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Voorwoord
deur Cuan Elgin

Dr. Peter Hammond is ‘n nugter historikus en ‘n volhardende najager 
van soeker na die Waarheid, ‘n vrugbare skrywer, ‘n opmerklike 
Christelike sendeling en ‘n skynbaar onvermoeibare man van God (ek 
ag my bevoorreg dat ek hom my vriend mag noem). Hy het hierdie 
belangrike boek saamgestel om ‘n beknopte en ‘n genoeglik leesbare 
weergawe van die Suid-Afrikaanse geskiedenis beskikbaar te stel.

Hierdie ‘sketse’ van Suid-Afrika se geskiedenis sal ‘n duidelike prentjie van 
die vestiging en ontwikkeling van ons geliefde land aan die leser openbaar; 
‘n land wat in werklikheid nie ‘n land in die gewone sin was nie, maar ‘n 
harde wildernis waar wilde diere en barbaarse, voorvaderaanbiddende 
stamme rondgedwaal het, oorweldig deur bloedig-warm woestyne, 
haas onbewoonbare vlaktes en skynbaar ontoeganklike koorsbesmette 
bosveld. Maar dit was ook ‘n land van plantryke valleie, hoë berge, 
‘n stralende blou sonnige uitspansel, en asemrowende natuurskoon.

Sedert die eerste Portugese ontdekkers, die eerste Christene wat 
op hierdie wildernis strande voet aan wal gesit het, tot met die 
landing van die Nederlanders in 1652 (met die voorneme om ‘n 
halfwegstasie vir hulle speseryhandel met die Ooste te stig, en hulle 
wyding van hierdie beoogde vastrapplek aan die Suidpunt van 
‘n donker vasteland aan God Almagtig), tot die aankoms van die 
Franse Hugenoot-Protestantse gelowige vlugtelinge in 1588 (met 
hulle streng werksetiek en vasberadenheid om ‘afgesonder te bly’ 
van die verspreide heidenstamme wat die streek bewoon het), tot die 
optimistiese Engelse, Ierse, Skotse en Walliese setlaars van 1820 wat 
gekom het om braakland te bewerk en die nuwe grense te versterk – 
hierdie boek vertel hulle beproewings, wederwaardighede en seges.
Van die onselfsugtige toegewyde Christelike sendelinge wat die lig van 
die Evangelie na die talle inwoners, in geestelike duisternis, geneem 
het, tot die dapper en vindingryke Godvresende pioniers wat hulle 
waens gelaai, hulle osse ingespan en die onbekende en grootliks 
onbewoonde binneland inge-trek het - onwrikbare Boere wat ondanks 
hulle voornemende Britse oorheersers twee republieke gestig het, 
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tot die geharde mynwerkers wat van oral ter wêreld gekom het om 
hulle fortuin te kom soek, deur in harde rots te delf (teneinde die 
grootste mineraalrykdom te ontdek wat die wêreld ooit gesien het), 
tot die hedendaagse goed-opgeleide Bybelgelowige Suid-Afrikaners 
wat, in baie gevalle, op die voorpunt van kundigheid en prestasie 
gestaan het, wat sonder voorbehoud onoorwonne ‘n vierdekadelange 
oorlog teen kommunistiese indringing geveg het, en toe deur die 
liberale wêreldmening gedwing is om uiteindelik hulle geliefde 
vaderland aan ‘n onbevoegde, nuwe politieke orde, oor te gee, en 
nou toekyk hoe hulle land omgekeer word in wat tans eufemisties 
die Nuwe Suid-Afrika genoem word: Hierdie “sketse” is hulle storie.

Cuan Elgin is die skrywer van Bulala.  Bulala1@post.com
Die boek is beskikbaar vanaf Christian Liberty Books

Christian Liberty Books
Resources for Reformation and Revival

admin@christianlibertybooks.co.za
www.christianlibertybooks.co.za
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Standbeeld van Jan van Riebeeck in Adderley Straat, Kaapstad
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Jan van Riebeeck
Vader van die Nasie

Johan Anthoniszoon van Riebeeck is op 21 April 1619 in Culemborg, 
Nederland, gebore en was die seun van ’n chirurg. Op 16-jarige 
ouderdom het hy reeds saam met sy vader na Groenland en Brasilië 
gereis. Jan van Riebeeck het in Schiedam grootgeword waar hy op 28 
Maart 1649 met die 19-jarige Maria de la Quellerie getrou het. Hulle 
het 8 kinders gehad en een van hulle seuns, Abraham van Riebeeck, 
wat in Kaapstad gebore is, het later die goewerneur-generaal van 
Nederlands-Indië geword.

VOC-chirurg
Toe hy 20 is, het Jan van Riebeeck by die Vereenigde Oos-Indische 
Compajnie (VOC) aangesluit. Hy het in Batavia, Oos-Indië, as ’n 
chirurg gedien. Hy was ook die hoof van die VOC-handelspos in 
Tonkin, wat die hedendaagse Viëtnam is. In 1643 het hy in De Jime, 
Japan, diens gedoen.

Visie Lei tot Vrywillige Diens
Jan van Riebeeck het voorgestel dat diervelle van Suid-Afrika aan Japan 

6 April 1652, Tafelbaai.
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verkoop word. In 1651 het hy aangebied om ’n Hollandse nedersetting 
te vestig en dit het later as Kaapstad bekend geword. Op Oukersaand 
1651 het Jan van Riebeeck saam met sy vrou, Maria, en sy vier maande 
oue seuntjie na die Kaap gevaar. Drie skepe, die Dromedaris, Reijger en 
die Goedehoop het in Tafelbaai anker gegooi. Daar het hy die Kasteel 
van Goeie Hoop as ’n halfwegstasie en verversingspos opgerig om 
voorrade aan VOC-skepe te verskaf, wat tussen Europa en Oos-Indië 
gevaar het.

Gebed van Jan van Riebeeck
Toe hy op 6 April 1652 in Tafelbaai aan wal gestap het, het Jan van 
Riebeeck die volgende gebid: “Barmhartige, genadige God en Hemelse 
Vader...volgens U Goddelike wil het U ons gered en is ons geroep om die 
sake van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie hier aan die Kaap die 
Goeie Hoop te bestuur.

Met hierdie doel voor oë is ons hier in U heilige Naam vergader. Mag die 
besluite wat ons neem, die wet handhaaf...en...U ware en volmaakte 
Christelike leer mettertyd onder hierdie heidene vestig en verkondig tot 
lof en eer van U heilige Naam...sonder wie se genadige hulp ons tot niks 
in staat is nie.

Kantien van die See
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Daarom bid ons tot U, allerhoogste genadige Vader, dat U ons met U 
Vaderlike wysheid en insig sal bystaan. Ons bid dat U self leiding in ons 
vergadering sal neem en ons harte so suiwer dat alle kwade hartstog, 
misverstand en moordlus van ons geweer sal word en ons harte rein sal 
wees.

Laat ons ingesteldheid van so ’n aard wees dat geen ander beginsels of 
motiewe in ons optrede openbaar sal word as dít wat tot eer en 
verheerliking van U allerheiligste Naam sal strek nie en dat ons ons Heer 
en Meester na die beste van ons vermoë kan dien. Sonder om op enige 
manier tot eie voordeel of vir winsbejag op te tree, maar net tot die 
uitvoering van ons opdragte en dit wat vir ons saligheid nodig is. Ons bid 
en vra dit in die Naam van U geliefde Seun, ons Heiland en Saligmaker, 
Jesus Christus...wat ons leer bid het: ‘Ons Vader wat in die Hemel is, laat 
U Naam geheilig word...Amen.’ ”

Strategiese Buitepos
Die buitepos wat Jan van Riebeeck in Tafelbaai gevestig het, het 
aanvanklik uit net 82 mans en 8 vroue bestaan. Reën, hael en bitter 
koue het vir harde winters gesorg. Die eerste pogings tot groentetuine 
is weggespoel. Tydens die eerste winter aan die Kaap het 19 mense 
weens die ongenaakbare toestande omgekom. ’n Vlagpaal is opgerig 
vir die sinjalering van inkomende skepe en die loodsbote wat gebou is 
om hierdie skepe veilig by Tafelbaai in te begelei. Binne ’n paar maande 
na hulle aankoms by die Kaap het die Nederlandse Republiek en 
Engeland in ’n see-oorlog betrokke geraak (10 Julie 1652 – 5 April 
1654). Die voltooiing van ’n fort het ’n noodsaaklikheid geword. Die 
Fort die Goeie Hoop is ylings uit modder, klei en hout opgerig, in die 
middel van wat vandag bekendstaan as Adderleystraat.

Ontwikkeling aan die Kaap
Jan van Riebeeck het vir 10 jaar lank as kommandeur aan die Kaap 
gedien (1652-1662). Hy het groentetuine en vrugteboorde aangelê en 
vee ingevoer sodat hy vars vrugte, groente, vleis en melk kon verskaf 
aan skepe wat by die Kaap aangedoen het. Baie van die nuwighede wat 
Jan van Riebeeck ingevoer het, het die natuurlike omgewing van die 
Kaap vir ewig verander, insluitend die invoer van druiwe, graansoorte, 
grondboontjies, appel- en sitrusbome. Daar was terugslae; dit het 
geblyk dat koring en rys nie vir die Kaapse klimaat geskik is nie en geen 
edelmetale is gevind nie. Die VOC het die goewerneur se voorstel vir 
’n vrye mark geweier deur die markpryse vir die boere vas te stel. By 
Kirstenbosch Nasionale Botaniese Tuin kan ’n mens steeds van die 
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wilde amandelbome sien wat Van Riebeeck aangeplant het. Hy is 
beskryf as hardwerkend, arbeidsaam, pligsgetrou, energiek en vlytig. 
Hy was streng, maar tog ook geduldig en toeganklik vir diegene onder 
sy gesag.

Herberg van die See
Toe die eerste Hollandse vloot in Maart 1653 onder admiraal Gerard 
Demmer aankom, het van Riebeeck hulle van bees- en skaapvleis, kool, 
wortels en melk voorsien. Die admiraal het die goewerneur oor sy 
vesting en produktiwiteit gelukgewens.

Opmerksaamheid
Van Riebeeck se dagboek dui op ’n skerp waarneming van die omgewing, 
natuurlike bronne en insig in die kultuur van die Boesmanjagters en 
Hottentotherders (Khoi-Khoi-herders) in die gebied.

Op 17 Desember 1652 het Jan van Riebeeck die eerste waarneming van 
’n komeet in Suid-Afrika opgeteken.

Veediefstal en Strooptogte
Ten spyte van onvermoeide pogings om vriendelike onderlinge 
verhoudinge met die Khoi-Khoi te handhaaf, moes die goewerneur 
noodgedwonge verskansings en waghuise bou om die vee en eiendom 
van die vryburgers teen die astrante diefstal en onophoudelike 
strooptogte te beskerm. ’n Skermutseling het op 19 Mei 1659 
plaasgevind.

Oos-Indië
Kort nadat hulle na Nederlands-Indië verhuis het, is Maria van 
Riebeeck op 2 November 1664 in Malakka, nou deel van Maleisië, 
oorlede. Sy was net 35 jaar oud. Jan van Riebeeck is in 1677 in Batavia 
(wat nou Jakarta genoem word) op die eiland Java oorlede.

Vader van die Nasie
Vir baie jare lank is Jan van Riebeeck as die vader van die nasie erken. 
Sy beeld verskyn op die seëls en geldeenhede van die 1940’s tot 1993. 
Die wapenskild van Kaapstad is op die Van Riebeeck-familie se 
wapenskild gebaseer. Dorpe soos Riebeeck-Kasteel en Riebeeck-Wes 
en skole soos Hoërskool Jan van Riebeeck is ook na hierdie stigtersvader 
van Suid-Afrika vernoem. Teen die derde eeufees (300ste herdenking) 
van Jan van Riebeeck se koms, 6 April 1952, is Van Riebeeckdag as ’n 
openbare vakansiedag verklaar. Later is dit na Stigtersdag hernoem. 
Die dag waarop Van Riebeeck in Tafelbaai aangeland het, 6 April, is tot 
1994 as nasionale vakansiedag gevier.
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Maria de la Quellerie
Maria de la Quellerie, die vrou van die goewerneur, is die eerste Franse 
Hugenoot wat na Suid-Afrika gekom het. 
Sy was die dogter van Abraham de la 
Quellerie en Maria du Bois. Maria word 
beskryf as energiek, ’n bedagsame gasvrou, 
begaafd en diplomaties. Sy was hooggeag 
en bemind in die Kolonie. Daar staan ’n 
standbeeld van Maria van Riebeeck in 
Kaapstad by die voorstrand in 
Adderleystraat. Die Suid-Afrikaanse vloot 
het ook een van hulle duikbote, die SAS 
Maria van Riebeeck, ter ere van haar, die 
moeder van die nasie, genoem.

“Hierdie dinge was voorbeelde vir ons... 
en is opgeskrywe as ’n waarskuwing aan 
ons op wie die eindes van die eeue gekom het.”  1 Korinthiërs 10:6-11

Maria de la Quellerie

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za 
www.ReformationSA.org
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Kaapstad is die Moederstad van Suid-Afrika.
Die Kasteel is die oudste gebou, nogsteeds in gebruik, in die Suidelike Halfrond.
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Die Franse Hugenote
Die Franse Hugenote het ’n merkwaardige erfenis van geloof, 
Christelike uithouvermoë en opoffering nagelaat. Hulle bydrae tot die 
kultuur, geestelike lewe en voorspoed in ons land is eintlik heeltemal 
buite verhouding met die klein aantal wat hulle aan die suidpunt van 
Afrika gevestig het.

Afrikaanse Voorouers
Daar is nog baie Hugenotevanne in ons gemeenskap: Blignaut, De 
Klerk, De Villiers, Du Preez, Du Toit, Fourie, Hugo, Joubert, Le Roux, 
Malan, Nel, Pienaar, Retief, Rossouw, Theron, Viljoen, Visagie en nog 
baie meer. Die eerste Hugenoot wat in die Kaap geland het, op 6 April 
1652, was Maria de la Quellerie. Sy was die vrou van die eerste 
goewerneur van die Kaap, Jan van Riebeeck. Maria se oupa was ’n 
Hugenoot-pastoor.

Dinamiese Christen-beweging
Die Hugenote was Protestante - lede van die Hervormde Kerk in 
Frankryk. Hulle voorlopers was die Waldensiërs – ’n dinamiese 
Bybelstudiebeweging wat in die 12de eeu, onder leiding van Peter 
Waldo, ’n handelaar van Lyon, ontstaan het. Hulle begeerte was om die 
Skrif te bestudeer en om Bybelse beginsels op alle lewensterreine toe te 
pas. Hierdie arm mans het openhartig twee-twee uitgegaan en die 
Woord in die hele Suid-Frankryk, Noord-Italië en Switserland 
verkondig.

Die Skrif is alleenlik ons Outoriteit.
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Te Midde van Swaard en Vlam
Nadat die Bybel in 1229 deur die konsul van Valencië op die lys van 
verbode boeke geplaas is, het die Roomse Pousdom die Waldensiërs 
onmenslik vervolg. Duisende is vermoor. Die oorlewendes het na die 
suidelike Alpe van Wes-Piedmont gevlug en daar floreer. Ten spyte van 
die feit dat hulle as ketters verklaar en onmenslik deur die Inkwisisie en 
die weermag van die pous vervolg is, het die Waldensiërs se hoeveelheid, 
asook hulle toewyding aan die Here, toegeneem.

Hervorming in Frankryk
Toe die geskrifte van dr. Martin Luther Frankryk bereik het, het prof. 
Jacques Lefevre van Sorbonne Universiteit in Parys die briewe van 
Paulus uiteengesit en die ‘Hervormingsdogma van Regverdiging slegs 
deur Genade van God, deur Geloof alleen’, verkondig. Willem Farel 
was een van die studente wat tot geloof in Christus gekom het.

Vurige Evangelis
Farel het een van die mees prominente leiers van die Franse 
Hervormingsbeweging geword en het stede vir Christus gewen. Farel 
se straatprediking is beskryf as vurig en toornig. Die pous was anti-
Christus. Die misdiens, afgodery. Sy preke was soos kanonskote. Sy  
welsprekendheid het totale stede aangegryp. Farel is die "roede van die 
priesterdom" genoem.

Willem Farel het Genéve gewen vir Christus.



13

Die Franse Hugenote

Verskeie priesters het probeer om 
Farel se lewe te neem. Nadat een so ’n 
aanslag op sy lewe onsuksesvol was, 
het Farel omgedraai en aan die priester 
wat die skoot afgevuur het, gesê: “Ek is 
nie bang vir jou skote nie!”

Wen Stede vir Christus
Met groot evangeliese dryfkrag en 
debatsvaardigheid het Farel daarin 
geslaag om die meeste Franssprekendes 
in Switserland, onder meer stede soos 
Neuchatel en Genève, tot die 
Protestantisme te wen. In 1535 het 
Farel in Genève verklaar: “Ek is gedoop 
in die Naam van die Vader, die Seun en 
die Heilige Gees...Ek verkondig Christus: dat Hy vir ons sonde gesterf en 
weer uit die dood, tot ons regverdiging, opgestaan het. Wie in Hom glo, 
sal gered word. Ongelowiges sal verlore gaan. Ek sal dit aan almal wat 
wil hoor, verkondig. Ek is gereed om met jou te redeneer...!” Teen 21 Mei 
1536 het die algemene vergadering van inwoners van Genève ten 
gunste van die Hervorming gestem en die Protestantse Geloof was die 
amptelike geloof van die stad gemaak.

Uitdaging en Verpligting
Dit was toe dat die 27-jarige Franse Hervormer, Johannes Calvyn, deur 
’n plaaslike oorlog gedwing is om met ’n ompad deur Genève te reis. 
Hy het verwag om slegs vir een aand in die stad te wees, maar Farel het 
egter van die bekende geleerde, wat Die Institusie geskryf het, gehoor 
en blitssnel gegaan om hom vir die ‘saak’ te wen. Calvyn het nie 
belanggestel nie en hoe meer Farel sy planne verduidelik en die situasie 
in Genève beskryf het, hoe minder wou Calvyn vir die nag oorbly. Hy 
het besef indien hy Farel se uitdaging sou aanvaar, sou dit vereis dat hy 
by konflik en geskille betrokke moes raak. Sy ingesteldheid was egter 
dié van ’n geleerde en sy tenger liggaam en geaardheid het van sulke 
aktiwiteite weggedeins. Farel het daarop aangedring dat hy moes help 
om Genève tot oortuiging te bring deur op te staan en te sê: “Mag God 
jou studies vervloek indien jy nou, in Haar oomblik van nood, weier om 
hulp te verleen aan Sy Kerk.”

Geroep en Gestuur
Calvyn was duidelik hierdeur geskok. Farel se donderende stem het vir 
hom soos God se stem geklink. Hy het onmiddelik toegegee en 

Johannes Calvyn
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ingestem om in Genève te werk. Hierdie stad het die middelpunt van 
die Franse Rewolusie geword en die drukkers in dié stad het die besigste 
in die hele Europa geword.

Publiseer vir die Hervorming
Een van die grootste meesterstukke van die Hervorming, Die Institusie, 
is deur Johannes Calvyn geskryf en aan koning Francis van Frankryk 
gerig om aan hom te bewys dat die Protestante nie heidene is nie, maar 
getroue volgelinge van die Skrif is. Dit is merkwaardig hoe dié brief – ’n 
teologiese handboek van 1  000 blaaie met 80 hoofstukke – die 
verdediging van die Protestantse geloof en die Hervormingsmanifes 
asook die Katagese handboek en ’n gids vir Christelike Dissipelskap 
geword het.

Gemobiliseer om te Evangeliseer
’n Hele stroom Hervormingsboeke het die lig gesien en duisende 
pastore, Evangeliste en sendelinge is by die Genève Akademie opgelei 
en regoor Europa uitgestuur. In Calvyn se leeftyd het 2 000 Hervormde 
kerke net in Frankryk alleen, ontstaan.

Catharina de Medici
Toe koning Francis egter in 1547 sterf, het Frankryk onder beheer van sy 
vrou, Catharina de Medici, gekom. Hierdie Jesebel en manipulerende 
‘Koningin van Konkelary’ het die Franse politiek vir die volgende paar 
dekades gedomineer. Die regentskap moes, na regte, na Antonie de 
Bourbon, die leier van die Hugenote gegaan het. Catharina de Medici 
het dit egter vir haarself ingepalm. As ywerige Katoliek was sy vasbeslote 
om van die "aansteeklike siekte, Protestantisme," ontslae te raak.

Verraad
Op Sondag 1 Maart 1562, was 
die hertog van Guise, die 
toesighouer van ’n 
massamoord op honderde 
Protestante in ’n kerk in Vassy. 
Ten einde oorlog te vermy, 
moes die troonopvolger, 
Henri, koning van Navarre en 
die seun van Antonie de 
Bourbon, met Catharina se 
dogter, Marguerite, trou. 
Hierdie trouplegtigheid tussen 
Hugenoot en Katoliek was 
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veronderstel om vrede in Franklyk aan te kondig. Maar dit was ’n 
valstrik omdat Protestantse aristokrasie vir die troue in Parys 
ingestroom het. Catharina het haar tienerseun, koning Charles IX, 
oortuig om bevel te gee vir 'n grootskaalse massamoord.

Die St. Bartholomewdag Massamoord
Op 24 Augustus 1572, vroegoggend, het Henri van Guise die Katolieke 
troepe gemobiliseer om die koning se opdrag uit te voer. Net in Parys 
alleen is daar meer as 5 000 Protestante vermoor. Die dodetal regdeur 
die platteland van Frankryk was meer as 30 000. Die Spaanse 
ambassadeur het aan Rome teruggerapporteer: “Op hierdie oomblik, 
terwyl ek skryf, word almal doodgemaak...nie eers die kinders word 
ontsien nie. Mag God hierdeur geseën word!” Pous Gregorius XIII en sy 
kardinale in Rome was hieroor verheug en het ’n baie plegtige mis as 
dankseggingsdiens bygewoon. Die pous het opdrag gegee dat ’n 
spesiale medalje gemunt moes word om die massamoord te herdenk 
en verskeie groot fresko’s wat hierdie massamoord uitbeeld, is bestel 
om die Vatikaan te versier.

Plotselinge Verandering en Weerstand
Die St. Bartholomewdag massamoord het die Protestantse denkwyse 
totaal verander. Calviniste het verander van aanvaarders van die heilige 
reg van konings na voorstanders van die skeiding van mag, beperk tot 
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die regering en die oppergesag van die wet. Die Katolieke saak, alreeds 
bevlek deur Maria die Bloedige se vervolgings in Engeland en die 
hertog van Alva se slagting in Nederland, is gekenmerk deur die 
onmenslikste vervolgings, tirannie en verraad. Die Heilige 
Bartolomeusnag was die begin van die agt geloofsoorloë in Frankryk.

Voorspoed Omgekeer
Henri van Guise is op bevel van Henri III, wat self vermoor is, 
vermoor. Dit het die Protestant, Henri van Navarre, die enigste 
ernstige aanspraakmaker op die troon in Frankryk gemaak. Omdat 
die Katolieke meerderheid nie die Protestantse koning van Frankryk 
kon verduur nie, het Henri homself tot Katoliek verklaar. In 1594 het 
hy Parys triomfantelik as koning Henri IV binnegery en in 1598 
teken hy die Edik van Nantes waarin die Hugenote godsdiensvryheid 
beloof word. Die volgende 12 jaar het die Hugenote, en die hele 
Frankryk, floreer.

Standvastig Tydens Vervolging
In 1610 is Henri IV egter vermoor en onder Lodewyk die XIII en sy 
eerste minister, kardinaal Richelieu het die Protestante toenemend 
onder druk verkeer. Gedurende dié tyd het die Hugenote bekend 
geword as ‘Die Kerk van die Wildernis’ omdat dienste in die uiterste 
geheimhouding, dikwels in woude, gehou moes word. Die Hugenote 
het dwarsdeur die Protestantse wêreld vir hulle heldhaftige lyding, 
onwrikbare geloof en standvastige moed bekend geword.

Herroeping
In 1685 het Lodewyk die XIV, die Sonkoning, die Edik van Nantes met 
die Edik van Fontainebleau vervang. Hierdeur is Protestantse 
kerkdienste verbied, alle kinders moes in die Katolieke godsdiens 
geskool word en emigrasie is verbied. Honderdduisende Franse 
Hugenote, wat intellektuele, dokters en professionele mense in 
Frankryk ingesluit het, het na Noord-Amerika, veral New York en 
Virginia, Engeland, Duitsland en Holland geëmigreer. Veral in 
Duitsland is hulle hartlik deur koning Fredrick Wilhelm verwelkom. 
Honderde wat na Holland verhuis het, het na Kaap die Goeie Hoop 
geseil waar hulle hulself in, en om, die toenmalige wildernisgebied, 
bekend as Olifantshoek, gevestig het.

Die Huis van Oranje
Louise de Coligny, die dogter van die vermoorde Hugenote-leier, 
admiraal Gospard de Coligny, is met prins Willem van Oranje, die leier 
van die Hollandse Protestantse Weerstandsbeweging teen die Spaanse 
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Katolieke, getroud. Die huwelik tussen die Hugenoot-aristokrasie en 
Hollandse vorstehuis het meegebring dat Willem van Oranje III, later 
koning van Engeland, die held van die Protestantse magte in Noord-
Ierland geword het. Selfs vandag nog is oranje die kleur van die 
Protestante in Noord-Ierland en dit is ook die oorsprong van die naam 
van een van die grootste riviere in Suid-Afrika. Die Oranje Vrystaat is 
ook na prins Willem van Oranje vernoem. Die oranje in die ou Suid-
Afrikaanse vlag is ook om waardering te wys vir die geweldige rol wat 
die Hugenote in die geveg om geloof en vryheid in Holland, België en 
Suid-Afrika gespeel het.

Die Verdediging van die Hugenote
Die vervolging van die Protestante in Frankryk het formeel tot ’n einde 
gekom toe die Edik van Toleransie in 1787 deur koning Lodewyk die 
XVI geteken is. In Oktober 1985 het president Francois Mitterand van 
Frankryk, ter viering van die herroeping van die Edik van Nantes, 
formeel aan die nageslag van alle Hugenote regoor die wêreld 
verskoning gevra. Die Franse regering het daardie jaar ’n spesiale 
posseël gedruk wat gelees het: "Frankryk is die tuiste van die Hugenote."
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Besoek die Hugenote Museum
Indien jy nog nooit die geleentheid gehad het om die Hugenote 
monument en museum in Franschhoek te besoek nie, sal dit beslis vir 
jou ’n fassinerende en inspirerende ervaring wees. Boekies oor 
stambome en die nageslag van elke Hugenoot-familie kan ook by die 
museum gekoop word. 

Die Hugenote Monument, Franschhoek.
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Admiraal Gospard de Coligny was die leier van die Franse Hugenoot Protestante. 
Sy dogter, Louise, het met prins Willem van Oranje getrou.
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Prins Willem van Oranje, die leier van die Hollands Protestante Weerstandsbeweging, 
het die vader van Nederlandse vryhede geword. Die Oranjerivier en die 

Oranje-Vrystaat is na hom vernoem.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za 
www.ReformationSA.org
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Georg Schmidt
en die Morawiese Sending in Genadendal

Georg Schmidt was die eerste sendeling wat na Suid-Afrika gestuur is. 
Hy het die grondslag gelê vir die eerste sendingstasie, Genadendal, wat 
in 1737, in Suid-Afrika gevestig is.

Geestelike Herlewingsvure in Herrnhut
Georg Schmidt is op 30 September 1709 in Kunewalde in Sakse gebore. 
Toe hy 16 jaar oud was, het hy sy ouerhuis verlaat en deur die 
wintersneeu gestap om by die Christen-gemeenskap by Herrnhut aan 
te sluit. Die Morawiese gemeenskap by Herrnhut, gestig deur graaf 
Nikolaus von Zinzendorf, was ’n plek van geestelike herlewing.

Graaf von Zinzendorf het die langste 
biduur in die geskiedenis van stapel 
gestuur: dit het 150 jaar lank geduur! 
Gedurende hierdie gebedsketting wat 
24 uur per dag, sewe dae ’n week, elke 
dag van elke jaar volgehou is, is meer as 
2500 sendelinge vanuit die klein 
Morawiese gemeenskappie na die 
uithoeke van die aarde gestuur. Dit het 
sendelinge na die Karibiese Eilande, na 
Groenland, Indië en die Suidsee-
eilande ingesluit, asook na die Kaap 
van Goeie Hoop.

Graaf Nicholaus von Zinzendorf het 
verklaar: “Ek het net een passie – dit is Hy, Hy alleenlik. Die wêreld is die 
oesland en die oesland is die wêreld en voortaan sal dié land my tuiste 
wees, waar ek die bruikbaarste is om siele vir Christus te wen.”

Gevangene vir Christus
Die jong Georg Schmidt het die Evangelie in die naburige dorp, Zittau, 
begin verkondig en dit het tien dae se gevangenisstraf tot gevolg gehad. 
Hierdie ervaring het slegs bygedra om hom in sy evangeliese geesdrif 
te versterk en in 1728 het Schmidt op ’n selfs meer ambisieuse 
evangelistiese sending vertrek na Salzburg, in Roomse Oostenryk. 
Spoedig was hy en sy medewerker, Melchior Nitschmann, in hegtenis 
geneem en in Schildberg gevange gehou. Binne ’n jaar is Nitschmann 

graaf Nikolaus von Zinzendorf
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in die gevangenis oorlede. Georg Schmidt het ses pynlike lang jare 
verduur waartydens hy as ’n gevangene van die Katolieke, slote gegrawe 
en versterkings gebou het. Hy is eers in 1734 vrygelaat waarna hy na 
Herrnhut kon terugkeer.

Roeping na Afrika
Hy het met ander evangelistiese uitreikings voortgegaan, insluitend na 
Bavaria en Switserland. Toe die nuus van die sedeloosheid en haglike 
toestand waarin die Khoi-Khoi aan die Kaap verkeer graaf Nicholaus 
von Zinzendorf bereik, is Georg Schmidt gekies om die Evangelie na 
hierdie veragte volk te neem. In reaksie op versoeke om sendelinge na 
die suidelike punt van Afrika te stuur, is Georg Schmidt in 1736 gelas 
om na Amsterdam te gaan en passasie op ’n boot na Kaapstad te 
bespreek.

Ná deurtassende ondervraging deur die Nederduits Gereformeerde 
Kerkraad sowel as die Oos-Indiese Kompanjie, het Schmidt uiteindelike 
vergunning vir die reis ontvang. Hy het aan boord ’n skip gegaan wat 
op 11 Maart 1737 na Kaapstad geseil het (bykans ’n jaar nadat Schmidt 
in Holland aangeland het!).

Georg was geskok deur die sondige en traak-my-nie-agtige optrede 
van die matrose en het die kaptein en die matrose dikwels oor hulle 
sielstoestand uitgedaag. Vier maande van sy volhardende getuienis aan 
boord het daartoe gelei dat drie manne hulle lewens aan Christus 
oorgegee het.

Genadendal - die eerste sendingstasie in Suid-Afrika.
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Kaap van Goeie Hoop 
Vier maande later het Georg Schmidt uiteindelik in Kaapstad aangekom. 
Toe Georg op 9 Julie 1737 in Tafelbaai land, was hy 26 jaar oud en hoewel 
hy dikwels deur die inwoners van Kaapstad gespot is oor sy ‘gekkewerk’, 
was sy aankoms ’n historiese gebeurtenis. Hy was die eerste sendeling 
onder die Hottentotte, soos die Khoi-Khoi toe bekendgestaan het.

In sy joernaal het Schmidt geskryf: “Elke aand het ek die Hottentotte 
besoek; tussen hulle gesit. Ek het hulle vertel dat ek, deur opregte liefde 
gedring, na hulle moes kom sodat hulle kon kennis maak met hulle 
Verlosser, asook om hulle te help om te werk.”
Sending in Genadendal
Hy het sy sendingbasis in Baviaanskloof gevestig; later is die naam na 
Genadendal (Vallei van Genade) verander. Schmidt se Morawiese 
Sendingstasie, geleë by Riviersonderend, anderkant Caledon, was die 
eerste Protestantse sendingstasie in Suidelike Afrika.

Schmidt het die Hottentotte (Khoi-Khoi) in die doktrine van die 
Christelike geloof onderrig en het hulle praktiese vaardighede in die 
aanplanting en bewerking van gewasse geleer. Schmidt het sy 
eenvoudige huis gebou, sy eie brood gebak, sy eie kerse en beddegoed 
gemaak, en sy klere self gewas en herstel.

Vir sewe jaar lank het Schmidt die Khoi-Khoi bearbei, hy het hulle 
geleer lees en skryf en het die doktrines van die Skrif aan hierdie 
verontagsaamde volk gepreek en onderrig. Schmidt het geskryf dat hy 
dit van allereerste belang beskou om die volk die liefde van die Here te 
leer voordat hulle oor Sy glorie kon sing.
Eerste Vrugte
Georg Schmidt se ywer en volharding het daartoe gelei dat vyf van die 
Khoi-Khoi hulle lewens aan 
Christus toegewy het en ná 
intense dissipelskap het hy 
hulle in 1742 met 
onderdompeling gedoop. Die 
politieke raad van die Oos-
Indiese Kompanjie het dit 
egter verbied dat enigiemand 
anders behalwe ’n 
verordineerde dominee van 
’n Nederduits Gereformeerde 
Kerk mense mag doop. Die Morawiese sendingstasie in Genadendal
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Teenkanting
Dit het tot groot aanstoot vir sommige gelei wat geëis het dat slegs 
verordineerde predikante toegelaat is om te doop en dat onderdompeling 
nie hulle gebruik was nie. Schmidt se verordinering is bevraagteken. 
Graaf Nicolaus von Zinzendorf het ’n ordineringsbrief gestuur, maar 
die goewerneur van die Kaap in 1743 het dit nie aanvaarbaar gevind 
nie en Schmidt is opdrag gegee om na Holland terug te keer om daar 
ordinering van die staatskerk te bekom.
Sendingaktiwiteite in Europa 
Ná baie frustrasie en ’n mislukking om die magtiging van die Neder- 
duits Gereformeerde Kerk te bekom, het Schmidt oor die hele Morawië, 
Silesië en Boheme bedien. Hy is in 1785, op die ouderdom van 76 jaar, 
oorlede na ’n uiters produktiewe lewe van energieke Evangelisasie.
Vrugte wat Tyd Deurstaan het 
In 1792 is drie Morawiese sendelinge weer toegelaat om 48 jaar nadat 
Schmidt gedwing is om die Kaap te verlaat, na Suid-Afrika te kom. 
Hulle het die bouvallige huis van Georg Schimdt gerestoureer en sy 
groentetuin en boord herstel. Hulle het ’n florerende peerboom gevind 
wat Schmidt nog geplant het.

Toe hulle die Hottentotte vra of hulle die sendeling onthou, is die drie 
Morawiërs na ’n ou vrou geneem wat tydens haar doop die naam 
Magdalena aangeneem het.

Die binnekant van die Morawiese Sendingstasie kerk in Genadendal.
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Sy het ’n Hollandse Nuwe Testament te voorskyn gebring wat Schmidt 
aan haar gegee het. Toe hulle haar vra of sy dit kan lees, het sy hulle aan 
haar dogter en kleindogter voorgestel, vir wie sy ook geleer het om te 
lees. Die Morawiese sendelinge was verheug toe hulle die kleindogter 
van een van die eerste bekeerling uit die Evangelie van Matthéüs hoor 
voorlees; hulle het gejubel oor die saad wat soveel jare vantevore gesaai 
is, sulke wonderlike vrugte voortgebring het. Georg Schmid het bekend 
geword as die Apostel aan die Hottentotte.

"Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. 

Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, 
hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra." Psalm 126:5-6

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Wolraad Woltemade
Red die Velorenes

Wolraad Woltemade is 'n naam wat sinoniem is met self-opofferende 
dapperheid. Wolraad is in Hesse-Schoumberg in Duitsland gebore en 
het as volwassene na die Hollandse nedersetting aan die suidpunt van 
Afrika geëmigreer. Hier het hy as melkboer vir die Hollandse Oos-
Indiese Kompanjie (HOIK) gewerk.
Die Kaap van Storms
Dit was ’n stormagtige winternag in Junie 1773. Die storm het regdeur 
die nag gewoed. Die vyf skepe in Tafelbaai is deur die stormwind en die 
reuse golwe heen-en-weer geslinger en uitmekaar gebreek. Helder 
weerligstrale het elke paar minute die hele Tafelberg en die dorpie aan die 
voet van hierdie magtige berg verlig. Baie min van die matrose kon 
daardie nag enigsins slaap as gevolg van die gekraak en gekreun van die 
houtskepe terwyl hulle ankers styf span teen die krag van die see.

De Jonge Thomas
Kaptein Barend Lameren was baie bekommerd toe sy skip, De Jonge 
Thomas, se ankertou losbreek en sy anker begin sleep. Daar was 270 mans, 
vrouens en kinders aan boord, asook 'n waardevolle vrag uit die Ooste. 
Namate die storm meer intens geword het, het die kaptein meer bekommerd 
geraak en net na middernag, op 1 Junie 1773, beveel dat die kanon gevuur 
moes word om die mense op land te waarsku dat hulle hulp benodig.

Skeepswrak
Kort na 5 VM het die skip van die 
laaste ankertou losgebreek en is 
teen die skerp rotse by die 
Soutriviermonding geslinger. Met 
’n reuse geknars het die skip in 
twee geskeur en passasiers sowel 
as matrose is die see in geslinger. 
Baie het verdrink in hulle poging 
om die strand te bereik. Slegs die 
sterkste swemmers was suksesvol 
om veiligheid te bereik te midde 
van die bruisende water van die 
riviermond.



28

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis

Soldate en Toeskouers
’n Afdeling van 30 soldate was gou op die toneel. Goewerneur Van 
Plettenberg het bevel gegee dat hulle moes toesien dat daar geen 
plundering plaasvind nie en dat oorlewendes bygestaan kon word. 
Wolraad se jongste seun, korporaal Christian Ludwig Woltemade, was 
een van die soldate. Die bevelvoerende offisier het die mense wat 
nuuskierig saamgedrom het gewaarsku om nie naby die storm see te 
kom nie. Sommige het probeer help terwyl ander egter opportuniste 
was wat die vrag wat op die strand uitgespoel het, wou plunder.

Woltemade en Vonk
Op daardie oomblik het ’n man op ’n reuse swart perd aangery gekom. 
Hy was 65 jaar oud – Wolraad Woltemade en sy perd Vonk. Hy het 
dadelik sy jas en hemp uitgetrek, neergegooi, ’n tou gegryp en vrees- 
loos met sy perd die stormsee ingery. Toe hy op sy perd by die skip 
kom, het hy die tou uitgegooi en teruggery strand toe met twee mans 
wat aan die tou vasgehou het. Toe hulle die strand bereik, het omstanders 
vinnig ingespring om die oorlewendes uit die kolkende water te red.

Dadelik, en sonder om selfs ’n woord te sê, het Wolraad omgedraai en 
weer met sy perd die ysige seewater ingery. Dit is sewe keer herhaal en 
sodoende is 14 mense se lewens gered. Dit het egter verskeie folterende 
ure geduur. Die see was yskoud en die golwe was reusagtig en die 
seestroom ontsettend sterk.

Tafelbaai, 1 Junie 1773
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Nog ’n Keer
Die omstanders en soldate op land het na die sewende keer daarop 
aangedring dat hy dit nie nog ’n keer kan doen nie aangesien hy, sowel 
as sy perd, totaal uitgeput en die storm net te erg was. Die hulpkrete 
wat van die skip gekom het, was vir Wolraad net te erg en hy het 
uitgeroep: “Nog 'n keer” en omgedraai en weer die stormsee ingery. Dié 
keer het ses mans egter van die skip gespring en die tou vasgegryp. Dit 
was vir die arme uitgeputte Vonk net te veel. Perd, ruiter en drenkelinge 
het onder die magtige golwe verdwyn. Hulle het almal in die stormsee 
verdrink.

’n Held word Vereer
Ten einde Wolraad Woltemade se onselfsugtige opoffering en 
heldemoed te vereer, het die HOIK ’n skip na hom vernoem: De Held 
Woltemade. Later het die Republiek van Suid-Afrika ook die ‘Wolraad 
Woltemade-toekenning’, die hoogste siviele toekenning vir dapperheid 
in die land, gemaak. Sy naam is ook aan ’n hele aantal strate en voorstede 
in Suid-Afrika gegee, asook aan een van die kragtigste bergingsleepbote 
in die wêreld, wat in 1976 gebou is.
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Die Woltemade-standbeeld deur Mitford-Barbeton is vandag op die 
Ou Mutual-perseel in Pinelands, Kaapstad, te sien.

Dit bly egter onverstaanbaar dat hierdie inspirerende heldeverhaal uit 
skole se geskiedenisboeke verdwyn het. Vir Christene staan Wolraad 
Woltemade uit as ’n voorbeeld van toewyding om verlorenes te red.

Red die Verlorenes
"Rescue the perishing, care for the dying, 

snatch them in pity from sin and the grave;
Weep over the erring one, lift up the fallen, 

tell them of Jesus, the Mighty to save.
Rescue the perishing, care for the dying; 

Jesus is merciful, Jesus will save…
Rescue the perishing, duty demands it; 

strength for thy labour the Lord will provide;
Back to the narrow way, patiently win them; 
tell the poor wanderer a Saviour has died."

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org



31

Hoofstuk 5
Die Groot Trek

Die Groot Trek is een van die grootstes uit ’n reeks avontuurverhale in 
die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Dit was ’n moedige onderneming 
deur dapper boere wat hulle plase en tuiste in die Kaap agtergelaat het 
om ’n onbekende wildernis binne te vaar in ’n strewe na ’n nuwe lewe; 
weg van die inmenging van die regering aan die Kaap.

Oorloë en Revolusie
Gedurende die Franse rewolusionêre oorloë in Europa, is die Kaapse 
Boere deur vier afsonderlik opeenvolgende administrasies regeer. Toe 
Holland teen rewolusionêre Frankryk verloor, het die Britte die Kaap 
beset om hierdie strategiese seeroete na die Ooste vir hulleself toe te eien.

Nadat die Verdrag van Amiens in 1802 onderteken is, is die Kaap aan 
Holland onder die regering van die kortstondige Bataafse Republiek, 
terugbesorg. Toe die oorlog weer eens uitbreek met die slae van 
Trafalgar en Austerlitz, en Holland weer onder Franse beheer kom, het 
die Britte spoedig 63 skepe oor die Atlantiese Oseaan gestuur om die 
Kaap te herannekseer om dit buite Franse beheer te hou.

Protestantse Geloof
Alhoewel die Kaap vir die eerste keer in 1488 ontdek is deur die 
Portugese Katolieke ontdekker, 
Bartolomeus Dias, is dit vanaf 1652 
deur die Protestantse Hollanders 
beset. Holland, wat self ’n kolonie 
van die Katolieke Spanje was, het 
eers na ’n baie uitgerekte stryd in 
1648 hulle onafhanklikheid verkry.

Die opkoms van Protestantse 
Holland en Engeland het, as 
seemoondhede wat die Katolieke 
supermoondhede van Portugal en 
Spanje kon verslaan, internasionale 
sendingtogte en die vinnige 
uitbreiding van die Evangeliese 
Geloof oor die see heen na Amerika, 
Afrika en die Pasifiese Eilande tot 
gevolg gehad. Die opeenvolgende vlae wat wapper oor

die Kasteel.
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Britse Bewind
Alhoewel die Britte na die mense aan die Kaap as Hollanders verwys het, 
was die meeste Kapenaars teen hierdie tyd reeds baie verskillend van die 
mense in Holland. Al het die Hollandse taal en Bybel sentraal in hulle 
kultuur gestaan het, was daar bykans net soveel afstammelinge van Duitse 
en Franse Protestante as vanaf Holland. Hulle spreektaal het ontwikkel tot 
hedendaagse ‘Afrikaans’, maar was destyds gewoonweg ‘Die Taal’ genoem.

Hierdie verbete onafhanklikgesinde boere is eers plaaslike self-regering 
in die vorm van ‘landdrost’ en ‘heemraden’ toegelaat, maar hierdie poste 
het verdwyn toe die Britte met hulle hoogs gesentraliseerde administrasie 
begin het. Vele besluite wat die grensboere direk geraak het, is sonder 
enige raadpleging van die boere toegepas. Hierdie, tesame met die 
Britse verengelsingsbeleid, het tot ’n diepe verontwaardiging gewek.

Botsings by die Kei
Na ’n eeu en ’n half van vreedsame uitbreiding, het die Boere begin 
agterkom dat Swart stamme Suid begin beweeg. Daar was kort-kort 
skermutselinge tussen die Xhosas en die Boere op die oewers van die 
Keirivier.

Die nomadiese Boesmans het geneig om na die meer onherbergsame 
gebiede te onttrek waar hulle in vrede kon leef en die Hottentotte het 
hulle tot geringe diewery gewend. Daarteenoor het die Xhosa-stamme 
met grootskaalse diefstal begin. Vir hulle was diefstal nie skandelik nie 
en hele troppe vee is dikwels op ’n slag gesteel, soms as ‘lobola’ 
(bruidsprys) vir Xhosahuwelikke.

