeren. 

Hij liet zijn Ieven op bet s lagveld-niet op het slagveld waarop zoo veele edele Ievens nu opgeofferd 
worden - waar het eene volk krijg voert tegen het andere-of het eene ras tegen het andere - op een edeler 
slagveld, te midden van de moeders van ons volk. 

Tragisch zijn dood, doch hoogst gepast aan zulk een Ieven, en gepast zijn laatste rustplaats - onder 
de schaduw van het monument uit hem geboren. D och een grooter, een edeler monument heeft hij voor 
zich opgericht in de harten van een dankbaar volk, niet aileen in den Oranje Vrijstaat maar door geheel 
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Zuid Afrika. Het volk treurt met de treurende familie. Wij zullen U missen, geliefde Staats-President. 
~~tetrouwe Vriend en Raadgever. Gij waart groot in uw Ieven, en groot in uw sterven. 

Het volk van Zuid Afrika kan best zijn dankbaarheid betoonen dat zoo een man ons geschonken 
werd door de voetstappen te volgen en de idealen na te jagen van Marthinus Theunis Steyn. 

AANSPRAAK VAN SENATOR C. W. MARAIS. 

Om h1er vandaag over het graf van ooze grote ontslapen vriend, van onze sterke volksleider, van onze 
onvergetelike ou President, een waar schilderij op te hangen waarin teruggegeven zal worden ene schets van 
het afgelegde Ieven, de grote deugden en bekwaamheden, de heldedaden en hunne historiese waarde, de 
waarde als staatsman, de kracht als volksleider, de machtige persoonlikheid van de overledene, zou on
mogelik wezen en tevens ook overtollig. Immers door de ganse wereld en het ganse Zuid ·Afrika, van de 
Kaap tot aan de Zarnbesie, bij elk kind, bij elk grijsaard en bij ieder stand en kleur zijn die deugden, 
bekwaamheden en grootheden zo goed bekend en worden zij zo hoog gewaardeerd dat verder beschrijving 
onnodig is. Wij durven vandaag hier niet na zijn dood den groten Afrikander in formeele, koude vleitaal 
afgodies vereeren, nogtans is het niet verkeerd wanneer wij, die hier spreken op zijn graf kransjes 
zuBen leggen en dat in de taal van het verbrijzeld hart, welke taal nog te kort zal schieten om te 
beschrijven de grote, schitterende deugden van den overledene, en tevens ook om te beschrijven de liefde, 
het respekt, de achting en vertrouwen die allen zonder onderscheid in dit land voor hem, de overledene, 
gehad en gekoesterd hebben, en vandaar, vrienden, dat zijn naam onsterfelik zal gehouden worden en in 
waarde en in liefde en in ene onverwelkelike nagedachtenis bij zijn volk tot in de verste nageslachten. 
als de naam van eert groat en edel zoon van Zuid Afrika. De overledene heeft als staatsman en volks
leider een groat rol gespeeld in de geschiedenis van zijn diep geliefde Land en Volk-zijn machtige per
soonlikheid is niet aileen onwisbaar gegrifd in de bladen der geschiedenis maar ook op het hart, het 
Ieven, en de ziel van zijn volk. Wij kunnen de historiese waarde van dat Ieven, de historiese waarde van die 
daden niet naar behoren uitspreken, maar zal hunne waarde, zoals m et aile groten gegaan is, als staats
man, en de kracht van zijn persoonlikheid als grote volksleider, eerst behoorlik geschetst en beschreven 
worden in de loop der eeuwen. 
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Het Afrikaner Yolk weent vandaag en m aakt rouwbeklag uit de diepte van zijn ziel omdat zijn 
pronk Ceder gevallen is, door den onverbiddelike dood neergeveld. Zuid Ahika is vandaag in rouwge
waad gehuld, · met rouwf1oers omhangen, omdat een van zijn grootste en edelste zonen naar het gral is 
gegaan, en met hem des Y olks grote hoop en verwachting voor de toekomst, gevoed in de laatste tijd 
door al de tekenen van betere gezondheid bij de overledene zo zichtbaar. Was daar een man in Zuid 
Afrika die ooit weer het Afrikaanse Yolk bij elkaar zou brengen en d ie een verenigd Zuid Afrika tot 
stand zou gebracht hebben dan was die man ontegenzeggelik Marthinus Theunis Steyn, maar God heeft 
dit anders gewild en wij zwijgen. 

Wat de overledene geweest was als vriend kan ik vandaag hier bij zijn graf van getuigen met het 
groot getal van andere intieme vrienden ook hier tegenwoordig, als zijn oudste vriend, de banden van 
welke vriendschap gelegd werden in onze kinderjaren op de schoolbanken v~n h et Grey Kollege alhier, 
en welke hecht voortgeduurd hebben tot in de dood, kan ik met die andere vrienden getuigen dat in 
zijn vriendschapsomgang zijn sterke persoonlike karaktertrekken ons altoos zijn uitgekomen en zijn 
ziel aan ons werd geopenbaard een vriend eenmaal, altoos een vriend, rechtuit, oprecht en vol van vertrouwen 
.getrouw en vol van liefde. Zijn vrienden hebben hem steeds hoog gewaardeerd en zullen hem diep 
nus sen. 