Frustrasie en Vervreemding
Namate die Xhosa se strooptogte oor die 
grens heen op die Boere se plase toegeneem 
het, het die Boere ervaar dat die Britte 
grotendeels daarop ingestel was om na 
kritiek en beskuldigings téén die Boere te 
luister as na die plaasboere se klagtes en 
sake waaroor hulle besorgd was.
Dit wou voorkom asof die Britse regering 
net die Boere se belasting wou invorder, 
sonder om enige noemenswaardige 
beskerming teen die eindelose, 
gewelddadige strooptogte aan hulle te 
verleen.Die ingang van die Kasteel.
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Kommandos
Reeds van die vroeë 1700 af het die plaasboere hulleself in 
gemeenskaplike bystandsgroepe, sogenaamde ‘kommando’s’ 
georganiseer. Elke plaasboer het sy eie wapen, perd en voedsel voorsien 
en almal het vir gemeenskaplike verdediging saamgewerk en die 
spoedige agternasit van veediewe om gesteelde vee terug te kry. Adriaan 
van Jaarsveld was die kommandant wat as oorwinnaar uit die Eerste 
Grensoorlog van 1781 getree het.
Slachtersnek
In 1793 het ’n menigte Xhosas oor die grens gestroom, 116 plase 
verwoes en duisende skape en beeste weggevoer. Talle plaasboere is op 
hulle knieë gedwing en die Hollandse regering se aandag was te 
verdeeld om iets daadwerkliks aan die bedreiging te doen. Die eerste 
Republiek in Suid-Afrika is op 4 Februarie 1795 in Graaff Reinet deur 
Adriaan van Jaarsveld en Jan Tregardt verklaar. Die wreedaardige 
manier waarop die Britte hierdie republiek in 1815 by Slachtersnek 
hanteer het, het nog meer wrokkigheid teen die Britte ingeboesem.

Tagtig jaar later toe die Britte gepoog het om Transvaal te beset, was die 
blote noem van ‘Slachtersnek’ genoeg om die Afrikaanse verset teen die 
Britte te konsolideer. 

Stem met Hulle Voete
Die grensboere wie se huise keer op keer afgebrand is, hulle geliefdes 
vermoor en hulle vee gesteel is, het ’n breekpunt bereik. Met die 
onsimpatieke en ondoeltreffende regering in Kaapstad, het hulle besluit 
op ’n dapper en vreedsame rebellie – ’n massamigrasie – te loods, weg 
onder die politieke beheer van die Britte uit, om ’n eie vrye republiek in 

Trek oor die Drakensberge.
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die hinterland te stig. (Dit het in die 1830’s geskied, dieselfde tyd toe 
Texas sy onafhanklikheid van Meksiko verklaar het en die Slag van die 
Alamo plaasgevind het.)

Pioniers
Alhoewel daar wydverspreide ontevredenheid in die Kaapkolonie was, 
het slegs 20% van die blanke inwoners in die Oos-Kaap, en 9% van die 
totale blanke bevolking van die Kaap, aan die eerste uittog deelgeneem 
(aanvanklik 6 000). Louis Trichardt en Hans van Rensburg was die 
eerste pioniers om in 1835 na die Transvaalse laeveld te trek. Hans van 
Rensburg se hele trekgeselskap was uitgemoor en amper almal in Louis 
Trichardt se groep het aan malaria gesterf.

Die Pad van Bloed
Nieteenstaande hierdie ongunstige begin, het Hendrik Potgieter voor 
die einde van 1835 met ’n ander groep vasberade Voortrekkers ’n reis na 
die binneland begin; vasbeslote om vir hulleself nuwe plase in die 
binneland te vestig. Hierdie vroeë trekkers het deur ontvolkte gebiede 
getrek wat duidelik onlangs aan ontstellende verwoesting blootgestel is.

Menslike geraamtes, tonele van massamoorde en afgebrande statte het 
alles van Mzilikazi en sy krygsmanne se Pad van Bloed getuig.

Die Difaqane
Dit was alles deel van die 
‘Difaqane’ wat deur Shaka 
(stigter van die groot 
Zoeloeryk) begin is.

Terwyl Napoleon se 
rewolusionêre Franse weermag 
ongeveer dieselfde tyd besig 
was om Europa te verwoes, 
was Shaka besig om die 
Zoeloes tot ’n gedugte 
oorlogsmasjien saam te smee 
wat verwoesting onder 
buurstamme gesaai en hulle in 
die al groter wordende 
Zoeloeryk opgeneem het.

Mzilikazi
Shaka se generaal, Mzilikazi, 
het in onguns by die koning 

Mzilikazi se Matabele krygsmanne het 156
stamme uitgeroei. Miljoene is vermoor.
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verval en hy het met sy krygsmag gevlug. Hulle het in groot gedeeltes, 
wat later die Oranje-Vrystaat, Transvaal en Botswana sou word, 
verwoesting gesaai. Miljoene het in hierdie ‘Difaqane’ gesterf, die 
meerderheid aan die hand van Mzilikazi se Matabeles wat glo 156 
stamme uitgedelg het. Dit was by hierdie ontvolkte en verwoeste 
gebiede waar die Voortrekkers inbeweeg het.

Vegkop
Groepies oorlewendes van Mzilikazi se plunderende rooftogte het by 
Hendrik Potgieter vir beskerming gepleit. Die deurslaggewende botsing 
het op 20 Oktober 1836, met die slag van Vegkop plaasgevind. Potgieter 
se geselskap het herhaaldelike Matabele-aanvalle op hulle laer afgeweer.

Later het Potgieter se kommando’s die Matabele oortuigend verslaan, 
die gebuite beeste teruggeneem en teen November 1837, die vlugtende 
Matabele oor die Limpopo teruggedryf na hedendaagse Zimbabwe. 
Die oorlewendes van die verwoeste stamme was die Trekkers innig 
dankbaar en het groot dele land aan die Trekkers verkoop in ruil vir 
vee en verdere beskerming.

Natalia
By Thaba Nchu is Piet Retief tot die goewerneur van die Trekkers 
verkies en hy het Natal gekies as die plek om hulle te vestig. Die area 
tussen die Tugela- en Umzimvuburiviere was ontvolk en onbewoon as 

Die Slag van Vegkop, 20 Oktober 1836.
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gevolg van die plundertogte van die Zoeloes. Piet Retief het na 
Umgungundlovo gereis om oor die verkoop en oordrag van die 
onbewoonde gedeeltes van Natal te onderhandel. Na uitgebreide 
onderhandeling en die oorhandiging van baie beeste aan Dingaan, het 
die koning van die Zoeloes ’n verdrag onderteken wat die gebied van 
Natal aan die Voortrekkers toestaan.

Dit het op 3 Februarie 1838 geskied, soos waargeneem deur die 
ooggetuie, ds. Francis Owen van die ‘Church Missionary Society’ wat as 
die koning se sekretaris en tolk opgetree het.

Bedrieg
Retief was so beïndruk met Dingaan se innemende persoonlikheid en 
so verlig met die ondertekende dokument veilig in sy bladsak, dat hy 
oorreed is om die bevel te gee dat sy manne hulle wapens buite die 
kraal moet los en ingaan vir een laaste sitting met die koning. Hierop 
het Dingaan bevel gegee dat die hele Boeregroep van 100 ongewapende 
mans vasgebind en op die wreedaardigste manier denkbaar dood-
gemartel moes word.

Middernagtelike Slagting
In die vroeë oggendure van 17 Februarie het tienduisend krygers die 
slapende Voortrekkers (meestal vroue en kinders) tussen die 
Boesmans- en Bloukransrivier oorval en honderde van hulle vermoor. 
Die krygsmag het meer as 25 000 beeste en baie perde en skape geroof 
en sodoende die geteisterde Voortrekkers ’n harde slag toegedien.

Andries Pretorius
Dit was gedurende hierdie donkerste uur van wanhoop dat Andries 
Pretorius, ’n ryk plaasboer van Graaf-Reinet, wat nie aan die eerste 
Trek deelgeneem het nie, na Natal vertrek het met doel om ’n 
wenkommando te organiseer.

Massamoord om middernag, by die Bloukransrivier, 17 Februarie 1838.
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Onder die slagspreuk ‘Eendragt Maakt Magt’, het hy 464 mans, met 64 
waens gemobiliseer om met die Zoeloes slaags te raak. Hulle kapelaan, 
Sarel Cilliers, wat by die Slag van Vegkop geveg het, het die mans in 
daaglikse gebede en aanbidding gelei en het ’n ernstige gelofte 
voorgestel.

Verslaan die Onoorwinlike Vyand
Teen alle verwagting en teen 
oorweldigende vooroordeel, het 
hierdie klein bende Trekkers die 
Zoeloe-impi’s wat tot in daardie 
stadium nog onoorwonne was, 
verslaan. Die oggend van 16 
Desember 1838, het 15  000 
Zoeloes die Boere-laer op die 
walle van die Ncomerivier 
aangeval. Dit het later as die Slag 
van Bloedrivier bekend geword 
en was een van die mees 
deurslaggewende oorwinnings in 
militêre geskiedenis.

Dingaan, wat sy eie broer, Shaka 
in die rug gesteek het, is nou self 
deur sy eie halfbroer, Mpande vermoor. Mpande het ’n goeie verhouding 
met die Boere gehandhaaf.

Alweer die Rooibaadjies
Die Voortrekker Republiek van Natal was egter van korte duur omdat 
die Britte dit in 1842 beset het en die Boere genoodsaak was om terug, 
oor die Drakensberge, te trek en hulle hoofsaaklik in die Oranje-
Vrystaat en Transvaal te vestig. Die Britte het later gepoog om ook die 
Vrystaat onder hulle bewind te bring, deur die gebied as die Oranjerivier-
soewereiniteit te annekseer. Met die 1854 ondertekening van die 
Sandrivier Konvensie, wat die sendeling, Andrew Murray help opstel 
het, het die Britte later die Boere se onafhanklikheid erken en onttrek.

Die Evangelie maak vordering
Dit is ’n voldonge feit dat Suid-Afrika nie in sy huidige formaat sou kon 
bestaan sonder die dapper uittog van die plaasboere uit die Kaap nie. 
Hulle het die binneland oopgestel en ’n gedeelde identiteit vir hierdie 
wyd uitgestrekte landstreek geskep, wat vandag as Suid-Afrika bekend is.
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Bowenal was daar in elke wa ’n Bybel en saam met die Voortrekkers het 
die Evangelie gegaan. Die invloed van die Evangelie op die toe nog 
onbereikte stamme is onberekenbaar.

Christelike beskawing
Die Groot Trek staan as ’n baken vir ontsaglike vooruitgang van die 
Evangelie, vir opvoeding, en vir die beskawing self. Alle mense in 
Suidelike Afrika het voordeel getrek uit die Protestantse arbeidsaamheid, 
Evangeliese getuienis, produktiwiteit en Christelike welwillendheid 
wat ’n integrale deel van daardie God-vresende pioniers se lewens was.

'n Seën vir die Nasie
Tesame met die plase is daar ook kerke, skole, hospitale, kinderhuise 
en sendingstasies gevestig. Christenskap het floreer en daarmee saam 
het die landstreek van gedaante verwissel en is herstel na lande gebring 
wat deur die Difaqane verwoes is. Die mag van die toordokters is 
verbreek en die geestelike bevryding van die inheemse mense van 
Suidelike Afrika het dramaties gevorder.

“As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle 
sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei 
nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want Ek is die HERE, jou 
God, die Heilige van Israel, jou Heiland; Ek het Egipte gegee as 
losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my 
oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom gee Ek mense in jou plek 
en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; Ek sal 
jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste 
af. Ek sal sê aan die noorde: Gee! en aan die suide: Hou nie terug 
nie! Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die 
aarde af, elkeen wat na my Naam genoem is en wat Ek geskape het 
tot my eer, wat Ek geformeer, wat Ek ook gemaak het.” Jesaja 43:2-7

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Hoofstuk 6
Geloftedag

en die Slag van Bloedrivier
“Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat 
die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en 
Sy Gebooie onderhou, in duisend geslagte.” Deuteronómium 7:9

Die Slag van Bloedrivier
Vir meer as 'n eeu en 'n half word Geloftedag op 16 Desember gevier 
ter herinnering aan die Slag van Bloedrivier, nie net as oorwinning vir 
die Voortrekkers nie, maar ook as ‘n triomf en oorwinning vir die 
Westerse beskawing en Christendom in Afrika. 

Die Geestelike Bevryding van die Zoeloes
'n Belangrike opmerking is dat daar geen rekord bestaan van enige 
Zoeloe- Christene voor 16 Desember 1838 nie. Ten spyte van 18 jaar se 
geestelike arbeid van die Britse en Amerikaanse sendelinge, was die 
houvas wat bygeloof op hulle gehad het, die regering van die Zoeloe 
konings en die vrees vir toordokters só groot dat nie een enkele Zoeloe 
op die prediking van die Evangelie positief gereageer het voor die 
nederlaag van Dingaan se Impi’ by Bloedrivier nie. 

Piet Retief word ingesweer as goewerneur van die Vootrekkers.
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Christendom vs Heksery
'n Verdere opmerking is dat, ten spyte 
van die strawwe pogings van  die gewilde 
Britse sendeling, Robert Moffat, en 
andere, met die Matabele (in wat later 
Rhodesia geword het) was daar geen 
gedoopde Matabele bekeerlinge tot die 
Christendom voor die nederlaag van die 
Lobengula Impis in die Matabele Oorlog 
van 1893 nie.

Die Geestelike Bevryding van die 
Zoeloes
Om Geloftedag te vier, is geensins anti-
Zoeloe nie. Ek het baie kosbare vriende 
wat Zulus is. Ek het in diepte opgelees oor hulle geskiedenis,  asook 
strategiese slagvelde en museums in Zoeloeland besoek. Die enigste 
afleiding wat gemaak kan word is dat die geestelike vryheid van die 
Zoeloes begin het as gevolg van die Verbond wat die Boere met God 
gesluit het en die daaropvolgende Slag van Bloedrivier.

Zoeloes Gekersten
Eers ná die Slag van Bloedrivier het honderde, en later duisende, 
Zoeloes Christus aangeneem. Na die oorwinning oor Dingaan se 
magte het die Afrikaanse Christene ‘n fantastiese sendingstasie en kerk 
by Mgundgundlovu (Dingaanstat) gebou.

Dit is binne sig van die plek waar Piet Retief en 100 van sy volgelinge 
brutaal gemartel en vermoor is. Die Afrikaanse sendelinge het ‘n skool 
vir blindes, ‘n opleidingskollege vir evangeliste en nog vele ander 
uitdrukkings van Christelike liefde vir hul voormalige vyande daargestel. 

Zoeloeland vir Christus
Na die finale nederlaag van die Zoeloe troepe, in die Anglo-Zoeloe 
Oorlog van 1879, het honderde en selfs duisende Zoeloes tot bekering 
gekom. Vandag is daar miljoene Zoeloe Christene.

Vikings vir Christus
As 'n afstammeling van die Vikings, kyk ek wel op na ons voormalige 
vyand, Koning Alfred die Groot, as een van my Geestelike voorvaders.  
Alhoewel die oorspronklike Hammonds deel was van die Vikings 
indringers na Engeland, waardeer ek dat die bekering en dissipelskap 
van die brutale Vikings, begin het met die militêre oorwinning van 
Koning Alfred die Groot en sy Saksiese leër oor die Vikings.
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Net so glo ek dat ons Zoeloe broeders en susters in Christus, hulleself 
van verjeug in die Geestelike vryheid van die Zoeloenasie wat met die 
oorspronklike Verbondsdag begin het.

Verstaan die Tye
As God se volk moet ons God ken en Hom bekend maak. Ons moet 
ons geskiedenis ken ten einde ‘n beter toekoms te kan bou. Ons moet 
‘die tye verstaan’ (1 Kronieke 12:32) en weet wat God wil hê ons 
daaromtrent moet doen.

Shaka en Mfekane
Shaka het die Zoeloes as ‘n groot oorlogvolk gevestig. Hy het 
vernietigingsgolwe impi ebomvu (totale oorlog) van stapel gestuur wat 
groot dele van die land onbewoond gelaat het. Dit het tot die uitwissing 
van honderde stamme gelei. Bekend as die ‘Swart Napoleon’, het hy 
Suid-Afrika in bloed geweek en talle krale vernietig – veral tussen 1820 
en 1824.

Tsaka word beskryf as groot, aantreklik en ‘n militêre genie. Hy het die 
Zoeloes as ‘n magtige oorlogmasjien gevestig, nuwe gevegsisteme 
ingestel en die nuwe aanvalswapen, die assegaai, ingebring.

Hy het sy manne verplig om hul sandale weg te gooi en kaalvoet te loop 
om hul voete ‘hard’ te maak. Sy impi’s moes in dorings dans en indien 
enigeen pyn gewys het, is hulle onmiddellik van kant gemaak. Hy het 
sy manne afgerig om as ‘n eenheid, in die vorm van beeshorings, te veg. 
Die mees ervare impi’s was op die voorpunt om te ‘deurboor’ en die 
jonger impi’s was agter hulle om die vyand te omsingel. Zoeloes is 
opgelei om in te gaan om dood te maak. Hulle het elke liewe stam wat 
hul teengekom het, oorweldig en uitgewis. Baie van die jong vroue en 
jong seuns van die verslaande stamme was in die Zulu stam opgeneem, 
maar die ouer mense en krygers was uitgewis.

Mzilikazi se Bloedpad
Een van Shaka se mees effektiefste generale, Mzilikazi, was dinamies 
en ambisieus. (Mzilikazi was in 1790 gebore, wat hom effens jonger as 
Shaka maak - Shaka was in 1787 gebore). Mzilikazi was 34 toe hy uit 
Zoeloeland gevlug het met sy Impi en het die Matebele nasie begin. 
Om vergelding vanuit die hande van sy koning Shaka te vermy, het 
Mzilikazi sy mense gelei op 'n verwoestende bloedpad, deur die 
Transvaal, die Oranjevrystaat en Botswana. Hulle het hulself later 
gevestig in Rhodesië. Mzilikazi het die mees belowendes vanuit die 
oorwinde stamme in sy eie leër en stam opgeneem. Hy het sy heterogene  
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horde gevorm om 'n groot nasie te word deur gebruik te maak van die 
beste Zoeloe militêre taktiek. Sy pad deur die binneland van Suider-
Afrika was so verwoestend soos 'n veldbrand - hy het gemoor, mense 
gevange geneem, geplunder en oral verwoesting gesaai. Die Matabele  
was werksaam vanuit Westerlike Transvaal totdat hulle verslaan was 
deur die Boere by Vegkop. Die nederlaag uit die hande van Hendrik 
Potgieter se trekkers het Mzilikazi se manne laat vlug deur die Limpopo 
Rivier waar hulle toe hulself gevestig het in Matabeleland (wat later 
Rhodesië beword het en uiteindelik Zimbabwe).

Dingaan se Verraad
Op 22 September 1828 is Shaka, die Zoeloekoning en grondlegger van 
die Zoeloes, in sy slaap doodgesteek deur sy halfbroers, Prins Dingaan 
en Prins Mhlangana. Sendwlinge en Engelse handelaars wat Zoeloeland 
besoek het Dingaan beskryf as "skerp", "slu", "wreed", "onvoorspelbaar", 
"brutaal", "innemend", "diplomaties" en "verraderlik". 

Baie gou na die moord van sy half-broer het Dingaan ook vinnig gereël 
dat sy mede-samesweerder, Mhlangana, vermoor word. Kort daarna 
het hy ook sistematies slagting aangerig teenoor alle aristokratiese 
mededingers, asook elke ander persoon wat moontlik 'n gevaar vir 
hom kon wees. Dit het die opperbevelvoerder van Shaka se leër 
ingesluit.

Hy was ongeveer 30 jaar oud toe hy koning geword het. Dingaan het 
begin om vir homself ‘n nuwe hoofstat in Mgungundlovu (die plek van 
die groot olifant) te bou. Hy het baie vinnig meer as 300 vroue en by-
vroue gehad. Handelaars en sendelinge het Dingaan se eetlus beskryf 
as "vraatsug, seksueel en andersins" en baie gou was hy ‘n gemaksugtige, 
oorgewig koning. 

Anders as Shaka, het Dingaan verkies om net by sy paleis te bly. Hy was 
nie ‘n vegter soos Shaka nie. In plaas van aan die voorpunt van militêre 
veldtogte te wees, het hy die Impis uitgestuur en self by die paleis 
agtergebly, en was voortdurend omring deur dansers en fees- vierings. 

Die Liggelowige Piet Retief
Die Trekleier Piet Retief is deur sendelinge gewaarsku toe hy na 
Dingaan is om te onderhandel vir die Voortrekkers se verblyf in die 
ontvolkte gebied tussen die Tugela en Boesmansrivier (die hedendaagse 
Natal). Retief was egter uitermate vol selfvertroue en het alle 
waarskuwings verontagsaam.



43

Geloftedag en die Slag van Bloedrivier

Waarskuwings van Sendelinge
Eerw. Francis Owen van die Church Missionary Society het as een van 
die koning se vertalers opgetree. Die meeste inligting omtrent Retief en 
Dingaan se onderhandelinge kom uit Owen se dagboek. Toe Retief 
Umgungundlovu bereik het, het die koning hom onthaal. Owen het 
Retief gewaarsku oor die talle wreedhede, martelings en teregstellings 
waarvan hy (onder dwang) die getuie was, tog was Retief baie beïndruk 
deur die ‘erns, edelheid, intelligensie en welwillendheid’ van Dingaan.

Die Goedgelowige se Reise
Retief het Saterdag 3 Februarie met ongeveer 100 volgelinge in 
Mgungundlovu aangekom. Met die ondertekening van die dokument 
waardeur Dingaan toegestem het dat die Trekkers die gebied tussen die 
Tugela en Umzimvubu mag bewoon, het Retief gevoel dat sy vertroue 
in Dingaan geëer is en die dokument is met groot verligting in sy 
leerbriewetassie gebêre.

Die sendeling, Owen, was egter baie 
ontstemd omdat Retief en sy volgelinge 
die erediens van Sondag 4 Februarie 
misgeloop het juis as gevolg van die 
ondertekening van hierdie dokument. 
Retief het later erken dat hy skoon 
vergeet het dat dit Sondag was.

Maandag is die Trekkers op ‘n eindelose 
vertoning van oorlogsdanse en militêre 
krygsoefeninge getrakteer. Dingaan is 
ook as ‘n ‘meester in die vertoonkuns’ 
soos nog nooit in die land gesien is nie, 
bestempel.

Weerloos voor Dingaan
Dinsdag het William Wood, ‘n jong Engelse handelaar wat ook vlot in 
Zoeloe was, Retief gewaarsku dat hy en al sy volgelinge ‘voor die einde 
van die dag uitgewis sou word.’ Retief en sy manne is na ‘n laaste 
afskeidsparty genooi net toe hulle gereedgemaak het om te vertrek. 
Hulle is versoek om hul gewere buite die kraalhekke te los.

Hulle het, verbysterend genoeg, aan die versoek voldoen. Na vele 
oorlogsdanse wat in volume en intensiteit toegeneem het, het Dingaan 
opgestaan en ‘Babulaleni abathakathi!’ (maak die towenaars dood!) 
geskree.
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Koelbloedige Moord
Oorkant die stroom en op die oorkantste heuwel moes Francis Owen 
in afgryse toekyk hoe ‘n magdom Zoeloes (omtrent nege tot tien per 
Boer) die magtelose slagoffers na die noodlottige plek op die heuwel 
gesleep het. Baie van die Boere is deur assegaaie deurboor en Piet Retief 
se jong seun is voor sy oë vermoor.

Massamoord om Middernag
Ongeveer middag op die noodlottige Dinsdag, 6 Februarie, moes Eerw. 
Owen toekyk hoe Dingaan ‘n reuse mag uitstuur in die rigting van 
waar die trekkers gekom het.

In die vroeë oggend van 17 Februarie het 10 000 Zoeloekrygers die 
slapende Voortrekkers tussen die Boesmans- en Blaauwkrantzrivier 
aangeval.

Die Trekkers is deur hul blaffende honde gewek. Golf na golf het die 
Zoeloekrygers mans, vrouens en kinders - hele families - uitgemoor.

Teenaanvalle Geloods
Sarel Celliers en Gerrit Maritz het stormaanvalle geloods om van die 
voortvlugtendes te red. Vroue en kinders, sommige so jonk as tien jaar, 
het verwoed om oorlewing geveg. Die geveg het tot die middag van die 
17de geduur toe die Zoeloes ten einde laaste met 25 000 beeste, perde 
en skape as buit teruggetrek het.

Honderde Zoeloes is in hierdie verwoede slag gedood. Toe die 
Voortrekkers hul eie dooies begin tel, het hulle gerou oor die dood van 
honderde vroue en kinders. ‘n Dorpie is later op die plek aangelê en 
Weenen (Die Plek van Geween) genoem.

Lokval by Buffelsrivier
‘n Teenaanval op 6 April het daartoe gelei dat twee mededingende 
leiers, Piet Uys en Andries Potgieter, by Italeni oorkant die Buffelsrivier 
in ‘n lokval gelei is. ‘n Britse ekspedisie van Port Natal het die Trekkers 
te hulp gesnel, maar tien van die kommando is gedood, insluitende 
Piet Uys en sy seun Dirkie wat langs sy pa aanhou veg het.

Andries Pretorius en die Wenkommando
Die koms van Andries Pretorius het nuwe hoop gebring. Hy het met 60 
Transvaalse vrywilligers vir die Wenkommando wat hy op die been wou 
bring, gearriveer. Pretorius is, tydens ‘n vergadering van die Volksraad, 
verkies tot Kommandant-Generaal. Binne ‘n paar dae het Pretorius met 
464 mans en 64 waens uitgetrek om die Zoeloes te gaan aanval.
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Hy het die leuse 
‘Eendragt Maakt Magt’, 
wat later die leuse van 
die Transvaalse 
Republiek geword het, 
gehad. Alle lede van die 
Wenkommando het 
intensiewe lesings oor 
dissipline, Christelike 
gedrag, ordentlikheid, 
integriteit, meelewing 
en moed ontvang. Die 
predikant, Sarel Cilliers, 
het baie sterk 
aangedring op 
godsdienstige gebruike soos daaglikse oggend- en aandgodsdiens 
waartydens alle mans moes kniel.

Wanneer hierdie 64 waens beweeg het, het dit in vier rye beweeg sodat 
die ry nie te lank was nie en die voor- en agterhoede beskerm kon 
word. Elke nag is die laer getrek, wagte uitgesit, inspeksies gehou en 
verdedigingsvaardighede geoefen. Verkennings patrollies is uitgestuur 
om inligting oor die Zoeloe-bewegings oor te dra asook om hulle van 
moontlike gevare te vergewis.

Die Gelofte
Net toe die Tugelarivier in vloed was, het die Wenkommando dit by 
Spioenkop oorgesteek. By Wasbank het Sarel Celliers, op Sondag 9 
Desember, op ‘n kanonwa geklim vir die oggenderediens.

Hy het ‘n plegtige gelofte voorgestel: “My broers en landsgenote, op 
hierdie oomblik staan ons voor die Heilige God van Hemel en aarde om 
‘n belofte te maak. Indien Hy met ons is en ons beskerm en nie aan die 
vyand oorlewer nie sodat ons oor hulle kan triomfeer; dan sal ons jaarliks 
hierdie dag en datum eer en herdenk as Dankdag en Sondag tot Sy eer.

Ons sal ons kinders en kindskinders hieroor inlig dat hulle deel van 
hierdie gelofte is ter herinnering aan ons nageslag. Indien enigeen ‘n 
probleem hiermee het, laat hom dan nou van hierdie plek wegdraai. 
Die eer van Sy Naam sal hierdeur met vreugde verhoog word en aan 
Hom kom toe die eer en heerlikheid vir die oorwinning.”(Vrye vertaling 
van die oorspronklike Nederlandse Gelofte).
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Alle Engelse vrywilligers het hulle by die Afrikaanse Voortrekkers 
gevoeg en die Gelofte afgelê en dit is vanaf 9 Desember elke aand tot en 
met die aand van die 15de tydens aandgodsdiens herhaal.

Konfrontering van die Zoeloes
Daar was ‘n kalm doelgerigtheid onder die lede van die Wenkommando. 
Hulle het baie goed besef dat hulle teen ‘n sterk mag in Afrika gaan veg. 
Tot op daardie stadium is die Zoeloe-impis nog nooit in enige geveg 
verslaan nie. Hulle het geweet dat Dingaan meer as 20 000 krygers het 
wat hy gelyktydig teen hulle kon instuur en hulle was net 464.

Die Kommando het Saterdag 15 Desember die Buffelsrivier oorgesteek 
en tussen die Buffels- en Ncome rivier uitgespan. Twee verspieders het 
berig gebring, dat hulle ‘n groot Zoeloe-mag sowat een-en-‘n-half uur 
weg gesien het. Pretorius het die terrein vir ‘n geskikte laergebied 

verken en hy het God se hand hierin 
gesien, aangesien hy ‘n perfekte plek 
aan die anderkant van die Ncome 
rivier gesien het.
Laer Opgeslaan
Aan die Wes-oewer was ‘n diep 
seekoei- gat en ‘n enorme donga of 
kloof. Die laer is opgestel deur 
gebruik te maak van hierdie twee 
natuurlike verdedigings kenmerke 
aan beide kante. Die 64 waens is baie 
stewig aan mekaar vasgewoel met 
slegs twee gevegsopeninge waar die 
kanonne opgestel is. Die agterkant 
van die D-formasie was teen die 
donga en die semi-sirkel in die oopte. “Bulalaleni abathakathi”

Vermoor die towenaars.
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Kerse is uitgesit en lanterns is oral aan die lang sweephingsels opgehang 
ten einde te verhoed dat die Zoeloes die laer ongesiens in die nag kan 
bereik.
Terwyl Sarel Celliers die Kommando in die herhaling van die gelofte 
vir die laaste keer en die sing van Psalms gelei het, het die Zoeloes 
binne hoorafstand van die laer gekom. Hulle kon net die spookagtig-
verligte laer sien en die vreemde sang hoor.

Bloukransrivier, 17 Februarie 1838
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Verslaan die Onoorwinlike
Dit was ‘n spanningsvolle, 
maanlose nag. Twee uur voor 
sonop was die Trekkers reeds 
op hulle poste. Die mis het 
gelig en ‘n perfekte dag sonder 
wolke of wind, het gebreek. 
Toe die mis lig, het die Boere 
die ganse Zoeloemag voor 
hulle sien sit met die skilde 
voor hulle. Die voorste linie 
was slegs 40 treë van die 
halfmaanvormige laer weg. Ry 
na ry van die Zoeloeregimente 
het saam gegroepeer gesit 
volgens die kleur van hulle 
skilde.

Daar was tussen 15 en 20 
duisend. Die dag het begin 
met ‘n woeste geveg - die 
Zoeloes het gesis, gegil, hul 

assegaaie teen hul skilde gestamp, donderend met hul voete op die 
grond gestamp en toe die laer bestorm. Die twee kanonne het bane 
deur die menigtes geskiet en die dodelike korrel van die Boere het sy 
tol geëis. ‘n Massa Zoeloes het probeer om die agterkant van die laer, 
deur die donga, te bestorm, maar Sarel Celliers het sy manne gelei om 
hulle af te sny.

Die Zoeloe-Gety
Die Zoeloes het tot die 
aanval oorgegaan – ‘n swart 
vloedgolf wat op die waens 
afgekom het. Die roers het 
gevaarlik warm begin word, 
wa seile is met assegaaie en 
spiese deurboor, maar die 
strategiese plasing van die 
laer het die Zoeloes 
grensloos gefrustreer. Hoe 
nader hulle aan die waens 
gekom het, hoe meer is hulle 

Die aankoms van Andries Pretorius.

9 Desember 1838, Die Verbond is gemaak..
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opmekaar getonnel deur die donga en die rivier totdat hulle oormekaar 
en oor hul gesneuweldes geval het. Hul verliese het enorm geraak 
sonder dat hulle iets kon vermag. Nog nooit in die ervaring van hierdie 
krygsnasie het so iets met hulle gebeur nie. Andries Pretorius het ‘n 
tempo verandering in die geveg aangevoel en hy het ‘n stormloop in 
die middel van die impi-mag gelei.

Vir die eerste keer in Zoeloe-geskiedenis het die impis op die vlug 
geslaan. Die eenheid waarop hulle strategie gebou is, is verbreek. Toe 
die son sak, het die uitgeputte Kommandolede teruggekeer vir ‘n 
Dank- diens en vir hul eerste ete van die dag.

Liefde vir Hul Vyande
Dit is merkwaardig dat, ten spyte van die verraad wat die Boere moes 
verduur en die massamoord op so baie vroue en kinders op die oewer 

Die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838.

UmGungunglovu, Gereformeerde Kerk vir die Zulus.
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van die Blaauwkrantsrivier, daar geen verskriklike gruweldade in 
vergelding deur die Boere gepleeg is nie. Inteendeel, in ooreenstemming 
met die Bybelse mandaat om jou vyande lief te hê, is die ernstigste 
sendingaksies begin deur die Hervormde Kerk in Zoeloeland, van 
stapel te stuur. Skole, hospitale, kerke en weeshuise, selfs binne sig van 
die plek waar Piet Retief en sy manne so wreedaardig vermoor is, is 
opgerig.

In die een en ‘n halfeeu sedert die eerste Geloftedag, het miljoene 
Zoeloes Christus aangeneem en is Zoeloeland geseën met herlewing. 
Op ‘n baie werklike manier het dit alles met die heel eerste Gelofte wat 
deur Sarel Celliers afgelê is, begin. Hulle is dus vrygemaak om Christus 
te dien. 

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za 
www.ReformationSA.org
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President Paul Kruger
Voortrekker, Commando, Natuurbewaarder

Oom Paul is op 10 Oktober 1825 op sy oupa se plaas by Bulhoek gebore. 
Paul se ouers was Kasper Kruger en Elsie Steyn. Droogte, sprinkane en 
troppe migrerende bokke het hulle gedwing om ’n nomadiese bestaan 
in die Karoo te voer.

Paul Kruger is deur die natuur taai gemaak en uit die Bybel onderrig. 
Hy het slegs drie maande formele skoling ontvang en is meestal tuis 
onderrig. Hy het die Bybel daagliks gelees en het as 10-jarige seuntjie 
deelgeneem aan die Groot Trek onder die leierskap van Hendrik 
Potgieter. Sy vader het in 1853 by Hendrik Potgieter se trekgeselskap, 
een van die eerste ekspedisies, aangesluit.

Die Slag van Vegkop
Op 11-jarige ouderdom was hy een van die 40 manne wat die 5000 
onverslane Matabele-impi’s van Mzilikazi by die Slag van Vegkop 
suksesvol verslaan het. 1137 Assegaaie was na die slag bymekaar 
gemaak. Hy het hard grootgeword op die trekpad en het in die wildernis 
’n bobaas ruiter en jagter geword.

Ná sy vuurdoop met die Slag van Vegkop het hy aan talle veldtogte teen 
stroperbendes van die omliggende stamme deelgeneem, insluitend 
teen die Makapan in 1854 en Mapela in 1858. Hy het in die Eerste 
Anglo-Boereoorlog van 1880-1881 geveg.

By die Slag van Vegkop, 20 Oktober 1836.
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Boer en Vader
Paul Kruger se pa het hom aanvanklik naby hedendaagse Potchefstroom 
gaan vestig en later na die huidige Rustenburg getrek. Op 16-jarige 
ouderdom het Paul Kruger sy eie plaas uit die wildernis, aan die voet 
van die Magaliesberge, gevestig.

Op 17-jarige ouderdom is hy met Anna Marie Etresai du Plessis getroud 
(1826 – 1846). Sy vrou en sy kind is in Januarie 1846 oorlede. In 1847 
is hy weer getroud, met Gezina Suzanna du Plessis (1831 – 1901). Saam 
is hulle met sewe dogters en nege seuns geseën. Voor die einde van sy 
lewe het hy meer as 144 kleinkinders gehad.

Gereformeerde Christen
Paul Kruger was ’n diep, godvrugtige gelowige wat die Skrif daagliks 
bestudeer het. Hy het die grootste gedeelte van die Bybel gememoriseer. 
Hy was ook ’n stigterslid van die Gereformeerde Kerk, wat in 1859 in 
Rustenburg gestig is. Die ‘Doppers’, soos die Gereformeerde 
Kerklidmate genoem is, het van die Nederduits Gereformeerde Kerk 
afgestig oor ’n nuwe gesangeboek, wat hulle geglo het die beginsels van 
hulle grondleggende dokument – die Dordtse Leerreëls, die 
Heidelbergse Kategismus en die Nederlandse Geloofsbelydenis – 
weerspreek.

Die Gereformeerde Kerk gebruik slegs Psalms en ander skrifberyminge 
wat direk uit die Bybel kom. Die Potchefstroomse Universiteit vir 
Christelike Hoër Onderwys is deur die Gereformeerde Kerk gestig. 
Paul Kruger se eerste betrokkenheid by die politiek was in 1852 op die 
ouderdom van 25, toe hy Transvaal by die Sandrivier-konvensie 
verteenwoordig het.

Leier
Paul Kruger was ’n veldkornet in die kommando en het uiteindelik 
kommandant-generaal van die Suid-Afrikaanse Republiek geword. Hy 
is as ’n lid van ’n kommissie van die volksraad aangestel wat die 
grondwet vir die Transvaalse Republiek moes opstel.

Hy was teenwoordig by die Sandrivier-konvensie van 1852 waar die 
Britse regering die onafhanklikheid van die Transvaal en die Oranje-
Vrystaat erken het. In 1875 is hy as ’n lid van die Uitvoerende Raad 
verkies en kort daarna het hy die vise-president van die Transvaal 
geword. Toe president T. F. Burgers in 1872 aan bewind gekom het, kon 
Paul Kruger nie sy liberale beleid steun nie en het vroeg in 1873 bedank.
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Dit was die kwynende gewildheid van 
Burgers wat daartoe gelei het dat lord 
Shepstone die Transvaalse Republiek 
beset het en dit vir die Britse Ryk 
geannekseer het. So ongewild was 
Burgers en sy beleidsrigtings dat nie ’n 
enkele Boer gereageer het op sy oproep 
vir die kommando’s om die Transvaalse 
onafhanklikheid te verdedig nie.

Toe die Britte egter begin om die boere 
te belas, het Paul Kruger sy stem die 
hardste laat hoor as die leier van die 
weerstand teen buitelandse beheer.

Tydens ’n historiese samekoms by 
Paardekraal, in Desember 1880, het die 
burgers die Republiek heringestel deur 
Paul Kruger, Piet Joubert en M.W. 
Pretorius te verkies om ’n driemanskap 
te vorm om hulle Republiek te lei.

Weerstand
Nadat die Transvaal in 1877 deur Brittanje geannekseer is, het Paul 
Kruger die weerstandsbeweging gelei.

Hy het Brittanje as die leier van ’n afvaardiging besoek wat beswaar 
gemaak het teen die skending van die Sandrivier-konvensie en op die 
herstel van Transvaal se onafhanklikheid aangedring het. Ná die Boere-
oorwinning by die Slag van Majuba in 1881, het Paul Kruger ’n 
belangrike rol gespeel in die onderhandelinge wat tot die herstel van 
die Transvaal se onafhanklikheid gelei het.

President
Op 30 Desember 1880 is Paul Kruger op 55-jarige ouderdom tot 
president van Transvaal verkies. Hy het Europa ’n hele aantal keer 
besoek en is met groot eer in Duitsland, België, Nederland, en Spanje 
ontvang. Tydens die verkiesings van 1883, 1888, 1893 en 1898 het Paul 
Kruger geseëvier, en elke keer sy vernaamste teenstander, Piet Joubert, 
verslaan.

Goud en die Uitlanders
Die ontdekking van goud op die Witwatersrand 1884 het verreikende 
politiese gevolge gehad omdat uitlanders die Transvaal binnegestroom 
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het, en die demografie dramaties verander het. Die verandering het die 
onafhanklikheid van die Boererepubliek bedreig. In sy memoirs het 
Paul Kruger verklaar dat in stede daarvan om verheug oor die 
ontdekking van goud te wees, moes die Boere ween oor hoe dit die 
land met bloed sou deurdrenk.

Natuurbewaring
Paul Kruger was versiende in sy besorgdheid oor natuurbewaring en 
die vestiging van die aanvanklike Sabi-reservaat in die Oos-Transvaal, 
wat tot die grootste wildtuin ter wêreld ontwikkel het. Die ontstaan van 
die Nasionale Kruger Wildtuin word aan hom toegeskryf.

Die Jameson-inval
Paul Kruger het geweldige wysheid en beheersing aan die dag gelê in 
die manier waarop hy die verraad van sommige vername myners 
hanteer het in hulle poging om rewolusie aan te blaas, asook die 
mislukte Jameson-inval wat in 1895 deur Cecil John Rhodes se mees 
vertroude leier, Leander Starr Jameson, geloods is. In plaas daarvan om 
die samesweerders na die galg te stuur, of die invallers op te sluit soos 
sy eie mense aangedring het, het hy hulle aan die Britse regering 
oorhandig om met hulle af te reken.

Modes van Parys
Daar is talle vermaaklike staaltjies oor oom Paul tydens sy oorsese 
staatsbesoeke. By geleentheid het hy ’n Franse banketsaal binnegestap 

Die Raadsaal van die Transvaalse Republiek, Pretoria.
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net om onmiddellik in sy voetspore om te swaai, uit te loop, en te sê: 
“Ek is jammer, ek was onbewus daarvan dat julle vroue nog nie klaar 
aangetrek het nie!” in protes teen die onbeskeie modes wat toe algemeen 
in Parys was.

Die Helfte van die Bybel
Toe president Kruger aankondig dat enige kerk ’n akker grond verniet 
kon ontvang waarop hulle hulle huis van aanbidding kon oprig, is hy 
deur ’n Joodse rabbi genader wat ’n akker grond aangevra het. Oom 
Paul het vir ’n oomblikkie gedink en toe gesê dat die rabbi ’n halwe 
akker mag ontvang aangesien die Jode slegs in die helfte van die Bybel 
glo!

’n Sinagoge aan Christus Opgedra
Toe die rabbi die president uitnooi om die sinagoge in te wy, het oom 
Paul sy hoed plegtig afgehaal en verklaar: “In die Naam van ons Heer 
en Redder, Jesus Christus, wy ek hierdie sinagoge in tot die eer van 
God.” Dit mag die enigste sinagoge ooit wees wat in die Naam van die 
Here Jesus Christus ingewy is.

Anglo-Boereoorlog
Met die radikale ekonomiese en politiese uitdagings wat kort op die 
hakke van die ontdekking van goud op die Witwatersrand gevolg het, 

Die Volksraad/Parliament van die Republiek van Transvaal.
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was president Kruger bekommerd dat die myners die Boere binne ’n 
kort bestek van tyd kon uitstem. Om hierdie moontlikheid teen te 
werk, het hy die voorwaardes vir naturalisasie baie strenger gemaak. In 
1890 het die regering die uitlander-stemreg vir presidensiële- en 
volksraadverkiesings tot genaturaliseerde burgers, wat vir ten minste 
14 jaar in die land moes wees, beperk. ’n Tweede volksraad is geskep 
om uitlander-belange te verteenwoordig. Dit sou deur burgers wat ten 
minste twee jaar genaturaliseer is, verkies word. Sir Alfred Milner, die 
Britse Hoë Kommissaris in Suid-Afrika, was ’n vurige imperialis en 
daartoe verbind om die uitlanderpartyskap en teenkanting teen Paul 
Kruger se regering in die Transvaal aan te blaas, en om die uiteindelike 
inlywing van beide die Transvaal en die Oranje-Vrystaat in ’n Britse 
Suid-Afrika te verwesenlik.

Toe die Britte die Transvaal in Mei 1890 inval, is president Kruger 
oorsee gestuur om steun vir die Boeresaak te gaan wen. Hy het deur 
Portugees-Oos-Afrika (Mosambiek) gevlug. Daar het hy aanboord die 
Nederlandse oorlogskip, die Gelderland, gegaan wat deur koningin 
Wilhelmina van Nederland gestuur is. Dit het die Britse vlootblokkade 
getrotseer en Paul Kruger veilig na Europa geneem.

Mobilisasie van Verset teen Brittanje
In Europa is hy hoog geëer as die beginsel-vaste leier van ’n moedige 
volk wat uiters onregverdig deur die Britse Ryk ingeval en mishandel 

Die Sinagoge wat Oom Paul opgedra het in die Naam 
van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.
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is. Besoekers aan Krugerhuis in Kerkstraat, Pretoria, kan talle van die 
trofeë en toekennings van die Russiese Tsaar, die keiser van Oostenryk, 
keiser Wilhelm II van Duitsland, die Nederlanders, Franse, Italianers 
en die Switsers, besigtig.

Vereerde Held
Oom Paul het op 14 Julie 1904, in Clarens, Switserland in ballingskap 
gesterf. Op 16 Desember 1904 is sy oorskot in die heldeakker van die 
Kerkstraat-kerkhof, Pretoria, herbegrawe. 
’n Standbeeld van Paul Kruger in sy 
kenmerkende formele kleredrag, staan in 
die middel van kerkplein, Pretoria. Die goue 
Krugerrand is ter ere van hom genoem en 
beeld sy gesig uit. ’n Straat in St. Gallen, 
Switserland – Krügerstrasse – is na hom 
genoem. Sy grootste monument is die 
Kruger Nasionale Park.

"U sal 'n standvastige gesindheid in 
volle vrede bewaar, want hulle 

vertrou op U." Jesaja 26:3

Monument aan Paul Kruger in Kerkstraat, Pretoria.

Kruger Nasionale Park ingang.
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Oom Paul

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za 
www.ReformationSA.org
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David Livingstone
Afrika se beste Vriend Ooit

Livingstone 200 – Tydens 2013 word die 200ste herdenking van die 
geboorte van David Livingstone gevier. Hy was ’n belangrike sendeling 
en baanbreker wie se grootste begeerte slegs na sy dood bewaarheid is: 
die uiteindelike beëindiging van slawehandel en die oopstelling van 
Afrika vir die Christendom en wettige handel.

Livingstone die Bevryder
Hy het die genade gehad om in te sien dat sy missie deel van ’n 
Goddelike plan is om ’n menigte siele van slawerny te bevry; beide 
fisiek en geestelik. Livingstone se groot doelwit, om die wêreld se 
aandag op die Islamitiese slawehandel in Afrika te vestig, was hoof- 
saaklik bewerkstellig deur sy bekeerling, die Amerikaanse joernalis 
Henry Morton Stanley.

Opvoeding in Skotland
David het in ’n vroom, maar armoedige ouerhuis in Skotland 
grootgeword. Hy was ’n ywerige leser en het ekstensief boeke by die 
biblioteek uitgeneem. Teen die ouderdom van nege het hy reeds Psalm 
119 gememoriseer en ’n kopie van 
die Nuwe Testament as beloning 
daarvoor gewen. Teen 10-jarige 
ouderdom het hy 14 uur per dag, 6 
dae ’n week, by die plaaslike 
katoenspinfabriek gewerk. David 
het daarin geslaag om in die fabriek 
te lees, deur sy boek op ’n gedeelte 
van die spinmasjien neer te sit sodat 
hy sinnetjie vir sinnetjie kon lees 
terwyl hy werk. Onverstoord deur 
die gedawer van die masjinerie kon 
hy redelik ononderbroke studeer. 
Met sy bekering op 12-jarige 
ouderdom het hy die vaste besluit 
geneem om sy lewe aan die 
verligting van menslike ellende te 
wy.

“ ’n Man van onverskrokke moed.”



60

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis

60

Toewyding
Drie temas het sy lewe oorheers: evangelisasie, verkenning en 
bevryding. Hy het geskryf: “Die verlossing van mense behoort die hoof 
doelwit van elke Christen te wees.” Hy het derhalwe besluit dat hy alles 
wat hy verdien aan sending sou gee, behalwe dit wat hy nodig het om 
van te leef.

Teologie en Medisyne
Na tien jaar van daaglikse sloofwerk by die katoenfabriek, het David 
vertrek om teologie en medisyne te gaan studeer. Gemeet aan vandag 
se standaarde was die mediese wetenskap van die 1830’s primitief. 
Chirurgiese operasies is teen ’n gevaarlike spoed gedoen weens die 
gebrek aan verdowingsmiddels. Chloroform en eter is nie in gebruik 
geneem tot heelwat later nie, en ontsmettingsmiddels het ’n verdere 25 
jaar in die toekoms gelê. Die studie van chemie was besig om te groei, 
maar biochemie en bakteriologie was nog onbekend. Hoegenaamd 
niks was bekend oor die tropiese siektes, soos malaria en 
swartwaterkoors, wat hy sou teëkom nie.

Arbeidsaam en Vlytig
Dit was nie in Livingstone se aard om te ontspan nie. Hy het sy taak en 
sy roeping baie ernstig opgeneem, en wat hy ook al aangepak het, het 
hy deeglik gedoen. Hy was onversetlik en getrou aan sy woord. Vriende 
het hom beskryf as “ ’n man van onverskrokke moed en nie vuur, water, 
of ’n klipmuur sou Livingstone in die uitvoering van enige plig stuit 
nie.”

Na Afrika
Dit het hom drie maande geneem om Kaapstad per seilskip te bereik, 
en ’n verdere vier maande met ’n ossewa voordat hy eers by Robert 
Moffat se sendingstasie in Kuruman uitgekom het. Daar het hy sy werk 
vir die Here in Afrika begin.

Toe hy op 17 Maart 1841 in Suid-Afrika aan wal gestap het, het David 
Livingstone na ’n kontinent met vele probleme gekom. Die riviere was 
vol stroomversnellings en sandbanke. Die dodelike siekte, malaria, het 
wydverspreid voorgekom en het reistogte belemmer. Ekspedisies van 
300 tot 400 man is in geheel deur malaria uitgewis. Die Afrika-terrein 
was moeilik begaanbaar; vloede, tropiese woude en moerasse het 
vervoer bemoeilik.

Vreeslose Geloof
Livingstone het gou ’n reputasie vir vreeslose geloof gehad – veral toe 
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hy na die Barka-stam toe gestap het (berug vir die moord op vier wit 
handelaars wat genadeloos vergiftig en verwurg is). As die eerste 
boodskapper van genade in baie gebiede, het Livingstone spoedig nog 
uitdagings op die lyf geloop. Hoofman Sechele het na die groot 
Kalahariwoestyn gewys: “Jy sal nooit oor daardie land by die stamme 
aan die ander kant kan uitkom nie; dit is heeltemal onmoontlik, selfs vir 
ons swartmense.”

Frustrasie
Sy planne om ’n Bybelkollege vir Afrikane te stig, is verydel. Die 
soewereiniteit van God is egter hierdeur openbaar. As Livingstone se 
wens bewaarheid was, sou hy moontlik die res van sy lewe daaraan 
gewy het om in ’n Bybelkollege klas te gee, eerder as om deur Afrika te 
reis en slawehandel die nekslag toe te dien. Hy het sy drie groot 
daaglikse uitdagings beskryf as: “hitte, moeilike omstandighede en die 
harde harte van mense.”

Vasberadenheid
“Ek hoop om toegelaat te word om te werk, vir so lank as wat ek leef, 
waar ander nog nie gewerk het nie en om die saad van die Evangelie te 
plant waar ander nog nie gesaai het nie...Ek is ’n sendeling, in murg en 
been. God het ’n enigste Seun gehad en hy was ’n sendeling en ’n geneesheer. 
’n Powere, powere namaaksel is ek van Hom. Ek hoop om in Sy diens te 
leef, en ook daarin te sterf.”

“Kan die liefde van Christus dan nie die sendeling dra
tot waar slavehandel die handelaar geneem het nie?”
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Gesinsake
Gedurende sy eerste sendingtog saam met sy vrou en kinders, is hulle 
vierde kind, Elizabeth gebore. Binne ’n paar weke het sy gesterf en was 
die res van die gesin siek. Hy het baie kritiek ontvang vir sy 
‘onverantwoordelikheid’ om sy vrou en kinders op ’n sendingtog in die 
wildernis saam te neem. Later is hy weer gekritiseer omdat hy sy gesin 
na Brittanje teruggestuur het terwyl hy baanbrekerswerk in Afrika 
doen. Sy vrou is aan malaria oorlede toe sy haar by hom aangesluit het 
vir sy tweede groot sendingekspedisie in die Zambesie-vallei.

Oortuiging
“Ek sal ’n pad na die binneland van Afrika baan, of omkom,” het hy 
verklaar. “Mag Hy ons seën en ons ’n seën vir ander maak, selfs tot die 
dood toe...Dit sal tot ons sendelinge se skande wees as slawehandelaars 
ons baasraak...As Christen-sendelinge en Christen-handelaars dwarsdeur 
die jaar in die binneland van die vasteland kan aanbly, sal slawehandelaars 
binne tien jaar uit die mark verdryf wees.”

Om alle struikelblokke te bowe te kom
Deur reënstorms, konstante ongemak, roes, muf en verrotting heen, 
geheel en al uitgeput en siek as gevolg van koors, het Livingstone 

Beroepsgevare in die sendingveld.
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deurgedruk. Vyandige stamme het buitensporige betaling van hom 
geëis vir die reg om oor hulle grondgebied te reis.

Livingstone moes selfs ’n paar keer tydens gespanne oomblikke, geweer 
in die hand, sy man staan. Beproewinge het die volhardingsvermoë 
van die vermoeide span getoets. “Kan die liefde van Christus dan nie 
die sendeling dra tot waar slawehandel die handelaar geneem het nie?”

’n Beginselvaste man
Na twee jaar van baanbrekerswerk in die binneland van Afrika het 
Livingstone Luanda bereik. Die skip, ‘Forerunner’ was gereed om hom 
na Engeland te neem. Livingstone het egter verkies om oor land terug te 
keer, sodat hy sy gidse en pakdraers terug na hulle statte toe kon neem.

Eerder as om die risiko te loop dat hulle in Portugese Wes-Afrika in 
slawehandel verkoop word, het hy gekies om ’n verdere twee jaar te 
neem om die vasteland, wat hom tydens die eerste reis byna sy lewe 
gekos het, te oorkruis. As Livingstone egter gekies het om per skip 
terug te keer, sou sy bediening waarskynlik geëindig het, want die skip 
het met verlies van al die bemanning (en al sy dagboeke) vergaan! Deur 
God se genade het Livingstone kopieë van sy dagboeke gehad 
(moeisaam met die hand uitgeskryf).

Ontbering en Swaarkry
Livingstone het dikwels onnodig uiters swaar gekry terwyl hy te voet ’n 
pad deur digte oerwoude gekap het. ’n Tekort aan geld het hom verhoed 
om die ‘luukse’ van ’n kano te kon bekostig! “Hierdie ontberings... is nie 
opofferings nie. Ek dink daardie woord behoort nooit genoem te word 
met verwysing na enige iets wat ons vir Hom kan doen nie. Hy wat, 
hoewel Hy ryk was, ter wille van ons arm geword het.”

Konfrontasie met Slawehandelaars 
Livingstone het gereeld die weersinwekkende gevolge van die 
slawehandel gesien: verbrande statte, lyke wat rivier-af dryf, en lang 
toue geboeide slawe wat deur die bosse aangejaag word. Die blote 
teenwoordigheid van Livingstone het die slawehandelaars dikwels die 
bosse in laat skarrel. Honderde slawe is deur Livingstone en sy 
medewerkers vrygelaat.

Op ’n keer het ’n oorlogsgeselskap van slawehandelaars die sendingspan 
aangeval. Die aggressiewe bende het die sendingspan, wat gepoog het 
om die konfrontasie te vermy, omsingel. Uiteindelik moes Livingstone 
noodgedwonge die bevel gee om terug te vuur. Die slawehandelaars 
het die aftog geblaas.
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Drie Tipes Slawehandel in Afrika
Dit was Livingstone se grootse begeerte dat slawehandel tot ’n einde 
kom. Eerstens was daar die interne slawehandel tussen stamme. 
Tweedens was daar slawehandelaars van die kus – Arabiere of Portugese 
– wat plaaslike stamme aangemoedig het om met plundertogte vir 
hulle slawe te bekom. Derdens het Portugese en Arabiese kusdorpe 
geselskappe uitgestuur met linne, krale, gewere en ammunisie om dit 
vir slawe te ruil.

Belangrike Ondernemings
In sy skrywe en tydens toesprake het Livingstone gereeld gepraat van 
sy twee belangrikste ondernemings – om mense in te lig oor die euwel 
van slawehandel, en om die Christen-Evangelie aan die heidene te 
bring. Hoewel hy beroemd was vir sy ontdekkingsreise, was dit vir 
hom bloot ’n middel tot ’n doel vir Evangelisasie en om dissipels van al 
die nasies te maak.

Wetenskaplike
Dr. Livingstone het daarin geglo dat die Groot Opdrag alomvattend 

uitgevoer moes word – dat 
liggaam, siel en gees bediening 
moes ontvang. Livingstone het 
altyd, tesame met sy Bybel, 
snykundige toerusting en ’n 
medisyne tas, ook ’n mikroskoop 
en sekstant byderhand gehad. Sy 
boeke is propvol fassinerende 
wetenskaplike, mediese, botaniese, 
antropologiese en geografiese 
waarnemings en detail. 
Livingstone was die eerste om die 
groot Zambezirivier en vele ander 
dele van die uitgestrek- te 
binneland van Afrika te karteer.

Hy was ook een van die eerste 
wetenskaplikes om die oorsaak van 
malaria aan muskiete te koppel en 
het baanbrekerswerk gedoen met 
die gebruik van kinien (quinine) as 
behandeling, deur dikwels op 
homself te eksperimenteer!“...geen opoffering nie...”
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Geen opoffering nie!
Livingstone se uitdaging weerklink steeds vandag: “Kan dít ’n opoffering 
wees, wat slegs maar ’n klein terugbetaling is van die groot skuld wat ons 
aan ons God verskuldig is en wat ons nooit kan terugbetaal nie... dit is 

volstrek geen opoffering nie. 
Sê liewer, dit is ’n voorreg!”

’n Inspirerende 
voorbeeld
Livingstone se standvastige 
voorbeeld is deur die Here 
gebruik om honderde 
manne en vroue te 
inspireer om hulle lewens 
aan sending in Afrika te 
wy. Mary Slessor het 
byvoorbeeld na Calabar 
(hedendaagse Nigerië) 
gegaan en daar die praktyk 
om tweelinge te vermoor, 
tot ’n einde gebring 
(animiste het geglo dat 
tweelinge beheks is). Peter 
Cameron is geïnspireer 
om na Afrika terug te keer 
na sy eerste onsuksesvolle 
sending, toe hy die 
inskrywing op Livingstone 

Bevryding van die gevangenes.

“Maak dissipels van alle nasies...”
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se grafsteen in Westminster 
Abbey gelees het: “Ander 
skape het Ek wat nie van 
hierdie kudde is nie; ook 
hulle moet Ek bring en hulle 
sal My stem hoor.”

Die uitdaging van Afrika
“Ek versoek jou om jou 
aandag op Afrika te vestig: 
Ek weet dat ek binne die 
bestek van ’n paar jaar van 
daardie land, wat nou oop is, 
afgesny sal wees; moenie 
toelaat dat dit weer geslote 
word nie! Ek gaan terug na 
Afrika om ’n pad vir handel 
en die Christendom te baan: 
Sal jy die werk voltooi wat ek 
begin het? Ek los dit in jou 
hande!”

"Beywer julle allereers vir 
die Koninkryk van God en 
vir die wil van God, dan sal 
Hy julle ook al hierdie 
dinge gee." Matthéüs 6:33 “Dit is ‘n voorreg!”

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
Tel.: 021 689 4480  
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
www.Livingstone200.org
www.LivingstoneFellowship.co.za
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Andrew Murray

en die Nalantenskap van die 1860 Herlewing
Andrew Murray is een van die produktiefste outeurs in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis. Daar is miljoene eksemplare van sy 240 boeke 
verkoop en dit is in meer tale uitgegee as dié van enige ander Suid-
Afrikaanse outeur tot op hede. Sy bediening was ook geseën met die 
merkwaardigste geestelike herlewing tot op hede in die Suid-Afrikaanse 
heugenis.

Verengelsing
Toe die Britte die Kaap in 1795 inneem, het hulle ’n verengelsingsbeleid 
vir die uitsluiting van Hollands as gebruikstaal uit skole en die regering 
gesorg. Kerke het ook geweier om die gebruik van Hollands in die 
erediens of bidure toe te laat. Die beleid het egter onvoorsiens die 
merkwaardigste geestelike herlewing tot gevolg gehad.

Herbesieling
Hollandse gemeentes is na Skotland verwys om predikante te bekom. 
Die aankoms van 11 Gereformeerde predikante vanuit Skotland onder 
leiding van Andrew Murray senior, het ’n nuwe tydperk ingelui. 
Andrew Murray se vader is by die grensgemeente van Graaff-Reinet 
aangestel en Andrew Murray junior is op 9 Mei 1828 in Graaff-Reinet 
gebore.

Die Kasteel in Kaapstad. 
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Gebede vir Herlewing
Andrew Murray se pa het elke Vrydagaand, 36 jaar lank, sonder ophou 
vir herlewing gebid. Andrew is vir skoolopleiding na Skotland gestuur 
waar hy aan van die invloedrykste Gereformeerde predikers van 
daardie era blootgestel is. Nadat Andrew en sy ouer broer, John, hulle 
MA-grade in 1845 verwerf het, is hulle na Utrecht om hulle Teologiese 
studie voort te sit en Hollands te bemeester.

Voortrekkerpredikant
Toe Andrew Murray van sy studie oorsee terugkeer, was hy slegs 20 
jaar oud en volgens kerkwet moes ’n predikant in die Kaap minstens 22 
jaar oud wees. Die goewerneur, sir Harry Smith, het hierdie reël omseil 
deur Andrew as predikant vir die nagenoeg 12 000 Voortrekkers in die 
gebied tussen die Oranje- en Vaalrivier aan te stel.

Noodgedwonge Leierskaprol
Om sy wydverspreide gemeente te kon dien moes Andrew voortdurend 
reis om nagmaal te bedien en kerkdienste te hou. Omdat hy met 
geharde Voortrekkerboere te doen sou hê, moes Andrew leer om sy 
preke eenvoudig, logies en prakties te hou. Hy was die enigste predikant 
vir die Voortrekkers en moes noodgedwonge ’n leierskaprol vervul. Sy 
tussenkoms het bloedvergieting voorkom toe hy gehelp het met die 
onderhandeling van die verdrag tussen die Voortrekkerleier Andries 
Pretorius en die Britse regering, wat tot die ondertekening van die 
Sandrivier-konvensie van 1852 gelei het.

Groot Brittanje lê beslag op die Kaap in 1795.
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Opleiding vir Bediening
Andrew het daardie 11 jaar se 
bediening onder die Voortrekkers 
as van onskatbare waarde vir 
opleiding vir sy lewenslange 
bediening beskou. Die bediening 
op die grensgebied het Andrew se 
karakter versterk en hom beslissend 
in sy optrede en kragtig in sy preke 
gemaak.

Worcester-konferensie
Andrew Murray is na die gemeente 
op Worcester beroep ten tye van ’n 
plaaslike kerkkonferensie 
waartydens die onderwerp van 
herlewing bespreek sou word. Met 
groot opwinding het die 
konferensie op 18 April begin om die Skriftuurlike grondslag vir 
herlewing te lê.

Volgens C. Rabie het die herlewing by die konferensie begin: “Ds. 
Murray (jr.) se deelname gedurende die eerste gedeelte van die konferensie 
was beperk tot een gebed, maar dit was ’n gebed so vol krag en emosie dat 
mense onder ’n diep oortuiging van sonde gekom het. Jy kan met veiligheid 
sê dat die herlewing op daardie oomblik posgevat het.”

Herlewing Soos ’n Veldbrand
Andrew Murray het op Pinkstersondag, 27 Mei, sy bediening in 
Worcester begin met ’n preek oor ‘Die Bediening van die Gees’. C. Rabie 
het geskryf: “Dit was asof een van die profete van ouds uit die dood 
opgestaan het. Die onderwerpe was bekering en geloof… met dodelike 
opregtheid.”

Die gemeente het nog nooit sulke reguit Bybelse prediking ontvang 
nie. Die herlewing in Worcester het soos ’n veldbrand uitgebreek.

Ooggetuieverslag
’n Predikant wat die herlewing beleef het, Servaas Hofmeyr, het geskryf: 
“Voor die herlewing was liefde vir die wêreld en om te sondig vir die 
meeste lidmate aan die orde van die dag…Toe die Here onder ons 
begin beweeg: hoe intens was die gebede vir herlewing en die uitroepe 
om genade nie! Roerende getuienisse van bekering is gehoor.

Andrew Murray in sy jeug.
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Onuitspreeklike vreugde!
Bidure was stampvol, mense het singend na die huis van die Here 
gekom. Daar was berou, hernuwing en wedergeboorte.

Die plaaswerkers naby Worcester was van die eerstes op wie die 
herlewing ’n uitwerking gehad het. Hulle het op die grond neergeval en 
om genade uitgeroep. Eers was Andrew Murray geskok deur die 
gevoelsvertoon en oënskynlike wanorde. Sy kennis van herlewing was 
beperk tot die Skotse belewing waar gemeentes baie meer ordelik en 
beheers was. Toe Andrew beheer wou neem van so ’n biduur, het ’n 
vreemdeling ds. Murray gemaan: “Wees versigtig wat jy doen, want dit 
is die Gees van God wat hier aan die werk is.”

Ware en Valse Herlewing
Andrew het hierna enige skeptici geantwoord deur George Whitefield 
aan te haal wat gesê het: “As jy probeer om die wegholbrand te blus en te 
verwyder wat vals is, sal jy in gelyke mate en terselfdertyd, dit wat eg is, 
ook verwyder.”

Gesalfde Prediking
Eerwaarde Henry Taylor van die Presbiteriaanse kerk in Wellington 
het oor Andrew Murray se prediking geskryf: “Sy hele wese word aan 
die taak gewy en hy gloei met die drif van die Gees…gehore buig voor die 
meevoerende reën van sy woorde, soos wilgers voor die stormwind. Die 
hart van die aanhoorder word neergebuig en die verstand word met 
ontsag vervul.”

Gerespekteerde Skrywer
Deur die toenemende geestelike honger is Andrew gelei om meer 
dissipelskapopleiding vir bekeerlinge te verskaf. Dit het aanleding 
gegee tot die skryf van onder meer: ‘Die Werk van Die Heilige Gees’, 
‘Die Ware Wynstok’, ‘Die Nuwe Verbond’, ‘Nuwe Lewe’, ‘Die Volle 
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Pinksterseën’, ‘Wees Volmaak’, ‘Met Christus in die Skool van Gebed’, 
‘Nie My Wil Nie’, ‘Bid vir Mekaar’, ‘Here, leer ons Bid’, ‘Algehele Oorgawe’, 
‘Op God Wag’ en ‘Christus My Alles’.

Andrew Murray het een van die wêreld se mees gerespekteerde 
skrywers oor die dieper Christelike lewe geword. Hy het meer as 240 
boeke, pamflette en boekies geskryf, waarvan baie in ander tale uitgegee 
is; sommige vir meer as ’n 100 jaar lank deurentyd in druk.

Opofferende Diens
Andrew Murray het hom na Paul Kruger gewend vir hulp om die NG 
Kerk se eerste sendingstasie in die Soutpansberg te vestig. Die ‘Vrouwen 
Zending Bond’ is gestig met Emma Murray as die eerste president. 
Andrew Murray het die South African General Mission gestig.

Onderwys en Evangelisasie
Ten spyte van baie geestelike aanvalle en voortdurende teenkanting 
vanuit liberale oorde in die NG Kerk, het Andrew Murray ’n beroemde 
outeur, internasionale evangelis en moderator van die NG Kerk geword.

Hy het die Afrika-instituut gestig wat honderde sendelinge dwarsoor 
Afrika uitgestuur het. Hy het ook baanbrekerswerk vir vroueonderwys 
in Suid-Afrika gedoen en het die Hugenote-kollege vir die opleiding 
van Christen-onderwysers gestig.
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Murray se Uitdaging aan Ons
Andrew Murray rig die volgende uitdaging: “Leef met die vaste en 
heilige vertroue dat God Sy Kerk deur jou kan seën… God wag wesenlik 
net vir gebed om Sy seën te skenk!” 

“En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart.” 
 Jeremia 29:13

Die Nederduids Gereformeerde Kerk in Worcester.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
Tel.: 021 689 4480  
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Carl Hugo Gutsche
Baanbrekersendeling na Suid-Afrika

Bekering
Op Kersdag 1864 is Carl Gutsche in die 
Saalerivier gedoop en het hy by die Halle 
Baptiste Kerk aangesluit. Hy het begin 
getuig, Evangelietraktaatjies uitgedeel en 
die Evangelie verkondig. Van 1862 tot 
1865 het Gutsche as ’n reisende apteker 
en Evangelis gewerk. Hy het ook by die 
militêre hospitaal van Weissenfels in die 
Pruisiese weermag diens gedoen.

Opleiding
In Hamburg het hy Gerhard Oncken ontmoet, een van die vernaamste 
Baptiste kerkleiers in Duitsland. Oncken het Gutsche gementor en 
hom aan ’n intensiewe studie- en leeswerk, te same met sendinggebedsure 
en evangelistiese uitreike blootgestel. Sy studie was op kerkgeskiedenis, 
die preke van Charles Spurgeon en pastorale teologie toegespits. 
Gutsche het hom as begaafde taalkundige onderskei en sy inkomste 
aangevul deur Franse en Duitse lesse te gee. Hy het ook Latyn, Grieks, 
Hollands en Engels bestudeer.

Elke Christen ’n Sendeling
Oncken het ’n alombekende gesegde oor sending gehad: “Elke Christen 
is ’n sendeling!” Gutsche het gepoog om dit in elke Christen wat hy 
ontmoet het aan te kweek. Hy het beroepsending aangemoedig, waar 
elke gelowige sy beroep vir evangelisasie en die maak van dissipels sou 
aanwend. In April 1866 het Gutsche sy aptekerswerk beëindig en 
Oncken se assistent geword. In Oktober 1867 is Carl as sendeling na 
Suid-Afrika gestuur.

Huwelik en Sending
Op 22 September 1867 is Carl Gutsche met Mary Lange getroud, ’n 
geesdriftige Evangeliese Christen wat as ’n goewernante en 
klavieronderwyseres gewerk het. In Augustus 1867 het Carl die Duitse 
Baptiste Unie in Hamburg bygewoon, waar Charles Haddon Spurgeon 
as gasspreker opgetree het. Hy was deel van die diens waar daar vir die 
nuwe sendelinge na Suid-Afrika, Carl Gutsche en Mary Lange, gebid is.
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Geroep na Suid-Afrika
Duitse immigrante in die Oos-Kaap het Oncken versoek om sendelinge 
te stuur wat in Duits en Engels kon preek en die Xhosa-volk aan die 
grens kon bedien. Op 2 Oktober 1867 het die Gutsches van Hamburg 
na Port Elisabeth vertrek.

Kerkplanting
Op 23 November 1867 het hulle in Port Elizabeth aangeland en van 
daar na Grahamstad gereis waar eerw. Gutsche by die Engelse Baptiste-
gemeente gepreek het. Daarna het hy verder na King William’s Town 
gereis om die Duitse Baptiste te bedien. Sy talle sendingreise het 
mediese, pastorale, evangelistiese en kerkplantaktiwiteite ingesluit. Hy 
het gehelp om kerke in Frankfurt, Hannover, Braunschweig, Breidbach, 
Berlin, Macleantown, Oos-Londen, Aliwal, Potsdam, Cradock, Bodium 
en Fort Murray te stig. Deur die toepassing van die volgende beginsel: 
“Ons wy nie ’n enkele plek van aanbidding in, alvorens dit ten volle 
afbetaal is nie,” het hy toesig oor die bou van meer as 20 kerke gehou.

Bou die Kerk
Gutsche was ’n hoogsbegaafde kommunikeerder, kerkplanter en 
administrateur. Hy het die verspreide Baptiste-setlaars in gemeentes 
georganiseer wat hy ten minste een keer elke drie maande kon besoek. 
Wanneer Gutsche ’n sendingstasie besoek het, het hy nie net gepreek 
en lering gegee nie, maar ook nagmaal- en doopdienste waargeneem.

Jakobus Daniel Odendaal was die eerste persoon wat in Suid-Afrika 
deur Gutsche gedoop is. Carl Gutsche het die Afrikaanse Baptiste Kerk 
ontwikkel. Daar is gereeld kerkkonferensies gereël, wat ’n hele naweek 
lank geduur het, en het ook die ‘Liebesmahl’ (Liefdesfees) ingesluit.

Later het Gutsche sendingreise na Kimberley, Johannesburg, 
Bloemfontein en Durban onderneem en Duitse, Engelse en Afrikaanse 
Baptiste Kerke geplant en gevestig. Die Baptiste Unie van Suid-Afrika, 
wat in 1877 gestig is, is grotendeels die werk van Carl Gutsche.

Evangelisasie en Opvoeding
Gutsche het verseker dat elke gemeente met ywer vir evangelisasie en 
sending besiel is. Hy het ook die ontwikkeling van sendingskole vir 
setlaars, vir Afrikaanse boere en vir die Xhosas aangemoedig. Carl 
Gutsche het 38 skole in sy leeftyd gestig.

Eerste Sendelinge na die Transkei
Die eerste Baptiste sendingpaartjie wat in 1868 uitgestuur is om 
uitsluitlik die Xhosa te bedien, Carl en Louise Pape, was beide vlot in 
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isiXhosa en het baie gesange 
in Xhosa vertaal en die 
Baptiste-kerk en skool by 
Tshabo gevestig.

Die Eerste Swart Baptiste 
Sendelinge
Carl Gutsche het die eerste 
inheemse evangelis vir die 
Xhosas, John Adams Gilana 
(1861-1893) gemagtig. 
Gilana het vier jaar lank 
bedien voordat hy aan 
tuberkulose gesterf het. 
John Gilana en sy vrou, 
Anni, was die eerste swart 
sendelinge van die Baptiste 
Unie van Suid-Afrika.

Sendingeeufees
In 1892 het Carl Gutsche die Suid-Afrikaanse Baptiste 
Sendinggenootskap gestig. Dit was ter herdenking aan die stigting van 
die eerste sendinggenootskap in 1792 in Engeland, deur William Carey. 
Gutsche was die eerste hoofsekretaris van die Baptiste 
Sendinggenootskap in Suid-Afrika.

Koördinering van Sending
Gutsche het gehelp om die United Missonary Conference (UMC) van 
stapel te stuur. Hy het opgemerk dat daar in die laat 1860-er jare reeds 
meer as 400 sendelinge in Suidelike Afrika, suid van die Zambezi, gewerk 
het. Gutsche het in 1889 die eerste opname van sendingwerk in Suidelike 
Afrika gepubliseer. Die volgende sendingopname wat vir die UMC 
uitgegee is, is in 1906 deur sy vriend, dr. Andrew Murray, saamgestel.

Standhoudende Vrug
Carl en Mary Gutsche het sewe kinders gehad, wat elkeen ’n groot 
bydrae tot die herdersamp, onderwys en geneeskunde in Suid-Afrika 
gemaak het. Toe Gutsche in 1886 genooi is om ’n teologiese professor 
aan die Oncken Teologiese Kollege in Hamburg te word, het hy dit van 
die hand gewys omdat sy lewensroeping was om ’n sendeling in Suid-
Afrika te wees. Gutsche het Bethany Emmanual Baptiste Kerk in King 
William’s Town opgebou tot die grootste gemeente in die Baptiste Unie 
van Suid-Afrika.

Carl Hugo Gutsche
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Visionêre Baanbreker
Carl Hugo Gutsche troon uit as een van die inspirerendste, visionêre 
en doeltreffendste sendelinge na Suid-Afrika. Hy was die vader van die 
Baptiste Unie van Suid-Afrika, die vader van die Afrikaanse Baptiste 
Kerk, die baanbreker vir Baptiste sending aan die Xhosa en die stigter 
van die Suid-Afrikaanse Baptiste Sendinggenootskap.

"En die verstandiges sal glinster soos die glans van die 
uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die 

sterre vir ewig en altoos." Daniel 12:3

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org

Duitse Baptiste Kerk (Bethany), King William’s Town.
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Die Eerste Anglo-Boereoorlog
Die Eerste Anglo-Boere oorlog is die enigste oorlog wat die Britse Ryk 
gedurende die 19de eeu verloor het. In elkeen van die vier gevegte van 
hierdie Eerste Vryheidsoorlog vir die Transvaal, het die Boere die 
Britse leër beslissend verslaan: op 20 Desember by Bronkhorstspruit; 
in Januarie 1881 by Laingsnek; op 8 Februarie 1881 by Ingogo 
(Skuinshoogte); en op 27 Februarie 1881 by Majuba.

Anneksasie
Sir Ryder Haggard (outeur van romans soos ‘King Solomon’s Mines’ en 
‘She’) was een van ’n klein groepie van die Natal Mounted Police wat op 
12 April 1877 onder opdrag van sir Theophilus Shepstone, die 
goewerneur van Natal, die Transvaalse republiek met vermetelheid 
binnegery het; die Vierkleur in Pretoria laat sak, die Union Jack gehys 
en aangekondig het dat die Suid-Afrikaanse Republiek van Transvaal 
deur Groot Brittanje geannekseer is.

Dit was ’n verbreking van die Sandrivier-konvensie van 1852 waartydens 
Groot Brittanje die onafhanklikheid van die bevolking noord van die 
Vaalrivier en hulle “reg tot bestuur van hulle eie sake sonder enige 
inmenging van die Britse regering” erken het.

Weens die ongewildheid van die Transvaalse president, T.F. Burgers, 
wat durf waag het om ’n muntstuk met sy eie afbeelding daarop te laat 
maak en begin het om die Transvaalse boere te belas, het niemand ag 
geslaan op sy oproep tot die kommando’s 
om die Britte teen te staan nie.

Weerstand
Toe die Britte egter óók die Boere belas, het 
weerstand gegroei. Paul Kruger, wat as 
11-jarige seuntjie aan die Slag van Vegkop 
teen die Matabele deelgeneem het, was die 
dinamiese dryfveer agter die stryd vir die 
onafhanklikheid van Transvaal. Die Britte 
het verskeie protesvergaderings en 
diplomatiese pogings deur die Boere 
geïgnoreer. Toe die gewese president van 
Transvaal, M.W. Pretorius, die Britse hoë 
kommissaris, sir Garnet Wolseley, in 
Pretoria nader, is hy onmiddellik opgesluit.



78

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis

Wolseley het verklaar: “Solank die son skyn, sal Transvaal Britse 
grondgebied bly!” Hy het ook verklaar: “Die Vaalrivier sal opdraande deur 
die Drakensberg vloei voordat die Britte uit Transvaal onttrek sal word.”

Die vonk wat die Eerste Anglo-Boereoorlog laat ontvlam het, was 
oorbelasting. ’n Boer, Pieter Bezuidenhout, is gedagvaar om £14 
belasting te betaal. Toe hy weier om te betaal, het die magistraat beveel 
dat daar op sy wa beslag gelê en dit op ’n openbare veiling verkoop 
moet word. Op 11 November 1880 het ongeveer 100 Boere die veiling 
gestop en die wa met geweld aan die eienaar terugbesorg.

Paardekraal
Op 8 Desember 1880 het tienduisend Boere by die plaas Paardekraal 
(huidige Krugersdorp) byeengekom. By hierdie vergadering, wat tot 16 
Desember voortgeduur het, het die Boere besluit om die Transvaalse 
republiek te herstig. Kommandant Paul Kruger is as vise-president 
verkies en Heidelberg as tussentydse hoofstad aangewys. Die eerste 
optrede van die nuwe Transvaalregering was om die Britse garnisoene 
by Pretoria, Potchefstroom, Rustenburg, Lydenburg, Wakkerstroom, 
Standerton en Marabastad te beleër.

Bronkhorstspruit
Met hulle verbindingslinie afgesny en ’n dreigende voedselskaarste, 

was dit dringend vir die 
Britse regering om hierdie 
garnisoene te ontset. By die 
Slag van Bronkhorstspruit 
het die Boere die Britse 
leërafdeling voorgelê en 
binne minute 57 man 
gedood en ’n verdere 100 
gewond. Aan die Boere se 
kant is 2 gedood en 5 
gewond. In Pietermaritzburg 
het die goewerneur van 
Natal en opperbevelhebber 
van alle Britse magte in 
Suid-Afrika, generaal 
George Pomeroy Colley, die 
nuus van die 
Bronkhorstspruitramp met 
skok ontvang.
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Laingsnek
Generaal Colley het met 1 200 man na 
Mount Prospect opgeruk. Op 28 Januarie 
1881 het generaal Colley die Britse 
aanval op die Boerestellings by Laingsnek 
geloods. Met 180 berede soldate, 870 
voetsoldate, 6 kanonne en ’n marinekorps 
met vuurpylbuise, het hulle die Boere 20 
minute lank bestook voordat hulle die 
heuwel bestorm het.

Die Boere het die Britse aanval met 
hewige geweervuur teruggedryf. Binne 
minute het byna al die offisiere gesneuwel, 
insluitend kolonel Dean, wat die aanval gelei het. Britse verliese behels 
7 offisiere, 76 manne gesneuwel en 111 gewond. Aan die Boerekant het 
14 gesneuwel en is 27 gewond. Generaal Joubert het generaal Colley se 
versoek vir ’n wapenstilstand toegestaan sodat hulle na die gewondes 
kon omsien en die dooies begrawe.

Skuinshoogte
Op 8 Februarie 1881 was generaal Colley vasbeslote om die Boere met 
magsvertoon naby Skuinshoogte (Ingogo) te verjaag. Toe die Britse 
artillerie op die Boere-kommando losbrand, het die Boere ’n direkte 
stormaanval geloods en met volgehoue, uiters akkurate geweervuur uit 
die saal, al die kanonniers gedood. Outeurs van militêre boeke het met 
verstomming opgemerk dat die Slag van Skuinshoogte die 19de eeuse 
konvensionele militêre persepsie omgekeer het, deur te bewys dat 
kavallerie die artillerie kan oorweldig! Tydens hierdie skermutseling is 
6 offisiere en 70 manne gedood en 63 gewond, die Boere het verliese 
van 8 man en 6 gewondes gely.

Majuba
Ná hierdie derde militêre ramp van die Anglo-Boereoorlog, was 
generaal Colley vasbeslote om die Britse militêre eer te herstel met ’n 
sterk aanslag om Majubaberg, wat op Laingsnek uitkyk, te beset. Op 23 
Februarie is die Britse garnisoen by Mount Prospect met 2 000 man 
van die 92ste regiment (Gordon Highlanders) versterk. Met hulle 
kakiebaadjies en tartanrompe, het hulle pas gearriveer na ’n suksesvolle 
veldtog in Afganistan.

Op ’n hoogte van 2 150 m bo seevlak, is Majubaberg van ver af duidelik 
sigbaar. Die Zoeloes het dit ‘Amajuba’ genoem – ‘die berg van duiwe’. 
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Hierdie strategies geleë, driehoekige berg is op die kritieke plek waar 
die drie state: Transvaal, die Oranje-Vrystaat en Natal ontmoet het.

Vernederende Nederlae
Vroeg Saterdagaand, op 26 Februarie 1881, is fluitjies geblaas en 
bevele geskree by die Britse militêre basis aan die voet van Mount 
Prospect. Drie kompanies van die 92ste Gordon Highlanders, twee 
kompanies van die 58ste regiment, twee kompanies van die 60ste 
Rifles en een afdeling van die marinebrigade moes gereedmaak om 
binne een uur te begin marsjeer.
Die vernederende nederlae by Bronkhorstspruit, Laingsnek en 
Skuinshoogte moes gewreek word. Majubaberg moes daardie aand 
ingeneem word. Verbasend genoeg sou generaal Pomeroy Colley, die 
opperbevelvoerder van die Britse weermag in Suid-Afrika, self die 
aanval lei. Die agt kilometer opmars van Mount Prospect tot aan die 
voet van Majubaberg is in totale duisternis op ’n maanlose nag 
onderneem.

Die Doelwit Bereik
Die uitklim van die suidelike hang van Majuba is deur sommige van 
die offisiere as ’n "vreeslike klim” beskryf. In ’n stadium het die Zoe- 
loegidse verdwaal, maar Sondagoggend, 27 Februarie, om ongeveer 
03:30, het hulle die plat kruin van Majuba bereik. Die 365 man is al op 
die driehoekige rand langs ontplooi. Die stemming onder die Britte 
was opgeruimd en is as feestelik beskryf.

Voor sonsopkoms het mev. De Jager in die Oranje-Vrystaat, die fakkel 
gesien wat die Britte op die kruin aangesteek het om hulle basis by 
Mount Prospect te laat weet dat hulle hulle doelwit bereik het. Sy het 
onmiddellik besef dat die Britte op Majuba is en haar perd opgesaal om 
die Boerekamp te gaan waarsku.

Kry Hulle Daar Af!
By Laingsnek het mev. Hendrina Joubert, die vrou van die kommandant-
generaal van Transvaal, die Britte op die berg opgemerk en haar man, 
generaal Piet Joubert, het sy generaals, Nicolaas Smit en Frans Joubert, 
gaan inlig: “Daar is Engelse op die berg; julle moet hulle daar afkry!”

Aanval
Generaal Smit het sy 150 man in drie afdelings verdeel, elk moes vanuit 
’n ander rigting teen die berg opklim. Nog ’n kommando van 50 man 
het halfpad teen die plato op stelling ingeneem om die aanval met 
spervuur te dek. Die Boere het goed gebruik gemaak van blinde terrein 
en kruisvuur. Die drie stormloopafdelings het vaardig en metodies 
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opwaarts beweeg deur gebruik 
te maak van die skuiling wat 
rotse en bedekking wat bossies 
gebied het.

Hulle het in pare oor die oop 
areas genael, gedek deur intense 
geweervuur. Met hierdie 
vinnige beweeg-en-vuur-
metode het hulle met ’n spoed 
teen die hange vordering 
gemaak. Dit blyk dat generaal 
Colley gedurende hierdie 
aanval onbewus was van die 
penarie waarin hy hom bevind. 
Hy het ’n seëvierende vlag en heliograafse in aan Mount Prospect 
gestuur: “Alles onder beheer, Boere mors ammunisie.”

Dramatiese Ommekeer
Teen ongeveer 10:30 het generaal Colley en sy offisiere oor die 
suidwestelike hoek van Majuba gewandel, besig om kommandant 
Romilly van HMS Boadicea, te raadpleeg. Toe ’n koeël voor hulle 
verbyswiep, het hulle ’n Boer ongeveer ’n kilometer verder 
waargeneem.“Ek wonder wat die afstand is?” het Colley gevra. ’n 
Adjudant wat deur sy verkyker gekyk het, het dit op 900 tree geskat. Op 
daardie oomblik het die Boer weer gevuur en kommandant Romilly 
noodlottig getref. Met sy onderbevelhebber wat dood aan sy voete lê, 
moes generaal Colley die dramatiese ommekeer van gebeure besef het. 
Veldkornet Stephanus Roos het sy manne in ’n aanslag op die heuwel 
gelei waar die Gordon Highlanders onder luitenant Ian Hamilton 
stelling ingeneem het. (Dit was dieselfde Ian Hamilton wat later as ’n 
generaal die Geallieerde magte in die Slag van Gallipoli, gedurende die 
Eerste Wêreld-oorlog, sou lei).

Die Highlanders op Gordon Koppie is aan hewige en akkurate 
geweervuur onderwerp, wat hulle daar vasgepen het. Op die oostelike 
rand, naby Hay Koppie, het die Boere onder veldkornet Dan Malan 
begin om aanhoudende geweervuur op die 58ste regiment te rig. Die 
regterflank van die Britte het voor die aanslag van hierdie kommando 
verkrummel. Generaal Christaan de Wet (later die befaamde generaal 
De Wet van die Tweede Anglo-Boereoorlog) was deel van hierdie 
groep Boere.

Die Majubaberg
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Deur die Boere Vasgepen
Aan die westelike kant van Majuba het die manne onder kommandant 
Joachim Ferreira die suidelike hang van McDonald Koppie bereik. Die 
Britse soldate is binne die omtrek van die hele een en ’n kwart kilometer 
deur die akkurate geweervuur van die Boere vasgepen. Op Gordon 
Koppie het Hamilton sy manne beveel om op te staan en oor die rand 
op die aanvallers te vuur. Net toe hulle dit doen, het ’n dodelike salvo 
28 van die 30 Highlanders getref. Thomas Carter, ’n verslaggewer, het 
geskryf: “Dit was geweervuur soos nog nooit te vore gehoor nie.”

Op die Vlug
Toe het die Boere oor die rand gestorm en die koppie beset. Vanaf 
Gordon Koppie kon hulle die noordelike gedeelte van die kruin van 
Majuba beheer.

Omdat McDonald Koppie nou deur die Boere ingeneem is, het Colley 
sy reserwetroepe opgeroep; baie van hulle was besig om te slaap. Malan 
en sy kommando het oor die rand gekom en die reserwetroepe het 
begin terugwyk. Generaal Colley word beskryf as: “So kalm soos op 
parade” terwyl hy gepoog het om sy manne kalm te hou. Ian Hamilton 
het onthou hoe Colley sy rewolwer hoog bo sy kop gehou en geskreeu 
het:“Bly kalm en hou by die rand” Toe sy manne begin swig en op die 

vlug slaan, was sy laaste 
woorde:“Asseblief manne, moenie 
hardloop nie.” Toe is hy deur die 
kop geskiet.