Wat de overledene geweeet is in zijn huiselik Ieven waarin wij dikwels een blik gehad hebben, ala 
echtgenoot en vader, zullen wij vandaag het gordijn voor hangen want dit heiligdom is te heilig om nu 
binnen te treden. Oat huiselik geluk, die huiselike liefde waarvan de overledene de centrale figuur was 
zal eenmaal in de eeuwigheid geopenbaard worden. 

Wat hij geweest is voor de maatschappij en de samenleving., vooral in de dagen van zijn publieke 
loopbaan toen hij nog in voile en sterke gezondheid was. hoe hij toen de samenleving heeft opgehouden 
en veraangenaamd allen met dezelfde eerbied , achting en respekt behandeld is alom bekend, en nu no~ 
gedurende de laatste jaren toen hij krank was te ,.Onze Rust" was hij altoos dezelfde gastvrije vriendelik, 
opgeruimde, moedige gastheer. 

Wat hij geweest was voor de Kerk en d e school is te wel bekend dan dat dit zou genoemd 
worden. Hij kende de invloed van de godsdienst en van de Kerk op zijn volk, en hij wist dat de gods
.dienst en de kerk de ruggegraat en behouders waren van dit geliefde volk in het verledene en dit ook 
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zullen moeten zijn voor het volk in de toekomst. Daarom was hij toch zo b ezorgd en zo bekommerd dat 
de ongeluk.kige politieke scheurong en verdeeldheid onder het volk niet zou toegelaten worde•. om in de 
Kerk te komen. Gelukkig heeft hij in dit opzicht voor zijn heengaan zijn bede vervuld gezien. - En voor 
de school en de opvoeding I Getuige daarvan de bloeiende Oranje School a lhier als de vrucht van zijn 
arbeid en vlijt, alwaar ooze afrikaanse dochters nationaal opgevoed worden om eenmaal waardig hun 
posities onder het Yolk in te nemen als afstammelingen van hun grote heldinnt--voorgeslacht. Hij heeft 
steeds geleefd en gestreefd voor de opvoeding van zijn volk en wist ook van welke kracht en waarde een 
degelike opvoeding zou zijn voor het hestand van zijn vo k m de toekomst. 

Wat hij geweest was als President, als staatsman, als Yolks leider kan niet in een paar ogenblikken 
genoemd worden. Dit zal de pen van de geschiedschrijver en van z " n biographist m oeten schetsen, doch 
dat hij een groot, sterk staatsman was, een bekwame volksleider, vol van karakter, van beslistheid en takt, 
staatsmansbeleid, van gezond verstand, van patriotisme, die de waarheid in zyn politieke loopbaan geleefd 
en steeds uitgeoefend heeft, zonder politieke politiek en zonder verzindsels of kunstgrepen zal altoos oe 
onsterfelike Kroon van zijn politieke loopbaan blijven. Ik heb dikwels de eer gehad om zi1n sterke ka
raktertrekken te bewonderen, vooral toen hij zijn ziel aan ons opende in enige van zijn krachtige aanspra
ken, en daaronder noem ik de aanspraak bij de sluiting van de laatste sessie van de \ olksraad 
van de Oranje Vrijstaat toen het besloten werd ons lot in te werpen met dat van de Transvaal, zoals hij 
toen gesproken heeft onder de krachtigste aandoening kan nooit door de aanhoorder vergeten worden. 
Het fondament en de grondslag van al zijn publieke daden was een Vaderlandsliefde en een liefde voor 
zijn volk zo groot a!s iemand ooit in de wereld k:m hebben G etuige daarvan zijn standvastig bliiven 
o p het slagveld in de laatste oorlog totdat hij verplicht was door vernielde gezondheid van het to
nee! af te stappen zonder echter ooit de hoop te hebben opgegeven . H ij had een groot nationaal 1deaal 
waarvoor hiJ geleefd en gestreden heeft en waarvonr h ij gestorven is-het geluk, de behoudenis en het 
welvaren van zijn land en volk. Zijn laatste werk. zijn laatste woorden, waren in die richting. Doch 
genoeg, de overledene was groc.t en alom door het Afrikaanse Yolk, maar meer biezonder d o or zijn dierbare 
Yrijstaatste Yolk, diep geliefd, bemind, geacht en vertrouwd. Marthinus Theunis Steyn is gestorven, maar 
door zijn daden zal hij eeuwig Ieven in de ziel van zijn hulde brengend volk. Zijn gedachtenis zal 
onder dit volk groen gehouden worden tot in verre nageslachten, en wij hier kunnen dit best doen d oor 
aan de !eden van zijn nagelaten familie, zijne dierbare vrouw en kinderen, steeds de liefde, de achting 
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en hulp te geven die wij de overledene gegeven hebben, en ook door van ziin graf te gaan en saam te 
werken om dit te verkrijgen waan·oor hij zo hard geijverd heeft en zo rijkhalsend naar uitgezien heeft. 
namelik de heling van de treurige scheuring en verdeeldheid onder zijn volk, ene scheuring, voelde hij. 
die de verwezenliking van zijn groat volksideaal vertraagde, maar ene heling die hij begeerde zonder 
prijsgeven of verlies van volksbeginsels, van volkszelfrespekt, van volks eigenwaarde en karakter, en 
.zonder vernedering of verlaging van de een of ander partij. In de laatste jaren door slechte gezondheid 
kon hij n iet in het publiek optreden als Ieider van ons volk, maar 0! zijn studeerkamer te ,Onze Rust" was 
de raadzaal voor zijn volk in de Unie. o,.ar is dus daar een ledige plaats die niet kan opgevuld 
worden. Zijn mantel mag op een ander vallen maar in vele opzichten is het onmogelik om die plaats 
op te vullen. Hij had het grote voorrecht om v66r zijn heengaan de vrijlating van de gevangenen te zien 
waarvoor hij z:eer dankbaar was. Met zijn heengaan als de laatste President van de oude republiek is 
ook de laatste schakel in de keting van die ou Republiek verbroken. Daarom roe pen wij hem nu toe:
Yaarwel, dierbare vriend! Yaarwel, sterke, eerlike, oprechte staatsman! Yaarwel, grote Volksleider, Vaarwel! 
Zijn asse ruste in vrede. . 