Belangrikste Engelsman
Die Boer wat Colley in die visier van 
sy Westley-Richards-geweer gesien 
het, kon onmoontlik geweet het dat 
hy die belangrikste Engelsman in 
Suid-Afrika was; ’n veteraan van 
China, Afganistan, Indië en Wes-
Afrika; hoë kommissaris van 
Brittanje in Suid-Afrika; 
opperbevelvoerder van die Britse 
weermag in Suid-Afrika en 
goewerneur van Natal. Colley was 
slegs die derde Britse generaal wat 
tydens militêre aksie sedert die Slag 
van Waterloo in 1815 gesneuwel het.
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Oorweldig
Thomas Carter (1855-1945) was ’n verslaggewer van die Times, 
Londen. Hy was ’n ooggetuie van die slag. “’n Skielike kreet van angs 
het vanuit die infanterielyn opgestyg…sewe, agt manne het weggebreek 
en gevlug. ’n Verskriklike salvo vanaf die kliprand wat ons pas verlaat 
het, het ons laat besef die Boere is reeds daar…Nadat die boere hierdie 
eerste sarsie afgevuur het, het hulle die verskriklike vuur volgehou; ons 
arme kêrels het by die dosyne geval.”

Eerbare Vyande
Luitenant McDonald is gevange geneem. Generaal Joubert het die 
inskrywing op sy swaard gelees wat die heldemoed van die offisier in 
die oorlog in Afganistan vermeld. Generaal Joubert het na die 
gevangenes gestap en gevra vir luitenant McDonald. Toe McDonald 
salueer, het Joubert hom die hand gegee en sy swaard aan hom 
terugbesorg met die woorde: “’n Man aan wie so ’n swaard toegeken is, 
behoort nie daarvan geskei te word nie.”

Vir die res van sy lewe het Hector McDonald die Boere teen negatiewe 
kritiek verdedig: “Hierdie manne is ware here.” Luitenant McDonald 
het geskryf dat die boere onmiddellik na afloop van die geveg, vir 
langer as ’n uur Psalms gesing het en al die eer vir die oorwinning aan 
die Almagtige God gegee het.

Aanval op die Majubaberg, 27 Februarie 1881.
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Een van die 
Boeresoldate was 
James Murray, ’n 
jonger broer van 
die beroemde 
dominee, 
Andrew Murray. 
Dit was James 
Murray wat ’n 
groot, wit 
sakdoek oor die 
gesneuwelde 
generaal Colley 
se gesig geplaas 
het.

Die Britse verliese in die Slag van Majuba behels 92 gedood en 134 
gewond. Aan Boerekant het 2 manne gesneuwel en is vier gewond. Toe 
luitenant Ian Hamilton die Boerekommandant bedank vir hulle hulp 
met die gewondes, het hy bygevoeg: “Dit is ’n slegte dag vir ons.” 
Generaal Joubert het geantwoord: “Wat kan jy verwag wanneer jy op ’n 
Sondag veg?”

Ian Hamilton
Generaal Smit het luitenant Hamilton gebring om generaal Colley se 
liggaam uit te ken. Hamilton is op die ouderdom van 94 in 1974 
oorlede. Hy het nie net die Geallieerdes in die Eerste Wêreldoorlog 

gelei nie, maar was ook ’n 
waarnemer by die Russies-
Japannese Oorlog van 1904-1905. 
Hamilton het geskryf: “Nie die 
Russe of die Japannese kon 
kersvashou by ’n Boer wanneer 
dit kom by instinktiewe, dodelike 
spoed soos ’n luiperd nie…’n 
Boer kon binne 20 sekondes ’n 
vyand teen die grond hê vir elk 
van die tien patrone in sy 
magasyn!”

Erewag vir Generaal Colley
Generaal Piet Joubert het versoek 
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dat ’n afdeling van Highlanders ’n 
erewag vorm om die liggaam van 
generaal Colley na die Boerekamp 
te dra en oor hulle generaal wag te 
hou. Op 1 Maart het die boere die 
liggaam van generaal Colley aan die 
Britte oorhandig om na Mount 
Prospect te vervoer vir ’n gepaste 
militêre begrafnis.

Onafhanklikheid Gewen
Op 21 Maart 1881 is die 
vredesooreenkoms by O’Neil se 
plaashuis onderteken, met Majuba 
binne sig. Transvaal se 
onafhanklikheid is erken. Dit was 

die enigste oorlog wat Groot Brittanje in twee eeue verloor het. Een 
Britse offisier het dit beskryf as: “’n Ellendige einde aan ’n ellendige 
oorlog.”

Keerpunt
Naas die Slag van Bloedrivier in 1838, is die Slag van Majuba vir 
Afrikaners die belangrikste keerpunt in hulle geskiedenis. Ian Hamilton 
het gesê: “Deur hierdie einste slag sou die toekoms van ’n groot vasteland 
baie waarneembaar verander word.”
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"Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee 
deur onse Here Jesus Christus." 1 Korinthiërs 15:57

Generaal Piet Joubert

The Reformation Society
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Kaapstad Suid-Afrika
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www.ReformationSA.org
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President Martinus Steyn
van die Oranje-Vrystaat

Martinus Steyn was ’n dapper en beginselvaste staatsman, en die sesde 
en laaste president van die onafhanklike Oranje-Vrystaat. President 
Martinus Steyn word beskou as een van die beste voorbeelde van ’n 
Christen-president. Sy integriteit was allerweë as van die hoogste 
standaard erken, insluitend deur sy vyande.

Prokureur
Martinus Theunis Steyn is op 2 Oktober 1857 in Rietfontein, Winburg, 
gebore. Sy vader was Martinus Steyn en sy moeder, Cecilia Wessels. Hy 
was op Greykollege in Bloemfontein en het daarna verder in Nederland 
aan die Universiteit van Leiden studeer.

Hy het sy regsopleiding in Engeland voltooi en is in 1882 in Londen tot 
die balieraad toegelaat. Hy het daarna na die Oranje-Vrystaat 
teruggekeer en spoedig ’n florerende regspraktyk in Bloemfontein 
bedryf.

Regter
In 1887 is hy met Rachel Isabella Fraser getroud. In 1889 is hy as die 
prokureur-generaal van die 
Oranje-Vrystaat aangestel, en in 
1892 het hy ’n regter van die 
Hooggeregshof geword. Toe die 
staatspresident, F.W. Reitz, in 1895 
uittree, is regter Steyn as sy 
opvolger aanbeveel. Die ander 
kandidaat, J.G. Fraser het noue 
medewerking met die Zuid- 
Afrikaansche Republiek (ZAR) 
van Transvaal teengestaan, terwyl 
Steyn noue bande en samewerking 
met die ZAR ten sterkste 
voorgestaan het. Die Jameson-
inval, waarmee gepoog is om die 
beheer van Transvaal met geweld 
te neem, het openbare steun 
oorweldigend in die guns van 
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regter Martinus Steyn geswaai en hy is 
met ’n groot meerderheid verkies en op 
4 Maart 1896 as president van die 
Oranje-Vrystaat beëdig.

President
Hy was toe 39 jaar oud, maar sy sterk 
pligsbesef, Christelike integriteit en 
wysheid was ver bo sy jare. As 
nuutverkose president van die Oranje-
Vrystaat het Martinus Steyn te doen 
gekry met die gekonkel van sir Alfred 
Milner, die nuwe Britse hoë 
kommissaris, ’n vurige imperialis wat 
betrokke was by planne om die 
onafhanklikheid van die Zuid-
Afrikaansche Republiek te ondermyn 
en beheer van die goudvelde oor te 
neem.

Krisis
President Steyn het die Britse imperialistiese beleid as ’n duidelike en 
wesenlike gevaar vir die onafhanklikheid en vryheid van die Oranje-
Vrystaat beskou. ’n Reeks krisisse en diplomatiese maneuvreerdery het 
tot uitbarsting gekom toe hoë kommissaris Alfred Milner samesprekings 
met president Kruger oor Uitlanderstemreg opgeskort het. President 
Steyn het die inisiatief geneem met die Bloemfontein-konferensie van 
31 Mei 1899. Toe Milner uit hierdie onderhandelinge stap, het ’n oorlog 
dreigend op die voorgrond getree.

Op 27 September 1899 het president Steyn ’n nugter verslag aan die 
Volksraad voorgelê en daarin tot die slotsom gekom dat hy liewer die 
onafhanklikheid van die Oranje-Vrystaat met eer sal verloor, as om nie 
die Transvaal by te staan in hulle uur van nood nie. President Steyn het 
aangevoer dat deur oorlog te verklaar, politici erken dat hulle 
diplomatieke pogings misluk het en het effektief beheer aan die 
weermag oorhandig. Omdat hy oorlog verklaar het, sou hy by die 
kommando aansluit en sy aan sy met die burgers veg.

Moedig
President Steyn was een van die bittereinders wat moedig tot die 
allerlaaste van die verwoestende Anglo-Boereoorlog (1899-1902) 
geveg het. President Steyn was dikwels op die voorfront gewaar waar 

Rachel Isabella Steyn
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hy sy burgers bemoedig het met sy onwrikbare voorbeeld, 
deursettingsvermoë en moed.

Rampspoedig
Ná die rampspoedige oorgawe van generaal Piet Cronje by Paardeberg, 
het president Steyn gepoog om die moedelose burgers moed in te praat 
om tot die laaste toe vasberade weerstand te bied. Op 13 Maart 1900 
het lord Roberts en die Britse magte Bloemfontein binnegery. Steyn en 
sy regering het Bloemfontein net die vorige dag ontruim.

Kommando’s
By Kroonstad het Steyn ’n gesamentlike krygsraad byeengeroep met 
president Kruger en generaal Piet Joubert ook teenwoordig. Daar het 
hulle besluit om die waens agter te laat en om berede kommando’s te 
gebruik wat die statiese meer konvensionele oorlog in vinnige guerrilla-
oorloggevegte verander het.

Teenaanval
President Steyn het by verskeie geleenthede ingetree wanneer die 
Transvaal gepoog het om vredesonderhandelinge met die Britte te 
begin. Toe die Transvalers oorgawe begin oorweeg, was president 
Steyn en generaal De Wet onversetlik dat die enigste voorwaarde vir 
onderhandelinge die onafhanklikheid en vryheid van die Oranje-
Vrystaat en die Transvaal moes wees. President Steyn het generaal De 
Wet vergesel op militêre operasies in die Kaapkolonie om die 
toevoerlyne van die Britse magte te ontwrig.
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Herverkiesing
Toe sy ampstermyn verloop 
het, het hy daarop 
aangedring dat hulle ’n 
nuwe presidensiële 
verkiesing moet hou. Die 
ampseed is by Doornberg 
afgeneem en president 
Steyn is vir ’n tweede 
ampstermyn beëdig.

Teenstand
President Steyn het die Oranje-Vrystaat se antwoorde aan die Britse 
outoriteit opgestel in goed beredeneerde regsterminologie, wat die 
voortgesette teenstand van die burgers baie aangemoedig het.

President Steyn het in antwoord op generaal Roberts se anneksasie van 
die Oranje-Vrystaat verklaar dat die Republiek van die Oranje-Vrystaat 
steeds bestaan en dat die anneksasie onwettig was. Op 7 Augustus 1901 
het president Steyn in reaksie op lord Kitchener se Verskroeideaarde- 
en-konstenrasiekampbeleid, protes aangeteken teen die ontoelaatbare 
metodes van barbaarse oorlogvoering deur burgerlikes te teiken.

Vrede
Toe die res gereed was om aan die vyand oor te gee en teken, het De 
Wet en Steyn op selfregering en vergoeding aangedring. Steyn was in 
Kroonstad vir mediese sorg toe die Verdrag van Vereeniging op 31 Mei 
1902 onderteken is. 

Die Mossies
Steyn het ’n veldtog vir selfregering gevoer en het as een van die Oranje-
Vrystaat se afgevaardigdes gedien by die Nasionale Konvensie wat tot 
die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika gelei het.

Dit was president Steyn se inisiatief wat tot die eerste bepaling van die 
grondwet van die Unie van Suid-Afrika gelei het, naamlik die maak 
van die halfsentmunt met twee mossies daarop, om ons daaraan te 
herinner dat God vir die allerminste sorg.

Standvastig
President Steyn, generaal De Wet en eerwaarde J. D. Kestell is beskou 
as die siel van die Boere se stryd om vryheid en onafhanklikheid. Hulle 
Gereformeerde geloof was die hoeksteen van hulle beleid. President 
Steyn is in 1910 as die eerste keuse vir eersteminister van die nuwe 
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Unie van Suid-Afrika oorweeg, maar om 
gesondheidsredes kon hy nie die amp 
aanvaar nie. Daardie eer het generaal 
Louis Botha te beurt geval. Toe 
eersteminister Botha die Britse 
oorlogbeleid ondersteun en oorlog teen 
Duitsland verklaar, het Steyn uit die 
Suid-Afrikaanse Party bedank en hom 
teen die opsluiting van generaal De Wet 
as gevolg van sy teenkanting teen die 
oorlog, uitgespreek.

Protes en Prinsipe
Martinus Steyn was die prominentste 
kampvegter vir die oprigting van die 
Nasionale Vrouemonument, wat op 16 
Desember 1913 in Bloemfontein onthul 
is. Hy was ’n medestigter van die Suid-Afrikaanse Party. Toe die party 
egter die oorlog met Duitsland ondersteun het, het hy dit uit protes 
verlaat en saam met generaal James Barry Hertzog en generaal De Wet 
die Nasionale Party gestig.

Erfenis
Generaal Steyn is in 
November 1916 aan ’n 
hartaanval oorlede toe hy 
besig was om ’n vergadering 
in Bloemfontein toe te spreek. 
Hy was slegs 58 jaar oud. Hy 
is in Bloemfontein by die 
Vrouemonument by die 
Anglo-Boereoorlogmuseum 
begrawe. President Steyn 
troon uit as een van die beste 
voorbeelde van ’n 
beginselvaste Christen-staatsman, ’n patriot en ’n dapper kampvegter 
vir vryheid. “Ek sal eerder die onafhanklikheid van die Vrystaat met eer 
verloor as om dit met oneer te behou.” 

"Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig ; 
ek het die Geloof behou." 2 Timótheüs 4:7

President Martinus Steyn



92

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
www.ReformationSA.org



93

Hoofstuk 13

Danie Theron
Stigter van die Verkenings Korps

Generaal Christiaan de Wet het van 
Danie Theron gesê: “ ’n Brawer en 
getrouer kommandant het ek nog nie 
teëgekom nie!”

’n Prokureur 
Danie Theron is op 9 Mei 1872 in 
Tulbagh in die Kaapkolonie gebore. Toe 
hy tien jaar oud was, het hy na 
Bethlehem in die Oranje-Vrystaat 
getrek om daar deur sy ouer broer 
versorg te word. Hy het hom as ’n 
onderwyser bekwaam, en het toe as ’n 
prokureur gepraktiseer, nadat hy sy 
toelatings-eksamen in 1897 met die 
hoogste moontlike punte geslaag het. In dieselfde jaar het hy sy eie 
regspraktyk in Krugersdorp gevestig.

’n Vegter
Tydens die aanloop tot die Anglo-Boereoorlog in 1899, is Danie Theron 
skuldig bevind op aanklag van aanranding teen mnr. W.F. Moneypenny, 
die redakteur van die Star-koerant. Dit was in reaksie op ’n neerhalende 
redaksionele artikel oor: ‘The Ignorant Dutch’. 

Aangesien Moneypenny vir korter as twee maande in die land was, het 
Danie Theron hom oor sy vooroordeel gekonfronteer en die voorval 
het met ’n aanklag van aanranding in die hof geëindig. Danie het 
skuldig gepleit en ‘uiterste provokasie’ aangevoer. Vriende het vinnig sy 
boete van £20 betaal.

’n Soldaat
Danie Theron se eerste oorlogshandeling was in die Malaboch-oorlog. 
Sy heldemoed tydens die veldslag besorg aan hom sy Transvaalse 
burgerskap.

Wielrijders Rapportgangers
Selfs voordat die Anglo-Boereoorlog uitgebreek het, het Danie Theron 
die idee begin ontwikkel om fietse vir rapporterings  en verkenningswerk 
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te gebruik. Kommandant-generaal 
Piet Joubert het Theron uitgedaag 
om sy standpunt, dat fietse effektief 
vir rapportryers gebruik kan word, 
te bewys deur ’n man te kies wat 
teen die beste perderuiter van die 
weermag vanaf Pretoria tot by die 
Krokodilrivier resies sal jaag. 

Danie se vriend, Koos Jooste, het 
die 75 km resies gewen en Danie 
Theron het toestemming verkry om 
sy Wielrijders Rapportgangers 
Corps te stig. Spoedig het hy 108 
manne gewerf. Hulle is in sewe 
afdelings verdeel, elk gelei deur sy 
eie luitenant wat direk aan Theron 
rapporteer. Elke verkenner is met ’n fiets, ’n rewolwer en ’n geweer 
toegerus.

Slagvaardig
Alhoewel baie van die burgers aanvanklik vir die Rapportgangers 
Korps op hulle fietse gelag het, het hulle gou die manne se dapperheid 
begin bewonder en erkenning aan die sukses van die heldedade gegee. 
Theron se manne is nie deur riviere, gure weer, onbegaanbare paaie, of 
vyandelike patrollies gestuit nie. Tydens die Slag van Talana, naby 
Dundee, het Theron se manne die meeste van die 246 Britse prisoniers 
gevange geneem. 

Paardeberg
Toe generaal P.A. Cronje by Paardeberg deur generaal Roberts se magte 
omsingel is, het generaal De Wet, Theron uitgekies om deur die 
vyandelike linie te breek en te poog om ’n uitbraak van Cronje se 
vasgekeerde manne teweeg te bring. Theron het die vyandelike 
patrollies ontduik en deur die Modderrivier, wat in vloed was, geswem. 
Generaal Cronje het egter prontuit geweier om die Britse loopgrawe 
aan te val terwyl De Wet ’n kavallerie-aanval van die ander kant af 
loods. In plaas daarvan het generaal Cronje en 3 919 van sy manne aan 
Lord Roberts oorgegee. Generaal De Wet het met leed verslag gedoen 
oor generaal Cronje se hardkoppigheid en sy versuim om te reageer, 
maar met groot waardering van Theron se moed en volharding gepraat.
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Verkenners Korps
Dit was hierna, in Maart 1900, dat generaal De Wet, Danie Theron 
aangestel het om sy eie verkennerskorps, Theron Verkenner Korps 
(TVK), saam te stel. Theron se verkenners het bestaan uit 80 ruiters 
wat hulle op spioenering en guerrilla-aanvalle agter vyandelike linies 
toegespits het.

Verwoestende Doeltreffendheid
Kommandant Danie Theron was taai en selfopofferend en hy het van 
sy manne verwag om aan die hoogste standaarde getrou te bly. Theron 
en sy TVK het brûe vernietig, voorraadkolonne in hinderlae voorgelê, 
vyandelike artillerie uitgeskakel, treine beroof en ontspoor, en 
verwoesting agter vyandelike linies gesaai. Teen 7 April 1900 het die 
Britse opperbevelhebber, Lord Roberts reeds Danie Theron as die 
“langste doring in die vlees van die Britse opmars” beskryf. Roberts het 
’n beloning van £1 000 vir die gevangeneming van Theron uitgeloof – 
lewendig of dood! 

Moedig en Barmhartig
Dit is noemenswaardig hoe besorg Theron oor gewonde Britse soldate 
was, hy het selfs sy laaste bietjie waterrantsoen met hulle gedeel. Sy 
manne het by hoë Christelike waardes gehou en hulle gevangenes goed 
behandel. Theron se manne het die Klipriviertronk stormgeloop en 69 
gevangenes bevry.

Gesneuwel 
Op 5 September 1900 het hy hom by Gatsrand in ’n afdeling van 
Marshall’s Horse vasgeloop onderwyl hy besig was om alleen op ’n 
koppie, 6 km noord van die huidige Fochville, te verken. Aangesien hy 
drie manskappe gedood en vier gewond het, het hy onder artillerie-
vuur van ses kanonne deurgeloop en gesneuwel. 

Op 15 September 1900 het die TVK-manskappe die oorskot van hulle 
dapper kommandant opgegrawe en langs dié van sy geliefde verloofde, 
Hannie Neethling, herbegrawe op haar pa se plaas, Eikenhof, aan die 
Kliprivier.

Vereerde Held
Op 28 Desember 1907 het generaal Louis Botha die Danie Theron-
monument naby Potchefstroom onthul. Op 9 September 1950, is ’n 
monument op die plek waar Danie Theron gesneuwel het (naby die 
N12, tussen Johannesburg en Potchefstroom) onthul. 

Die Kommando-krygskool is op 1 November 1967 in Kimberley gestig en in 
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1968 is dit na die Danie Theron-krygskool 
herdoop. Suid-Afrika se Skool vir Militêre 
Intelligensie is ook na Danie Theron 
vernoem. Die Danie Theron-monument 
wat buite die militêre basis in Kimberley 
was, is na Fort Schanskop, in die buitewyke 
van Pretoria, verplaas. (Charlize Theron, 
die bekende aktrise, is agter-klein-
niggie van Danie Theron.)

“Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense 
wat rondom teen my gereed staan nie.”

 Psalm 3:7

Hannie Neethling

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 
7725, Kaapstad
Suid-Afrika
www.ReformationSA.org
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Generaal Christiaan Rudolf De Wet
van die Oranje-Vrystaat

Generaal Christiaan Rudolf de Wet blink uit as een vir die suksesvolste 
en mees gerespekteerde Boere-generaals. Die Britte het generaal De 
Wet as hulle gedugste vyand beskou en het voorrang daaraan gegee om 
hom te verslaan.

Christaan Rudolf de Wet is op 7 Oktober 1854 op Leeuwkop in die 
Smithfield-distrik gebore. Sy vader, Jacobus de Wet, was met Aletta 
Strydom getroud.

Majuba
Christiaan de Wet was 26 jaar oud toe die Eerste Vryheidsoorlog uitgebreek 
het (1880-881). Hy het aan die gevegte by Laingsnek, Ingogo en Majuba 
deelgeneem. Ná die oorlog het hy na sy pa se plaas, Nieuwejaarsfontein, 
teruggekeer en is later tot die Oranje-Vrystaat se volksraad verkies.

Kommando
Met die aanvang van die Anglo-Boereoorlog het hy sy beroemde perd, 
Fleur, aangeskaf en by die Heilbron-kommando aangesluit. Hy is 
spoedig tot kommandant verkies en het kort daarna by die Slag van 
Nicholsonsnek op 30 Oktober 1899 sy vernuf bewys toe hy met slegs 
300 manne daarin geslaag het om die Britse troepe van hulle stellings 
te verdryf.

In Desember 1899 is De Wet deur 
president Steyn as veggeneraal 
onder generaal Cronje aangestel. 
Sowel generaal De la Rey as De 
Wet het tevergeefs probeer om 
Cronje te oorreed om tot die 
offensief oor te gaan. Lord 
Roberts se magte het Cronje 
egter by Paardeberg vasgekeer 
waar die Boere-generaal en al sy 
manskappe oorgegee het. 
President Steyn het toe vir 
generaal De Wet as bevelhebber 
van die Oranje-Vrystaatse 
weermag aangestel.
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Guerilla-oorlogvoering
Verskeie pogings om die Britse opmars na Bloemfontein te stuit, het 
misluk. Ná die val van Bloemfontein, het De Wet die kommando’s 
uiteen laat gaan en hulle opdrag gegee om tien dae later weer byeen te 
kom. Hy was oortuig daarvan dat diegene wat terugkeer, die 
toegewydste, en dus die doeltreffendste sou wees. Hy het geen tyd 
gehad vir halfhartiges nie.

De Wet het die kommando’s op 17 Maart 1900 by Kroonstad weer 
byeen laat kom. Hy het hulle aangemoedig om hulle waens agter te laat 
en ’n meer mobiele oorlogvoeringstaktiek op te neem, deur in algehele 
geheimhouding te werk en op die vyand toe te slaan waar hy dit die 
minste verwag. Hulle moes ortodokse gevegte vermy omdat die 
konvensionele oorlogvoering die Britte tot voordeel sou strek. Op 31 
Maart 1900 het De Wet die Britte ’n swaar slag by Sannaspos toegedien 
deur die treinbrug oor die Vaalrivier te beskadig, groot hoeveelhede 
voorraad te buit, en die vyand se toevoerlyn te ontwrig.

Prioriteitsteiken
Die Britte het 15 000 man gemobiliseer om De Wet vas te trek, maar hy 
het hulle bly ontwyk. Generaal Roberts het besluit dat De Wet die 
hoogste prioriteitsteiken was en het 50 000 Britse troepe gemobiliseer 
om die Vrystaatste generaal te omsingel en gevange te neem in wat 
bekend geword het as ‘die eerste De Wet-dryfjag’. Die immer 

AFSKEID - 1899 Mobilisering gedenkteken.
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ontwykende Boere-generaal het na die Transvaal weggeglip en sy 
agtervolgers afgeskud toe hy oor die Magaliesberg is.

Teen Alle Verwagtinge In
Teen die einde van 1900 is talle burgers wat die stryd laat vaar het, 
geïnspireer om hulle weer by die kommando’s aan te sluit. Om die druk 
op die Oranje-Vrystaat te verlig, het De Wet die Kaapkolonie binnegeval. 
Die Britte het 14 000 troepe in 17 kolonne gemobiliseer om hom te 
omsingel en te verslaan. De Wet het egter by Thaba Nchu deur die 
Britse linies gebreek.

Onoorwinlik
Generaal Kitchener het ’n imponerende netwerk blokhuise gebou wat 
met doringdraad aan mekaar verbind is. Groot stoomroller-operasies 
is gemobiliseer met duisende Britse troepe wat die veld deurkruis het 
om De Wet en sy kommando’s vas te pen en te vang. Nietemin het De 
Wet op 25 Desember 1901 daarin geslaag om die agtervolgende Britte 
by die Slag van Groenkop ’n swaar slag toe te dien en hulle dryfjag weer 
eens te ontduik.

Vereeniging
Al was hy onoorwonne op die slagveld, was De Wet genoodsaak om na 
die onderhandelingstafel te kom ter wille van die vreeslike verknorsing 
van die vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe gely het. Nadat 
die beste terme moontlik tydens die vredes-onderhandelinge met 
generaal Kitchener by die Verdrag van Vereeniging verkry is, het De 
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Wet die vredesooreenkoms onderteken in sy hoedanigheid as 
waarnemende president van die Oranje-Vrystaat omdat president 
Steyn teen daardie tyd te siek was.

Heropbou
In Julie 1902 het De Wet, De la Rey en Louis Botha na Europa vertrek 
waar hulle fondse vir die heropbou van die Transvaal en die Oranje-
Vrystaat sou insamel. De Wet het sy oorlogmemoirs, ‘De Strijd tusschen 
Boer en Brit’, aanboord die Saxon geskryf. Dit is met die hulp van sy 
kapelaan, eerw. J.D. Kestell, voor die einde van 1902 gepubliseer.

Unie
Terug in Suid-Afrika was De Wet ’n stigterslid van die Orangia Unie. 
Toe die Oranjerivier-kolonie in 1906 selfregering toegestaan is, is hy as 
’n parlementslid verkies en as die minister van landbou aangestel. Hy 
was toe ’n afgevaardigde na die Unie-konvensie, wat daarin geslaag het 
om al die provinsies van Suid-Afrika weer onder Boere beheer te bring, 
met generaal Louis Botha as die eerste eersteminister.

Teenkanting
Toe die Eerste Wêreldoorlog in 1914 uitbreek, was generaals De Wet en 
De la Rey nie ten gunste daarvan dat die nuwe nasie, Suid-Afrika, 
Duits-Suidwes-Afrika aanval nie. Toe krygswet afgekondig is en manne 
landswyd opgeroep word, het De Wet dit teengestaan omdat hy geglo 
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het dit is oneervol om vir die voormalige vyande van die Boere te veg 
teen hulle getroue Duitse vriende wat hulle tydens die Anglo-
Boereoorlog bygestaan het.

Brittanje se Oorlog
Die kommandant-generaal van die 
Unie se weermag, generaal Christiaan 
Frederick Beyers, het op 15 September 
1914 uit protes uit sy pos bedank: “Dit 
is hartseer dat hierdie oorlog teen die 
Duitsers gevoer word. Ons het vergewe, 
maar het nie al die barbaarshede vergeet 
wat tydens die Suid- Afrikaanse Oorlog 
deur die Britte in ons eie land gepleeg is 
nie.” Generaal Maritz het ook Suid-
Afrika se betrokkenheid teengestaan in 
wat as Brittanje se oorlog beskou is. 
Hulle het gevoel dat Suid-Afrika 

neutraal moes bly. Om die regering se vaste voorneme om Suid-Afrika 
in die oorlog te betrek met geweld teen te staan, het 12 000 rebelle in 
die Magaliesberg byeengekom.

Rebellie
Gedurende die Slag van Doornberg is De Wet se seun, Danie, en 
talle ander rebelle gedood. De Wet is op 30 November 1914 op die 
plaas, Waterbury, gevange geneem en in die Johannesburgse fort 
gevange gehou. Hy is skuldig bevind aan hoogverraad en tot ses 
jaar tronkstraf gevonnis. Die regering het hom egter in reaksie op 
talle vertoë kwytgeskeld en hy is toegelaat om na sy plaas, Allanvale, 
terug te keer op voorwaarde dat hy nie meer aan politiek sal 
deelneem nie.

Onderdrukking
Die polisie het generaal De la Rey by ’n padblokkade doodgeskiet (per 
ongeluk volgens hulle). Baie van die rebelle is swaar beboet en vonnisse 
van ses tot sewe jaar gevangeskap opgelê. Twee jaar later is almal egter 
vrygelaat in ’n algemene amnestie op las van eersteminister Louis 
Botha.

Generaal De Wet is op 23 Februarie 1922 oorlede en is aan die voet van 
die Vrouemonument by die Anglo-Boereoorlogmuseum in 
Bloemfontein begrawe.
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Vereerde Held
Almal wat met generaal De 
Wet te doen gekry het, het 
hom as ’n Christen met die 
hoogste standaarde van 
integriteit gerespekteer. 
Selfs sy vyande het hom 
geëer. Sy prestasies op die 
slagveld, teen alle 
verwagtinge in, staan 
steeds bekend as van die 
uitsonderlikste militêre 
suksesse in die geskiedenis. “Die hardnekkigheid waarmee die 
Republieke hulle onafhanklikheid verdedig het, was danksy die liefde 
vir vryheid, selfopoffering en geloof in God…uithouvermoë en moed 
van die burgers op kommando en die onverskrokkenheid en uitstekende 
generaalskap van hulle offisiere,” – Piet De Wet, uit ‘To the Bitter End’.

Generaal De Wet was die eerste Boeregeneraal wat die taktiek van 
blitsoorlogvoering ten volle ingesien het. Hy het gesnap dat dit 
noodsaaklik is om groter strydkragte te vermy en om vinnig toe te 
slaan die oomblik dat die opponent sy waaksaamheid laat verslap. De 
Wet se waaghalsige strooptogte het sy naam in Suid-Afrika en 
wêreldwyd ’n legende gemaak, en die gees van weerstand in die 
Republieke aangevuur.

Generaal Christiaan De Wet troon uit as een van die grootste helde van 
Suid-Afrika. Hy was in sy leeftyd bekend as ‘ die vegtende generaal’. In 
sy leeftyd is hy erken as die grootste guerrilla-vegter in die wêreld.

"Geloofd sy die Here, my rots, wat my hande leer om te veg; my 
vingers om oorlog te voer - my goedertierenheid en my bergvesting, 
my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my 

volk aan my onderwerp." Psalm 144:1-2

Generaal De Wet monument, Bloemfontein

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad 
Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Generaal Koos De la Rey
Leeu van die Wes-Transvaal

Generaal Jacobus Hercules (Koos) de la Rey 
word oor die algemeen as een van die 
braafste en doeltreffendste veggeneraals van 
die Anglo-Boereoorlog beskou.

Gesin
Hy is van Hollandse en Hugenote afkoms, 
en is op 22 Oktober op Winburg gebore. Sy 
gesin het verhuis om ’n plaas in die 
Wolmaransstad-distrik te gaan vestig. 
Gedurende die diamantstormloop het Koos 
de la Rey as ’n transportryer gewerk en diens 
aan die Kimberley-delwerye gelewer. In 
1876 is hy met Jakoba Elizabeth Greeff getroud. Sy skoonpa, Hendrik 
Adriaan Greeff, was die stigter van Lichtenburg. Die De la Reys het die 
plaas Elandsfontein gekoop en 12 van hulle eie kinders grootgemaak, 
asook ses ander kinders wat hulle ouers verloor het.

Geloof
Koos de la Rey is as diep godsdienstig beskryf en sy Sakbybeltjie was te 
alle tye by hom en dikwels in sy hande. Hy word beskryf as: imponerend, 
met ’n lang netjies geknipte bruin baard en ’n hoë voorkop met intense 
oë. Hy was 19 toe hy aan sy eerste veldslag deelgeneem het.

Kommando
De la Rey het aan die Basoetoe-oorlog van 1865 en die Sekoekoeni-
oorlog van 1876 deelgeneem. Gedurende die Eerste Vryheidsoorlog 
(1880-1881) het De la Rey Piet Cronje se beleg van die Britse fort by 
Potchefstroom oorgeneem. In 1885 is hy as kommandant van die 
Lichtenburg Kommando verkies.

Volksraad
In 1893 is hy tot lid van die volksraad verkies waar hy ’n ondersteuner 
van generaal Piet Joubert se progressiewe faksie was wat Paul Kruger se 
beleid teengestaan het. De la Rey het konsekwent die tegemoetkoming 
van die uitlanders, sowel as vrede met Brittanje voorgestaan. Gedurende 
’n volksraadsitting het president Paul Kruger De la Rey van lafhartigheid 
beskuldig. De la Rey het teruggekap dat wanneer die tyd vir oorlog 
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aanbreek, hy op die 
veldslag sou bly en 
aanhou veg lank 
nadat die president 
opgegee en na 
veiligheid gevlug 
het.

Oorlog
Toevallig was dit De 
la Rey wat die eerste 
skote van die Anglo-
Boereoorlog gevuur 
het en was hy ook 
die laaste om die slagveld te verlaat. Op 12 Oktober 1899 het generaal 
De la Rey ’n aanval geloods wat daartoe gelei het dat die eerste skote 
van die oorlog by die Slag van Kraaipan afgevuur is. De la Rey se 
manskappe het daarin geslaag om ’n Britse pantsertrein, wat onderweg 
van Kimberley na Mafikeng was, te ontspoor. Ná ’n geveg van vyf uur 
lank het die Britte oorgegee. Daar is 26 Britse soldate gevange geneem 
en drie veldkanonne, ’n aantal gewere en hoeveelhede ammunisie is 
gebuit.

Strategie
Van meet af aan het generaal De la Rey met generaal Cronje verskil oor 
sy strategie om Mafikeng en Kimberley te beleër. De la Rey het geglo 
dat dit te veel manskappe in beslag sou neem. Hierdie tydrowende en 
uiteindelik onproduktiewe pogings sou puur verniet wees omdat die 
Britte op eindelose hulpbronne kon staatmaak om die beleg op te breek 
en hulle manskappe te bewapen.

Modderrivier
De la Rey moes egter swig en is beveel om te verhoed dat die Britse 
versterkingstroepe Kimberley bereik. By die Slag van Graspan op 25 
Oktober 1899 het De la Rey gepoog om generaal Methuen se eerste 
divisie te vertraag. Op 28 November 1899 het De la Rey by die Slag van 
Modderrivier daarop aangedring dat sy manskappe al langs die oewer 
van die Modderrivier loopgrawe moet grawe. Dit was die eerste keer 
dat loopgrawe in hierdie oorlog gebruik is. Die Boere het daarin geslaag 
om die vyand tot sononder terug te hou voordat hulleteruggetrek het. 
De la Rey is gewond en sy seun, Adriaan, is tydens die veldslag gedood.
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Magersfontein
By die slag van Magersfontein 
op 11 Desember het De la 
Rey sy manskappe hulle op ’n 
vlakte aan die voet van die 
Magersfonteinkoppies laat 
ingrawe. Die Britse 
bombardering van die 
hoërliggende gebied, waar 
hulle verwag het om die 
Boere aan te tref, was dus 
tevergeefs. Die Skotse 
regiment wat in die nag 
aangeval het, is deur die 
akkurate vuur van die 
verskanste Boere afgemaai. 
Britse generaal, Wauchope, is 
in die slag gedood.

Ramp
Terwyl De la Rey besig was om weerstand teen generaal French se 
opmars in die Colesberg-gebied te organiseer, is generaal Cronje 
vasgekeer en het hy en al sy manskappe by Paardeberg oorgegee. 
Bloemfontein het op 13 Maart 1900 geval. Pretoria het op 5 Junie geval. 
President Kruger het via Portugees-Oos-Afrika na Europa gevlug. 
Slegs ’n kern van bittereinders het oorgebly om die Britse besetting van 
die Oranje-Vrystaat en die Transvaal teen te staan.

Teenstand
Ná Cronje se oorgawe by Paardeberg op 27 Februarie 1900, het De la 
Rey gepoog om die Britte te stuit met die Slag van Driefontein op 10 
Maart 1900 en dié van Doornkop op 28 Mei 1900. Op 11 Julie 1900 het 
hy kolonel Robert by Silkaatsnek verslaan.

Nuwe voorrade
Op 3 Desember 1900 het hy 126 waens, gelaai met kleding, stewels en 
kosvoorrade, by Buffelspoort gebuit. De la Rey se stormaanvaltaktiek 
het tot groot verliese vir die Britte gelei.

Blits Oorlogvoering
Gedurende hierdie guerilla-oorlogsfase, het generaal De la Rey 
beroemd geword as ‘Die Leeu van die Wes-Transvaal’. In plaas daarvan 
om van hulle perde af te klim om te veg, het hy sy manne geleer om in 

Aanval op ‘n Britse blokhuis.
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volle galop uit die saal te skiet. Twee jaar lank het hy ’n hoogs suksesvolle 
veldtog gelei met oorwinnings by Moedwil, Nooitgedacht, Driefontein, 
Donkerhoek, Ysterspruit en Tweebosch. By Ysterspruit het hy genoeg 
ammunisie en voorrade gebuit om die Boeremagte hernieude slaan-
krag te gee. By Tweebosch het hy generaal Methuen gevange geneem.

Helde-eer
Generaal De la Rey was beroemd vir sy eer-volle optrede en Christelike 
benadering tot teenoor sy vyande. Hy sou gereeld honderde gevange 
vyande vrylaat omdat hy nie die middele gehad het om na hulle om te 
sien nie. Omdat generaal Methuen beseer is nadat sy perd op sy been 
geval het, het De la Rey hom vrygelaat sodat hy na sy eie linies kon 
terugkeer om mediese sorg te ontvang. Selfs ná hulle ’n neerlaag gelei 
het, soos by die slag van Rooiwal in April 1902, het De la Rey se 
kommando’s tot die bittereinde toe tot 3 000 man op die slagveld gehad. 
Generaal De la Rey het die laaste berede stormloop van die oorlog gelei.

Jakoba
Gedurende die oorlog het De la Rey se vrou, Jakoba, deurgaans 
gevangeneming en opsluiting in die Britse konsentrasiekampe ontduik 
deur rond te trek en 19 maande lank in die veld te oorleef. Haar boek, 
‘Myne Omzwervingen en Beproevingen Gedurende den Oorlog’ is in 
1903 gepubliseer.

De la Rey voorsien sy beseerde vyand, generaal Methues, met ‘n perd en ‘n perdekar, 
en het hom losgelaat om mediese hulp vir sy eie mense te bekom.
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Vereeniging
Lord Kitchener het versoek om 
generaal De la Rey by Klerksdorp vir 
onderhandelinge te ontmoet. Die groot 
openbare druk wat deur Emily 
Hobhouse in Brittanje teweeg gebring 
is, het die oorlog baie ongewild gemaak 
en daar was politieke druk op Kitchener 
om die oorlog ten alle koste te beëindig. 
President Steyn, generaal Christiaan 
de Wet, generaal De la Rey en generaal 
Botha het uiteindelik ingestem om die 
verdrag van Vereeniging op 31 Mei 
1902 te onderteken. In ruil vir die 
erkenning die soewereiniteit van 
koning Edward VII, is die Boere 
selfregering beloof (in 1906 aan die 
Transvaal toegestaan en in 1907 aan die Oranje-Vrystaat) asook die 
totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910. Daarbenewens 
het die Britte beloof om £3 miljoen skadevergoeding te betaal om die 
Boere te help om hulle huise en plase te herbou.

Unie
In 1907 is De la Rey tot die Transvaalse parlement verkies en was ’n 
afgevaardigde by die Nasionale Konvensie wat in 1910 tot die Unie van 
Suid-Afrika gelei het. Hy het ’n senator geword en het die eerste 

eersteminister, Louis Botha, in sy pogings 
ondersteun om Boer en Brit te versoen. 
Toe die Suid-Afrikaanse Kommuniste 
Party mynwerkers in 1914 tot onluste 
aangehits het, het De la Rey die 
regeringsmagte aangevoer wat die sta-
kings in hulle spore gestop het.

Rebellie
Met die uitbreek van die Eerste Wêreld 
Oorlog het senator De la Rey Suid-Afrika 
se deelname aan die oorlog ten sterkste 
teengestaan. Omdat baie Suid-Afrikaners 
van Duitse afkoms was en omdat Duitsland 
simpatiek teenoor die Boere se stryd om 
vryheid gedurende die Anglo-Boereoorlog 

Generaals De Wet, De la Rey
en Botha.

Gedenkteken vir die Boere wat 
tydens die Anglo-Boereoorlog 
omgekom het, Bloemfontein.
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gestaan het, het hy dit as moreel 
onverskoonbaar beskou om Duits Suid-
Wes-Afrika aan te val. In die parlement 
het De la Rey neutraliteit voorgestaan, en 
gesê dat hy volkome teen die oorlog 
gekant is, behalwe as Suid-Afrika 
regstreeks aangeval sou word. Op 15 
September 1914, het sy vriend en die 
kommandant-generaal van die weermag, 
generaal C.F. Beyers, sy amp in protes 
neergelê en sy motor gestuur om De la 
Rey te gaan haal om met hom te 
beraadslaag.

Sluipmoord
Die twee generaals was op pad na 
Potchefstroom se militêre basis waar 
generaal Kemp ook bedank het, toe generaal De la Rey by ’n 
polisiepadblokkade doodgeskiet is. Hoewel die amptelike verklaring 
beweer het dat hy verkeerdelik vir ’n bankrower aangesien is, was talle 
daarvan oortuig dat hy doelbewus vermoor is weens sy teenkanting 
van Suid-Afrika se betrokkenheid in Brittanje se oorlog.

Vereerde Held
Op die plein voor die Lichtenburg-stadsaal is daar is ’n monument van 
generaal De la Rey op sy perd. Groot belangstelling in De la Rey se 
manhaftigheid is onlangs weer aangevuur deur Bok van Blerk se De la 
Rey-liedjie. Generaal Koos de la Rey sal altyd hoog geag word as een 
van die dapperste van die dapperstes, die Leeu van die Wes-Transvaal.

"Wees getrou tot die dood..." 
 Openbaring 2:10

The Reformation Society
Posbus 74, Nuweland 7725
Kaapstad
Suid-Afrika
www.ReformationSA.org
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 Hoofstuk 16

Emily Hobhouse
en die Konsentrasiekampe

As Britse burger is daar ook ’n Suid-Afrikaanse ereburgerskap aan 
Emily Hobhouse toegeken vir haar moedige en opofferende dade wat 
die onmenslikheid van die konsentrasiekampe gedurende die Anglo-
Boereoorlog (1899-1902) blootgelê het.

Gesin
Emily is op 9 April 1860 gebore en het op St. Ives in Oos-Cornwall 
grootgeword. Haar vader was 51 jaar lank ’n leraar in die Kerk van 
Engeland. Haar moeder was die dogter van sir William Trelawney, ’n 
parlementslid vir Oos-Cornwall. Ná haar moeder se dood het Emily na 
haar vader omgesien tot en met sy dood in 1895.

Geloof in Aksie
Ná sy dood het sy na die Verenigde State vertrek om welsynswerk 
onder die myners in Minnesota te gaan doen. Haar verlowing aan John 
Carr Jackson is in 1898 verbreek en sy het na Engeland teruggekeer.

Emily was betrokke by maatskaplike werk en was ’n lid van die ‘Women’s 
Industrial Committee’. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog in 
Oktober 1899 het sy by die ‘South African Conciliation Committee’ 
aangesluit. As sekretaresse het sy protesvergaderings teen die oorlog 
georganiseer.

Vroue in Nood
Gedurende die somer in 1900 het sy vir 
die eerste keer bewus geword van die 
honderde Boerevroue wat verarm het 
en van hulle huise weggedryf is. Emily 
Hobhouse het die ‘South African 
Women’s and Children’s Distress Fund’ 
gestig en na Suid-Afrika gereis om aan 
die Boerevroue en -kinders wat weens 
die oorlog gely het, noodbystand te 
verleen.

Sending na Suid-Afrika
Sy het 27 Desember 1900 in Kaapstad 
gearriveer en begin verneem van 
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konsentrasiekampe in onder meer Port Elizabeth, Johannesburg, 
Bloemfontein, Potchefstroom, Norvalspont, Kroonstad en Irene.

Omdat krygswet oor groot gedeeltes van die Kaapkolonie afgekondig 
is, het sy nie alleenlik die toestemming van lord Milner benodig nie, 
maar ook dié van generaal Kitchener om hierdie kampe te besoek. 
Danksy haar volharding en deursettingsvermoë het sy uiteindelik 
toestemming verkry om voort te gaan, maar slegs tot by Bloemfontein.