REDEVOERING VAN GENL J. B. M. HERTZOG. 

Geliefde Mevrouw Steyn, 
Geachte Yriendinnt-n en Yrienden, 

Hoe week voelt zich niet ons gemoed bij deze gelegenheid! Nu eens vliegen ons de rijke schaar 
van herinneringen aan ons geliefde P .esident door 't hoofd. en wanen wij ons voor 'n ogenblik nog in de 
s chaduw z•mer tegenwoordigheid, gelukkig en opgebeurd. Dan schielijk slaan wij de oogen op en zie, daar 
is niets dan ruimte en ledigheid. Ledig schijnt ons de toekomst en de ruimte in ons Ieven ontstaan komt 
ons voor niet weder gevuld te kunnen worden- en in onze wanhoop zoe ken wij troost in de weemoed! 

En toch behooren onze harten met haast niets anders dan dankbaarheid vervuld te zijn. 
De rol hem door God toebedeeld, heeft hij als een getrouw dienaar van Hem en van zijn volk 

afgespeeld met eene toewijding en eene liefde. met eene standvastigheid en eene waardigheid, die der wereld 
h aar eerbied heeft afgedwongen, en zijn v ulk tot zijne kinderen heeft gemaakt. 



Heeft hij diep moeten lijden ter wille van zijn Volk, 't geluk en de liefde van dat Volk is hem als 
een tweede Prometheus, overvloedige vergelding geweest. 

T erwille van zijn Volk kon h ij a lies verduren, alles ondergaan en alles opofferen. Uit de schuilhoek 
van 't hart van dat Yolk durfde hij elk gevaar trotseren. 

Hij is beproefd geworden en heeft d e beproeving tot leermeesteresse in zijn dienst genomen - tot 
heil van zijn Volk. Hij is getoetst geworden en de toetsing is hem een loutering geweest. 

Zijn Ieven is steeds een groot harmonies geheel geweest. De verhevene evenredigheid in denken 
in voelen en willen - in hart en ziel; de stoute gelijkma tigheid in doel en streven en strijden; de 
onwrikbare heldenmoed onder de diepste beproevingen, - dat alles laat ons denken aan een Volksheld 
uit de Oude Noorsche Sagen. 

Z ijn land moet beschermd worden, hij zal het beschermen al stond hij allE'en tegen de machtige 
vijand. Zijn Yolk moet gered worden, hij zal het redden al moet hij door een ring van vuur en 
vlammende zwaarden heen zijn doel bereiken. Of wij al !etten op de aanvang, 't voortzetteL, of 't eind 
van zijn Ieven steeds dezelfde welluidende harmonie in doen en Iaten, in Ieven en sterven. 

Een man van 't gehalte van onzen beminden President sterft niet . In 't vleesch moge hij ons 
ontrukt worden. 't Oog moge hem niet me~r aanschouwen, 't oor hem nie t meer horen, doch in 't hart 
van zijn volk heeft zijn geest post gevat en beheert de toekomende geslachten. 