Konsentrasiekampe
Emily beskryf haar aankoms by die konsentrasiekamp buite 
Bloemfontein op 24 Januarie 1901: ‘‘Twee duisend mense is met 
onvoldoende huisvesting teen die helling van ’n koppie neergeplak, met 
massiewe oorbewoning van tien tot twaalf mense in ’n tent, geen seep nie, 
onvoldoende water, geen beddens nie, geen matrasse nie, ’n te kort aan 
vuurmaakgoed, uiters skamele rantsoene. Die wesenlike hoeveelheid wat 
uitgedeel is, het ver te kort geskiet aan die voorgeskrewe hoeveelheid.

Dit het doodeenvoudig hongersnood beteken. Allerlei siektes het in die in 
die kamp gebroei, insluitend masels, brongitis, longontsteking, disenterie 
en buiktifus. Bykans elke tent het een of meer siek mense gehuisves.’’ Toe 
Emily seep vir die gevangenes aanvra, is sy deur die owerhede 
meegedeel dat seep “’n luukse” is!

Die Britse geskroeide aarde beleid het 30,000 Boereplase vernietig.
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Liefde in Aksie
Terwyl sy ondersoek ingestel en onderhoude 
gevoer het, het Emily geween. Sy het verder 
as Bloemfontein gegaan om by ander 
konsentrasiekampe ook ondersoek in te stel.

Toe sy deur die administrateur van die 
Oranjerivierkolonie ingelig is dat sy “te veel 
persoonlike simpatie betoon”, het Emily 
geantwoord: “Dit was presies waarom ek 
gekom het – om persoonlike simpatie te toon 
en om bystand in gevalle van persoonlike 
beproewinge te verleen.”

Skokkende Onthulling
Emily Hobhouse se ‘Report of a Visit to the Camps of Women and 
Children in the Cape and Orange River Colonies’ het vernietigende 
kritiek gelewer.

Kinders het teen ’n koers van 50 per dag in die oorbevolkte en 
onhigiëniese kampe gesterf. “Ek noem hierdie kampstelsel ’n grootskaalse 
wreedheid…om met hierdie kampe voort te gaan, is kindermoord. Die 
vroue is wonderlik. Hulle huil baie min en kla nooit nie. Die omvang van 
hulle lyding, hulle vernedering, verlies en angs blyk hulle verby hulle 
trane te dra…die verpleegster ondervoed en oorwerk…hanteer ongeveer 
30 tifusgevalle asook ander pasiënte.

’n Ses-maande oue baba is besig om sy lewe op sy ma se knie uit te snak…
’n 21-jarige meisie sterwend op ’n draagbaar…die moeder wat waghou 
by ’n kind van ses, ook sterwend…hierdie paartjie het reeds drie kinders 
in die hospitaal verloor…soos verwelkte blomme weggegooi…’n pragtige 

Die liggaam van Japie van den Berg buite die tent waar hy oorlede is, 
Bloemfontein Konsentrasiekamp.
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kind vermaer tot vel en been…’n baba so swak dat dit nooit sal kan herstel 
nie…die kindjie was slegs drie maande, maar so ’n liewe kleinding…die 
kindjie het vanoggend nog geleef; toe ek vanmiddag inloer, het hulle my 
ingenooi om die kleinding uitgelê te sien…”

Vermoorde Onskuldiges
‘‘Vir my het dit soos die moord van ’n onskuldige voorgekom. ’n Uur of 
twee daarna, is nog ’n kind dood. By Springfontein moes ’n jong dame in 
’n sak begrawe word…dit is ’n eienaardige stand van sake; leeg en verrot 
tot in die kern daarvan, die groot ontwortelde gemeenskappe wat regoor 
die staat geskep is.

Mense wat deur julle as vlugtelinge bestempel en glo beskerm word, maar 
hulleself as oorlogsgevangenes beskou wat teen hulle wil gevange gehou 
word en julle beskerming verag.

Diegene wat die ergste gely en wat die meeste 
verloor het, hetsy deur hulle kinders aan die 
dood af te staan, of die verlies van hulle besittings 
deur vuur en die swaard, soos daardie vroue in 
die kampe, het die opvallendste geduld. Hulle 
spreek nooit die wens uit dat die mans diegene 
moet wees wat oorgee nie. Dit moet nou 
uitbaklei word, tot die bitter einde toe.”

Die Koste van Oorlog
‘‘Dit is ’n baie duur saak waarmee Engeland 
begin het en selfs teen so ’n koste, kan slegs die 
allernodigste, sonder enige geriewe, voorsien 
word. Die kampmense van Mafikeng was baie 
verras om te hoor dat Engelse vroue oor hulle 
lyding besorg is. Dit het hulle goed gedoen om te 
hoor dat daar ware simpatie vir hulle is, en 

Gysbert Johannes Vermeulen van Dewetsdorp het op die ouderdom van twaalf 
in die Bloemfontein Konsentrasekamp gesterf.

Verhongering.
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daarom is ek bly dat ek my pad hierheen oopgeveg het, al is dit net om 
daardie rede.’’

Verskroeide Aarde
Emily Hobhouse het onverpoosd ’n veldtog teen die wrede 
konsentrasiekampstelsel gevoer: die oorlog teen die Boerevroue en 
-kinders, die Verskroeide Aarde-beleid, die afbrand van plaashuise, 
vergiftiging van boorgate, slagting van troppe van beeste en skape, 
verwoesting van kosvoorrade en die gevangeneming van burgerlikes 
in konsentrasiekampe.

Een van die eerste suksesse van Emily Hobhouse se veldtog was dat 
daar seep saam met die karige rantsoene uitgedeel is en dat toestande 
in die kampe begin verbeter het.

Barbaarse Metodes
Heftige afkeur in Engeland het 
die regering einde ten laaste 
aangespoor om toestande in die 
kampe te verbeter.

Eerw. Charles Aked, ’n Baptiste 
leraar in Liverpool, het op 
Sondag 22 Desember 1901 
verklaar: “Groot Brittanje kan 

Bloemfontein Konsentrasiekamp - Lizzie van Zyl hou die porseleinpoppie vas wat 
Emily Hobhouse aan haar geskenk gegee het.
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die stryd nie wen sonder om die laaste laagste lafhartigste daad van die 
walglikste skurk op aarde aan te wend nie – om deur die eer van sy vrou 
en sy kinders se lewe op ’n brawe man se hart toe te slaan! Hierdie 
lafhartige oorlog word deur barbaarse metodes gevoer…die 
konsentrasiekampe is moordkampe.”

Teen alle Verwagtinge In
Emily Hobhouse het geskryf dat sy nie die ‘growwe manlike stommiteit, 
hulpeloosheid en knoeiery’ kon vergewe nie. “Ek vryf soveel sout as 
moontlik in die seerplekke in hulle gedagtes…’’ het sy geskryf.

Emily Hobhouse het met haar terugkeer na Brittanje snydende kritiek 
van die media en vyandiggesindheid van die Britse regering ontvang. 
Die opposisieleier, sir Henry Campbell-Ballerman, het egter die 
barbaarse metodes veroordeel en die regering gedwing om die Fawcett-
kommissie aan te stel om ondersoek na haar aansprake in te stel.

Toegang Geweier
Alhoewel Emily Hobhouse nie toegelaat is om deel van die kommissie 
te wees nie en met haar terugkeer na Kaapstad in Oktober 1901 nie 
toegelaat is om aan wal te gaan nie en gedeporteer is, het haar verslae 
steeds die rondtes gedoen.

Sy het na Frankryk verhuis om die boek, ‘The Brunt of the War and 
Where it Fell’ te skryf. Die boek het selfs meer woede en aksie tot gevolg 
gehad. Die Fawcett-kommissie het Emily Hobhouse se bevindinge 
bevestig.

Op die nag van 2 Februarie 1902, het ‘n Britse leërafdeling 
die kerk in Lindley afgebrand.
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Red Lewens
Ten spyte van hewige teenkanting van die Britse koerante wat die 
regering se oorlog ondersteun het, het Emily voortgegaan om openbare 
vergaderings toe te spreek oor die lot van vroue en kinders in Suid-
Afrika. Dit is nie te betwyfel dat die ondernemings en energieke 
handeling van Emily Hobhouse die oorlog verkort het en talle lewens 
gered het nie. Sy het ook hoop aan moeders gegee wat alle hoop verloor 
het.

Brawe Veldtog
Emily Hobhouse se brawe veldtog om ’n spreekbuis te wees vir die 
Boerevroue en -kinders wat brutaal behandel is, het ’n belangrike rol 
gespeel in die ondermyning van die Britse volksondersteuning van die 
oorlog.

Dit het ook die regering gedwing om enorme toegewings aan die 
Boeremagte te maak, wat daartoe gelei het dat die Boere deur die Unie 
van Suid-Afrika in 1910 beheer oor hulle land teruggekry het. Die 
eersteministers van die Unie van Suid-Afrika was almal Boeregeneraals: 
generaal Louis Botha, generaal Jan Smuts en generaal James Barry 
Hertzog.

Heropbou
Emily Hobhouse het in 1903 na Suid-Afrika teruggekeer om Boere-
tuisnywerhede wat jongvroue leer spin en weef, op die been te bring. 
Danksy haar is 27 skole in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat gestig. 
Sy het in 1913 weer na Suid-Afrika gereis vir die inhuldiging van die 

Ses keer meer Boere vroue en kinders het gesterf in die Britse konsentrasiekampe as 
wat daar Boere mans gesterf het in die Anglo-Boereoorlog.
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Nasionale Vrouemonument in Bloemfontein, maar moes weens swak 
gesondheid by Beaufort Wes stop.

Diens Aan die Wat Ly
Emily Hobhouse was ook ’n vurige teenstaander van die Eerste Wêreld 
Oorlog en het ywerig daarteen geprotesteer. Danksy haar is duisende 
vroue en kinders in Duitsland en Oostenryk wat weens Britse 
vlootblokkades aan hongersnood gely 
het, gevoed deur die ondersteuning wat 
sy aan hulle kon deurstuur.

Gedenkstene
Emily Hobhouse se oorskot is in ’n nis 
by die Nasionale Vrouemonument in 
Bloemfontein begrawe. Die mees 
suidelike dorp in die Oos-Vrystaat is 
Hobhouse. Een van die Suid-Afrikaanse 
duikbote was die SAS Emily Hobhouse.

'"Want God het ons nie 'n gees van 
vreesagtigheid gegee nie, maar van 
krag en liefde eZn selfberheersing."

 2 Timótheüs 1:7
www.ReformationSA.org

Vrouemonument, Bloemfontein.
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Hoofstuk 17

Generaal James Barry Hertzog
SA se mees Suksesvolle Eerste Minister

Regter James Barry Hertzog was ’n 
uitstaande akademikus, wat beroemd 
geword het vir sy waagmoed en 
vindingryke leiding van die Boeremagte 
gedurende die Anglo-Boereoorlog. In 
1924 is hy tot eerste minister van die 
Unie van Suid-Afrika verkies – ’n amp 
wat hy vir ’n rekord tydperk van 15 jaar 
beklee het.

James Barry
James Barry is op 3 April 1866, op 
Groenberg, naby Wellington in die Kaap 
gebore, die 7de kind van ’n gesin van 13 
kinders. Hy is genoem na sy peetpa, 
James Barry, wat met ’n keisersnee in die wêreld gebring is deur die 
beroemde Engelse dokter, dr. James Barry (die pionier van die eerste 
suksesvolle keisersnee waar beide moeder en kind oorleef het) – na wie 
die peetpa op sy beurt genoem is. Dit het later aan die lig gekom dat die 
dr. James Barry inderwaarheid ’n vrou was, wat haar as ’n man 
voorgedoen het, omdat vrouens destyds nie toegelaat is om dokters te 
word nie.

Christelike Opvoeding
Hy het in ’n Godvresende huis grootgeword waar die kinders geleer is 
dat Christelike beginsels op elke lewensterrein van toepassing is. Die 
familie se finansiële omstandighede het hulle gedwing om van Kaapstad 
na Kimberley te verhuis, toe hy nog maar net ses jaar oud was.

Daar is hy aan straatgevegte van die ongemanierde, besope 
prospekteerders en mynwerkers in ’n stedelike omgewing blootgestel. 
Op twaalfjarige ouderdom het sy familie na Jagersfontein verhuis, waar 
sy pa ’n suksesvolle slaghuis en bakkery bedryf het.

Liefde vir Geskiedenis
Vir Barry Hertzog, soos hy genoem is, was lees ’n louter genot, en veral 
geskiedenis het hom geboei. Die Skotse oorloë teen die Engelse het 
hom geïnspireer en sy Afrikaanse patriotisme net verder versterk. 
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Barry Hertzog is toenemend ontnugter 
deur die wyse waarop die Britse regering 
Afrikaners behandel het, en hy het 
gepoog om hierdie onreg te beveg deur 
hom in die regte te bekwaam.

Regter Hertzog
Soos drie van sy broers, het Barry 
Hertzog aan die Universiteit van 
Stellenbosch gestudeer. In 1889 het hy ’n 
BA-graad in die regte behaal, waarna hy 
in 1892 in Holland ’n doktorsgraad in 
die regte verwerf het. Hy het as advokaat 
in Pretoria gepraktiseer, waar hy soveel 
sukses behaal het dat hy binne drie jaar 
ná sy terugkeer uit Europa, as regter 

Hertzog in die Oranje-Vrystaatse hoë hof in Bloemfontein aangestel is. 
Op 29 was hy die jongste regter in die land.

Anglo-Boereoorlog
Vier jaar later het hy met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog, 
president Steyn versoek om hom van sy regterlike verantwoordelikhede 
te onthef sodat hy vir sy vaderland kon veg. Hertzog is versoek om eers 
die Boerekommando’s in internasionale wetgewing en die reëls van 
oorlogvoering te skool.

Sondag Skietstakings
Aan die begin van die Anglo-Boereoorlog is die wit vlag dikwels gehys, 
en het Boer en Brit gereeld ooreengekom om op Sondae skietstakings 
te hou. Hulle het selfs tydens sulke skietstakings saam konsert gehou, 
maaltye geniet, gedans en kerk bygewoon – soos tydens die beleg van 
Mafeking.

Onafhanklike Gees
Dit het Hertzog opgeval dat die Afrikaanse boere, wat daaraan gewoond 
was om op hulle eie te werk, dikwels nie goed met mekaar saamgewerk 
het nie, en dit was selfs erger wanneer hulle by groot kommando’s moes 
inskakel. Baie van hulle was onwillig om sáám te werk, of om bevele te 
gehoorsaam.

Nadat hy die taktiek van Fredrick die Grote, en die Skotse vryheidsvegters 
bestudeer het, het Hertzog die Oranje-Vrystaat se leierskap oortuig om 
die Boeremag in mobiele kommando’s te verdeel, en om weg te doen 
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met die kies van offisiere, 
omdat dit wou voorkom asof 
dít diegene wat gewild en 
inskiklik was, tot leierskap 
bevorder het, maar dat hulle 
nie die nodige dissipline kon 
afdwing nie.

Dapper en Beslissend
Hertzog is as sekretaris van 
die oorlogsraad en aanklaer 
van die westelike afdeling 
aangestel. In November 
1899 was Hertzog deel van 
die mag wat Barkley-Wes 
ingeneem het, waar hy 
Griekwaland-Wes as 
Republikeinse grondbesit 
geproklameer het.

Hertzog het toevoerlinies georganiseer en ’n belangrike rol in die Slag 
van Modderrivier gespeel. Sy moedige en beslissende optrede op die 
slagveld het sy manne diep beïndruk. Soos een opgemerk het: “As sy oë 
flits, is dit tyd om jou uit die voete te maak, want hy word nie geïntimideer 
nie – nie deur magsvertoon, vloekery, nóg deur krag, of deur ’n strydlustige 
houding nie.

Die grootste burger, wat ’n hele voet langer as hy mag wees, bewe as die 
regter kwaad is. Baie Vrystaters wat hulle plig versuim het, het die 
intensiteit van hierdie skraal man beleef. Almal is dit egter eens dat hy ’n 
voortreflike mens is.”

Vereis Dissipline
Hertzog het daarin geslaag om ’n hoë vlak van dissipline by sy 
manskappe in te burger, en dit het hulle gevegsvaardigheid aansienlik 
verhoog.

Hy het halfhartiges huis toe gestuur, eerder as om huiwerig op 
kommando te wees. “Hy het geen laksheid geduld nie, en het volkome 
gehoorsaamheid van syburgers ontvang.”

Om die Vyand Aan te Vat
Omdat regter Hertzog algaande ’n meer beslissende rol in die oorlog 
gespeel het, het die oorlogsraad hom in Junie 1900 as generaal aangestel. 
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Volgens Hertzog se biografis, regter Van der Heever, het die guerrilla-
taktiek, wat die tweede fase van die oorlog gekenmerk het, sy oorsprong 
by generaal Hertzog gehad.

Hertzog het aan die spits gestaan van die offensief tot in die Kaap, waar 
hulle tot so ver as Lambertsbaai gevorder het, en waar hulle ’n Britse 
skip verras het en daar skote oor en weer gevuur is – dit was die enigste 
seegeveg van die oorlog. Sy manskappe het ook die groot Britse 
spoorwegsentrum by Touwsrivier beset, skaars 200 km vanaf Kaapstad.

Volharding te Voet
Hertzog het te voet langs sy perd geloop toe die dier siek geword het – 
die hele pad deur die Karoo na Calvinia, wat hy toe op 10 Januarie 1901 
ingeneem het. Teen die einde van die oorlog, is generaal Hertzog as 
tweede in bevel van die Oranje-Vrystaatse magte aangestel, onder die 
hoof bevelvoerder, generaal Christian De Wet.

Onverskrokke Onderhandeling
Generaal Hertzog het sterk standpunt ingeneem tydens die Vereeniging-
vredes-onderhandelinge en ferm volgehou dat, tensy die Britte toegee 
dat daar ’n behoefte aan skadevergoeding is vir die verwoesting wat op 
plase aangerig is, en aanvaar dat Hollands in openbare skole onderrig 
kan word, daar geen vrede sal wees nie. Ná die oorlog het Hertzog ’n 
reuse rol in die her-opbouing van die vernielde land gespeel.

Heropbou van die Land
In 1907, toe die Oranjerivier-kolonie selfregering verkry het, het regter 
Hertzog by die kabinet as ouditeur-generaal en direkteur van onderwys 
aangesluit. Sy aandrang dat Hollands naas Engels in skole onderrig 
moes word, het bitter teenkanting ontketen. Hy is van 1910-1912 as 
minister van justisie van die Unie van Suid-Afrika aangestel.

Van Opposisie na Regering
In 1913 het sy teenkanting 
teen die pro-Britse 
imperialistiese beleid van 
eerste minister Louis Botha, 
Hertzog gedwing om uit die 
Suid-Afrikaanse Party te 
bedank en die Nasionale Party 
te stig. Hy het die opposisie 
teen die regerings van Louis 
Botha en Jan Smuts gelei. 
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Hertzog het die Afrikaner-saak bevorder.

Gedurende die Eerste Wêreldoorlog was die regter ’n voorstander van 
neutraliteit. In die algemene verkiesing van 1924, het sy Nasionale 
Party die Suid-Afrikaanse Party van Jan Smuts verslaan, en die land vir 
die volgende tien jaar regeer. In 1934 het die Nasionale Party en die 
Suid-Afrikaanse Party saamgesmelt om die Verenigde Party te vorm, 
met Hertzog as eerste minister en leier van die Nuwe Verenigde Party. 
Dit was by wyse van reaksie op die ekonomiese depressie.

Suid-Afrika Eerste
In 1928 het eerste minister Hertzog die nuwe Suid-Afrikaanse vlag 
bekend gestel, en in 1930 aan vroue stemreg toegestaan. In 1925 het sy 
regering Hollands, as ampstaal, met Afrikaans vervang.
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Hy was verantwoordelik vir die implementering van die beleid van 
tweetaligheid in Suid-Afrika, met gelyke erkenning aan Engels en 
Afrikaans. Eerste minister Hertzog was in beginsel gekant teen Suid-
Afrika se betrokkenheid by die Tweede Wêreldoorlog, en as gevolg 
daarvan het die koukus van die Verenigde Party hom met Jan Smuts 
vervang om Suid-Afrika in die oorlog te lei.

Standbeeld Verwyder
In 1977 is ’n standbeeld van eerste minister Hertzog op die voorste 
grasperk van die Uniegebou opgerig. In 2013 is dié vier meter hoë 
standbeeld verwyder om plek te maak vir ’n nege meter hoë standbeeld 
van Nelson Mandela.

Standvastige Patriot
By die begrafnis van James Barry Hertzog in 1942, het regter Van den 
Heever gesê: “Die wêreld is armer ná die heengaan van ’n beginselvaste, 
ontembare vegter, maar ook iemand van goeie inbors met ’n liefdevolle 
persoonlikheid en wat ’n onvergeetlike nasionale held is.” 

"Die regskapenheid van die opregtes 
is vir hulle 'n leier..." Spreuke 11:3

mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org

Die gedenkteken aan Eeste Minister James Barry Hertzog
Uniegebou, Pretoria.
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Die Stryd vir Suid-Afrika
Ooreenkomste Tussen Amerika en Suid-Afrika
Daar is ‘n paar merkwaardige ooreenkomste in die geskiedenis van die 
Verenigde State van Amerika en dié van Suid-Afrika.

Kort nadat die Portugese verkenningsreisiger, Barthlomeus Dias, in 
1488, aan die kus van Suid-Afrika geland het, het die Spaanse 
verkenningsreisiger, Christopher Columbus, in 1492 in die Amerikas 
geland.

Vanaf die 1600s, het pelgrims van Holland, Frankryk, Engeland, 
Skotland en Duitsland, Suid-Afrika en Amerika bewoon in hulle soeke 
na godsdiensvryheid.

Onderwyl Amerikaanse pioniers na die weste getrek het in hulle 
perdewaens om die wye en ongerepte binneland te gaan verken en 
bewoon, het Suid-Afrikaanse Voortrekkers die Groot Trek, wat 
Noordwaarts en Ooswaarts, begin. Hulle het egter met ossewaens 
getrek. Net soos die Amerikaanse pioniers oor die Rocky Gebergtes 
moes gaan, het die Voortrekkers oor die magtige Drakensberge gegaan. 
Net soos die pioniers hulle waens in ‘n sirkel getrek het om hulle 
gesinne teen aanvalle te beskerm, het die Voortrekkers ook elke aand 
in ‘n laer getrek.

Beide Suid-Afrika en 
Amerika het ‘n goud 
stormloop gehad. 
Beide lande het 
oorloë gevoer teen 
die rooi baadjies van 
die Britte. Beide 
lande het brutale 
Burgeroorloë gehad. 
Suid-Afrika was selfs 
bekend as die Unie 
van Suid-Afrika 
(USA) tussen 1910-
1960.

Bartholomew Diaz plant ‘n kruis 
langs die kus van Suid-Afrika, 1488.
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In ons geskiedenis vind 
ons merkwaardige 
ooreenkomste tussen 
uitmuntende Christen 
leiers van die twee nasies. 
Die president van die 
eertydse Republiek van 
Transvaal, Paul Kruger, 
en sy tydgenoot, 
President Teddy 
Roosevelt, van die 

Verenigde State van 
Amerika was beide pionier natuurbewaarders wat nasionale 
wildreservate gestig het.

President Steyn van die Oranje-Vrystaat en een van die stigtersvaders 
van Amerika, President George Washington, was beide Christene met 
dieselfde dapperheid en integriteit. Beide Generaal Christiaan De Wet 
van die Oranje-Vrystaat en Generaal Robert E. Lee van Virginia was 
getroue en beginselvaste manne van God. Beide was uitstekende 
militêre strateë, hooggeag deur al hulle soldate, selfs in oorweldigende 
nederlae. Beide van hulle was hoogsgerespekteer deur hulle vyande. 
Die Boere generaal De La Rey en Konfederasie generaal Stonewall 
Jackson het albei ‘n aansteeklike dapperheid besit. Hierdie 
onverskrokkenheid in gevegte het baie van hulle soldate ook tot groot 
heldedade aangespoor.

Die militêre foute en heldemoed van Custer se “last stand”, was amper 
gedupliseer in die veldslag van Isandlwana in Zoeloeland. Dieselfde 
dapper verdediging van die Alamo in Texas was ook gesien in die 
verdediging van Rorkes Drif in Natal.

Tydens hierdie, en honderde ander geleenthede, is die gemeenskaplike 
voorgeslagte, Godsdienstige oortuigings en ooreenstemmende 
omstandighede van Suid-Afrikaanse en Amerikaanse pioniers duidelik 
sigbaar.

Suid-Afrikaners het ook langsaan hulle Amerikaanse bondgenote in 
die Eerste- en Tweede Wêreldoorloë en in Korea geveg. Maar dit is van 
groter belang om te besef dat Suid-Afrikaners altyd ‘n gemeentskaplike 
Christen erfenis en Sendingvisie gehad het. Dit is onmoontlik om die 
strategiese waarde wat Suid-Afrika het vir die industriele nasies van die 
Weste of vir die sending onderneming van die Kerk, te oorbeklemtoon.

Isandlwana, 22 Januarie 1879.
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Minerale
Suid-Afrika besit van die wêreld se grootste neerslae van goud, 
platinum, chroom, mangaan, vanadium en fluoriet. Suid-Afrika besit 
ook aansienlike neerslae van antimoon, asbes, koper, diamante, 
ystererts, lood, fosfaat, titanium en uranium. Sonder hierdie strategiese 
minerale sou Amerika en Europa nie in staat wees om lugversorgers, 
yskaste, motorvoertuie of straalvliegtuie te vervaardig nie.

Seevaart
Daarby is die Kaap se seeroete die besigste in die wêreld, met soms tot 
26,000 skepe wat jaarliks verby Suid-Afrika vaar. Meer as 30% van alle 
Amerikaanse olie invoere, 50% van Wes Europa se olie en 25% van Wes 
Europa se voedsel voorrade word verby die Kaap van Goeie Hoop 
vervoer.

Militêr
Die eertydse Suid-Afrikaanse Weermag is bewys as die sterkste in 
Afrika. In 1987, by die 75ste herdenking van die Suid-Afrikaanse 
Weermag, kon ons verklaar dat die Suid-Afrikaanse Weermag 
onoorwonne was. Dit kon spog met ‘n ononderbroke rekord van 
oorwinnings, op dié stadium teen die Kubane in Angola. Die Suid 
Afrikaanse Weermag het een van die mees suksesvolle anti-rebellie 
operasies teen die Sowjet-ondersteunde SWAPO terroriste in Suid-
Wes Afrika volgehou vir 26 jaar. Vir 15 jaar het die Suid-Afrikaanse 
Weermag die Suidwaardse uitbreiding van die Sowjet in Afrika gestuit. 
Gedurende hierdie tyd moes hulle die beste Kubaanse, Sowjet en Oos-
Duitse wapentuig en personeel beveg in konvensionele oorlogvoering 
en hulle het elke keer oorwin. Ten spyte van internasionale sanksies, 
het die Suid-Afrikaanse KRYGKOR hoogs-gevorderde en oorlogs-
beproefde konvensionele wapentuig vervaardig, wat oor en oor die 
toets geslaag het teen die 
beste Sowjet wapentuig en 
Kubaanse gemeganiseerde 
afdelings in Angola. Die 
oorwinning van die Weste 
oor die uitbreiding van 
die Sowjet Unie in die 
Koue Oorlog was grootliks 
te danke aan die aandeel 
van die Suid-Afrikaanse 
militêre weerstand.

Die Suid-Afrikaanse Vloot patroller die Kaapse Seeroete.
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Sendingwerk
Suid-Afrika is steeds die belangrikste sending nasie in die Suidelike 
Halfrond. Die Suid-Afrikaanse kerk is steeds die belangrikste sending 
basis vir die hele Afrika. Suid-Afrika is nog steeds die belangerikste 
basis vir Evangeliese radio uitsending, vir Bybelvertaling en vir 
Evangeliese literatuur produksie in Afrika.

Die Geveg vir Afrika
In sy boek Die Geveg vir Afrika, sê Broer Andrew in die hoofstuk “Een 
Nasie kan die Hele Afrika red”: “Ek glo dat God ‘n spesifieke belang het 
in die oorlewing van die Suid Afrikaanse nasie. Die Kontinent van Afrika 
is die spesifieke geestelike verantwoordelikheid van Suid Afrika. Waarom? 
Omdat Suid Afrika die nodige middele het om die hele kontinent te 
bereik. Dit beskik oor die geld, tegnologie en ‘n groot hoeveelheid 
toegewyde Christene. Dit het vryheid en relatiewe politiese stabiliteit. Dit 
het alles wat nodig is om die hele kontinent van Afrika te evangeliseer en 
om die swart mense van Afrika toe te rus om ander lande te mobiliseer 
om deel te neem in ‘n proses om die werk gedoen te kry. Al die pad van 
die Kaap van Goeie Hoop tot by die Sahara Woestyn. Verder glo ek dat 
God sal ingryp in die loop van geskiedenis om Suid Afrika te bewaar 
indien haar mense die verantwoordelikheid sal aanvaar om die res van 
die kontinent te evangeliseer.”

‘n Land met ‘n Roeping
Loren Cunningham, die stigter van die internasionale Youth with a 
Mission organisasie het die volgende gesê tydens ‘n besoek aan Suid-
Afrika, “God sal julle nasie red indien julle jul jongmense na die einde 
van die aarde toe stuur met die Evangelie.” 

Die Suid-Afrikaanse Lugmag domineer die lug.
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By die indrukwekkende Voortrekker 
Monument, in Pretoria, is daar ‘n 
uitbeelding van die 1820 
Engelssprekende setlaars wat die Bybel 
as ‘n simboliese geskenk aan die 
Voortrekkers gee met die boodskap: 
“God het ons aan die voet van Afrika 
geplaas om die lig van die Evangelie van 
Jesus Christus deur Afrika te versprei.”

Satan se Strategie
Baie Suid-Afrikaners erken dat ons ‘n 
groot roeping het, ‘n groot 
verantwoordelikheid, en dat ons in die 
middel van ‘n groot konflik is. Vladimar 
Lenin het gesê, “Wie die punt van Afrika 
beheer, beheer die hele wêreld. Ons wil dit vir kommunisme hê.” In sy 
boek Die Geveg vir Afrika, verduidelik Broer Andrew dit so, “Die Suid 
Afrikaanse kerk is een met ‘n geweldige toewyding aan Christus. Dit 
beskik oor die geestelike spierkrag en finansiele reserwes om swart Afrika 
te bereik. Ek glo dat satan bewus is dat die kerk in Suid-Afrika oor hierdie 
potensiaal beskik en daarom werk hy hard om Suid-Afrika af te sonder 
van die res van die wêreld. Dit was uitgesonder vir sanksies, vernedering 
en kritiek, veral vir die feit, glo ek, dat satan Suid-Afrika afgesonderd wil 
sien om dit te verhoed om sy Goddelike roeping te vervul.”

Om die buitengewone veldtogte van die 1960s, ‘70s en ‘80s te verstaan, wat 
bedoel was om Suid-Afrika te dwing om oor te gee tot ‘n goddelose 
kommunistiese ideaal, moet ons die insig van die 19de eeuse Duitse militêre 
strateeg, Klauswitz, onthou: “Oorlog is ‘n daad van geweld om die vyand se 
wil te breek... dit gaan nie oor die verlies van mense, perde of kanonne nie, 
maar dit gaan oor die verlies van orde, dapperheid, vertroue, samehorigheid 
en plan... en dit is hoofsaaklik die morele magte wat dit sal bepaal.”

“Bederf en Oorwin”
‘n Nasie is net so magtig soos die gesamentlike morele en geestelike 
sterkte van die individuele burgers. Daarom was Suid-Afrikaners nie 
alleen blootgestel aan ‘n aanval deur kommunistiese terroriste nie maar 
ook aan interne ondermyning. Materialisme, immoraliteit en 
selfsugtigheid was net so ‘n groot bedreiging vir die sterkte en stabiliteit 
van die nasie. Die antieke spreekwoord, “Bederf en oorwin” was baie 
duidelik ingespan in die geveg vir Suid-Afrika. On-Bybelse lering, 

Koning Goodwill Zwelentini 
en eerw. Erlo Stegen.
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kettery, liberalisme en onbetrokkenheid in baie kerke was ‘n groter 
bedreiging vir die geestelike sterkte van die land as al die terroristiese- 
en ekonomiese oorlogvoering. 

Verwar, Verdeel en Verslaan 
“Verwar, verdeel en verslaan.” Die doel van Suid-Afrika se vyande was 
om Suid Afrikaners te verwar in verband met die waarheid en om die 
Christelike identiteit van Christene in Suid-Afrika te ondergrawe.

Vir dekades was Suid-Afrika die teiken van ongekende veldtogte van 
media propaganda, ekonomiese oorlogvoering en revolutionêre geweld.

Nooit Verslaan, Maar Wel Verraai
Die Suid-Afrikaanse Weermag was nooit verslaan deur sy vyande nie, 
maar was wel verraai; ons was 
verraai deur ons vriende. Ons 
was nie net verraai deur ons 
Westerse bondgenote nie 
maar ook deur ons eie leiers. 
Ons is swartgesmeer en 
gedwarsboom deur dié vir 
wie ons met groot opoffering 
gedien en bygestaan het in 
hulle tyd van nood.

In die Eerste en Tweede Wêreldoorloë, het ons wel saam met die Britte, 
Franse, en Amerikaners geveg, maar toe óns onder aanval kom, het 
hulle teen ons kant gekies deur die Sowjet-ondersteunde terroriste en 
die Marxistiese revolusionêres, wat ons mense vermoor het, finansieel 
te ondersteun. 

Haat Veldtog
Die Suid-Afrikaanse Weermag het geslaag in hulle veldtog om die 
eertydse Abisinië en Suid Korea te bevry. Maar steeds het hierdie nasies 
hulself geskaar by die organisasie van die Afrika Unie en die Verenigde 
Nasies deur ‘n haat veldtog teen Suid-Afrika te loots.

Verraai deur die Nasionale Party
Ons was nie alleen verraai deur ons vriende nie, maar ook deur ons eie 
regering. In die September 1980 verkiesing, het die Nasionale Party 
gewaarborg dat “Mandela nie vrygelaat sou word behalwe as hy geweld 
aflê nie.”; “dat die ANC nie ontban sou word behalwe as hulle terrorisme 
ontsê nie”; “dat daar geen samesprekings met Kommuniste sou wees nie”; 
“streng wet en orde” en “Christelike nasionale onderwys”. Desnieteenstaande 

Honderde vernietigde Soviet tenks in Angola.
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het die Nasionale Party teen 2 Februarie 1990 nie alleen hierdie beloftes 
gebreek nie maar hulle het ook so vêr links beweeg dat selfs die 
Demokratiese Party geprotesteer het teen die katastrofiese verval van 
wet en orde wat deur die Nasionale Party toegelaat is.

Die Sleepspoor van Verraad
Ons moet onthou dat die Nasionale Party van Suid-Afrika, Rhodesië 
verraai het in die 1970s. Henry Kissinger, die sekretaris van die VSA, 
het ‘n ooreenkoms met die Suid Afrikaanse Eerste Minister, B.J. Vorster, 
gemaak wat Suid-Afrika toegelaat het om Suid-Wes Afrika te behou 
indien Suid-Afrika Rhodesië sou opoffer.

Die NP regering het, onder Vorster, Rhodesië verraai. Hulle het gedreig 
om die brandstof voorraad en die ammunisie voorsiening af te sny 
indien Rhodesië nie sou toegee aan die Britse plan van oorgawe nie.

Die Nasionale Party regering het ook die anti-kommunistiese Renamo 
guerillas in Mosambiek verraai. Op ‘n stadium toe Renamo binne ‘n 
paar maande totale oorwinnning sou hê omdat die Marxistiese Frelimo 
in wanorde en totaal verslae was, het die Suid-Afrikaanse regering 
ondersteuning aan Renamo onttrek en hulle hulp aan Frelimo gebiede 
in die Komatie-Ooreenkoms van 1984 gegee. Hierdie Suid-Afrikaanse 
ondersteuning het gehelp om ‘n onverkose Frelimo diktatorskap op te 
rig en ‘n tragiese oorlog in Mosambiek grootliks uit te rek.

Die NP regering het ook die anti-kommunistiese UNITA 
vryheidsvegters onder Jonas Savimbi in Angola verraai. Net toe die 
Marxistiese MPLA op hulle swakste, en UNITA op die aanval was, het 
die Suid Afrikaanse regering hulle ondersteuning aan UNITA gestaak 
en die Suid Afrikaanse militêre magte van hulle onttrek. Dit het 
weereens die onderdrukking deur die Marxistiese MPLA in Angola 
grootliks verleng.

Die Nasionale Party regering het Suid-Wes Afrika verraai. Die Suid 
Afrikaanse Weermag en die Suid-Wes Afrika Territoriale Mag (SWATF) 
het een van die mees suksesvolle teenaanvalle in die geskiedenis van 
Suid-Wes Afrika geloots. Op die punt toe SWAPO omtrent totaal 
verslaan was, het die Suid-Afrikaanse regering uit die bloute Suid-Wes 
Afrika aan die Verenigde Nasies oorhandig. Selfs toe die SWAPO 
terroriste hulleself duidelik van enige verkiesing gediskwalifiseer het 
deur Ovambuland op 1 April 1989 in te val, het die Suid-Afrikaanse 
regering hulle soldate beperk tot die basis terwyl die oorblywende 
aanvallers volgehou het om stemgeregtigdes te intimideer. Ten spyte 
van ernstige onreëlmatighede en bedrog in die verkiesing, was Suid-
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Wes Afrika (Namibië) oorgelewer aan revolusionêre Marxiste wat 
verantwoordelik was vir die moord van meer as 10,000 burgers.

Toe het die Nasionale regering die mense van Walvis Baai verraai. 
Sonder om selfs ‘n referendum te hou, is die strategiese Suid-Afrikaanse 
gebied van Walvis Baai summier aan Namibië oorhandig. Skole wat 
Bybelse onderrig gebied het was skielik in die hande van ‘n departement 
wat geen voorsiening gemaak het vir enige Christen kurrikulum nie. 
Ook was alle Afrikaanse skole summier gedwing om in Engels te 
onderrig.

Die Nasionale Party regering het die nasies van Bophuthatswana en 
Ciskei verraai. Nadat hierdie nasies in 1977 en 1980 onafhanklikheid 
verkry het, het die Suid-Afrikaanse regering toegegee aan internasionale 
en ANC druk om hierdie nasies te destabiliseer en in te val en te dwing 
om hul onafhanklikheid prys te gee. Hulle is geforseer om sonder enige 
sê, of ‘n referendum, ingelyf te word by Suid Afrika.

Die nasionale regering het ook die Suid-Afrikaanse polisie en weermag 
verraai. Terwyl die Suid-Afrikaanse regering moordenaars vrygelaat 
en terroriste vrywaring van enige vervolging gegun het, is polisiemanne 
en soldate in die tronk gegooi omdat hulle hul plig in die stryd teen 
terrorisme gedoen het. Terselfdertyd is ander Suid-Afrikaanse soldate 
in tronke in Zimbabwe gelos om te vergaan.

Verlamde Verdediging
Talle hooggeplaasde polisie- en militêre offisiere was op die daad 
ontslaan. Eenhede soos die Marines, 32 Bataljon, 5 
Verkenningskommando, 31 Bataljon en die presidensiële wag is in 
hulle totaliteit ontbind. Belangrike Krygkor wapentuig programme, 
wat onmisbaar was vir nasionale veiligheid, is gestaak. Die nasionale 
diensplig is afgeskaf. Die Suid-Afrikaanse Weermag het gekrimp tot 
dwergstatus in vergelyking met sy vorige glorie. Dit het plaasgevind 
tydens die hoogtepunt van geweld en onrus in Suid-Afrika toe die 
bedreiging vir die land die ernstigste was.

Heidense Inter-geloof
Die ergste van alles is dat die Nasionale Party regering die Here Jesus 
Christus verloën het. Die Suid-Afrikaanse Grondwet het met hierdie 
woorde begin: “In nederige afhanklikheid teenoor die Almagtige God, 
Beskikker oor die lotgevalle van nasies en die geskiedenis van volke.” 
Steeds het die Nasionale Party regering, in teenstryd met die wet, 
toegelaat dat voorheen verbande pornografie, prostitusie en dobbelary 
die land oorspoel. Tydens die Nasionale Vredesverdrag en CODESA 
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onderhandelinge, het amptenare van die Nasionale Party deelgeneem 
aan “inter-geloof ” gebede gelei deur Moslem, Hindoe, Boeddiste en 
sogenaamde “Christen” geloofsleiers. Nasionale Party kabinet ministers 
het ook deelgeneem aan heksery soos byvoorbeeld toe Roelf Meyer 
toordokters gekry het om die nuwe Nasionale Party kantore in Soweto 
toe te wy.

“Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die 
werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke 
goeie werk.” Titus 1:16

Oneerlike Dubbelsinnigheid
Om Suid-Afrika se verval, in die swelgparty van verwronge 
wetteloosheid, te beskryf as “die pad na demokrasie”, sou skreeu-snaaks 
wees as dit nie so tragies was nie. Die aanname wat gemaak word dat 
die situasie baie erger kon wees indien “F.W. De Klerk nie sy historiese 
besluit geneem het nie” is ‘n belaglike argument. Om politieke 
hervorming teweeg te bring en alle rasse diskriminasie af te skaf (wat 
alreeds deur sy voorganger, President P.W. Botha, gedoen was) het nie 
die wettiging van die voorheen verbande pornografie, godslastering, 
prostitusie en dobbelary vereis nie. Rasse gelykheid het ook nie vereis 
dat tienduisende brutale kriminele vrygelaat moes word, of dat die 
doodstraf afgeskaf moes word nie; nog minder was die vrywaring van 
vervolging vir moordenaars nodig; of die onbeperkte instroming van 
gewapende rewolusionêres in ons land in nie.

Nasionale Selfmoord
Die Nasionale Party regering het letterlik die sluise van vuilheid en 
geweld oopgemaak in ons eens Godsvresende en vredeliewende land. 
In 1989, was die ANC ‘n swak ondoeltreffende, verslane en laevlak 
bedreiging. Met die verval van Kommunisme in Oos-Europa en hulle 
Sowjet beskermhere was die ANC oppad na die rommelhoop van 
geskiedenis. Deur hulle verskiesings beloftes van September 1989 te 
verbreek, het die Nasionale Party regering weer hoop vir lewe aan die 
ANC gegee. Baie media aandag en belastinggeld is afgestaan aan ‘n 
gepeupel van Marxistiese moordenaars en magsugtige boewe, en so is 
‘n monster voortgebring.

“... Hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle 
hande. Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om 
onskuldige bloed te vergiet; hulle gedagtes is onheilsgedagtes, 
verwoesting en verbreking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken 
hulle nie, en daar is geen reg in hulle spore nie; hulle maak hul paaie 
krom, niemand wat daarop loop, ken die vrede nie.” Jesaja 59:6-8
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Terwyl Suid-Afrika voortgeslinger het na ‘n onstabiele en gewelddadige 
toekoms, het ‘n konstante stroom van emigrante die land verlaat. In die 
grootste massa-eksodus ooit van goeie landsburgers wat opgepak en 
uitgetrek het, is die boodskap baie duidelik gekommunikeer dat daar 
geen vertroue in die toekoms van hierdie regering was nie. Dié wat 
besluit het om te bly het die nodigheid gesien om hulle huise met 
diefwering, sekuriteitshekke, hoë mure, lemmetjiesdraad, en honde te 
versterk.

‘n Profetiese Waarskuwing
Voor hierdie gebeure, in die 1980s, toe Suid-Afrika steeds weerstand 
gebied het teen die kommunistiese terrorisme van die ANC, het ek ‘n 
artikel genaamd “Word Wakker Suid-Afrikaners”, geskryf. Hierdie 
artikel is, na 20 jaar, ongewoon op teiken:

“Ek hoor gereeld dat Suid-Afrika agterlik is, ons is ‘10 jaar agter die res 
van die wêreld!’, of 15, of 25 jaar. Hierdie tydsgaping verskil, maar die 
aanklag is dieselfde, genoemd Suid-Afrika is ‘oudtyds’, ‘Victoriaans’, 
‘Puriteins’, ‘uit voeling met die res van die wêreld’. Hierdie aanklagte kom 
gewoonlik vanuit die geledere van joernaliste wat kapsie maak teen ons 
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‘drakoniese’ sensuurraad wat 
pornografiese films verban 
soos die godslasterlike Last 
Temptation of Christ. Of van 
die kunskritici wat voel dat 
ons in Suid-Afrika beroof 
word van die kunssinnige 
voordeel van homosekuele 
wat oor mekaar opbring en 
hulleself ontlas met bose 
“acid rock” musiek wat in 
ons oordromme dreun in 
openbare teaters waar neon 
en laser ligte die lug kloof, soos wat in verligte Westerse nasies soos 
Skandinawië plaasvind. 

“Dié wat Suid-Afrika se ‘agterlike’ Christelik wetlike basis bekla, is 
gewoonlik dié wat verontrief word deur drankwinkels en film teaters wat 
op Sondae gesluit is. Sommige voel selfs beledig dat sodomie 
(homoseksualiteit) nie belasting-ondersteuning geniet en nie in skole 
bevorder word as ‘n ‘alternatiewe lewensstyl’ nie, maar steeds ‘n kriminele 
daad is.

Miskien is sommige gefrustreerd dat aborsie steeds onwettig is in Suid-
Afrika. In plaas daarvan dat ‘n ma ‘n belasting-ondersteunde aborsie in 
‘n staatshospitaal kan kry, moet sy nou oorsee vlieg na ‘n meer ‘beskaafde’ 
land waar sy haar baba kan vermoor en waar babamoord ‘n aanvaarbare 
praktyk is.

Dan weer, ly sommige baie moontlik aan ‘onherstelbare sielkundige’ 
skade omdat Suid-Afrika nie seks supermarkte soos Denemarke het nie, 
of seksvertonings soos in Frankfort of algemeen beskikbare dwelms soos 
in Holland nie.

Daar is ongetwyfeld dié wat wens vir die dag wanneer ‘in nederige 
afhanklikheid teenoor die Almagtige God, Beskikker oor die lotgevalle 
van nasies en geskiedenis van volke’, en alle ander Godverheerlikende 
uitsprake uit ons Grondwet gehaal sal word. Dat die Parlement nie in 
gebed sal open nie, wanneer uitdruklik Christen wette geskraap sal word; 
wanneer gebed, die sing van gesange, die lees van die Bybel en 
Godsdienstige onderrig uit Suid-Afrikaanse skole verban sal word; 
wanneer verpligte kerkdienste, kapelaan periodes, gebedsparades en 
Bybelverspreiding in die Suid-Afrikaanse Weermag verbied sal word; 
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wanneer ‘n aborsie nie net gewettig 
sal word nie, maar ook met belasting 
geld van Christene gefinansier sal 
word; wanneer Christene wat die 
mensemoord van ongebore babas 
teenstaan, opgevoeter kan word en in 
die tronk gegooi sal word; wanneer 
verdraaide seksuele aktiwiteit 
bestempel kan word as kunssinnigheid; 

wanneer pornografie beskikbaar sal wees in publieke winkels en biblioteke; 
wanneer evolusie, aanpasbare situasie etiek, humanisme, ateïsme en 
sosialisme opvoedkundige inrigtings en skole sal domineer; wanneer 
howe eindeloos besig sal bly met wetlike disseksies om kriminele te 
beskerm en behep wees daarmee om eerder die wetsgehoorsame slagoffer 
te straf wat dit waag om homself te verdedig; wanneer okkultisme meer 
populêr sal wees as Bybelse Christenskap en wanneer die geskiedenisboeke 
herskryf sal word vanuit ‘n Marxisties-Leninistiese perspektief.

“Klink dit vêrgesog? Oordryf ek miskien? Is ek fanaties?”

“Ongelukkig dink ek nie so nie. Kyk eerlik na die immoraliteit en die 
immorele verval van die Wes-Europese nasies en na Amerika. As ons 
bloot net ‘n paar jaar agter hierdie morele vervalle gemeenskappe is, en 
ons joernaliste, filmmakers, mode ontwerpers en opinievormers ons 
belasterde en misbruikde gemeenskap op die ‘standaard van die Westerse 
nasies’ wil bring - wat hou dit vir ons samelewing in?”

Dit is waar ons vandag is. Die toekoms van Christelike beskawing in 
Suid-Afrika is in gevaar. Die opgestapelde effek van dekades van 
terroristiese aanvalle, internasionale sanksies, intimidasie, ekonomiese 
sabotasie en meedoënlose media oorlog, het ons totale sosiale struktuur 
ondermyn.

Die Marxistiese Feëverhaal
Karl Marx het vol selfvertroue gesê dat die eerste geveg die herskryf 
van geskiedenis is. Marx se dissipels is hard aan die werk om geskiedenis 
te herskryf en die realiteit hier in Suid-Afrika te herorganiseer. Daar is 
dié wat die Marxistiese feëverhaal goedgelowig aanvaar: “Eendag lank, 
lank gelede het almal in vrede en harmonie en demokratiese gerustheid 
in Afrika saamgewoon. Maar toe het die nare en bose Westerse nasies 
kolonialisme gebring en almal in Afrika het begin ly en baie swaar gekry. 
Veral toe die demoniese Boere rasse diskriminasie ontwerp en apartheid 
ingestel het. En apartheid was die grootste boosheid in die hele wêreld se 
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geskiedenis! Maar toe kom sy Eksellensie, Nelson Mandela, en bring 
vrede en versoening en regverdigheid in ons nuwe nie-rassige, reënboog 
nasie. En almal het lank en gelukkig saam geleef!”

Polities-Inkorrekte Vrae
Vir diegene wat hierdie Marxistiese feëverhaal glo moet ons ‘n paar 
indringende vrae vra: 

1. As apartheid in Suid-Afrika so sleg was, waarom het so baie 
swart vlugtelinge, trekarbeiders en onwettige immigrante in 
Suid-Afrika in gevlug vanuit naburige “bevryde” swart state 
gedurende die 1960s, 1970s en 1980s? (Oor die algemeen vlug 
niemand in die rigting van verdrukking nie. Daar was nog 
nooit ‘n groot beweging van vlugtelinge na kommunistiese 
nasies soos Kuba of Noord Korea nie. Maar tog het ons gesien 
dat ten spyte van die Yster Gordyn en die Berlyn Muur, meer as 
3 miljoen Oos Duitsers weg van die “werkersparadys” na Wes 
Duitsland toe gevlug het. Meer as 3 miljoen Kubane het van 
Fidel Castro se “paradys” na die VSA gevlug.) Soos Margaret 
Thatcher eenmaal opgemerk het, “Vryheid het sy probleme, 
maar ons het nooit nodig gehad om mure te bou om ons mense 
binne te hou nie.” Daarom bly die vraag, waarom het soveel 
miljoene swart mense na die wit Suid-Afrika toe gevlug tydens 
die hoogtepunt van apartheid?

2. As Suid-Afrika dan so rassisties was, waarom was meeste van 
die Suid-Afrikaanse polisie en vrywilligers in die Suid-
Afrikaanse Weermag swart?

3. Indien daar dan geen vryheid tydens apartheid in Suid-Afrika 
was en geen swart persoon ooit gestem het voor 1994 nie, 
waarom het dit gebeur dat die ANC rewolusionêres honderde 
swart stadsraadslede, burgermeesters en parlementêre kanidate 
vermoor het? Waarom was dit vir die ANC nodig om vele 
gewelddadige veldtogte teen die verkiesings in swart tuislande 
te reël, en soveel honderde swart stadsraadlede en kiesers te 
vermoor in munisipale verkiesings? 

4. Hoe kan dit wees dat daar soveel verskillende politieke partye 
onder al die rassegroepe in Suid-Afrika was, terwyl die totale 
Sowjet Unie alleenlik een politieke party gehad het?

5. Hoe kan dit wees dat daar gedurende hierdie tyd baie meer 
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swart dokters, prokureurs, professionele mense en swart 
miljoenêrs in Suid-Afrika was, as in die res van Afrika 
gekombineerd?

6. Indien Suid-Afrika dan so boos was soos die joernaliste dit 
uitgemaak het, waarom was dit moontlik dat so baie duisende 
verslaggewers die vryheid gehad het om ons land te besoek, te 
beswadder en te herbesoek? (Hoeveel joernaliste sou die 
vryheid gehad het om dieselfde in Burma, Kongo of Zimbabwe 
te doen?)

7. Indien daar geen vryheid in Suid-Afrika was nie, hoe kan dit 
wees dat Aardsbiskop Tutu vryheid gehad het om die rewolusie 
openlik te ondersteun, teenstand teen die regering te mobiliseer, 
landswette te breek, Moskou, Maputo en Harare met ‘n Suid-
Afrikaanse paspoort te besoek en steeds die vryheid gehad het 
om, sonder enige vrees, in sy luukse, chauffeur bestuurde motor 
rond te ry en te woon in ‘n miljoenêr se paleis in Bishops Court?

8. Hoe kan dit wees dat Amerika kwansuis die morele meerdere 
van Suid-Afrika was terwyl Suid-Afrika steeds gebed en 
Skriflesing in skole en weermagbasisse toegelaat het, wette teen 
pornografie en aborsie gehad het, en die godslasterlike Last 
Temptation of Christ verban het?

9. Was dit nie baie skynheilig van Brittanje en Amerika om 
sanksies teen hul voormalige bondgenoot, Suid-Afrika, te 
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bewerkstellig nie, terwyl hulle ondersteuning en handel met 
despotiese Marxistiese regimes in Rusland, China, Romenië, 
Ethiopië, Mosambiek en Angola behou het? Dit is ook baie 
interessant om te sien hoeveel van dieselfde mense wat sanksies 
teen Rhodesië vereis het, wel sanksies teen Robert Mugabe se 
Marxistiese regime in Zimbabwe teengestaan het.

Weg Saam met die Winde van Verandering
Dit is ‘n feit dat in die 1970s, selfs onder meedoënlose internasionale 
sanksies, die Suid-Afrikaanse Rand sterker as die Amerikaanse Dollar 
was. Selfs tydens ‘n internasionaal-ondersteunde veldtog van 
terrorisme, was mense veiliger en was daar ‘n laer misdaads- en 
doodssyfer as deesdae, gedurende sogenaamde vredestyd.

Selfs toe ons gewikkel was in ‘n konvensionele oorlog teen die 
Sowjetsurrogate en die Kubaanse gemeganiseerde afdelings in Angola, 
was die lewe rustiger en lewensverwagting baie hoër as vandag. Voor 
1994, was Suid-Afrikaanse sporthelde onder die heel beste in die 
wêreld, en Suid-Afrikaanse hospitale het die voortou geneem in, 
byvoorbeeld hartoorplantings, en Suid-Afrikaanse vernuf in wapen 
vervaardiging was wêreldklas.

In die 1980s was die Suid-Afrikaanse Weermag gereken as die bes-
opgeleide soldate in die wêreld. In dié tyd was kragonderbrekings 
ongekend. Ons land was doeltreffend bestuur en kinders was beskerm 
teen die geweld van aborsie en die walglikheid van pornografie. Tog, 
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op een of ander manier, word ons deur skuldmanipulasie en intimidasie 
gebreinspoel om die nuwe Marxistiese weergawe van realiteit geheel en 
al te sluk, ons Christelike verlede te verloën en die heidense, sekulêre-
humanistiese hede as iets wonderliks te aanvaar.

Valse inligting en propaganda is vandag belangrike aspekte van 
oorlogvoering. Kommuniste ag die inligtings oorlog van kardinale 
belang om harte en gedagtes te oorwin, of ten minste te verwar sodat 
mense nie weet wat om te doen, of hoe om te veg, wanneer hulle 
aangeval word nie.

Verstaan die Konteks van die Koue Oorlog
Om Suid-Afrikaanse geskiedenis te verstaan, het ons nodig om die 
konteks in Afrika in ag te neem. Die geweld, slagtings en wetteloosheid 
wat dikwels gepaard gegaan het met die dekoloniserings proses, het 
veroorsaak dat Suid-Afrikaners versigtig was om te verseker dat dit nie 
hier sou gebeur nie. ‘n Mens moet die gruwels en skok verstaan wat 
veroorsaak is deur die geweldadigheid van die bose Mau Maus in Kenia 
gedurende die 1950s, en afgryslike slagtings in die Kongo deur die 
kommunistiese Simba rewolusionêres in die 1960s.

Die Sowjet Bedreiging
Die Koue Oorlog was ‘n altyd-teenwoordige realiteit vanaf die 1950s 
tot aan die einde van die 1980s. Die Sowjet Unie en Rooi Sjina hét 
Marxiste regdeur Afrika opgelei en 
bewapen. Daar was tien-duisende 
Kubaanse troepe in 13 kommunistiese 
lande om onverkiesde Marxistiese 
diktators aan bewind te hou. Absolute 
gruwel-dade was besig om plaas te 
vind in die Portugese Oos- en Wes-
Afrika (Mosambiek en Angola). 
Frelimo het hulle kommunistiese 
veldtog in Mosambiek begin deur ‘n 
Katolieke priester in sy kerk te onthoof 
en die altaar te ontheilig. In Angola, 
het die MPLA hulle Marxistiese 
veldtog afgeskop met die slagting van 
43 mans, vroue en kinders. Hulle is 
letterlik in ‘n saagmeule met sirkelsae 
opgesny. Volledige gesinne is vermoor 
in Rhodesië, landmyn veldtogte, bom ‘n Soviet MiG wat 

in Angola afgeskiet is.
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aanvalle op plase, 
kleefmyne in 
spoorwegstasies en 
winkelsentrums, 
karbomme soos in 
Kerkstraat, in 
Pretoria, en by die 
Kalahari Sands 
hotel in Windhoek, 
en ANC aanvalle 
op Sasol, en Caltex 
olieraffinaderye in 
Kaapstad, en op die 
Koeberg Kernkrag 
Sentrale, was alles 
‘n herinnering dat 
ons betrokke was in ‘n warm deel van die Koue Oorlog. Diegene wat 
oor Suid-Afrika verslag doen in verband met daardie jare, sonder om 
die ware oorlog waarin ons gewikkel was, in ag te neem, is baie oneerlik.

Die Nalating van Apartheid
Dit is ook baie oneerlik om die geestelike dimensies van hierdie konflik 
te ignoreer. Baie mense poog om hierdie ingewikkelde konflik te 
vereenvoudig tot ‘n rassestryd, terwyl die waarheid is dat die oorgrote 
meerderheid van wit Suid-Afrikaners in die 1983 referendum gestem 
het vir die afskaffing van apartheid. Voordat Nelson Mandela aan 
bewind gekom het, was daar alreeds met alle apartheidswetgewing 
weggedoen. Daar was geen apartheidswetgewing vir Nelson Mandela 
om te beveg nie, dit was alreeds nietig verklaar voordat mag aan hom 
oorgegee is. Nelson Mandela het egter weer apartheidswetgewing in 
die land teruggebring in die vorm van rasse klasifikasie, Regstellende 
Aksie, rasse kwotas, werksreservering en Swart Ekonomiese 
Bemagtiging.

‘n Botsing van Kulture
Die gevorderde beskawing van die Europese volksplanters het gebots 
met primitiewe stamme wat nog vasgevang was in die Ystertydperk en, 
in sommige gevalle, die Steentydperk. Daarom is dit nie verbasend dat 
afsonderlike ontwikkeling plaasgevind het, terwyl meeste van die swart 
stamme in Suidelike Afrika bekend was vir hulle naak geverfde liggame, 
spiese, liggaamsdeurboring en betrokkenheid in heksery nie. Maar, 
Christen sendingwerk het toegeneem en deur evangelisasie en 

Kubaanse troepe stroom in Angola in.



140

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis

opvoeding, het meer en meer swart mense begin klere dra, geletterdheid 
ontvang, in kerke aanbid en beskaafde lewens gelei. Op dié manier het 
die isolasie begin verdwyn en uiteindelik het swart mense 
stemgeregtigheid verkry, is volle burgerskap toegeken, ens.

Griewe word Uitgebuit
Maar ooreenkomstig kommunistiese werkswyse wêreldwyd, sal die 
een of ander grief uitgebuit en oordryf word om hulle geweldadige 
rewolusie te regverdig. In sommige lande het hulle ‘n ekonomiese 
argument teen ‘n vrye ekonomiese onderneming gebruik. In ander 
lande weer was dit klasse verskille wat uitgebuit is. In Suid-Afrika was 
dit apartheid.

Ignoreer die Wyer Konteks
Natuurlik benodig elke kommunistiese rewolusie die selektiewe 
‘zoemlens’ verslaggewing en hulle moet die ‘wye-hoek’ lens van konteks 
heeltemal ignoreer. Daarom was dit noodsaaklik om die heersende 
verdrukking in swart Afrika totaal te ignoreer. Die gruweldade van die 
rewolusionêres en Marxistiese diktatorskappe het selde op die voorblad 
van koerante verskyn. Die vervolging van kerke, kruisiging van pastore 
en slagting van hele gemeentes was grootliks geignoreer. Die algemene 
ekonomiese verval en korrupsie in voorheen vooruitstrewende lande 
was nie waardig geag om oor verslag te gee nie.

Regverdig die Skurke en Beswadder die Slagoffers
In teenstelling daarmee was enige poging deur Rhodesië, of Suid-
Afrika, om hulleself teen gewelddadige Marxistiese rewolusionêres te 
verdedig, uitgesonder en verdraai, om die slagoffers te beswadder en 
die aanvallers te regverdig.

Die Oes van Moord en Vernietiging
Wanneer ons die vrug van 
die ANC regering 
ondersoek, bestaan daar 
geen twyfel dat die ware 
konflik in Suid-Afrika ‘n 
geestelike een is nie:

Meer as 1.3 miljoen babas 
is in Suid-Afrika deur 
aborsie vermoor - 
amptelik, wettiglik en 
dikwels met belastinggeld 
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- sedert Nelson Mandela aborsie gewettig het op 1 Februarie 1997. As 
leier van die ANC het Nelson Mandela nie sy parlementslede toegelaat 
om volgens gewete te stem nie, hulle was gedwing om vir aborsie te 
stem.

Meer as ‘n miljoen vroue en kinders is verkrag gedurende die 22 jaar 
van die ANC se bewind - terwyl pornografie gewettig is. Minder as 7% 
van aangemelde gevalle van verkragting lei tot vervolging.

Meer as 500,000 mense is sedert 1994 in Suid-Afrika vermoor, terwyl 
die ANC vasberade weier om die doodstraf vir moord te heroorweeg.

Die Departement van Onderwys openbaar ‘n konstante vyandigheid 
teenoor Christenskap, onsensitiwiteit teenoor die bekommernisse van 
ouers en ‘n vooroordeel teenoor die Bybel. Kadar Asmal se anti-
Christelike beleid en die onwerkbare “Kurrikulum 2005 Outcomes 
Based” onderwys model het die standaard van onderwys radikaal 
verlaag en het die staatsskool omskep in ‘n werwingsveld vir radikale 
homoseksuele groepe.

Korrupsie floreer tot so ‘n mate onder die ANC, dat ANC ‘n afkorting 
geword het vir die “Abortion, Nepotism and Corruption party”.

Terwyl die staats televisie, ondersteun deur verpligte “lisensies”, 
propaganda en pornografie uitsaai, is verskeie Christen gemeenskap 
radiostasies in Suid-Afrika summier deur die staatsdepartement 
ICASA gesluit. 

Die ANC se Regstellende Aksie wetgewing en hulle ondersteuning vir 
Robert Mugabe se rassistiese en tiranniese beleid in Zimbabwe, het 
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menigte potensiële beleggers afgeskrik en die Suid-Afrikaanse 
ekonomie miljoene werksgeleenthede en biljoene rande gekos. Onder 
die ANC het die Rand/Dollar wisselkoers tot meer as R14 per dollar 
geval.

Regstellende Aksie is Rassisme
In baie opsigte is rasse verhoudings vandag slegter af onder Regstellende 
Aksie as wat dit onder apartheid was. Baie wit mense het volgehoue 
teenstand teen die diskriminasie van apartheid gebied en het hulle 
verdediging vir die slagoffers van onregverdighede uitgespreek. In 
vergelyking daarmee is daar baie min swart mense wat standpunt 
inneem teen die brutale moorde van meer as 4,000 wit boere en die 
geweldige ongeregtighede wat vandag in die naam van Regstellende 
Aksie teen die wit minderheid gepleeg word. Baie mense is van mening 
dat Regstellende Aksie niks meer is as ‘n rookskerm vir korrupsie op ‘n 
ongekende skaal nie. Oral in die wêreld sal Regstellende Aksie toegepas 
word tot die voordeel van ‘n minderheid, maar in Suid-Afrika word 
Regstellende Aksie tot die voordeel van die meerderheid, ten koste van 
‘n minderheid toegepas.

Skuldmanipulasie
Politieke magte gebruik grootskaalse skuldmanipulasie, die herskryf 
van geskiedenis met ‘n selektiewe fokus en ‘n verwronge beeld van die 

realiteit om die hele 
bevolking te dwing om 
hulle goedkeuring en 
onderwerping aan nuwe 
rasse kwotas, Swart 
Ekonomiese Bemagtiging 
en ekstra belastings te gee, 
wat in werklikheid niks 
meer as ‘n rookskerm vir 
korrupsie op ‘n massiewe 
skaal is nie.

Diagnoseer die Probleem
Misdaad het ‘n groeiende industrie geword. Die onderwys sisteem 
ondermyn ons etiese en morele waardes wat gepaard gaan met 
verlaagde akademiese standaarde.

Die vermaaklikheidswêreld word oorspoel met oppervlakkige, 
sensasionele en gewelddadige materiaal wat misdaad aanmoedig. Die 
verbrokkeling van baie gesinne, onbetrokke ouers en die algemene 
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afwesigheid van dissipline veroorsaak ‘n vakuum. Gewelddadige en 
immorele films en videos, donderende geraas - wat valslik voorgehou 
word as musiek - en pornografiese tydskrifte is besig om die vakuum 
van doelloosheid in menigte jongmense te vul. Baie vorms van vermaak 
kan beskryf word as ‘n opleidings instrument vir bankroof, bedrog, kar 
diefstal, ens. Die krimineel is dikwels die held van ‘n film. “Rap”, “rock”, 
“hip hop”, dwelms, gewelddadige video speletjies en bendes is besig om 
‘n hele geslag van kriminele en bendelede voort te bring.

Die selfsug en kortsigtigheid van hierdie “nuwe” Suid-Afrika word 
gesien in vullis-bestrooide en graffiti-besmeerde gemeenskappe. 
Die vuilheid, besoedeling, en vernietigde omgewing waarin soveel 
kinders deesdae grootword het selfverminking en 
liggaamsdeurboring in meer en meer verwarde jong mense tot 
gevolg. Oorbelle, neusringe, wenkbrouringe, ens. tesame met die 
voorkoms van “acid rock” en “rap” behoort ons op te roep tot 
nugterheid. Maar, snaaks genoeg, is daar ‘n menigte ouers wat 
onbewus is van die depressiewe, selfvernietigende, rebelse 
gesindhede wat gepaard gaan met hierdie liggaams-verminkende, 
siels-verrottende en gees-vernietigende subkultuur.

Deur dobbelary, prostitusie, pornografie en aborsie te wettig, en deur 
die bevordering van humanistiese opvoedig in skole en die passiewe 
aanvaarding van gewelddadige vermaak in die media, het die ANC 
regering ‘n ondergrawing vir die respek van lewe en eiendom ingelyf. 
Geen gemeenskap kan effektief funksioneer sonder hierdie waardes 
nie.

Die Enigste Hoop vir ‘n Oplossing
Noah Webster het gesê, “Die Bybel is die hoof morele oorsprong van alles 
wat goed is en die beste regstelling van alles wat boos is in die menslike 
samelewing, die beste Boek vir die regulering van die tydelike 
aangeleenthede van die mens en die enigste Boek wat kan dien as ‘n 
onfeilbare gids ... die beginsels van ware vryheid en van wyse wette en 
bestuur moet van die Bybel verkry word en onderhou word deur Bybelse 
outoriteit. Die mens wat dus die Goddelike outoriteit van hierdie Boek 
verswak of vernietig mag dan medepligtig wees aan al die openbare 
versteurings wat ‘n gemeenskap verdoem is om te verduur.”

Ons kan nie verwag om die oorlog teen misdaad te wen tensy Suid-
Afrika Bybelse beginsels in ekonomie, onderwys, vermaak, die 
regsbank en Parlement instel nie. Om die selfvernietiging en nasionale 
selfmoord van die wetgewing van die ANC regering om te keer moet 
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ons terugkeer na die Bybel en na God in bekering. Ons moet die hart 
van die Bybel herontdek en Bybelse beginsels herstel in elke area van 
ons persoonlike- en gemeenskapslewe.

“En [as] My volk, oor wie My Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig 
en bid en My aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, 
dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land 
genees.” 2 Kronieke 7:14

Jeugkonferensie by KwaSizabantu Sending.

KwaSizabantu Sending.
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Hendrik Frensch Verwoerd
Suid-Afrika se Grootste Eerste Minister

Hendrik Frensch Verwoerd was Suid-
Afrika se sesde Eerste Minister. Hy was 
’n hooggeleerde akademikus, ’n 
koerantredakteur en ’n skerpsinnige 
politikus. Hy het al die skeidingswette 
van die voorafgaande 300 jaar 
gekodifiseer en ’n haalbare ekonomiese, 
maatskaplike en politieke program 
ontwikkel wat elke bevolkingsgroep 
bevoordeel het. Dit het as afsonderlike 
ontwikkeling bekendgestaan.

Nederlandse Herkoms
Hendrik is op 8 September 1901 te 
Oudekerke in Nederland gebore. In 
1903 emigreer die gesin na Kaapstad, 
waar sy vader, Wilhelmus, ‘n boukontrakteursaak begin. Daar woon 
Hendrik die Lutherse Laerskool en later die Wynberg Boys Junior School 
by.

Rhodesië
In 1913 word Hendrik se vader assistent-evangelis verbonde aan die 
Nederduits Gereformeerde Kerk in Bulawayo, in Rhodesië. Hendrik 
woon daar die Milton High School by. Hy was ‘n buitengewoon briljante 
leerling en het talle pryse gewen, en dit het die prys as die beste leerling 
in Engelse letterkunde in alle Rhodesiese skole ingesluit.

Oranje-Vrystaat
In 1918 verhuis die gesin na Brandfort in die Oranje-Vrystaat (OVS) 
waar Hendrik se vader as tweede predikant van die kerk aangewys is. 
Hendrik matrikuleer in Februarie 1919 as die beste leerling in die OVS 
en die vyfdebeste in die Suid-Afrika.

Akademia
In Maart 1919 word hy student aan die Universiteit van Stellenbosch, 
waar hy in sy studie uitblink en dikwels met volpunte in sy eksamens 
geslaag het. In 1921 behaal hy sy graad met lof en ’n jaar later ontvang 
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hy sy Magistergraad in 
Sielkunde cum laude. In 1924 
verwerf hy sy Doktorsgraad. 
Met behulp van ’n beurs voltooi 
hy, in 1926, sy studies in 
Duitsland en word die volgende 
jaar as Professor in Toegepaste 
Sielkunde, Sosiologie en 
Maatskaplike Wetenskappe 
aangestel, ’n pos wat hy tot die 
einde van 1936 beklee het.

Redakteur van Die Transvaler
In 1937 verhuis dr. Verwoerd 
na Johannesburg na sy 
aanstelling as redakteur van die 
nuwe Afrikaanse dagblad Die 
Transvaler. Die koerant het 
onder sy redakteurskap gedy, 
en hom die geleentheid gebied 

om sy insigte wyer aan die publiek bekend te maak, waardeur sy 
vooruitsigte bevorder is om ‘n groter rol in die Nasionale Party te speel.

Minister van Naturellesake (1950-1958)
Op 26 Mei 1948 wen die Nasionale Party die algemene verkiesing. Dr. 
Verwoerd word as senator aangewys. In 1950 word hy die Nasionale 
Party se leier in die Senaat, en in September van dieselfde jaar Minister 
van Naturellesake (later Bantoesake genoem). In sy eerste toespraak 
het hy die grondslag van afsonderlike ontwikkeling vasgestel wat hy as 
‘n middeweg tussen algehele integrasie en algehele skeiding beskryf 
het. Die afskaffing van die paswette en die instelling van ‘n algemene 
identiteitsdokument was een van sy eerste optredes. Die doel daarmee 
was om bestaande werkers teen die invloei van nie-stedelike Swartmense 
en onwettige immigrante te beskerm, wat hulle lewenstandaard sou 
verlaag. 

Afsonderlike Ontwikkeling
Waar Swartmense plaaslike bestuurstrukture in stedelike gebiede gehad 
het, is die daarstelling van verbeterde boerderymetodes in die tuislande 
sterk beklemtoon teneinde armoede teen te werk en al meer plaaslike 
inwoners te ondersteun; en daarmee saam nywerheidsontwikkeling, 
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veral in die grensgebiede binne pendelafstand van die tuislande. In die 
tuislande is skole gevestig en verbeterde maatskaplike, gesondheids- en 
welsynsdienste voorsien.

Die Wet op Bantoe-Onderwys, van 19523, het vir ‘n gesentraliseerde 
staatsbeheerde Swart onderwysstelsel, met inagneming van Swartmense 
se tradisies en gewoontes, voorsiening gemaak. Vir die eerste keer het 
Swart ouers deur middel van skoolrade en skoolkomitees seggenskap 
in hulle kinders se onderwys gekry. Moedertaalonderwys is sterk 
beklemtoon. Leerboeke is gratis voorsien. Swart leerlinge kon in 
hoërskole die Gemeenskaplike Matrikulasieraad en 
Seniorsertikaatleerplanne volg. Die opvatting is daarom vals dat 
Bantoe-onderwys minderwaardig was.

Teen 1961 het 4000 ouers op 496 skoolrade gedien en meer as 34,000 
ouers op skoolkomitees gedien. In 1963 was daar 8,463 skole en 29,702 
onderwysers. Besteding aan Bantoe-onderwys het van R8.5-miljoen in 
1948 met 194% vermeerder tot R25-miljoen in 1963. In 1967 het 80% 
van Swart kinders in die ouderdomsgroep 7-14 jaar skoolgegaan. Swart 
Suid-Afrikaners het die hoogste geletterdheidsgraad in Afrika gehad, 
en ‘n hoër graad as die meeste ander ontwikkelende lande. Bantoe-
onderwys was ‘n reusesukses en het die Bantoebevolking erkenning 
van hulle onderwysprestasies, asook hoop vir die toekoms, gegee.
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In 1959 is agt Nie-Blanke universiteite gevestig en almal was toegerus 
tot dieselfde hoë standaarde as die Blanke universiteite.

Eerste Minister
Dr. Verwoerd word op 2 September 1958 tot eerste minister verkies. Sy 
onmiddellike benadering is op die vereniging van die 
Afrikaanssprekendes en die Engelssprekendes gerig. Hy was daarvan 
oortuig dat ‘n republikeinse regeringstelsel die beste oplossing bied. 
Dit was om daardie rede dat daar op 5 Oktober 1960 ‘n referendum 
was waarin 90.7% van die kiesers deelgeneem het. 52% stem “Ja” en 
48% stem “Nee”.

Vroeg in 1960 kom die eerste pogings om Blanke beskaafde regering 
omvêr te werp. Op 21 Maart 1960 organiseer die African-American 
Institute, ’n front van die Central Intelligence Agency (CIA), ’n opstand 
onder die voorwendsel dat Swartmense sogenaamd ontevrede was dat 
hulle identifikasiedokumente moes dra. 20,000 Swartmense, gewapen 
met panga, metaalpype en vuurwapens bestorm ’n polisiestasie in 
Sharpeville, Vereeniging, en 69 mene sterf in die voortspruitende 
skermutseling. ’n Maand later, op 9 April 1960, misluk ’n 
sluipmoordpoging op dr. Verwoerd, by die Witwatersrandse 
Skougronde.
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In Maart 1961 woon dr. Verwoerd die Statebondskonferensie in 
Londen by in ‘n poging om lid van die organisasie te bly. Die duidelike 
vooruitsig dat die Afro-Asiatiese lande en Kanada voortdurend in die 
binnelandse sake van Suid-Afrika sou inmeng, het hom egter verplig 
om Suid-Afrika se bedanking in te dien.

Transkei
In Januarie 1962 kondig Dr Verwoerd aan dat Transkei die volgende 
jaar selfregerend sal word. Hoofman Kaiser Matanzima, voorsitter van 
die Transkeise Gebiedsowerheid, het verklaar dat “the majority of 
Africans in South Africa supported his policy” en dat dr. Verwoerd “the 
greatest leader who has emerged among White South Africans” was.

Suidwes-Afrika
Op 18 Julie 1966 besluit die Wêreldhof in Den Haag, met 7 teen 6, dat 
Suid-Afrika nie sy mandaat verbreek het wat die Volkebond op hom 
geplaas het nie. Dit was ‘n persoonlike oorwinning vir dr. Verwoerd.

Ekonomie
Teneinde isolasie en moontlike ekonomiese sanksies af te weer, het dr. 
Verwoerd na ’n selfgenoegsame Suid-Afrika gestreef. Buitelandse 
lenings is terugbetaal en hy het die veredeling van minerale en die 
uitbreiding van invoervervangende nywerhede aangemoedig. 
Bykomende ESKOM-kragstasies is opgerig, asook ’n derde YSKOR-
staalaanleg en ’n tweede SASOL-aanleg om oliebrandstof te vervaardig. 
Die vestiging van die Atlas-vliegtuigkorporasie en die Oranjerivierskema 
was ook deel van sy beplanning.

Gedurende sy bewindstyd het die Bruto Binnelandse Produk teen 
6-8%, per jaar, toegeneem. Swart werkloosheid was slegs 5% en die 
inflasiekoers 2%. Die Swartes se lewenstandaard het met 5.5% per jaar 
toegeneem teenoor 3.9% vir Blankes. Teen 1966 is Suid-Afrika as die 
twaalfdehoogste ontwikkelde land in die wêreld aangeslaan. Bykans 
die hele bevolking het aanvaarbare behuising en voedsel geniet, en 
behalwe in sekere tuislandgebiede was armoede iets van die verlede. 
Huise, klinieke, skole en universiteite, en ontspanningsgeleenthede is 
op inisiatief van dr. Verwoerd in die Swart gebiede gevestig en is bykans 
heeltemal deur die Blanke belastingbetaler betaal. Die waardering van 
die Swartmense, vir dr. Verwoerd, was so groot dat hulle hom met die 
titels “Sebeloke” en “Rapula” vereer het – onderskeidelik “die beskermer 
van die mense” en “die reënmaker en die draer van die goeie dinge in 
die lewe”.
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Hierdie goue era onder Suid-Afrika se grootste eerste minister het 
skielik geëindig toe dr. Verwoerd op 6 September 1966, in die Volksraad, 
deur die CIA-sluipmoordenaar, Demetrio Tsafendas (onder die MK-
ULTRA-program opgelei), vermoor is.

Stephen Mitford Goodson

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Die Voortrekker Monument
Pretoria is ’n historiese stad met talle belangrike monumente. Die 
vernaamste hiervan is die Voortrekkermonument. Hierdie massiewe 
graniet-struktuur is deur die argitek, Gerard Moerdijk, ontwerp. Die 
hoeksteen is op 16 Desember 1938, by Monumentheuwel, deur die 
kleindogter van Andries Pretorius, die agterkleindogter van Hendrik 
Potgieter en die agterkleindogter van Piet Retief, gelê.

Begrawe onder die hoeksteen is: ’n afskrif van die Gelofte wat die 
Voortrekkers op 16 Desember 1838, die vooraand van die Slag van 
Bloedrivier, gemaak het; ’n afskrif van die ‘Die Stem’; en ’n afskrif van 
die verdrag tussen Retief en Dingaan. Die monument is op 16 Desember 
1949 deur die eersteminister, D.F. Malan ingehuldig.

Visuele Geskiedenis
Die Voortrekkermonument is 40m hoog met ’n basis van 40m by 40m. 
Dit het die grootste marmerfries ter wêreld. Die fries bestaan uit 27 
marmerpanele wat die geskiedenis van die Groot Trek, die lewe, stryd, 
en vurige Christelike geloof van die Voortrekkers uitbeeld. Op talle 
maniere stem die uitbeeldings van die visie, reis en lyding van die 
Voortrekkers, op die massiewe marmerfries, ooreen met die uittog van 
die Hebreërs uit Egipte.
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Senotaaf
In die middel van die Heldesaal se 
vloer is daar ’n groot ronde opening 
waardeur die senotaaf 
(dodemonument) beskou kan 
word. Die senotaaf, in die middel 
van die monument, is die sentrale 
fokus. Die argitek wou hê dat die 
senotaaf soos ’n altaar moet lyk, 
simbolies van die altare wat deur 
Noag na die Vloed, en deur 
Abraham, die vader van die 
Gelowiges, opgerig is.

Die Seën van God
Elke jaar op 16 Desember, om 
twaalfuur, skyn daar ’n sonstraal 
deur ’n opening in die gewelf op 
die woorde: ‘Ons vir jou Suid-
Afrika’, in die middel van die 

senotaaf. Hierdie ligstraal simboliseer God se seën op die lewens en 
strewe van die Voortrekkers.

Die senotaafsaal is versier met die vlae van die verskillende 
Boererepublieke en het muurtapisserieë wat die reise van die 
Voortrekkers uitbeeld. Daar is ook vertoonkaste met artefakte van die 
Groot Trek, insluitend Bybels, Gesangeboeke en Psalms.

Eeufees se Vlam
Teen die noordelike muur van die saal is ’n naaf met ’n lantern waarvan 
die vlam brandend gehou is sedert die eeufeesviering van die Groot 
Trek, in 1938. Dit was in daardie jaar dat die ‘Simboliese Ossewatrek’, 
wat in Kaapstad begin het, by Monument-heuwel aangekom het en 
waar die monument se hoeksteen toe gelê is.

Christelike Beskawing
Besoekers aan die monument gaan die monument deur swart 
assegaaihekke van smee-yster binne. ’n Laer van 64 ossewaens omring 
die Voortrekkermonument: dieselfde getal waens wat tydens die Slag 
van Bloedrivier gebruik is. Aan die voet van die Voortrekkermonument 
staan Anton van Wouw se klipbeeldhouwerk van ’n Voortrekkervrou 
en haar twee kinders. Net soos die twee kinders na hulle moeder opkyk 
vir liefde en leiding, kyk sy op na die Here vir krag en wysheid. Aan 
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weerskante van hierdie beeld is daar basreliëfs van wildebeeste in die 
mure van die monument, simbolies van die wildernis se gevare waarin 
die moeder (verteenwoordiger van die Christelike beskawing) besig is 
om haar tuiste te skep.

Leiers
Op elke buitenste hoek van die 
Voortrekkermonument is daar ’n 
standbeeld: Piet Retief, Andries 
Pretorius, Hendrik Potgieter en ’n 
vierde leier wat al die ander 
Voortrekkers voorstel.

Ontwerp
Die oorspronklike ontwerp van 
Moerdijk is verwerp omdat dit te 
veel na ’n Egiptiese tempel gelyk 
het, kompleet met laagwaterbrug 
wat na Egiptiese gedenknaalde lei. 
Na openbare deelname is die 
ontwerp vir die 
Voortrekkermonument 
gefinaliseer. (Gerard Moerdijk was 
ook die hoofargitek van 80 
Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika.) Die Griekse kruis in die 
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vloerplan weerspieël dat die Nuwe Testament oorspronklik in Grieks 
geskryf is. Die sentraliteit van die Woord van God is hierdeur benadruk. 
Die monument se oorhoofse koepel is ontwerp om die besoeker se oog 
na bo te trek, na God, wat ons Skepper, soewereine Heer en ewige 
Regter is.

Skeppingsmandaat
’n Pragtige tuin met inheemse plante en bome omring die monument. 
Dit weerspieël ons plig om die Skeppingsmandaat te vervul. Die 3.41km 
gebied rondom die monument is in 1992 as ’n natuurreservaat verklaar. 
Bontsebras, blesbokke, rooiribbokke, springbokke en rooibokke floreer 
in hierdie natuurreservaat.

Die Groot Opdrag
Die Bybel wat deur die Engelssprekende 1820-Setlaars aan die 
Voortrekkers oorhandig is, kom prominent in die marmerfries voor. 
Dit lê klem op die belangrikheid van die Groot Opdrag. God het ons 
aan die voet van Afrika geplaas om die lig van die Evangelie van 
Christus dwarsdeur Afrika te neem.

Geheilig / Toegewy
Van ver af lyk die Voortrekkermonument soos ’n altaar, dit simboliseer 
die vasberadenheid om aan God toegewy te wees, om vir Sy Skepping 
te sorg en ’n toegewydheid om die Groot Opdrag dwarsdeur Afrika te 
vervul. 

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Graaff-Reinet
Juweel van die Karoo

Graaff-Reinet is geseën met meer as 220 erfenisterreine – meer as op 
enige ander dorp in Suid-Afrika! Graaff-Reinet bied baie manjifieke 
voorbeelde van Kaaps-Hollandse argitektuur en vier uitsonderlike 
museums word hier aangetref.

Riviere van Lewende Water
Omring deur die Kamdebo Nasionale Park is Graaff-Reinet die juweel 
van die Groot Karoo. ’n Oase in ’n plek van dors. Gevolglik is dit ’n 
gepaste plek vir konferensies vir evangeliste omdat ons daartoe geroep 
is om strome van lewende water uit ons binneste te laat vloei in ’n droë 
en sekulêre samelewing.

Sterrekyk
Graaff-Reinet word erken as een van die beste plekke om die 
sterrestelsels in die hemelruim te besigtig – sonder die besoedeling van 
beboude gebiede.

Huis van Andrew Murray-gesin
Die bekende Suid-Afrikaanse sendeling aan die Voortrekkers, Andrew 
Murray, wie se bediening met die uitsonderlikste herlewing in die 
Suid-Afrikaanse geskiedenis geseën is, die 1860-Herlewing, is op 
Graaff-Reinet, waar sy pa die dominee was, gebore. Hier het hy ook 
grootgeword. Dr. Livingstone het Graaff-Reinet as die ‘pragtigste dorp 
in Afrika’ beskryf.
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Republikeinse Rebellies
Graaff-Reinet is in 1786 deur die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie 
(VOC) gestig. Dit is genoem na die goewerneur van die Kaapkolonie, 
Cornelius Jacob Van der Graaff en sy vrou, wie se nooiensvan Reinet 
was. In 1795, het die burgers teen die belastings van die VOC in opstand 
gekom deur die landdros van sy pos te onthef en ’n republiek uit te 
roep.

Die inval van Suid-Afrika deur die Britte, juis toe Nederland deur 
Franse revolusioniste ingeneem is, het die Nederlandse regering 
verhoed om hierdie uitdaging deurslaggewend te hanteer.

Onstuimige Tye
In April 1799 is Marthinus Prinsloo, die leier van die Republikeine en 
19 ander manne gearresteer en in die Kasteel in Kaapstad gevange 
gehou. Daar is hulle ter dood veroordeel, maar die vonnisse is nie 
voltrek nie en die gevangenes is vrygelaat. In Maart 1803 is die Kaap 
aan Nederland terug oorhandig. In 1801 was daar weer ’n opstand in 
Graaff-Reinet.

Republikeinse Weerstand
Dit is geen verrassing dat groot getalle van die Voortrekkers uit Graaff-
Reinet gekom het nie. Graaff-Reinet was die bakermat van Republikeinse 
regering in Suid-Afrika. Die Kaapkolonie het in 1872 ’n mate van 
onafhanklikheid verkry toe die Verantwoordelike Regering ingestel is 
en ’n treinspoor voltooi is wat Graaff-Reinet met Port Elizabeth verbind 
het.

Anglo-Boereoorlog
Gedurende die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899 – 1902) het Graaff-
Reinet ’n hoofsentrum van Britse militêre operasies in die Oos-Kaap 
geword. Nege Boere is by Graaff-Reinet ter dood veroordeel en voor ’n 
vuurpeleton tereggestel. Die Burgermonument in Donkinstraat 
herdenk die gesneuwelde Boere.

Opvoedkundige Sentrum
Graaff-Reinet Onderwyskollege was ’n belangrike opvoedkundige 
sentrum van 1906 tot en met 1994.

Die Nederduits Gereformeerde Kerk op die dorp se argitektuur is 
soortgelyk aan die Salisbury Katedraal en bied sitplek vir 1 500 mense.

Graaff-Reinet is 2 460 voet (750m) bo seespieël geleë en is aan die 
oewer van die Sondagsrivier naby die Sneeuberge gevestig.
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Graaff-Reinet beskik oor ’n florerende mark vir landbou, en is veral 
bekend vir sybokhaar-, merinoskaap-, en volstruis-boerdery.

Beroemde Inwoners van Graaff Reinet
Van die prominente inwoners sluit in:

•  Andries Pretorius (1798 – 1853), die oorwinnaar by die slag van   
Bloedrivier en die Groot Trekleier na wie Pretoria genoem is.

•  Andries Hendrik Potgieter, die oorwinnaar van die Slag van Vegkop 
en die Groot Trekleier na wie Potgietersrus genoem is.

•  Gerrit Maritz, die Groot Trekleier na wie Pietermaritzburg deels 
genoem is.

•  Martinus Wessels Pretorius (1819-1901), die Boere-kommandant en 
staatsman wat die president van die Suid-Afrikaanse Republiek 
geword het (1857 – 1871).

•  Andrew Murray jr. (1828-1917), die Christen-sendeling, pastoor en 
outeur wat die nouste geassosieer word met die 1860-Herlewing. 
Andrew Murray troon uit as die produktiefste outeur in die Suid-
Afrikaanse geskiedenis met die publikasie van meer as 240 van sy 
boeke. Ruim oor die twee miljoen eksemplare van sy boeke is deur 
die jare heen gedruk en verkoop. Andrew Murray se boeke is in meer 
tale vertaal as dié van enige ander Suid-Afrikaanse outeur tot op 
datum.
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•  Talle beroemde kunstenaars, soos Eben Leibrandt (1915-2007), en 
outeur Hymme Weiss (1910-2001) is ook van Graaff-Reinet afkomstig.