Hier aan de voet van 't Vrouwen en Kinderen M onument zal hij begraven liggen. Hoe gepast I 
Zijn groote Ievens toewijding is geweest 't geluk van zijn volk. -doch hoven alles dat gedeelte van 

zijn volk dat hij steeds zoo innig heeft liefgehad, waarvan hij steeds met zooveel tedere eerbied heeft 
gesproken, en waarover hij steeds met zooveel kommervolle zorg de beschermende hand heeft trachten 
te houden,- de vrouwen en kinderen van zijn volk. En zij, die hij steeds als de hoop en de toekomst 
van zijn volk heeft geacht; die ten midden hunner eigene bitterheid meer dan eene traan van liefde en 
waardeering voor hem hebben gestort; ja, die even als hij alles hebben opgeofferd voor hun geliefde volk 
en vaderland, zij zullen hem hier teder in hun moederschoot bewaren . 

In de schoot van de Afrikander vr'ouw is hij gevallen: in de schoot van de Afrikander vrouw zal hij 
rusten. Geen ander rust plaats hem zoo gepast. 

Ook in den dood zal de groote harmonie zijns Ievens hem blijven vergezellen, 

Hij ruste :z.acht ! . 
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Na die redevoering van generaal Hertzog het jong, in purper gesluierde meisjes die ou 
Vrijstaat se vlag op die kis gele als laaste eerbewijs aan die Staatspresident. 

Hierop werd treurskote deur die batterij gelos toe die kis in die graf gelaat werd en in 
die skemering bet klein meisjies wit duifies losgelaat. 

Ps. 100 vers 4 werd gesing en ds. Botha het die segebede uitgespreek. Ds. K.estell het met 
die resignasie en troosbede gevolg. In die aandskemering werd die laaste treurskote van die 
batterij en sarsies van Generaal Hattingh se burgers afgevuur. 
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Oranje Vrijstaatse Onderwijsers Ver
-eniging. Mrs. Truscott, 7 Brompton 
Road, Bloetrifontcin. Oranje Vrouwen 
Vereniging, Tak Smithfield. Mr. en 
Mrs. H enry J. Oertel. Eigenaar en 
Personeel van ,Het Volksblad". Natio
nale Vronwen Helpmek::.ar Verenigin
gen. Van Principaal, Onderwijzers en 
kerlingen van de Voorber. Techn. 
School, Bloemfontein. Mijnheer en 
Mevr Britz, Venter sbnrg. Mr. en Mrs. 
Gie en Family, East View, Boshof Str., 
Bloemfontein. Die Afrib . .anse Levens
verzekering Maatschappij Bepkt. Mr. 
en Mrs. F. W. Reitz en Familie, Vre
denburg, Roseban'k, C.P. De Raad van 
bet Grey Universiteit College. Van Na
tionale Partij, Bethlehem. Van Natio
nal~ P artij, Parijs O .V.S. De Harri
smith Nationalisten. A. N. Verbond, 
Afd. Bloemfontein. Mnr. en Mevr. J . 
H. van Ziil. Mnr. en Mevr. A. C. Boe
seken, Kederlandse B2.1Ilk, Bloemfon
tein. Ds. en Mevr. M .van de \Veg, 
Lindley. Dr. en Mevr. Krause en fa
mille Ds. le Clus, Bloemhof. S. L . le 
Clns en kinderen. Ruth en Max. Mnr. 
en Mevr. J. H . Groenewald, H eilbron. 
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Mnr. en Mevr. ] . A. Viljoen, 62 Lom
bard Straat. Staf en Leerlingen van de 
Grey Kollege School. Dr . A. M. Bau
mann, Bloemfon tein. Ds. en Mrs. Kell
ner en Mrs. H. Kellner, Garden Lodge, 
Aliwal Street, Bloemfontein. P::.~tor 

Arndt en mej. Schlomann, Goddart 
Street, Bloemfontein. Een krans van 
een onbekende. \V. en E. Broderick en 
Familie, 47 St. J ohn Street, Bloemfon
tein . Dominee en :l'.f.evr. Louw, 25 Bas
tion Straat, Bloemfontein. Staf en stu
denten Grey Universiteits Kollege. De 
Synodale I{ommissie der Ned. Ger. 
Kerk in de O.V.S. Van Municipaliteit 
en dorp en distrikt Edenbnrg. Namens 
de staf en scholieren va111 de C.N.O. 
School te Steynsburg, J. C. Coestzee 
(hoofd) P. van Biljon, H. N . J. v. d. 
Merwe (Proctors). De Nationale Vron
wen H elpmekaar Vereniging, Bethu
lie. De Oranje Taal en Geschiedenis 
Unie van Ladybraud en Kationale Par
tij van Distrikt Ladybrand. Mr. en 
Mrs. D. Urquart, 58 \Vaverley R oad, 
Bloemfontein. H. C. Jorissen, Hoofd
bestunr der Ned. Bank, Pretoria. Ne
derlandsche Bank, Bloembfontein. An-

SIJ YOLK. 