•  Andrew Geddes Bain (1797 – 1864), wat 18 bergpasse gebou het, 
insluitend Bainskloofpas, Mitchellspas, Oubergpas en Van Ryne-
veldpas, het meer as drie jaar lank op Graaff-Reinet gewoon. Sy seun, 
Thomas Charles Bain (1830-1893) het 24 bergpasse gebou.

•  Professor James Leonard Smith (1897 – 1963) was die beroemde 
Suid-Afrikaanse igtioloog wat die eerste persoon was om ’n selakant 
te vang, ’n vis wat lank deur ewolusioniste as uitgesterf beskou is.

•  Dr. Sydney Rubidge (1887 – 1970) het ’n fossielmuseum, wat as die 
beste privaatversameling van Karoofossiele in die wêreld beskou 
word, gebou en in stand gehou.

Monumentaal
Graaff-Reinet is die tuiste van meer nasionale monumente as enige 
ander dorp of stad in Suid-Afrika. Die Vallei van Verlatenheid, ’n 
geologiese verskynsel van verweerde ysterklippilare, is naby Graaff-
Reinet. Dit is ook die vyfde oudste dorp in Suid-Afrika, ná Kaapstad, 
Stellenbosch, Paarl en Swellendam. 

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org

Die Oorlogsmonument, Graaf Reinet.
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Swellendam
Die Republiek

Swellendam is die vierde oudste dorp in Suid-Afrika. Die distrik en 
dorp is na die destydse goewerneur van die Kaap, Hendrik Swellengrebel 
en sy vrou, Helena ten Damme, vernoem. Swellendam is in 1745 deur 
die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) gestig om na die belange 
van die boere om te sien wat aan die begin van die 18de eeu oor die 
Hottentotshollandberge migreer het.
’n Landdros is aangewys en ’n Drosdy is gebou om die hof te huisves en 
ook verblyf aan die magistraat (landdros) te verskaf, wat ’n groot 
verskeidenheid magte en verantwoordelikhede vir die area gehad het.
Buitepos
Swellendam, ongeveer 250km vanaf Kaapstad geleë, was vir baie 
dekades die laaste buitepos van beskawing op die Oosgrens. Die dorp 
was onmisbaar vir die reisigers en ontdekkers wat Swellendam as die 
wegspringplek en poort na die binneland gebruik het. 
Van die beroemde reisigers wat Swellendam besoek het, sluit Francois 
Le Valliant (1781), Lady Anne Barnard (1798), William Johan Burchell 
(1815), en Thomas William Bowler (1860) in.

Die Drosdy
Die oorspronklike Drosdy is in 1746 deur die VOC gebou. In 1846 het 
die koloniale regering die Drosdy verkoop en dit het in privaatbesit 
gebly tot 1939, toe dit deur die staat aangekoop en in ’n museum 
omskep is. In Oktober 1943 is die Drosdymuseum amptelik geopen en 
binne ’n paar jaar is die ou tronk, die watermeule en ander historiese 
geboue tot die historiese kompleks bygevoeg wat nou ’n belangrike 
toeristebesienswaardigheid is.
Die Swellendam Drosdy-museum-netwerk sluit in: Mayville, wat die 
huishoudelike middelklaslewe van die laat 19de eeu uitbeeld, Zanddrift, 
’n 18de eeuse plaashuis, waenhuis en talle plaasgeboue – almal op 6,9 
hektaar geleë omring deur tuine, uitgelê volgens die style wat gedurende 
die 19de eeu in die Kaap gewild was.
Stigtersfamilies
Van die bekendste families wat hulle in die Swellendam-distrik gevestig 
het, is die Barrys, Moodies, Steyns, Streichers, Van Eedens, Rothmanns, 
Tomlinsons en die Dunns.
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Republiek van Swellendam
Op 17 Junie 1795 het Swellendam-burgers teen die VOC in opstand 
gekom en hulleself as die Republiek van Swellendam verklaar. 
Hermanus Steyn was die eerste persoon wat tot ’n president in Suid-
Afrika verkies is.

Tolhekke en Belasting
Toe die VOC tolhekke en belasting instel, het dit die boere grootliks 
ontevrede gestel – hulle was reeds teleurgesteld oor die onvoldoende 
beskerming wat hulle op afgesonderde plase teen veediefstal en 
buitery, van die Xhosa-roofbendes, ontvang het. Die tolhekke en 
belasting het die wanbestuur van die VOC, wat vryemarkhandel 
onderdruk en prysbeheermaatreëls ingestel het, bloot vererger.
Die VOC se ekonomiese beleid het privaatondernemings genadeloos 
onderdruk. Hulle het alleenreg op handel besit en het opbrengs van die 
boere aangekoop teen pryse wat deur die VOC vasgestel is. Boere was 
verplig om al hulle voorrade van die VOC aan te koop en die pryse van 
goedere het voortdurend gestyg. Belasting was buitensporig en 
amptenare korrup. Die sluiting van die graanskuur by Mosselbaai, het 
die boere verder die harnas ingejaag. Boere in Swellendam-omgewing 
het ’n direkte versoek tot die state-generaal in Nederland gerig om die 
beheer van die kolonie van die VOC weg te neem.

Kommando’s
Vanaf 1778 het ’n bitter stryd op die Oosgrens ontwikkel, waar die 
trekboere met die Xhosa in kontak gekom het. Die boere het onderling 
burgerkommando’s georganiseer om gesteelde vee terug te kry. Die 
VOC-garnisoen het egter geen beskerming aan die kwesbare boere op 
die grens gebied nie.

Rebellie
Op 17 Junie 1795 het nege boere by die Drosdy opgedaag en die 
heemraad beveel om die gebou te verlaat. ’n Vergadering van burgers is 
byeengeroep en Swellendam is as ’n onafhanklike republiek verklaar 
met Hermanus Steyn as die verkose president.

Die Amerikaanse Vryheidsoorlog (1776-1783) en die Franse Revolusie 
(1789) kon moontlik die stigting van die Swellendam Republiek 
aangevuur het. Die boere was egter nie revolusionêr nie en wou 
vryehandel en die oppergesag van die reg vestig.
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President van Swellendam
Hermanus Steyn is op Swellendam deur die vergaderde burgers tot 
president verkies omdat hy as ’n “standvastige, eerlike en betroubare” 
persoon beskou is; “ ’n stil man, waardig en hoflik .” Nadat die republiek 
ontbind is en Swellendam weer by die Kaapkolonie ingelyf is, het hy op 
die heemraad onder landdros Faure gedien. Een van sy seuns het aan 
die Groot Trek deelgeneem.

Inval
Die Britte het die Kaap in November 1795 ingeneem. Die nuwe Britse 
regering het gepoog om die mense van Swellendam te kalmeer deur 
die gehate tolgeld en belastings af te skaf.

Só is die Swellendam Republiek ná vier en ’n half maande vreedsaam 
ontbind. Onder die Britte het Swellendam in ’n welvarende dorp van 
handel en nywerheid ontwikkel.

Museum
Die Drosdy-museumkompleks beeld die geskiedenis uit van die 
verandering van die VOC-buitepos tot die welvarende dorp onder 
Britse koloniale bestuur.

Kerk
Die pragtige NG Kerk is ’n unieke voorbeeld van ’n kombinasie van 
Gotiese, Renaissance, Barok en Kaaps-Hollandse argitektuur.
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Natuurreservaat
Die Swellendam-distrik bevat vier natuurreservate: Marloth, Sanbona, 
De Hoop en Bontebok Nasionale Park. Die distrik is ’n botanis se 
droom met ’n oorvloed wilde blomme en fynbos. Die 250-hektaar 
inheemse bos by Grootvadersbosch is net so luisterryk as die Knysna 
Bos.

Daar is 200 voëlspesies in die gebied, insluitend die kroonarend, 
witkruisarend en Knysna-loerie. Die wilde diere sluit in: Kaapse 
bergkwagga, bontebok, bosbok, klipspringer, vaalribbok, Kaapse 
grysbokkie, bobbejane, muishond, musseljaatkat en die luiperd.

Staproetes en Rivieraktiwiteite
Daar is talle staproetes in die Langeberg. Die Breederivier is een van 
die min bevaarbare riviere in die land en is gewild vir riviersport en 
vlotry.

Suurbraak
Suurbraak is ’n sonderlinge sendingstasie wat in 1812 aan die voet van 
die Tradouwpas deur die London Missionary Society gestig is.

Weer ’n Republiek
In Junie 2011 het die Swellendam-munisipaliteit hulself weer eens as ’n 
republiek verklaar.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Bloemfontein 
Fontein van Blomme

Bloemfontein beteken ‘fontein van blomme’. Dit is ook bekend as die 
Rosestad weens die oorvloed rose en die jaarlikse Rosefees wat daar 
gehou word. Bloemfontein is in die middel van Suid-Afrika, op die 
suidelike rand van die Hoëveld, op ’n hoogte van 1400m geleë. 
Aangesien dit die semidroë streek van die Karoo begrens, het reisigers 
dit as ’n paradys beleef waar flora en fauna floreer.

Klimaat
Bloemfontein het ’n semidroë klimaat met warm somersdae, gereelde 
namiddagdonderstorms en koeler, droë winters wat soms ryp 
teweegbring.

’n Britse Fort
Alhoewel Bloemfontein histories as ’n oorwegend Afrikaanse 
nedersetting bekend is, is dit in 1846 amptelik deur majoor Henry 
Douglas Warden as ’n Britse fort gevestig. Hy het die grond van 
Johannes Nicolaas Brits, ’n plaaslike boer, gekoop.

Andrew Murray
Een van Bloemfontein se eerste dominees was die jong Andrew Murray, 
wat as sendeling die Voortrekkers bedien het. Gebaseer in Bloemfontein 
van 1849 tot 1860, het Andrew Murray ’n deurlopende rondte uitreikings 
oor die hele Oranje-Vrystaat en ook in die Transvaal gedoen.

Onafhanklikheid
Oorspronklik was die gebied bekend as Transoranje. Toe die Britte dit 
geannekseer het, het dit die Oranjerivier-soewereiniteit (1848 – 1854) 
geword. Andrew Murray het gehelp om die onafhanklikheid van die 
Oranje-Vrystaat met onderhandeling te bewerkstellig. Dit is in 1854 by 
die Sandrivier-konvensie as ’n republiek erken.

Hoofstad
Bloemfontein was die hoofstad van die Oranje-Vrystaat van 1854 tot 
1902. Van 1902 tot 1910 was dit die hoofstad van die Oranjerivierkolonie 
en sedert die Unie van Suid-Afrika in 1910 is dit die geregtelike hoofstad 
van die land. Suid-Afrika het sedert 1910 drie hoofstede: Kaapstad as 
die wetgewende hoofstad, Pretoria as die uitvoerende hoofstad, en 
Bloemfontein as die geregtelike hoofstad waar die appèlhof gesetel is.
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Die Model Republiek
Beroemd vir die regering se uitnemendheid, doeltreffendheid en 
integriteit, is die Oranje-Vrystaat as die ‘model republiek’ beskryf. 
President Martinus Steyn (1859 – 1916) was van 1896 tot 1902 die 
sesde en laaste president van die onafhanklike Oranje-Vrystaat. Sy 
regering was hoog-geag met ’n Christelike grondwet wat volgens 
reputasie van die hoogste gehalte ter wêreld was.
Die Anglo-Boereoorlog
’n Treinspoor wat Kaapstad met Bloemfontein verbind het, is teen 1890 
voltooi. Die Republiek van die Oranje-Vrystaat was in 1899 gasheer vir 
die Bloemfontein-konferensie wat gepoog het om die uitbreek van die 
Anglo-Boereoorlog te verhoed. Gedurende die Anglo-Boereoorlog 
(1899 – 1902) het president Steyn onder die bevelvoerder, generaal 
Christiaan de Wet gedien en later onder generaal De la Rey. Na die Slag 
van Paardeberg, 13 Maart 1900, het Britse magte Bloemfontein 
ingeneem en ’n konsentrasiekamp daar naby aangelê.
Die Vrouemonument
Die Nasionale Vrouemonument in die buitewyke van Bloemfontein 
gedenk die 26 370 Boerevroue en -kinders en 1 421 ou manne wat in 
hierdie onhigiëniese kampe gesterf het. President Steyn en Emily 
Hobhouse, die dapper Engelse vrou wat die bestaan van die 
konsentrasiekampe blootgelê en teengestaan het, is by die monument 
begrawe.

Die Anglo-Boereoorlogmuseum
Die nabygeleë Anglo-Boereoorlogmuseum is ’n skatkis van unieke 

kunsversamelings, uitstallings antieke 
stukke van onskatbare waarde, en artefakte 
van die oorlog. Dit is een van die museums 
wat die beste onderhou, en die interessantste 
in die land is.

Sport
Met betrekking tot sport is Bloemfontein 
die tuiste van die Cheetahs, ’n 
motorrenbaan, ’n ruim en volledige 
binnenshuise skietsentrum, en ’n 
valduikklub. Gedurende die 2010 FIFA 
Sokker-wêreldbekertoernooi het 

Duitsland die Engelse span 4-1 in 
die Vrystaat stadion verslaan.
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Toerisme Bestemmings
Met breë strate, pragtige tuine en outydse regeringsgeboue het 
Bloemfontein ’n eiesoortige bekoring. ’n Besoek aan die Nasionale 
Museum, Vrystaat Nasionale Botaniese Tuin, Anglo-Boereoorlog 
museum en die ‘Cheetah Experience’ waar aan die wilde diere gevat kag 
word, sal van die hoogtepunte vir enige besoeker aan Bloemfontein wees.

Met sy sentrale ligging, word talle nasionale konferensies, byvoorbeeld 
die ‘Accelerated Christian Education' (ACE), in Bloemfontein gehou.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725 Kaapstad Suid-Afrika
Tel.: 021 689 4480
mission@frontline.og.za  
www.ReformationSA.org
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Vroue in Voortrekker kostuums by die monument 
Gedenkdiens, 16 Desember 1930.
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Pietermaritzburg
Uitpos van die Britse Ryk

Pietermaritzburg is vernoem na die twee groot Voortrekkerleiers, Piet 
Retief en Gerrit Maritz wat Natal gevestig het. Nadat hulle oor die 
Drakensberge getrek het, het die Boeresetlaars hierdie plek, by die 
Msunduzirivier, as die ligging vir hulle hoofstad gekies. Reeds in 1838 
is die beplanning vir ’n netjiese uitleg van strate en lanings gemaak.

Die Boere Republiek van Natalia was egter van korte duur omdat dit 
binne vyf jaar, na die vestiging van Pietermaritzburg, onder Britse 
beheer gekom het. Die meeste van die Boere het weer terug, oor die 
Drakensberge, getrek om hulle hierdie keer in die Oranje-Vrystaat en 
die Transvaal te vestig.

Die Britte het Pietermaritzburg volgens Victoriaanse argitektuur 
uitgebou en dit as die Provinsie van Natal se hoofstad tot stand gebring. 
Vandag is Pietermaritzburg die hoofstad van KwaZulu-Natal.

Die Geloftekerk in Pietermaritzburg.
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Gerrit Maritz
Gerrit Maritz was ’n wamaker in Graaff-Reinet. Hy is in 1797 gebore 
en op die ouderdom van 41, op 23 September 1838, naby hedendaagse 
Eskort oorlede. Hy en sy vrou, Angenitha Maria Olivier, het ses kinders 
grootgemaak – vier seuns en twee dogters. Gerrit Maritz word beskryf 
as ’n toegewyde, hardwerkende en dinamiese man.

Ten spyte daarvan dat hy ’n suksesvolle sakeman in Graaff-Reinet was, 
asook die waarnemende veldkornet in Graaff-Reinet, het hy sy gemaklike 
lewe en florerende besigheid laat vaar om na ’n nuwe land te gaan soek 
waar die Boere, vry van Britse beheer, weer onafhanklik kon wees.

Gerrit Maritz se blou geverfde waens was toegerus met tente wat platter 
en meer reghoekig as die gewone ronde kakebeenwaens was. Gerrit 
Maritz se trek het ook twee kanonne en ’n groot biblioteek bevat wat 
ook boekdele oor die Reg ingesluit het.

Hy was ’n man wat vooruit gedink het en noukeurig, netjies en 
voorbereid was. Hy het daarna uitgesien om ’n behoorlike administrasie 
in die wildernesgebied te begin. So sorgvuldig was Gerrit Maritz met 
sy aantekening dat hy boekgehou het van al die geboortes, huwelike en 
sterftes van diegene op die Trek.

Voorsorg
Hy het na die waarskuwings van die sendelinge geluister om nie vir 
Dingaan te vertrou nie. Hy het Piet Retief afgeraai om weer na 
Umgungundlovu terug te keer en het sy eie trekgeselskap 
versigtigheidshalwe laer laat trek as beskermende voorsorgmaatreël. 
As gevolg hiervan het die meeste van Gerrit Maritz se geselskap die 
slagting van 17 Februarie 1838, op die oewers van die Bloukransrivier 
oorleef, terwyl Piet Retief sy geselskap verspreid gelaat het en hulle dus 
baie kwesbaar was. Gedurende die nagtelike slagtings het Gerrit Maritz 
en Sarel Cilliers stormaanvalle gelei om vlugtende Trekkers te red. 
Gerrit Maritz het die massabegrafnis van die gesneuwelde Trekkers 
georganiseer op die plek waar ’n dorp met die naam van Weenen later 
gestig sou word.

Dit was Gerrit Maritz wat die Zoeloe-impi’s later die aftog laat blaas en 
die treurende oorlewendes vertroos het.

Dit was ook hy wat die oorblywende manne aangemoedig het om die 
beskansde laers (Sooilaer) op die oewers van die Klein Tugelarivier op 
te rig. ’n Monument ter ere aan Gerrit Maritz is in 1897 by Sooilaer 



169

Pietermaritzburg - Uitpos van die Britse Ryk

169

opgerig. Daar is ook ’n monument vir 
Gerrit Maritz buite die Geloftekerk in 
Pietermaritzburg opgerig.

Piet Retief
Piet Retief is op 12 November 
1780 in Wellington gebore. Sy 
familie was van Franse 
Hugenote afkoms. Tydens die 
Groot Trek was Piet Retief ’n 
ryk grondeienaar naby 
Grahamstad. Hy het egter 
finansieel agteruitgegaan as 
gevolg van die herhaalde 
veediefstal deur die Xhosas. 
Piet Retief was die skrywer van 
die Voortrekkermanifes wat in 
die ‘Grahamstown Journal’ van 2 
Februarie 1837 gepubliseer  is. As ’n 
woordvoerder vir die 
Voortrekkerbeweging het hy ’n lys gemaak 
van die plaasboere se griewe teen die Britse administrasie.

In April 1837, het Piet Retief se groep Trekkers by Thaba Nchu 
aangekom waar ’n paar duisend Voortrekkers reeds ’n voorlopige 
regering verkies het. Om die konflik tussen die twee erkende leiers, 
Gerrit Maritz en Andries Potgieter op te los, is Piet Retief as goewerneur 
verkies. Dit was Piet Retief se vaste oortuiging om hulle in Natal, 
anderkant die Drakensberge te gaan vestig.

Misplaaste Vertroue
Nieteenstaande die waarskuwings van sendelinge, handelaars en 
transportryers, het Piet Retief baie vertroue in die Zoeloekoning, 
Dingaan, gehad. As ’n mens in ag neem dat Dingaan aan bewind gekom 
het deur sy eie broer, Shaka te vermoor en dat hy die meeste van sy eie 
familielede vermoor het, is hierdie misplaaste vertroue onverklaarbaar.

Alhoewel Piet Retief en sy geselskap aan al Dingaan se versoeke 
voldoen het en al het Dingaan sy plegtige woord in die ondertekende 
verdrag (waarin die gebied tussen die Tugela- en die Umzimvuburiviere 
aan die Boere toegestaan word) gegee, is die Trekkergeselskap 
verraderlik vermoor deur Dingaan wat hulle oortuig het om hulle 
wapens buite die kraal te laat.
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Kommandant Andries Pretorius het die oorskot van Piet Retief, sy 
seun en ’n 100 volgelinge op die heuwel van KwaMatiwane, wat digby 
uMgungundlovu (die hoofstad van die Zoeloekoning) is, gevind. Daar 
is vandag ’n monument op die begraafplaas.

Op die heuwel wat oor uMgungundlovu en KwaMatiwane uitkyk, het 
die Nederduits Gereformeerde Kerk ’n pragtige kerk, skool, kliniek en 
veeldoelige sendingstasie gebou as die beliggaming van die Bybelse 
opdrag om hulle vyande lief te hê en vir hulle naaste om te gee. In oor 
die eeu en ’n half sedert die oorspronklike 
Geloftedag, het miljoene Zoeloes tot 
bekering gekom en is Zoeloeland met 
herlewing geseën. 

"Nà hierdie dinge het ek gesien, en kyk, 
daar was 'n groot menigte wat niemand 
kon tel nie, uit alle nasies en stamme en 
volke en tale; hulle het gestaan voor die 
troon en voor die Lam... en gesê: Heil aan 
onse God wat op die troon sit..."  
 Openbaring 7:9-10

The Reformation Society
Tel.: 021 689 4480  
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Wellington
Fontein van Onderwys

Wellington is geleë aan die voet van die Groenberg en Hawequaberge 
op die oewer van die Krommerivier, en vorm die kern van die Kaapse 
wynlande. Dit lê ook aan die voet van Bainskloofpas, wat een van die 
oudste bergpasse in die land is. Hierdie pas was deur die baas padbouer, 
Andrew Geddes Bain gebou.

Die dorp, gestig in 1840, is na die hertog van Wellington genoem, wat 
Napoleon by die Slag van Waterloo (1815) verslaan het. Vroeër het die 
Franse Hugenote die area Val du Charron genoem, of 
Wagenmakersvallei. Die Bybelse wêreldbeskouing van die Franse 
Protestante het die geestelike konteks geskep wat die belangrike 
geestelike grondslag sou lê vir die groot werk wat Andrew Murray later 
in die gebied sou kom doen.

Fontein van Onderwys
Wellington is bekend vir sy onderwysinstellings, veral dié wat deur 
Wellington se beroemdste persoonlikheid, NG Kerk predikant dr. Andrew 
Murray, gevestig is. Hy vestig die Afrika-instituut in 1877 waar honderde 
sendelinge opgelei is en wie daarna kerke en skole oral in Afrika gestig 
het. Dr. Murray stig ook die Hugenote-kollege wat onderwysers oplei.
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Baanbrekerswerk vir Tersiêre Opleiding vir Meisies
Andrew Murray het ’n omwenteling in die onderwys vir meisies 
teweeggebring deur die Hugenote-kollege te stig (van 1920 tot 1950 
bekend as die Hugenote Universiteitskollege); eerstens deur die 
ontwikkeling van ’n meisieskool (Hugenote-seminarie) in 1874 en later 
deur die stigting van die Hugenote-kollege.

Sy visie vir die verskaffing van tersiêre onderwys vir meisies het die 
grondslag vir baie skole oral in die Boland en Suid-Afrika gelê. Met sy 
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bedieningsreise oral in die Karoo 
het dr. Andrew Murray hom 
ontferm oor die hoeveelheid meisies 
wat ’n gebrek aan opleiding gehad 
het. In 1898 het hy die Hugenote-
Kollege in Murraystraat gestig.

Die eerste 36 vrouestudente het van 
oral in Suid-Afrika en van 
sendingstasies in Rhodesië en 
Njassaland gekom vir ’n 
verskeidenheid akademiese 
rigtings, insluitend die praktiese 
toepassing daarvan. Die Andrew 
Murray Kinderhuis vir weeskinders 
is ook gevestig, veral na die tragiese 
lewensverlies gedurende die Anglo-
Boereoorlog.

Die Wellington kampus van die 
Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie is blykbaar die enigste 
instelling in die Wes-Kaap wat steeds onderwysopleiding, vir 
onderwysers, in Afrikaans aanbied.

Wellington is ook die hoofkwartier van Bybel Media asook die Andrew 
Murray Sentrum. Wellington se ryke intellektuele en akademiese 
kultuur lok elke jaar 2 300 studente van oral in die land om by hierdie 
verskeie tersiêre instellings te studeer.

Vrugbare Landbougrond
Die plase wat rondom hierdie dinamiese Bolandse dorp floreer, sluit 
sommige van die beste wingerde en boorde in: sagte en sitrusvrugte, 
koejawels, appelkose, olywe, avokadopere en veselperskes. Blomme, 
heuning, konfyt, kaas en talle tuisgemaakte lekkernye word in, en om, 
Wellington geproduseer.

Flora en Fauna
Vanaf die kruin van Bainskloofpas het ’n mens ’n onverbeterlike 
panorama van die Swartland en die Kaapse Vlakte met Tafelberg in die 
verte duidelik sigbaar. Bainskloof lê in die hartjie van die Kaapse 
blommeryk met 8 600 plantspesies (waarvan 5 800 inheems is). Luiperds, 
jakkalse, otters, ratels, klipspringers, steenbokkies, grysbokkies en 182 
voëlsoorte floreer in die berge en woude om Wellington.
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Stigtersfamilies
Die ou markgebou dateer terug na 1847 en die klok in die kloktoring is 
gebruik om die aanvang van markbedrywighede aan te kondig. Die 
stigtersfamilies van Wellington is, onder andere, die Retiefs, Bosmans, 
Cilliérs en die Malans.

Andrew Murray
Andrew Murray was van 1871 tot 1906 die predikant van die NG Kerk 
in Wellington. Ná sy aftrede het hy aktief bly preek, onderrig en skryf 
tot en met sy dood in 1917. Die meeste van sy skryfwerk is gedurende 
hierdie produktiefste tyd van sy bediening voltooi. In 1874 is die 
Hugenote-seminarium geopen. Die oudste onderwysopleidingskollege 
in Suid-Afrika, die Hugenote-kollege, is in 1896 in Wellington geopen. 
Gegradueerdes het skole regdeur Suidelike Afrika gevestig.

Herlewingsentrum
Wellington word argitektonies oorheers deur die manjifieke NG Kerk 
aan die bopunt van Hoofstraat met ’n prominente standbeeld van dr. 
Andrew Murray voor die kerk. Dr. Andrew Murray en die NG Kerk in 
Wellington het ’n sentrale rol in die geestelike herlewing gespeel wat in 
die 1860’ en 1870’s oral in die Kaapkolonie plaasgevind het.

Die Kerk
Die hoeksteen van die NG Kerk is in 1838 gelê. Die eerste gedeelte van 
die gebou was in 1840 voltooi. Die konsistorie is twee jaar later 
aangebou. In 1861 is twee vleuels aangebou om die dramatiese toename 
in kerkbywoning te hanteer. Die kerktoring is in 1895 voltooi. Andrew 
Murray het daarop aangedring dat daar vir elke Pond wat aan die toring 
bestee is, ’n soortgelyke skenking aan die sendingsaak gemaak moes 
word. Die standbeeld wat hulde bring aan die sentrale rol wat Andrew 
Murray in sy opvoedkundige werk en sendingwerk gespeel het, is in 
1923 opgerig.

Afrika-Instituut
In 1877 het Andrew Murray die Afrika-instituut gestig wat honderde 
sendelinge opgelei het. Die slagspreuk van die instituut was ‘Afrika vir 
Christus!’ In 1889 het Andrew Murray die South Africa General 
Mission (SAGM) gestig. Dit het in 1965 van naam verander na Africa 
Evangelistic Fellowship. AEF het in 1998 met Serving In Mission (SIM) 
saamgesmelt en bestaan tot vandag toe. 
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Juweel van die Boland
Dikwels beskryf as die juweel van die Boland, word Wellington omring 
deur die majestueuse Hawequaberge en die Groenberg, skilderagtige 
roetes, uitsonderlike sportgeriewe en ’n uitstekende gasvryheidbedryf. 
’n Besoek aan die Wellingtonmuseum en NG Kerk is ’n hoogtepunt.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Krugersdorp
Gebou op Goud en Weerstand

Krugersdorp is die vergaderplek van die historiese Desember 
1880-byeenkoms waar meer as 6 000 manne plegtig belowe het om vir 
die onafhanklikheid van Transvaal te veg. Die Paardekraalmonument 
het as ’n stapel gepakte klippe verrys as deel van die protes-aksie teen 
Britse beheer.

Geannekseer
Op 12 April 1877 het sir Theophilus Shepstone die Zuid-Afrikaansche 
Republiek vir die Britse Ryk geannekseer – sonder dat ’n enkele skoot 
gevuur is. Die Britte het hulle kans goed waargeneem. Die burgers van 
die Zuid-Afrikaansche Republiek was só ontnugter met president 
Burgers, omdat hy ’n geldstuk met sy gesig daarop laat munt het en 
probeer het om die boere belasting te laat betaal, dat niemand ag 
geslaan het op sy oproep om die onafhanklikheid van die Republiek te 
verdedig nie.

Paardekraal
Namate die Britte egter met die daaglikse bestaan van die burgers begin 
inmeng en gepoog het om hulle belasting te laat betaal, is verskeie 
afvaardigings onder leiding van Paul Kruger, na Brittanje gestuur. 
Nadat hierdie pogings tot onderhandeling misluk het, het Paul Kruger 
op ’n vergadering van burgers aangedring wat op 8 Desember 1880 by 
Paardekraal plaasgevind het.

Tydens hierdie vergadering het die burgers ’n baken in die vorm van ’n 
klipstapel gebou deurdat elke man ’n klip op die plek gepak het waar 
die monument vandag staan. Daarmee is die Eerste Vryheidsoorlog 
van die Transvaal van stapel gestuur. Dit het ’n hoogtepunt bereik met 
die verbysterende Boere-oorwinning tydens die Slag van Majuba, 
waarna die onafhanklikheid van Transvaal toegestaan is. Van toe af 
was Paardekraal die plek waar menige nasionale feeste gehou is.

In 1890 het die Zuid-Afrikaansche Republiek ’n monument opgerig 
bo-oor die klipstapel wat by Paardekraal opgestel is. Dit is op 16 
Desember 1891 deur president Paul Kruger onthul.

Goud
Ná die ontdekking van die Witwatersrand se goudvelde in 1886, het 
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Marthinus Pretorius Krugersdorp gestig en na Paul Kruger, die 
president van die Zuid-Afrikaanse Republiek genoem. Teen 1888 is 
Krugersdorp as ’n aparte goudveld geproklameer.

Goud, mangaan, yster, asbes en kalk word in die gebied ontgin. In 1952 
was die West Rand Consolidated-myn die eerste ter wêreld om uraan 
as ’n neweproduk van die goudraffineringsproses te ontgin.

Anglo-Boereoorlog
Gedurende die Tweede Vryheidsoorlog was die Slag van Dwarsvlei 
(Junie 1900) en die Slag van Nooitgedacht (Desember 1900) twee van 
die vernaamste militêre gevegte in die Krugersdorpdistrik. Krugersdorp 
is in Junie 1900 deur Britse troepe ingeneem.

Gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) het die Britte ’n 
konsentrasiekamp by Krugersdorp gebou om Boerevroue en -kinders 
gevange te hou. In ’n stadium was daar meer as 6000 vroue en kinders 
by die Krugersdorp-konsentrasiekamp geïnterneer. Een van die 8000 
blokhuise wat die Britte gedurende die Anglo-Boereoorlog gebou het, 
is op die monumentheuwel gebou wat oor die dorp uitkyk.

Krugersdorp Natuurreservaat
Die Krugersdorp Natuurreservaat is ’n 1 500 hektaar-wildreservaat wat 
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naby die dorp geleë is. Gaste kan per motor of te perd deur die park ry 
om koedoes, sebras, elande, njalas, gemsbokke, rooi hartbeeste, 
blesbokke, springbokke, rooibokke, swartwitpense, basterhartbeeste, 
bastergemsbokke, hiënas, jakkalse, muskeljaatkatte, luiperds, renosters, 
kameelperde, wildebeeste, seekoeie en ’n groot verskeidenheid van 
meer as 200 voëlspesies te sien.

Sterkfontein
Die Sterkfontein-kalksteengrotte naby Krugersdorp, sluit die 
Wondergrot in en is as ’n Wêrelderfenisgebied verklaar. Daar is ’n 
ondergrondse meer in die Sterkfonteingrotte. Paleontoloë het 
Sterkfontein al as die rykste terrein ter wêreld vir menslike oorskot en 
fossiele beskryf.

In 1896 het ’n Italiaanse goudprospekteerder, Gugielmo Marinaglia die 
ingang tot ’n reeks grotte op die plaas, Sterkfontein, ontdek. Die 
Sterkfonteingrotte word deesdae as een van die belangrikste 
prehistoriese terreine in die wêreld beskou. Dr. Robert Broom van die 
Transvaal Museum het die grotte as die ‘antropologiese skatkis van die 
wêreld’ beskryf. Die grotte se ondergrondse meer is kristalhelder en die 
enigste een van sy soort in die Republiek. Die Sterkfonteingrotte word 
in ’n dolomietheuwel, 10 km Noord-Wes van Krugersdorp aangetref.

Ander Besienswaardighede
Krugersdorp het ook die Kromdraaibewaringsgebied, ‘The Crocodile 
Ramble’, en die Suid-Afrikaanse Nasionale Roofvoëlsentrum. 
Krugersdorp is ’n gewilde bestemming vir visvang, wildkyk, perdry, 
voetslaan, hangsweef, lugballonvaart, valduik, en skubaduik in die 
ondergrondse meer van die Wondergrot.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
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Lichtenburg
Kasteel van Lig

Lichtenburg beteken ‘Kasteel van Lig’. Dit is in 1873 deur kommandant 
H.A. Greeff gestig en deur die Transvaalse president, Thomas Burgers, 
benoem.

Generaal De la Rey
Die geskiedenis van Lichtenburg is nou verbind aan die heroïese lewe 
van die Boere -generaal, Koos De la Rey wat die dorp se verteenwoordiger 
op die volksraad was. Hy was ook die assistent-kommandant-generaal 
van die Boeremagte wat vir die Wes-Transvaal verantwoordelik was 
gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902). By die Uniewording 
van Suid-Afrika in 1910 het generaal De la Rey ook ’n senator geword. 
Hy het die opposisie teen Suid-Afrika se betrokkenheid in die Eerste 
Wêreld Oorlog gelei toe hy 1914 by ’n padblokkade doodgeskiet is. 
Generaal De la Rey is in Lichtenburg begrawe.

Diamantstormloop
Op 13 Maart 1926 het Kosie Voorendyck ’n diamant op sy familieplaas 
ontdek en binne 12 maande was daar 108 000 fortuinsoekers op die 
toneel. In 1926 het Bakerville, die plek met die rykste diamantdelwery 
op daardie tydstip, oornag met ’n bevolking van 150 000 ’n groter 
inwonertal as Kaapstad gehad! Die Lichtenburgse diamantstormloop 
het 10 jaar lank geduur.

Die Lichtenburg-delwerymuseum herdenk die grootste 
diamantstormloop in die geskiedenis (met 25 000 delwers wat hulle 
kleims afgesteek het) waartydens die grootste suiwer rooi diamant in 
die wêreld gevind is: 33 karaat, verkoop vir 66 Pond en later gewaardeer 
vir VS $150 000. Hierdie edelsteen sal vandag VS $6 miljoen werd wees.

Ekonomiese Bedrywighede 
Lichtenburg lê in die hartjie van die Mieliedriehoek en sy hoof-
ekonomiese bedryf is die produksie van mieliemeel. Nog ’n ekonomiese 
bedryf is die vervaardiging van sement. Binne ’n omtrek van 80 km 
vanaf Lichtenburg is daar drie hoof sement produsente. Daar is ook 
talle landboukundige nywerhede soos vir dierevoer en landbouwerktuie, 
asook Clover, die grootste kaasfabriek in die land. Lichtenburg het ’n 
kultuurhistoriese museum en ’n landboumuseum met ’n groot 
versameling antieke trekkers.
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Historiese Monumente
Daar is ’n Anglo-Boereoorlog Burgermonument waarop die name 
gegraveer is van 87 inwoners van Lichtenburg wat gedurende die 
Anglo-Boereoorlog gesneuwel het. Nog ’n gedenksteen is gedurende 
die simboliese ossewatrek van die 1938-Eeufees opgerig. ’n Afrikaanse 
Taalmonument is gedurende die 1975 Taaljaarvieringe daar opgerig. 
Daar is ook ’n Voortrekkermonument by Elandsfontein opgerig en 24 
km oos van Lichtenburg lê die Gruisfontein-slagveldmonument.

Die Nederduits Gereformeerde Kerk in Gerrit Maritzstraat wat in 1890 
opgerig is, is as ’n nasionale monument verklaar. So ook die ou 
magistraatgebou. Die huis waar generaal De la Rey gewoon het (wat 
gedurende die Anglo-Boereoorlog gesloop is), is in 1902 op die 
oorspronklike fondament herbou.

Rudyard Kipling
Die beroemde Britse outeur, Rudyard Kipling, het ’n gedig,‘Lichtenburg’, 
geskryf wat handel oor die storie van ’n Australiese soldaat wat in ’n 
vreemde land op pad na sy dood reis.

Daar is ook inderdaad ’n ‘Trooper Aberline’ se geroeste kruis in die 
Lichtenburg begraafplaas wat naby die graf geleë is van Edith Matthews 
wat hom verpleeg het en sy ouers oor sy dood ingelig het.

Baden-Powell
Kolonel Robert Baden-Powell wat later die Padvinderbeweging gestig 
het, het na die beleg van Mafikeng ook Lichtenburg ingeneem – waar 
hy onder aanvalle van generaal De la Rey deurgeloop het.

Oase van die Noord-Weste
Daar word na Lichtenburg verwys as die oase van die Noord-Weste, 
nie slegs weens die gasvryheid en vooruitgang nie, maar ook met 
betrekking tot godsdiens.

Die dorp is ook die sentrum van ’n groot landboudistrik waar 
mieliemeel, grondboontjies en sonneblomsaad die hoof oeste is. Die 
Lichtenburg-wildteelplaas net buite die dorp spesialiseer in bedreigde 
spesies en voorsien ’n goeie netwerk van paaie om besigtiging van wild 
te vergemaklik.

Die ‘boma’ by die aasvoëlrestaurant skep ook ’n geleentheid om die 
voëls van naby te kan sien.
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Lydenburg
Dorp van Lyding

Lydenburg is een van die oudste dorpe in Mpumalanga. Dit is in 1850 
deur die Voortrekkers van die Potgietertrek gestig. Die Groot Trek het 
inderwaarheid hier tot ’n einde gekom. Die Trekkers het eers gepoog 
om Andries-Ohrigstad (50km) noord van Lydenburg te vestig, maar 
soveel mense het aan malaria beswyk dat hulle ’n ander ligging vir 
hulle dorp moes kies.

Die naam van die nuwe dorp, Lydenburg, roep die verlies en lyding van 
die mense van Ohrigstad in herinnering – daar was min gesinne wat 
nie iemand aan die dood afgestaan het nie.

Republiek van Lydenburg
In 1856 het Lydenburg van die Transvaalse Republiek afgestig om ’n 
selfstandige republiek te wees. Lydenburg kon ekonomies en 
staatkundig onafhanklik wees danksy sy strategiese ligging naby 
Delagoabaai (hedendaagse Maputo) – die enigste hawe wat nie onder 
Engelse beheer was nie. In 1860 het Lydenburg weer by die Transvaalse 
Republiek aangesluit.
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Op die Ossewaroete 
Lydenburg se ligging was ideaal geleë op die ossewaroete van 
Portugees-Oos-Afrika (Mosambiek) na Delagoabaai.

Transportryers het tien dae geneem om hierdie tog te voltooi. In 1873 
is die Long Tom-pas tussen Lydenburg en Sabie as ’n alternatiewe roete 
vir die transportryers aangelê; Delagoabaai kon nou binne ’n paar uur 
bereik word. Die bergpas kronkel oor die noordelike Drakensberg-
platorand met asemrowende panoramas.

Goud
Op 6 Februarie 1873 is spoelgoud in die omgewing gevind en binne die 
volgende drie maande is die Lydenburg-goudveld geproklameer. Dit is 
steeds ’n mynbousentrum in Suid-Afrika.

Oorlog
In 1878 het die Britte ’n regiment na Lydenburg-distrik gestuur om 
Sekoekoen van die Bapedi-stam te onderwerp. Daarnáis die 94ste 
regiment onder bevel van kolonel R.P. Anstruther in Lydenburg 
gestasioneer. Tydens die Eerste Vryheidsoorlog is ’n afdeling van 
hierdie garnisoen beveel om na Pretoria op te ruk. Die Britte was nie ’n 
aanval van die Boere te wagte nie en Anstruther het toegelaat dat sy 
manskappe hulle waaksaamheid verslap (Die skroewe van die 
ammunisiekiste was nie eers losgeskroef nie). By Bronkhorstspruit het 
generaal Piet Joubert die afdeling binne minute oorrompel. Talle Britte 
is gedood, onder andere Anstruther.

Fort
Na die Eerste Vryheidsoorlog is daar besluit dat dit te gevaarlik is om 
die ammunisie en dinamiet in die magistraatkantore te stoor en in 
Desember 1883 is die kruithuis in Viljoenstraat gebou. Dit is met stene 
van Fort Mary, ’n Britse verskansing wat net buite Lydenburg opgerig 
is, gebou. Die name van Britse soldate wat in die stene gekerf is, kan 
steeds op die stene gesien word.

Long Tom
Die historiese Long Tom-pas is na ’n Franse kanon genoem. Die Boere 
het die 155mm Creusot Long Tom gedurende die Tweede 
Vryheidsoorlog gebruik. Hulle het hierdie kanonne op die mees 
onverwagte plekke uitgesleep en die Britte gereeld met die 38kg bomme 
verras wat oor ’n afstand van 10km kon vuur.

Lydenburg-Koppe
Die oudste voorbeelde van Afrika-beeldhouwerk is deur ’n 10-jarige 
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seuntjie op sy pa se plaas naby Lydenburg ontdek. Hierdie 
geheimenisvolle ‘Lydenburg-koppe’ (kleimaskers) word tussen 500-
800 N.C. gedateer.

Die 10-jarige Ludwig von Bezing, het ’n belangstelling in argeologie 
ontwikkel en het later as volwassene teruggekeer en die oorblywende 
stukke gevind. Replikas van die sewe koppe kan in die Lydenburg 
Museum besigtig word. Die oorspronklikes is in die Nasionale Museum 
in Kaapstad te sien.

Nasionale Monumente
In Lydenburg is daar ’n aantal nasionale monumente om te besigtig: 
die oorspronklike Voortrekkerskool (1851), die Voortrekkerkerk 
(1851) die ou NG Kerk (1890), die Steenkampbrug (1897), en die 
kruithuis (1890) om ’n paar te noem.

Die Lydenburg Museum is in die Gustav Klingbiel Natuurreservaat 
geleë en besoekers kan, nadat hulle die uitstallings besigtig het, na die 
volop wildlewe in die reservaat gaan kyk. Lydenburg is ook in die hart 
van die forelhengelgebied geleë.

Behoud van die Erfenis
In 2006 is Lydenburg se naam verander na Mashishing (wat ‘lang groen 
gras’ beteken). Die naam het egter nie byval gevind nie en padtekens, 
plaaslike en sakegeboue, soos die Lydenburg Museum, het steeds die 
ou naam behou. Weens wanbestuur is die pragtige historiese dorp 
besig om agteruit te gaan en kan ’n mens net hoop dat die ryk erfenis 
behoue sal bly.

The Reformation Society
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad Suid-Afrika
mission@frontline.org.za
www.ReformationSA.org
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Potchefstroom
Universiteitsdorp

Potchefstroom was die eerste dorp wat die Voortrekkers in die 
Transvaal gestig het. Dit was die moederstad van die Transvaal 
Republiek en die geboorteplek van die Afrikaanse Bybel.
Andries Hendrik Potgieter
Andries Potgieter was die stigter van Potchefstroom. Hy is in Tarkastad 
in die Kaapkolonie gebore, waar hy ’n skaapboer was. Hy het die derde 
groep Voortrekkers uit die Kaapkolonie gelei, deur die huidige Oranje-
Vrystaat na wat die Transvaal sou word. Op 16 Oktober 1836 is sy 
geselskap deur die Matabele aangeval.
Die Pad van Bloed
Mzilikazi se Matabele-krygers het selfs meer verwoesting as Shaka en 
Dingaan saam gesaai. Die Mfekaan wat hulle van stapel gestuur het, 
het tot die uitwissing van meer as 156 stamme gelei en die dood van 
meer as twee miljoen mense wat in Mzilikazi se ‘pad van bloed’ gesterf 
het, het die gebiede van die huidige Natal, die Oranje-Vrystaat en die 
Transvaal onbewoon gelaat. Die paar oorlewendes het by Potgieter om 
beskerming gepleit.
Vegkop
Andries Hendrik Potgieter het Mzilikazi se Matabele in 1838 by die 
Slag van Vegkop oorwin. Sarel Cilliers en die jong Paul Kruger was 
deel van Potgieter se manne wat die onverslane Matebele-krygers 
oorwin het. Net 33 mans en 7 seuns het 5  000 Matebele-krygers 
verslaan. Na die geveg is 1 137 assegaaie van binne die laer versamel. 
Die Voortrekkers het die verwoestende Matabele-krygers na die 
noorde van die Limpopo verdryf waar hulle Matebeleland gestig het 
(die hedendaagse Zimbabwe). Kort ná hierdie oorwinning is die dorp, 
Potchefstroom, uitgelê.