na Cilliers, Lindley. General en 11rs. 
Kussey. Van F::.rnilie Senator De Vil
liers. Normaal Kwekelingen. De Heer 
en Mevr. P. J. en A. E. Henneman. 
De Heer en Mevr. J. le Grange Lom
bard, 38 Waverley Road, Bloemfontein. 
De Heer en Mevr. N. J. Vermeulen, 
Lindley. De Kerkeraad der N ed. Geref. 
Kerk, Thaba ' Nc.hu. Gebroeders Bar
low, Bepkt. K. B. en S. van Rooyen. 
K otie en M . va111 Heerden. Mijnheer en 
Mevr. Nielen Marais, Goddart Street, 
Bloemfontein. Kapitein en Mevr. Prins, 
Canterbury House, Tempe. E. en B. 
Hills, Bloemfontein. 0. V .S. Provin
ciale Administratie door mnr. J. H . B. 
de Villiers. Van d~ Administratie van 
de Kaap Provincie door Dr. W . J. Vil
joen. Bethlehem Mnnicip2•1iteit. Natio
nale Man's tak No. 3 Wepener. Drie 
Vrijstaatse Ambtenaren te Bloemfon
tein. Dr. en Mevr. Brill, Bloemfontein . 
Van het Provinciale Afd. Kationale 
Partij, Edenbnrg. Van de Municipali
teit v::.<n Smithfield. ,Ons Land" en 
van de Sandt de Villiers Mij. Natio
nal~ Partij, Distr. J acobsdal, 0 . V.S. 
0. F . S. Chambers of Commerce, 



Bloemfontein. Stadsraad en Inwoners 
van Jzcobsdal, O.V.S. Kerkeraad en 
Gemeente N. C. Kerk, Jacobsdal, 
O.V.S. Mnr. en Me\T. Pryra en Kin

-deren, 70 Henry Straat, Bloemf9ntein. 
Staf en leerlingen, Boshof &boo!. Na
tionale Partij, Beaufort-West. Mijnheer 
-en Mevr. Jan Steyl en Familie. Van 
distrikt Staf Officier en Staf Kroon
stad. Burgemeester en led~n van Stads
raad Senekai. 1\fijnheer en mevr. J . 
Friedman, 135 St. John Street, Bloem
fontein. De beer en mevr. R. A. Gre
gorosky en familie. Distrikt Staf Offi
cier en Staf, distr. Bloemfontein. De 
Kerkerzad van Bloemfontein. De 
Bloemfontein Joodsche Gemeente. W. 
W. Collins , Bloemfontein. Dominee 
Kestell en familie. Mr. and 1\frs. C. J. 
Stegmann. Mr. and Mrs. James A. Col
lins, Verona, Bloemfontein. De O.V.V. 
Boshof Tak. l\!. L. Lynch, Spring
field. Dr. en Mevr. Pretorius, Bloem
fontein. Dominee en Mevr. P. v. d. 
Merwe, 34 Lombard Str., Bloemfontein. 
De beer en mevr. Ortlepp van Oost Afri
ka., 17 Margraf£ Straat. De !eden van 
de Oranje Vronwen Vereniging, tak 
Bloemfontein. Burgemeester en Mevr. 
F aure, 86 Zastron Straat, Bloemfon
tein. Dorp en Distr. Reitz. Schoolkin
deren van Reddersburg. Kerkeraad 

Ned. Ger. Kerk Lindley. Van de Mnni
cipaliteit en inwon~s van bet dorp 
en distr. Boshof. Mnnicipaliteit van 
\Vepener. Van de Afrikaners, Koffie
fontein. De Heer en Mevr. D. J. P. 
Scholtz, Ventersbnrg. Distrikts bestnur 
Nationale Partij Smithfield. De Heer 
en Mevr. A.M. Spies en Zoon. J. C. G. 
Kampfraath, P. E. Kampfraath, Bloem
fontein. De Heer en Mevr. P. Swart, 
Eikeboom, Boshof. Dr. en Mevr. 
Hjalmar, Reitz. Kerkeraad van ge
meente Smithfield. De Heer en Mevr. 
A. B. Stegmann en familie. De Heer 
en Mevr. 0. J. Els en familie. J. U. 
Dalldorf and Family. De Heeren Mevr. 
Gert Enslin en Familie, Immigrant. 
?.fur. McHardy en familie. De Heer en 
Men. J . L. McHa-dy. Mr. and Mrs. 
Otto Dalldorf, Bloemfontein. De Hol· 
lands sprekende Kleurlingen van de 
O.V.S. Van de Modelschool. De Znid
Afrikaansche A•kademie. Mr. Samuel 
Marks, Zwartkoppies Hall Hatherley 
near Pretoria. Famiiie · F mncken, 
Bloemfontein . 0. V. V. Ladybrand. 
Nationale Partij, tak Kimberley, Bea
consfield en distrikt. Van Natalse 
Vronw~n Verenigng. Ned. Ger. Ge
meente Steynsrust. Mr. and Mrs. Saltz· 
mum, Mosterd Hoek, Reddersbnrg. 
Stadsraad van Bloemfontein. Van de 

A.C.V.V. Van de Oranje Vronwen 
Vereniging. Van Goevememen~ On· 
derwijzers en onderwijzeressen van 
Brandfort. Syrian Genootschap en Sy· 
ria Community, BloemfQntein. Mnnici· 
palitei t van Ficksburg. Mevr. C. van 
Rooyen, Seapoint en Miss J. van 
Rooyen, Bloemfontein. Mr. and 1\>frs. 
Hugh &rivenor and Family, 55 Wa· 
verley Rd., Bloemfontein. Rechter-Pre· 
sident en Mevr. J. de Villiers. De 
Heer en Mevr. Bosman. P olytechnische 
College. De Nationale Partij, Burgers· 
dorp. 1\>fr. and Mrs. Leith, Grey Col· 
lege, Bloemfontein. The Jagerfontein 
Municipality. J. Frances and Family. 
G. A. Fichardt Bepkt. S.A.P. Heidel· 
berg Tak. Oranje Klnb Kaapstad. 1\>fr. 
and Mrs. Oelrik. Distr. Bestnur N .P. 
Cradock. De Burger. Arthur Sophie 
en Thelma. The Nz.tional Jong nit de 
Paarl Scholen. N. P. Paarl en Noorder 
Paarl. Helpm~kaar te De Paarl. Lich· 
tenburg Vrouwen Helpme'kaar. V~n 
Avignon. Centraal Komitee N. P. van 
de Kaap Provincie. Mejj. M. en T. 
Baer. De !eden van de O.V.V. en 
V.Z.B. Mr. and Mrs. R. G. Green and 
Family. Susie v. d. Merwe. Mr. and 
Mrs. J. J . dn Brnijn and F amily. Mn
nicipaliteit van Dewetsdorp, O.V.V .• 
Ficksburg. Mnr. en Mevr. Hendrik 
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Kolbe en familie. Mr. and Mrs. C. H. 
l1alcomes, East London. Wed. Mevr . 
S . Marais en kinderen, Krapfontein, 
Kaffir Rivier. Messrs. Deale Bros, 
:Bloemfontein. Mr. and Mrs. H. E . 
Irving. Nationale Vrouwen Helpmekaar 
Vereniging Parijs, O.V.S. Het Komitee 
en Direktenren der Nationale Dieren
tnin, Pretoria. Nationale Vrouwen, 
Ondtshoorn. Stephen en Moritz. De 
Hollandsche Onderwijzers Dames in
stitute Ennice. Lektor in Geschiedenis 
Normaal Kollege. Van de Stadsraad 
van Brandfort. Bnrgemeester en Leden 
Tan Winbnrg. Mevr. A. F .Saltzmann 
en Hilda. Onze Taal, Bloemfontein. 
Hr. and Mrs. A. E. Fichardt. Mnnici
paliteit van Bothaville. Charlote 
Omahoney. De Nationale Partij Wit
watersrand, Johannesburg. Van de Ad
vokaten Tielman J. de V. Roos, Dr. 
Gey van Pittins, A. S. van Bees, C. 
te \Vater, G. Maritz en Pirow. De 
Heer en Mevr. Lewis Jacobsz, Pretoria. 
Nationale Partij, Transvaal. Nationale 
Partij van Transvaal, afd. Klerksdorp. 
Nationale Partij Transvaal, afdeling 
Rnstenbnrg. Pretoria Afrikaner Tooneel 
Vereeniging. Mnr. en Mevr. Senett Jr. 
en mnr. J. Senett, Snr. Mev. G. 
Senett, Milner Rd. :&!nr. en Mevr. 
Louis van Selm, 4 Albert Straat, 

Bloemfontein :M:.nr. en MeVT. A. 
P. van Zijl. Mnr. en men. M. 
J. Saltzmann en familie, Redders
burg. Mr. and ?.Irs. W. Ehrlich, 93a 
Charles Str., Bloemfontein. Kerkeraad 
Clocolan. The Cha·irman of the Board 
of Directors of the National Bank S.A. 
Van Schoolkinderen, Zastron. Van de 
Zuid Afri'kaanse Partij van de Unie. 
Van Staf Krankzinnige H ospitaat, 
Bloemfontein. Mnr. en Mevr. G. N. 
Arkema-Barends, Victoriaweg 16, 
Bloemfontein. Van de Excelsior Ge
Gemeente. Van de Ambtenaren van het 
Depart. vac Post, Telegraaf en Tele
foon van Bloemfontein. De onde en 
Nieuwe Vrijstaatse Telegrafisten. Offi
cials of post, telephones en telegraphs, 
Bloemfontein. Grey Universiteits Kol
lege. Aan die grootste gewese Grey. 
Ter gedachtenis aan de kroning va'!l 
onze ongekroonde koning van de Afri
kaners, Koffiefontein. Uitvoerend ge
zag Z.A.P., Witwatersrand. Familie J. 
S. van Zijl. De Geref. Kerk in Zuid 
Afrika. N. V. H. V. Trompsburg. The 
Jewish Board of Deputies. De Heer en 
M evr. D. Maree. Prof. en Mevr. P. K. 
de Villiers. Committee and Members 
Bloemfontein Club. Generaal Schalk 
Barger. Van Dist:rikt Bestuur Nationale 
Partij, Senekal. Leerlingen van Ennice 

H oogere School. Nationale Partij, 
Tak No. 3, Bethulie. Het Publiek van 
Rouxville. Vijftien burgers, Kaffer Ri
vier Wij'k. Bethulie Stadsraad. Oud
Onderwijzers en leerlingen Dames 
Institaut te Bloemfontein. De Heer en 
Mevr. Spies, NataL St:ndenten Victoria 
K ollege, Stellenbosch. Vrouwen Zen
dingbond, Clocolnn. Veu~ershurg tak 
O.V.V. De Wed. Melt Marais en kin
deren, Pretoria. Dr. en Mevr. D. F. 
Malherbe, Bloemfontein. Unie's Afde
ling K omitee Nationale Partij, Eden
burg. Leden van de Z.A.P. Kimberley. 
,De Vriend des Volks" "The Friend". 
Mijnheer en Mevr. N. C. Havenga, 
Fauresmith. Leden Nationale Partij, 
Umvoti. l\1nr. en l't!evr. J. C. Viljoen 
en 1\!nr. Van Wijk. Mnr. en Mevr. E . 
J. Wilken, Postk:antoor, Bloemfontein. 
Otto Hoops nnd Fran, Bloemfontein. 
Mnr. en Men. R. G. Vorster, 94 Hen
ry St:raat, Bloemfontein. De Heer en 
Mevr. A. M. N. de Villiers. Van Mej. 
D. de Bruyn en Mej. F. Grobler. Van 
Goede H oop Waschhuis, 17 Fountain 
Straat. Van Mrs. S. l\!. v. d. Watt, 17 
Fountain Str. Mnr. en 1\fevr. Buch, 9 2 

Henry Str., Bloemfontein. Lenie Smit, 
22 Long Straat, Bloemfontein. Hof
mann en Familie, \Vepener. Mr. and 
Mrs. Papenfus en Mrs. Gates. De Heer 



en M~vr. A. de Villiers, 1 4 1 Zastron 
Str., Bloemfontein. Mnr. en Mevr. M. 
J . Badenhorst, De Wetsdorp. l\!nr. en 
?t:Ievr. Gideon van Tonder, 22 Hill Str., 
Bloemfontein. Van de Hobhouse Ge
meente. De Heer en Mevr. E . Kress. 
De Heer en Mevr. J. J. Pienaar, Bar
berton. De H~r en Mevr. Mentz, 148 
Zastron Straat. M:evr. Pienaar. De H eer 
en Mevr. Van Blerk, 143 Zastron Str., 
Bloemfontein. Gemeente Philippolis. 
Staff C. W . Champion's Store. Die 
Graaff Familie, Kaapstad. Voorzitter 
en Komitee Centrale Landbouw Ge
nootschap. Directors and Sharesholders 
Bloemfontein Distrikt Creamery. 
Messrs. \V. and C. Go'l\ie. Lulu, Vale
rie, Gustave Fichardt. f ~ Heer en 
~fen. Charlie Fichardt. Gemeente De 
Wetsdorp. Van de \Vorcester .1'\ationa
listen. Van de Nationale Partij van 
Natal. Mr. Barnett Levy. Rocco en 
Essie. Mnr. en Mevr. J. C. Meyer . 
Van Distr. Bestuur ~at. Partij Lindley
RPitz, J. C. Naude, Sekretaris. Afri
kaans Verb.1nd. Nationale Partij, Zas
tron. Menr. en Mej. Demper. Tak 0 . 
V . V. Bethlehem. H. S. Theron. Mal
n~esbury H elprnekaar Ver. Van de 
ltelpmekaar Vereniging van bet Kaap
sche Schiereiland. Mr. and Mrs. Baltot. 
Mr. and Mrs. A. A. Celliers, Malina, 

Kestell. Ned. Get. Gemeente Kestell, 
O.V.S. Jongens Hostel, ·i~. thlehem. 
Van Voorz. Vorster, Nationale Vrou
wen, Frankfort . Van de Unie Regering. 
Mnr. en Mevr. Ramsbor~-:>:n t-n Family. 
De !\ationale Partij, H eilbron. C. J . 
Muller en F::unilie, oud registrateur 
Hogere Hoven, O.V.S. Gluckstadt, 
Distr. Vrijheid. 1\:Iur. en Mevr. Kolbe. 
Tm1esdale, Dorpsraad. Mnr. en Mevr. 
S. de Jager, Bloemfontein. The Family 
Bezuidenhout, De Rust, Heidelberg, 
Transvaal. Mr. and 1\frs. ·wickert, 
Bloemfontein. l'o:Ir. and Mrs. Poultney, 
Benonie, Johannesburg. De :Kat ionale 
Vroun·en Helpmekaar Vereniging, tak 
Bethlehem. Annie Visser. :Kationale 
Partij K.P. Middelburg. T-he Greek 
Community, Bloemfontein. Generaal 
en mevr. Smuts. Hoofdbestnur Vrou
wen Fed~rasie, Pretoria. Ennice Re
Unie. Mr. and 1\Irs. Reitz. From Doodie 
and Mandie. Eunice H oger School. 
Menr. en 1\!evr. Hattingh. Mr. and 
Mrs. G. A. Hill, Bloemfont ein. Mr. 
and Mrs. A. Deale, Bloemfontein. Snid 
Afrikaanse Vrouwe Fed~;:rasie, Pretoria. 
Mnr. en 1\:Ievr. Celliers, Prov. Raad 
Transvaa·l. Prov. Uitvoerend Komi
tee. Van de President , Leden en Be
ambten van de Senaat. Dr. E. Sthumer, 
Residency H otel Pretoria. Van de 

I 

Speaker en !eden van de Volksraad. 
Van de Helpmekaar in Transvaal. 
Vrouwen Nationale Partij ~rmiston. 
Bertie en K:oba, mnr. en mevr. Kroes, 
Bainsvlei. Genl. en Mev. J. B. M. Hert
zog en farnilie. National~ Partij, Zas
tron. Mnr. en Mevr. Dempers. Van bet 
Hoofdbestuur van de Nationale Partij 
in de O.V.S. Mr. and Mrs. F. T. Ir
vine, East London. Van de N'ationale 
Partij Pietersburg, Transvaal. 1\:Irs. 
Charles P . Beck and Miss Beck. Grey 
College Re-Unie. Van Dorp en Distril..:t 
Vr~defort. Mnr. en Mevr. H. F. Blaine. 
Familie Rau. Will en Reine Anderson. 
Direktenr en Komitee ~·an bet Trans
vaal 1\:Iuseum, Pretoria. O.V.S. R~chts
praktizijns Verenig~g. Industriele 
School. Mnr. en ?>! evr. J. Ortlepp, De
wetsdorp. 1\:Ievr. Maritz en Malan. Van 
:Kat. Partij Woodhouse, K:..P. Rechter 
en Mevr . .McGregor. Van Gen eraal en 
Mevr. Louis Botha. Mnr. J. H. Reitz, 
Bloemfontein. Van K:erkeraad D. G. 
Kerk, Aliwal Noord. De Nation2le Par
tij Hu.mansdorp. l\1nr. en Mevr. Levi
seu.r, Bloemfontein. 1\!nr. en Mevr. 
W. Drennan. Mnr. en Mevr. D. F . Ma
rais en Familie. From the Provincial 
Administration, Natal. Mnt. Van Broek
h uizen, Pretoria. Van Mevronw 
Armstrong, Pretoria. Van de Spin en 
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Weef School. Van Miss Fleeck. F. C. 
en E. F. Eloff Kruger, S. E. P. Eloff. 
lim. en Mevr. H. C. Bredell. Mru. en 
Jd:evr. J. S. Botha. Zuid Afrikaner. 
Stadsraad Ladybrand. Mevr. Stcllrei
ther en kinderen. Dr. en Mevr. Visser. 

De Zusters en leerlingen van het 
Greenhill Klooster. Ch«<rlie Marais, 
Bcshof. De beer en mevr. Lenis H ur
ley, Boshof. Van Jo'n en Cannie. Mrs. 
A. Fischer. De Nederlandsche Vereeni
ging, Pretoria. Mr. W. J. C. Brebner. 
Ella Precy. Brandfort. Will and Reine 
Anderson. Luit.-Kol. en Mevr. Brand. 

72-

Directrice en K omitee van het Trans
va,•l Museum, Pretoria. Pastor Shnei
der e n F amil ie. J\foeder en kinderen 
S te)ITI. Bre eders en zusters Fraser Fa
milie. Bothaville Vrouwe Vereniging. 
V rouwe Nationale Partij Pretoria T ak. 
Burgemeester, Ra2'<isleden en Inwon<!rs 
van Pretoria. Van Willie en Annie 
Rood Jooste, Nelspruit Ocst Tak. 
Z. Afrikaanse Vronwen Federatie Ger
miston. 't Centra,.} Bestuur H elpmekaar 
Vereniging, K aap Prc vincie. Van een 
paar Afrikaners te Maitland. Adminis
tr::.tenr en mevr. Rissik. \Vaterberg 

TransvaaL Leden en Beambtf;n van de 
Senaat. Mnr . en Mevr. J. H . B. de Vil
liers van LuC'kh off. S ir Lionel and Lady 
Phillips. Volksschool Heidelberg. Ned. 
Kamer van Koophandel te Pretoria. 
Publiek Petrus Steyn. Kroller, Den 
Haag, Holland. Kommiss<:ris en Offi
cieren Zuid-Afrikaanse Politie. Natio
nale Partij Oudtshoorn. Officer Com
manding 'ond Staff, Tempe Hospital. 
Mr. and Mrs. Gordon Smith, Bloemfon
tein. Mr. and Mrs. Cilliers, Paarl, C.P
Helpmekaar Vereniging Bothaville. 
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