Hoofstad
Oorspronklik is dit Mooirivierdorp genoem, toe Potchefspruit, en 
uiteindelik Potchefstroom. Die oorspronklike dorp is geteister deur 
vloede en die dorp is toe verskuif en rondom ’n kerk herbou. Van die 
begin af was Potchefstroom ’n belangrike handelsentrum en in 1848 
was dit die oorspronklike hoofstad van die Transvaal. In 1854 is die 
hoofstad na Pretoria verskuif, maar Potchefstroom is steeds as die 
hoofstad van die Republiek erken.
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Sandrivier-konvensie
By die Sandrivier-konvensie van 1852 het die Britse regering die 
onafhanklikheid van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) erken. 
Artikel 17 van die ZAR se konstitusie het verklaar dat Potchefstroom, 
wat aan die Mooirivier geleë is, die hoofstad van die Republiek sal 
wees.

Oorlog
Die eerste skote van die Anglo-Boereoorlog (Eerste Vryheidsoorlog) is 
op 16 Desember 1880 op Potchefstroom afgevuur toe 500 Boere die 
dorp binnegery het om die drukkery te beset. Die Britse soldate wat 
gepoog het om hulle te stuit, is in ’n hewige skietgeveg verdryf en het 
na die ou fort teruggeval waar hulle vir drie maande lank beleër is.

Vrede
Ná die Boere-oorwinning by die Slag van Majuba en die 
Vredesooreenkoms is die beleg vriendskaplik beëindig met generaal 
Piet Cronje se uitnodiging aan die Britse offisiere na ’n dinee by die 
Royal Hotel. Die volgende dag het die Britse soldate met vlieënde 
vaandels en tromgeroffel uitmarsjeer en die fort aan die Republikeinse 
magte afgestaan.

Konflik en Konsentrasiekamp
Gedurende die Tweede Anglo-Boereoorlog (Tweede Vryheidsoorlog, 
1899-1902) het generaal De Wet en lord Methuen tydens die Slag van 
Tygerfontein op 7 Augustus 1900 teen mekaar te staan gekom. Die 
Britte het ’n konsentrasiekamp in Potchefstroom opgerig om 
Boerevroue en –kinders, asook ouer manne, gevange te hou. Die 
begraafplaas van die Vyfhoek-konsentrasiekamp is hedendaags ’n 
gedenkterrein. Dit lys die name van 967 kinders, 117 vroue en 57 mans 
wat in die kamp gesterf het.

Opvoedkundige Hoofstad
Met die inhuldiging van die Stadsaal in 1909, is generaal Jan Smuts, toe 
die koloniale sekretaris, uitgevra oor die moontlikheid dat 

Potchefstroom - Universiteitsdorp
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Potchefstroom die hoofstad van die Unie van Suid-Afrika sou word. 
Smuts het geantwoord dat hoewel dit nie moontlik is nie, Potchefstroom 
as Suid-Afrika se vernaamste opvoedkundige sentrum erken sal word. 
Die Stadsaal, ’n klassieke Eduardiaanse gebou met twee parallelle 
onafhanklike vleuels, is in 1907 ontwerp en op 10 Maart 1909 
ingehuldig.

Christelike Opvoeding
Die Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (tans 
bekend as Noordwes Universiteit het uit die Teologiese Kollege van die 
Gereformeerde Kerk ontwikkel. Die teologiese kweekskool van die 
Gereformeerde Kerk is in 1869 op Burgersdorp gestig en is in 1905 na 
Potchefstroom verskuif. Dit het ontwikkel in die Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

Die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is op 11 Februarie 1859 in 
Rustenburg gestig. Die Vrye Christelike Skool is sewe jaar later gestig 
en daaruit het die Voorbereidende Skool ontwikkel waar kandidate vir 
teologiese studies voorberei is.

Die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU 
vir CHO) is wêreldwyd bekend vir sy nalatenskap van die hoogste 
standaard van Gereformeerde onderwys. Die musiekkonservatorium, 
biblioteek en museum is uitsonderlik en die museumuitstallings sluit 
75 oorspronklike skilderye van die gevierde Duitse kunstenaar, Otto 
Landsberg, in.
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Die Potchefstroom ‘High School for Girls’ is in 1874 gestig. Die 
Voorbereidende Skool is in 1907 gevestig as die Potchefstroom 
Gimnasium om jong manne vir teologiese studie voor te berei. Dit was 
een van die skole in die land wat Afrikaans in plaas van Hollands vroeg 
reeds as onderrigtaal te gebruik.

Historiese Kerke
Die kruisvormige Nederduits Hervormde Kerk is in 1859 gebou. Die 
Berlyn Sendingkompleks is eers in 1875 in die koloniale Gotiese styl 
gebou met ’n parketvloer en galery. In 1838 is dit hernoem as die 
Evangeliese Lutheraanse Gemeente. Die Nederduits Gereformeerde 
Moedergemeente in Potchefstroom is in 1895 in die Gotiese styl gebou. 
President Paul Kruger het die hoeksteen gelê. Hierdie kerk was ’n 
tydelike hospitaal gedurende die Anglo-Boereoorlog.

Historiese Geboue
Die ou Kruithuis is in 1855 gebou en die ou Poskantoorgebou in 1897. 
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Artillerie Oorloggedenksteen is gebou 
om die artilleriesoldate wat gedurende die Tweede Wêreldoorlog 
gesneuwel het te herdenk. Die President Pretorius Huismuseum bevat 
talle artefakte uit die tyd toe Potchefstroom die hoofstad van die ZAR 
was. In 1938 is ’n Eeufeesgedenk-monument opgerig en 
verteenwoordigers van die moedergemeentes van die drie Afrikaanse 
kerke het die hoekstene gelê.

Jacob Daniel du Toit (1877-1953)
Die man wat die grootste bydrae gelewer het tot die voltooiing van die 
vertaling van die Afrikaanse Bybel uit Grieks en Hebreeus is Totius – 
dr J.D. du Toit, die seun van S.J. du Toit wat ’n stigterslid van die 
Genootskap van Regte Afrikaners was. Hy het sy teologiese opleiding 
by Burgersdorp ontvang, en gedurende die Tweede Vryheidsoorlog 
(1899-1902) as ’n kapelaan vir Boere-kommando’s gedien. Hy het sy 
doktersgraad in teologie aan die Vrye Universiteit van Amsterdam 
verwerf en is by die Gereformeerde Kerk ingeseën. Hy het van 1916 tot 
1933 aan die vertaling van die Bybel in Afrikaans gewerk en was 
verantwoordelik vir ’n groot deel van die vertaling van die Bybel. Hy 
het voltooi wat sy vader, S.J. du Toit, begin het. Totius het ook die 
Afrikaanse Psalmberyminge gedoen en verskeie digbundels die lig laat 
sien. Die Totiusmuseum in Potchefstroom bevat oorspronklike 
meubelstukke en artefakte uit die tyd toe Totius en sy gesin die huis 
bewoon het.



188

Hoofstuk 30

Pretoria
Andries Pretorius se Erfenis

Pretoria is op ’n hoogte van 1 350 m (4 500 voet) bo seevlak geleë, in ’n 
warm, beskutte, vrugbare vallei omring deur die heuwels van die 
Magaliesbergreeks. Dit is in 1855 deur Marthinus Pretorius gestig, wat 
dit na sy bekende vader, Andries Pretorius vernoem het – die 
Voortrekkerheld wat Dingaan se impi’s by die Slag van Bloedrivier 
verslaan het. Dit was ook Andries Pretorius wat gesorg het vir die 
skikking van die 1852 Sandrivier-konvensie, waar Groot Brittanje die 
onafhanklikheid van die Transvaal en Oranje-Vrystaat erken het.

Die Hoofstad
Op 1 Mei 1860 het Pretoria die hoofstad van die ‘Zuid-Afrikaansche 
Republiek’ geword. Dit is as die hoogtepunt van die Groot Trek beskou. 
Die Boere se stryd om onafhanklikheid van Britse beheer was egter ver 
van afgehandel.

Die Eerste Anglo-Boereoorlog het op 12 April 1877 uitgebreek met 
Brittanje wat die ‘Zuid-Afrikaansche Republiek’ geannekseer het. Ook 
Pretoria is deur die Britte in besit geneem. Dit is ontruim en alle 
inwoners is in militêre kampe gehuisves. Die Boere het Pretoria met 
sowat 800 – 1000 man beleër met altesaam agt Boerelaers wat die stad 
omring het.

Die beleg het van Desember 1880 tot Maart 1881 geduur. Die verdrag, 
wat die oorlog beëindig het en die onafhanklikheid van Transvaal 
hervestig het, is op 3 Augustus 1881 by die Pretoria-konvensie 
onderteken. Ná hierdie eerste groot kragmeting tussen Boer en Brit, 
het Brittanje besef dat die klein Republiek nie goedsmoeds oorwin sou 
word nie.

Besetting
Gedurende die Tweede Anglo Boereoorlog (1899-1902) is die stad, op 
5 Junie 1900, onder bevel van generaal Frederick Roberts deur Britse 
magte ingeneem. Hierdie konflik is op 31 Mei 1902 amptelik met die 
Vrede van Vereeniging beëindig.
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Unie
Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910, 
is Pretoria as een van die drie hoofstede gevestig: Bloemfontein was die 
geregtelike hoofstad, Kaapstad die wetgewende hoofstad en Pretoria 
die uitvoerende hoofstad.

Skeiding van Mag
Hierdie skeiding van mag en funksie in die drie takke van burgerlike 
regering, is op die Bybelse patroon, wat deur God in die nasie van 
Israel ingestel is, gebaseer: Die uitvoerende gesag (die koning), 
wetgewende gesag (die raadsvergadering en die Sanhedrin), en 
geregtelikegesag (die ouderlinge en regters in elke gemeenskap). “Want 
die Here is ons Regter, die Here is ons Aanvoerder, die Here is ons 
Koning: Hy sal ons verlos.” Jesaja 33:22.

Akademiese Stad
Pretoria is een van Suid-Afrika se voorste akademiese stede. Tshwane 
Universiteit van Tegnologie (TUT) het bykans 60 000 studente. Die 
Universiteit van Suid-Afrika (UNISA), gestig in 1873, het verlede jaar 
300 000 studente geregistreer, sommige uit 130 ander lande, en word 
beskou as ’n mega-universiteit.

Die Universiteit van Pretoria (UP of Tukkies) is in 1908 gestig en bied 
ook die enigste veeartsenykundeskool in Suid-Afrika. Die 
Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad (WNNR) is die grootste 
navorsingsorganisasie in Afrika en verskaf werk aan bykans 3 000 
tegniese en wetenskaplike navorsers.
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Godsdiens
Daar is ’n aantal welbekende kerke in Pretoria. Moreleta Park-gemeente 
is met meer as 14 000 belydende en meer as 5 000 dooplidmate verreweg 
die grootste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ter 
wêreld. Ds. Dirkie van der Spuy is al meer as 25 jaar betrokke by hierdie 
kerk met die visie: ‘Jesus alles in elkeen’.

‘Hatfield Christian Church’ (met bywoningsgetalle van meer as 5 000) 
word gelei deur pastoor Francois van Niekerk. By 3Ci word op 
aanbidding, fellowship en sending gefokus. Lewende Woord begelei 
verskeie gemeentes met behulp van hoofpastoor Nevil Norden.

Doxa Deo begelei verskeie gemeentes in Pretoria en het die doel voor 
oë om 12 stede na plekke waar God heers, te verander. Hulle bereik dit 
deur op elke gebied betrokke te raak, insluitende die sakewêreld, media 
en regering.

Naamverandering
Op 26 Mei 2005 het Die Raad vir Suid-Afrikaanse Geografiese Name 
(RSAGN), die naamsverandering van Pretoria na Tshwane goedgekeur.

Daar was egter so ’n heftige teenkanting teen die naamsverandering, 
met talle interdikte en hofaksies, dat die naamkwessie vir eers blyk met 
rus gelaat te word en dat die Jakarandastad as Pretoria mag voortbestaan. 

The Reformation Society
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www.ReformationSA.org
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Annex 1

Die Volksmoordaanslag  op die Boere
en die Rol van Rothchild-hebsug 

Deur Stephen Mitford Goodson
Die Tweede Anglo-Boere-oorlog van 1899-1902 staan in die hedendaagse 
gekiedenisannale steeds uit. Vir die eerste keer in die hedendaagse 
tydsgewrig het ‘n nasie wat as beskaafd bekendgestaan het, doelbewus 
teen onskuldige vroue en kinders oorlog gevoer. Die Britse magte het 
met ‘n veldtog van verskroeide aarde die huise van Boerenedersetters 
vernietig en daarna die Boerevrouens en hulle kinders na 
beklaenswaardige konsentrasiekampe weggevoer. Vroue en kinders wie 
se manlike verwante steeds op die slagveld was, is aan uithongering 
onderwerp wat wydverspreide siekte en dood tot gevolg gehad het. Die 
oorsaak was die begeerte van die Rotschild-bankdinastie na die minerale 
rykdom van streke wat deur die voortrekkerpioniers bewoon is nadat 
hulle die wilde binneland van Suid-Afrika makgemaak het. Die 
Rotschilds het grootskaals die volgehoue Britse gruweldade befonds.

Hoewel die Britte op 29 Julie 1899 die Haagse Konvensie onderteken 
het wat die mishandeling van burgerlikes in gevegsteaters streng 
verbied, toon hierdie geskrif dat hulle deur die hebsugtige Rothschilds 

Sommige van die honderde duisende Britse troepe 
wat aan wal gekom het by Durban hawe, tydens 1899-1902.
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aangehits was om elke artikel van die Konvensie te oortree terwille van 
die Rothschilds se hebsugtige veldtog om volledige beheer oor die 
Transvaalse goudmyne te verkry. Die Minister van Koloniale Sake 
Joseph Chamberlain, die Hoë Kommissaris vir Suid-Afrika, Alfred 
Milner, en die twee Veldmaarskalke, Frederick Roberts en Horatio 
Herbert Kitchener, het hierdie wrede en immorele manier van 
onderwerping uitgevoer. Hulle barbaarse optrede en wreedhede het 
wyd bekend geword en is nie net in Europa veroordeel nie, maar ook 
deur groot dele van die Britse en Ierse bevolkings. Daar was egter geen 
versagting nie, want die Rothschilds het die septer geswaai (en swaai dit 
steeds) nie net in Brittanje nie, maar oor die grootste deel van die wêreld 
deur hulle beheer oor die bankstelsel wat op skuld en uitbuiting berus.

Cecil John Rhodes was een van die baasknoeiers van die Tweede 
Anglo-Boere-oorlog, ‘n getroue dienskneg van die Rotschilds wat 
dikwels beweer het dat die Britte die edelste en eerbaarste ras in die 
wêreld is. Die leser sal in die volgende bladsye agterkom dat hierdie 
gebeurtenis nie hulle grootste was nie.

Let daarop dat tydens die bewind van die Nasionale Party (1948-1994) 
die konsentrasiekampe uit die geskiedenisleerplanne vir skole 
weggelaat is. Eerste Minister, Hendrik Verwoerd, het navorsing daaroor 
aan Afrikaanse universiteite verbied. Hierdie beleid was daarop gerig 
om eendragtigheid tussen die Afrikaanssprekende en Engelssprekende 
volksdele te bevorder. Die skrywer stem nie daarmee saam nie en glo 
dat kennis van wat gebeur het, groter agting en meelewing vir 
Afrikaners onder Engelssprekendes sou gebring het.

Vroeë Geskiedenis van Suid-Afrika
Nederland het van 1652 tot 1795 die kolonie Kaap die Goeie Hoop 
regeer. Daarna is dit deur die Britte beset en met die ondertekening 
van die Anglo-Nederlandse Verdrag van 13 Augustus 1814 aan 
hulle oorhandig. Nadat Frankryk op 18 Junie 1815 die Slag van 
Waterloo verloor het, het Nathan Rotschild eienaarskap van die 
Bank van Engeland verseker. Dit het hom instaatgestel om die 
geldvoorraad en geldsake van Groot-Brittanje en sy ryk te beheer 
waarvan die Kaapkolonie deel was. In 1843 is Natal aan die Ooskus 
van Suid-Afrika by die ryk gevoeg en sodoende wesenlik by 
Rotschild se domein.

Talle van die destydse Nederlandse setlaars was om die volgende 
redes ontevrede met die Britse heerskappy:
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• Die setlaars het ná die afskaffing van slawerny onvoldoende 
vergoeding vir hulle slawe ontvang.

• Grond het skaars geword na die aankoms in 1820 van 5000 
Britse setlaars in die Ooskaap.

• Verengelsing van hulle kultuur, bepaaldelik die onderdrukking 
van hulle moedertaal Nederlands.

• Gebrek aan Britse ondersteuning om die botsing met die Xhosas 
aan die Oosgrens te beheer.

• Kritiek en inmenging deur baie van die Christelike sendelinge.
• Die verhoging van gekleurdes tot gelyke status met blankes.

Vestiging van die Boererepublieke
Gedurende 1835 tot 1837 het die Nederlandssprekende setlaars, bekend 
as Voortrekkers, Noordwaarts getrek en teen 1854 in die twee 
Boererepublieke gevestig geraak, naamlik die Oranje-Vrystaat (OVS) 
en die Transvaalse Republiek. Op 17 Januarie 1852 onderteken die 
Transvaalse Boere en die Britse regering die Sandrivierkonvensie wat 
die Boere se reg tot selfregering waarborg. Twee jaar later, op 24 
Februarie 1854, doen die Britte met die Konvensie van Bloemfontein 
afstand van alle aansprake op die OVS en waarborg sy toekomstige 
onafhanklikheid.

Op 12 Februarie 1869 word die Verdrag van Aliwal tussen die OVS en 
Brittanje onderteken wat die hernuwing van Britse waarborge van nie-
inmenging en onafhanklikheid opnuut bevestig. ‘n Maand later word 
‘n diamant van 83 karaat in die Suidweste van die die OVS gevind. In 
opdrag van die Britte maak ‘n Griekwahoof, Andries Waterboer, 
aanspraak op die gebied met die Britte as sy advokaat. In ‘n Belaglike 

Lord Nathan Meyer 
Rothchild (1840 - 1915)

Leopold de Rothchild 
(1845 - 1917)

Alfred Charles de 
Rothchild (1842 - 1918)
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arbitrasieklugspel, onder leiding van 
die Luitenant-Goewerneur van Natal 
Robert Keate, ken hy die gebied aan 
Brittanje toe in openlike aggressie op 17 
Oktober 1871. Britse troepe word 
gestuur om die gebied onmiddellik te 
beset. In 1876 neem Johannes Brand, 
die President van die OVS, die saak na 
die hof, en hoewel die Britse regter 
bevind dat die anneksasie onwettig was, 
verklaar hy dat dit te laat was om die 
gebied aan sy wettige eienaars terug te 
gee aangesien die bevolking toe Brits 

was. Hy bied toe £90,000 aan as vergoeding vir die rykste diamantmyn 
in die wêreld. Soos die geskiedskrywer, James Froude, geskryf het: 
Hierdie transaksie was moontlik die skandaligste in die annale van die 
Engelse kolonialisme.

Die Anneksasie van Transvaal
Met die denkbeeldige voorwendsel, gegrond op valse gerugte van sekere 
sendelinge, dat slawerny in die Transvaalse Republiek beoefen word en 
dat die land nie in staat was om wet en orde te handhaaf nie, vaardig die 
Britse regering op 12 April 1877 ‘n proklamasie uit wat die anneksasie 
van Transvaal magtig. Paul Krüger, destydse Visepresident, het in Mei 
1877 en April 1878 afvaardigings na Londen gelei om die herstel van 
hulle onafhanklikheid te eis wat plegtig in 1852 in die Sandrivierkonvensie 
deur die Britte erken is, maar hy is met minagting behandel.

Teen die einde van 1880 besluit die Boere om self die saak te beredder 
en val verskeie garnisoendorpe aan. Die Britte is in vier gevegte 
verslaan. In die laaste ongelooflike geveg van Amajubaberg (‘n 600m 
hoë berg), waar 560 Britte onder die bevel van Generaal-Majoor Sir 
George Pomeroy Colley, die berg beset het, het 100 Boere op 27 
Februarie 1881 hulle bestorm. Die Britte het 226 gesneuweldes en 
gewondes verloor. Colley het gesneuwel. Aan die Boerekant was daar 
een gesneuwelde en vyf gewondes. Dit was die enigste oorlog wat die 
Britte in die negentiende eeu verloor het.

Herstel van die Transvaalse Republiek
Wapenstilstand is op 6 Maart 1881 verklaar, en die land is met die 
ondertekening van die Pretoriase Konvensie op 3 Augustus 1881 aan 
die Boere teruggegee. Die Londense Konvensie van 27 Februarie 1884 

Die Koninging se Suid-Afrikaanse 
Medalje. 
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het Britse susereiniteit oor Transvaal opgehef. Die enigste beperking 
was Artikel IV wat Transvaal verbied het om ooreenkomste met ander 
lande, uitgesonderd die Oranje-Vrystaat, aan te gaan.

Die ontdekking van goud aan die Witwatersrand, in Junie 1884, het die 
vooruitsig van ‘n vreedsame voortbestaan van die Transvaalse Republiek 
onherroeplik verander. Hierdie rif en sy uitbreidings Ooswaarts én 
Weswaarts het meer as 47,000 ton goud bevat – die hoeveelheid wat 
tussen 1886 en 2004 ontgin is.

Namate die goudmyne ontwikkel 
en meer winsgewend geword het, 
het die druk op die Boere 
toegeneem om die imperialistiese 
doelwitte van die Britte en hulle 
eintlike beheerders, die Rothchild-
banksindikaat, tevrede te stel.

Britse Agitasie Oor Stemreg
Teen die begin van 1890 het ‘n menigte vreemde werkers en spekulante 
reeds die land binnegestroom en spoedig die getal Boere begin verbysteek. 
Sommige was Brits, maar ‘n selfs groter getal was “meestal Russiese, 
Poolse en Duitse Jode van swerwende aard sonder binding aan ‘n vorige 
land”. Die goudmyneienaars was byna almal Joods. Die Ecksteingroep 
was voorste maatskappy wat na sy Besturende direkteur Hermann 
Eckstein genoem is, een van die min nie-Joodse eienaars. Hierdie groep 
het onder meer Consolidated Goldfields en S Neumann & Company 
ingesluit. Professor John Atkinson Hobson skryf in 1900 in The War in 
South Africa: Its Causes and Effects dat Rothchild ‘n beherende belang in 
Goetz & Company besit, en dat Rothchild staan vir die Exploration 
Company wat wesenlik Wernher, Beit en Rothchild is. Hy voeg verder by 
dat die dinamietmonopolie en die ryk en magtige drankhandel, wettig en 
onwettig, geheel-en-al in die hande van die Jode is, die aandelebeurs 
vanselfsprekend hoofsaaklik Joods is, en die Johannesburgse perswese 
hoofsaaklik hulle eiendom is. Na die mislukte Jamesoninval in Januarie 
1896 wat die Transvaalse regering wou omverwerp is die South African 
League as ‘n front van die Rotschilds gestig om vir stemreg vir die 
uitlanders te agiteer. Dié agitasie was niks anders as ‘n skyngrief nie.

Kaptein L March Phillips skryf in With Rimington: Wat die uitlanders 
en hulle griewe betref – ek sal nie ‘n tree ry of ‘n skoot skiet om al die 
griewe wat hulle ooit bedink het reg te stel nie. Die massa uitlanders, die 

Komplimente Kaart vanaf die Rothchilds.
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mynwerkers en ander werkers aan die Rand, het geen griewe gehad nie. 
Ek weet waarvan ek praat want ek het saam met hulle geleef en gewerk, 
ek het gesien hoe koerante van die een na die ander aangegee word, en 
die skaterlag wat The Times se telegramme oor hierdie kostelike griewe 
ontlok het. Ons het die Londense koerante gelees om uit te vind wat ons 
griewe was, en baie dikwels is hulle aan oorsake toegeskryf waarvan ons 
nog nooit gehoor het nie. Nooit het ek ‘n mynwerker of werksman gevind 
wat ‘n myl sou geloop het om die stem van die pad af op te tel nie, en ek 
het tientalle en honderde geken met wie ek gepraat het.

In dieselfde trant skryf E B Rose in The Truth About the Transvaal: Ek 
kan elkeen van die talle griewe neem waaronder ons as uitlanders 
veronderstel is om gebuk te gaan, en tegelyk aantoon hoe dolleeg die 
huigelagtigheid is, hoe niksbeduidend die griewe is wat enigsins gronde 
het, en dat hierdie sogenaamde griewe bloot part en deel is van die 
belasterende veldtog teen die Boere, met as doelwit Britse ingryping en 
verwoesting van die Boere se onafhanklikheid – wat nou maar alte 
deeglik volbring is. Om hulle status te beskerm het die Boere bepaal dat 
burgerskap eers na veertien jaar inwoning toegeken word. Op 30 Mei 
1899 het die Transvaalse Staatspresident Paul Kruger tydens ‘n 
konferensie te Bloemfontein, hoofstad van die Oranje-Vrystaat, 
aangebied om die inwoningstyd tot sewe jaar te verminder. Sir Alfred 
Milner, die Britse Hoëkommissaris, het onverbiddellik by sy standpunt 
gebly dat dit reform or war was.
'n Beskaafde Staat
Die Transvaalse Republiek het teen 1899 tot ‘n demokratiese en 
vooruitstrewende staat ontwikkel. Daar was ‘n plaaslike bestuurstelsel 
met munisipaliteite met verkose raadslui. Pretoria en die Witwatersrand 
was per spoor met die hawens van Delagoabaai (Maputo) in Mosambiek, 
Durban en Kaapstad verbind. Die eerste tremstelsels is in 1889 ingestel. 
In 1870 is ‘n posafleweringstelsel ingestel, ‘n telegraafdiens in 1887 en 

Paul Kruger Martinus Steyn Joseph Chamberlain Alfred Milner
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‘n telefoondiens in 1894. Daar was ‘n uitgebreide waterverskaffingstelsel,  
die eerste gashoofleidings is in 1892 aangelê, en elektrisiteit is ook 
verskaf. ‘n Hospitaalraad is daargestel en voedselprodukte, water en 
drank is aan inspeksie en ontleding onderwerp. Daar was ‘n 
onafhanklike regstelsel en die Volksraad het uit 24 lede bestaan.

As gevolg van die ontwikkelende mynwese in Tansvaal het die land 
spoedig na ‘n nywerheidsland ontwikkel. Dit was heeltemal in stryd 
met die Britse regering se beleid om grondstowwe uit die kolonies in te 
voer en alle nywerheidsproduksie in die moederland te hou en die 
kolonies te verplig om al hulle vervaardigde benodigdhede teen ‘n 
enorme wins in te voer. Daar was geen inkomstebelasting nie en die 
goudmyne is nie op hulle winste belas nie, terwyl geen heffings ingestel 
is nie. Daar was slegs ‘n paar onbeduidende heffings soos ‘n nominale 
belasting van tien sjielings per morg (ongeveer 0,86 hektaar) op ‘n 
oorspronklike kleim, asook prospekteerderlisensies en delwerlisensies. 
Die staatsinkomste het hoofsaaklik uit invoerbelasting, ‘n heffing van 
vier persent op die oordrag van grond, en kopbelasting gekom.

Die Tweede Anglo-Boereoorlog
Joseph Chamberlain, die Britse Minister van Koloniale Sake, het in 
September 1899 volgehou  om die Boere te bedrieg dat ‘n ooreenkoms 
spoedig bereik sal word, maar terselfdertyd is Britse troepe as 
versterking in die geheim na Suid-Afrika gestuur. ’n Ultimatum wat op 
9 0ktober 1899 gestuur is dat Haar Majesteit se regering moet ophou 
met die deurlopende aanvoer van troepe na die grense van die 
Republiek, asook die aanstuur van oorlogsversterkings uit alle dele van 
die Britse Ryk, is verontagsaam. Twee dae later het oorlog uitgebreek.

Die oorgeruste Britte het ‘n kort kampanje oftewel tea-time war verwag 
wat teen Kersfees verby sou wees. In hierdie verwagting het hulle die 

Gen. Koos de la Rey Gen. C.R. de Swart Frederick Roberts H. Herbert Kitchener
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Koningin se South African Medal as diensdekorasie uitgereik met die 
jaartalle 1899-1900 daarop gegraveer. Hierdie datums moes verwyder 
word toe dit blyk dat hulle deur ‘n formidabele vyand testaangekom 
het en die oorlog twee jaar en agt maande lank, van 11 Oktober 1899 
tot 31 Mei 1902 geduur het.

Al het die Boere net oor ‘n deeltydse berede leermag beskik, het hulle 
in die aanvangsfase  van die oorlog verstommende suksesse behaal. 
Hulle was die eerste stryders wat die loopgraaf in oorlogvoering benut 
het, iets wat gedurende die Eerste Wêreldoorlog die voorkeurmanier 
van gevegvoering geword het. Hulle is egter uiteindelik met wapens en 
getalle oorweldig terwyl swak leierskap soms voorgekom het. Ná die 
besetting van Bloemfontein en Pretoria, die hoofstede van 
onderskeidelik die Oranje-Vrystaat en Transvaal in Maart en Junie 
1900, het die Boere hulle tot guerilla-oorlogvoering gewend.’n Klein 
mag van nooit meer nie as 6000 aktiewe Boere was in staat om 448,725 
troepe van die wêreld se grootste ryk te frustreer en vas te lê. [Selfs 
uitstaande Konfederale Taktici Generaal Nathan Bedford Forrest, 
Kolonel John S Mosby en Generaal John Hunt Morgan sou dit as ‘n 
algeheel verstommende prestasie moes beskryf het – Redakteur] 

Guerilla-oorlog en Verskroeide Aarde
Omdat die Britte nie in staat was om die Boere op die slagveld te 
verslaan nie, het hulle van 16 Junie 1900 af hulle tot ‘n verskroeide 
aarde-beleid gewend. Die doel hiervan was om te verhoed dat die 
Boerekommandos kos, perde en ander benodigdhede bekom. Die 
Britte het gehoop dat hulle deur die Boere se vroue en kinders na 

Crown Reef Gold Mining Company Limited was die eerste groot myn om in die 
Witwatersrand in 1890 gestig te word, met ‘n kapitaal van £70,000.
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konsentrasiekampe te neem, die Boere se vegvermoë te ondermyn en 
hulle wegmoed te verminder en sodoende hulle oorgawe te bespoedig. 
Hierdie beleid om teen vroue en kinders oorlog te maak was ‘n volkome 
oortreding van die Haagse Konvensie van 29 Julie 1899 met Betrekking 
tot die Wette en Gebruike van Oorlog op Land waarvan Groot-Brittanje 
‘n belangrike onderskrywer was, en het dus alle oorlogreëls verbreek.

Haagse Konvensie Klousule II
Aangaande Vyandelikhede Hoofstuk 1 Artikel 25: Die aanval of 
bombardering van dorpe, gehuggies, woongebiede of geboue wat 
nie verdedig word nie, word verbied. Artikel 28: Die plundering van 
‘n dorp of plek word verbied, selfs as dit in aanval verower word.
Haagse Konvensie Klousule III
Aangaande militêre gesag oor vyandelike gebied Hoofstuk V Artikel 
46: Gesinseerbied en –regte, persoonlike lewens en privaatbesittings 
asook godsdienstige oortuigings en vryheid moet geag word. 
Privaatbesitting mag nie gekonfiskeer word nie. Die Boere was ‘n volk 
met kultuur. Baie van hulle het pragtig-gemaakte meubels, goedgevulde 
biblioteke besit en in omtrent elke huis was daar ‘n klavier of traporrel. 
Wanneer Britse troepe hulle huise binnegegaan het, is hulle slegs tien 
minute toegelaat om hulle persoonlike besittings uit te neem. Die 
inhoud van die woonhuise is vernietig, kinderspeelgoed en Bybels 
ingesluit. Dan het die Britte alles wat hulle kon sien en nie verwyder 
was nie, flenters geslaan. Vensters is stukkendgeslaan en vensterrame, 
deure en vloerplanke uitgeruk en saam met die meubels opgestapel en 
aan die brand gesteek. Behalwe die woonhuise is stalle en buitegeboue 
afgebrand.  ‘n Boerevrou beskryf haar ervaring so: Nadat die troepe weg 
is het ek niks gehad om te eet nie, en alles in die huis was rondgesmyt. Toe 
ek ‘n offisier vra om ‘n bietjie kos vir my kindrs agter te laat, het hy my 
met sy vuis so geslaan dat ek byna op die grond geval het.
Alle plaastoerusting soos ploeë, waens en karrw is verniel en alle gewasse 
asook wolbale is vernietig. Groente, selfs blombeddings is omgespit en 
boorde afgekap. Die Rothschilds se troepe was ongelloflik wreed teenoor 
diere. As skape en beeste nie met bajonette doodgesteek of geskiet is nie, 
is hulle in ‘n kraal ingejaag waar dinamiet onder hulle ontplof het en die 
erg geskendes gelaat is om dood te gaan. By ander geleenthede is skape 
saamgejag waarop die omliggende gras aan die brand gesteek en hulle 
lewendig verbrand is. Partykeer is dei senings van die diere afgesny – om 
ammunisie te spaar – en is hulle gelaat om pynlik dood te gaan. Al 
hierdie gruweldade moes die verbysterde vroue en kinders aanskou. 
Snags het die gloed van brandende opstalle die naglug rooi gekleur.
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Die Vroue en Kinders se Ontberings
Vroue en kinders is op oorlaaide waens weggevoer. Gesinsfotos en –
portrette is doelbewus deur die soldate afgegooi en onder die wiele 
verbrysel. ‘n Mevrou H P van Bruggen-Ooshuizen het opgemerk: Jy 
kan die portrette in klein stukkies verbrysel, maar die gees van die 
Boerenasie sal voortleef solank daar ‘n Son in die lug skyn. Hierdie ou 
plaas sal eendat van julle barbarisme getuig.

Die eerste wa het die vroue, kinders en bejaardes vervoer, terwyl die 
tweede was hulle benodighede soos voedsel, klere, medisyne en 
komberse as vrag gehad het. Sodra die konvooi in beweging gekom 
het, het die Britte altyd die tweede wa aan die brand gesteek. Die vroue 
moes die waens trek as daar nie beeste beskikbaar was nie.

Tydens die reis was sterftes algemeen. Wanneer omatandighede 
onveilig was en die Britte vermoed het dat ‘n Boerekommando hulle 
volg, is versoeke om ‘n gestorwe kind te begrawe geweier en die kind is 
in ‘n sloot gegooi. As ‘n Boeerevrou geboorte moes gee is sy met ‘n 
kombers in die veld agtergelaat. Boerekommandos het dikwels vroue 
en hulle babas dood gevind, in die winter heeltemal bevrore. Vroue en 
kinders is ook in oop en toe spoorwaens vervoer. Hulle is soos sardiens 
ingedruk en het dag en nag tot 72 uur lank sonder enige sanitasie 

Die Grand Hotel, Johannesburg, na die beset 
van oorweldigende Britse magte, 31 Mei 1900.
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gereis. Soms moes hulle op nat beesmis sit. Gewoonlik is slegs een 
stilhou per dag toegelaat. 155,000 vroue en kinders – byna tweederde 
van die Boerevolk – is in die verdelgingskampe gevange gehou.

Die Lewe in die Kampe
Die Boere is nie toegelaat om hulle eie dikseiltente saam te bring nie, 
maar is in dunner enkellaag-rondetente gehuisves. Die tente is hopeloos 
oorvol gestop en die inwoners, voorheen aan veer- of strooibeddens 
gewoond, moes op die grond slaap omdat daar byna nie matrasse en 
geen beddens beskikbaar was nie. Die tente het geld, en daar was nooit 
genoeg komberse nie. In die somer was die hitte ondraaglik, terwyl dit 
in die winter dikwels vrieskoud geword het.

Kerse was skaars en seep wesenlik onbekombaar. Alle kerse moes teen 
halfnege saans geblus word. Moeders met sterwende kinders moes 
hulle afsterwe in stikdonkerte ervaar, en as ‘n liggie   gesien is, is ‘n 
boete opgelê of is die reeds skamele rantsoen teruggehou, terwyl die 
kind op ‘n wa gegooi en elders heen weggery is. As iemand oor die 
omstandighede gekla het, is hy of sy as moeilikheidmaker beskou en is 
sy of haar rantsoen dadelik gehalveer. Toe enkele vroue in die 
Standertonkamp orr verrotte vleis gekla het wat voorgesit is, het die 
kampbevelvoerder geantwoord: as julle staf vir julle brutaliteit om te 
waag om te kla, sal julle agt dae lank geen vleis kry nie!

Die manstoilet was ‘n lang sloot bedek met seil of rollende balke waardeur 
kinders dikwels geval het. Jong seuns wat nie by die toiletreëls gehou het 
nie, is in die rioolslot gegooi. As voorbeeld was daar by die Aliwal-
Noordkamp een latrine vir elke 177 vroue en kinders, terwyl by die 
merebankkamp naby Durban een badhuisie 5,154 mense moes bedien.

'n Brandende plaashuis. Een van die 32,000 Boere opstalle wat 
verwoes is deur die Rothschild troepe.
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Vroue en kinders wie se manlike verwante steeds om hulle vryheid en 
onafhanklikheidd geveg het, se karige rantsoene is gehalveer. William 
(Wickham) Thomas Stead, beroemde Londense joernalis en redakteur 
van Review of Reviews (hy het op 15 April 1912 in die Titanic-ramp 
verdrink) het gehelp om die Stop the War Campaign te loods. In Januarie 
1900 skryf hy: Wanneer die hulpelose vroue in hierdie tronkkampe 
ingekerker is, is daar noukeerig onderskei tussen dié wat steeds mans, 

Britse soldate besig met plundering.

Oorlaaide waens arriveer met Boere families by die Standerton Konsentrasiekamp.
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broers en vaders op kommando gehad het, en dié wie se manlike verwante 
reeds gedood en gevang is of oorgegee het. Die laasgenoemdes het wat 
genoem is volle rantsoen ontvang. Dan is daar besluit om die vroue en 
kinders stelselmatig te laat verhonger wie se mans en vaders steeds aan die 
opdragte van hulle owerheid gehoorsaam is. (Hierdie vroue en kinders het 
slegs halfrantsoen gekry.) Ons kon nie die burgers doodmaak of vang wat 
nog in die veld was nie, maar ons kon hulle vroue en hulpelose klein 
kinders vang. En as ons hulle gevang het, kon ons hulle in ons weergawe 
van die Spaanse inkwisisie indwing, die tronkkampe, waar ons, pleks van 
hulle op die pynbank uit te rek of duimskroewe of die rooiwarm yster teen 
die voetsole aan te wend, dieselfde bereik het met die verfynde en 
verskriklike marteling van hongerte. Onder daardie behandeling het die 
die kinders siekgeword en en lewende geraamtes geword. Elkeen van 
daardie kinders wat so gesterf het, omdat ‘n vermindering van die helfte 
van rantsoene druk op hulle verwante in die veld moes plaas, is doelbewus 
vermoor. Alfred Milner het opdrag gegee dat die vroue eers vyf maande 
na die einde van die oorlog vrygelaat moes word. Gedurende hierdie 
tydperk het die sterftesyfer hoog gebly.

Sakke graan word gebrand as deel van die 
verskroeide aarde beleid, om die Boere uit te 
honger en te forseer om onderdanig te wees. 'n Brandende plaashuise.

Vroue en kinders word 
in oop beestrokke vervoer.

Skape en beeste wat in 'n kraal deur 
Britse soldate doodgeskiet is.
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Oorsese Krygsvangenekampe
Boeresoldate en offisiere, 25,630 in getal, is in onmenslike 
omstandighede na die vêraf eilande van Bermuda, St Helena en Ceylon 
(Sri Lanka) weggevoer. Hulle is in hopeloos oorlaaide en luiskrioelende 
bendedekruimtes ingeprop. Gewoonlik is twee of drie emmers in ‘n 
hoek vir die seesiekes voorsien.

Behalwe die gevange soldate is nie-vegtende ou mans van tot negentig 
jaar en jong seuns, sommige slegs agt jaar oud, ook na hierdie 
krygsgevangenekampe gestuur. Op Bermuda is nagenoeg 300 seuns 
van 10 tot 16 jaar met geweld van hulle familielede verwyder en geskei 
en na ander eilande geneem waar Engelse gewoontes in hulle ingepomp 
is. Seuns wat geweier het om te gaan is met verhongering gedreig.
Party seuns op Hinson Eiland het hulle nie laat bangmaak nie en 
volgehou om hulle Volkslied en ander vaderlandse liedere te sing. Hulle 
is teen die aand gestraf deur hulle arms en bene te strek en aan ysterpenne 
vas te maak met die bedoeling dat hulle met net ‘n dun kombers oor in 
daardie posisie moes slaap. Die volgende oggend is hulle kaal uitgtrek, 
oor ‘n vat gegooi en vyfttien tot twintig sweephoue toegedien.

Aan hierdie seuns is ook gesê dat hulle “houtwerklesse” sou kry. Instede 
daarvan was daar aan hulle grawe gegee en was gedwing om slote te 

Die Eerste Internasionale Vredeskonferensie by The Hague, waar Groot Brittanje 
plegtig onderneem het om nie oorlog te voer teen vroue en kinders nie, 

en om hulle individuele lewens end privaateiendom te respekteer.
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Hierdie boerevroue was gevange geneem 
oor hulle gejubel het oor ‘n kommando van 

Boere rebelle wat in hulle dorp gearriveer het.

grawe. As die werk nie reg gedoen is nie of hulle het onder ‘n boom 
gerus, is hulle genadeloos afgeransel. Hierdie seuns het nooit gehuil 
nie, maar die sersant wat die straf toegedien het, het geknak en geweier 
om verder die strawwe uit te deel. Kaapse rebelle wat by hulle vlees en 
bloed as vryheidsvegters aangesluit het, is die slegste behandel en is nie 
as krygsgevangenes nie, maar as misdadigers behandel. Van 
vroegoggend tot sononder moes hulle onder toesig van die skerp oë 
van soldate met gevelde bajonette, in die Long Island-klipgroewe (naby 
Kuboes) harde-arbeid verrig. Selfs manne met krukke is verplig om op 
hylle sye te lê en gedwing om die swaar klippe met hamers te breek. 
Hierdie gevangenes is verbied om briewe te skryf of te ontvang, en as 
daar vir hulle pos gekom het, is dit voor hulle oë verbrand.

Teregstellings
Later in die oorlog het die Boeresoldate uit benardheid gevange Britse 
soldate se klere begin aantrek. Lord Kitchener het toe ‘n proklamasie 
uitgevaardig dat enige Boer wat met enige deel van ‘n Britse uniform 
aan sy lyf gevind word, deur ‘n vuurpeloton tereggestel moes word. 
Afrikaanssprekende burgers in die Kaapkolonie wat vrywilliglik die 
Boere in hulle vryheidstryd steun is as rebelle behandel. Hulle is nie 
net van hoogverraad aangekla nie, maar ook aan “barbarous acts 
contrary to the custom of war” of van “disgraceful conduct of a cruel 
kind” – presies die dade wat 
die Britte aanvaar het in hulle 
beleid van konsentrasiekampe 
en van verskroeide-aarde.

Vier-en-veertig “rebelle”is in 
die Kaapkolonie tereggestel en 
46 in die Boererepublieke, 
waarvan 25 sonder verhoor 
tereggestel is, terwyl vyf tussen 
16 en 20 jaar oud was. Op bevel 
van Kitchener is hierdie manne 
in die openbaar in hulle 
tuisdorpe voor hulle vriende en 
familie opgehang. 

Ongewapende seuns wat 
perde van die beree Boere 
opgepas het, is weens poging 
to moord ter dood veroordeel. 
Nadat die sestienjarige 
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Johannes Petruss Coetzee opgehang is, is sy vader nie toegelaat om 
sy liggaam te neem nie; dit is deur vier gevangenes in ‘n skotskar 
gegooi en in ‘n onbekende graf begrawe. Die Britse owerhede het 
hierdie openbare galgteregstellings as feesgeleenthede beskou. 
Militêre parades is gehou en ‘n triomfantelike mars is deur die orkes 
aangeslaan wat vermakerige liedjies soos More Work for the 
Undertaker ingesluit het.

Swaar sneeustorm by die Springfontein Konsentrasiekamp, Oranje-Vrystaat.

Lykshuis, Kroonstad Konsentrasiekamp, 1902.
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Die Volksmoordaanslag op die Boere

Nadat die bekende prediker Ds Andrew Murray se neef Willie Louw in 
‘n hoogs aanvegbare verhoor ter dood veroordeel is, het die destyds 
toekomstige Britse Eerste Minister Ramsay MacDonald verklaar: 
Willie Louw is geskiet na die uitspraak van ‘n hof wat nie die eerste 
beginsels van geregrigheid verstaan het nie en die geringste begrip gehad 
het van wanneer ‘n verklaring bewys is nie. Hierdie openbare 
teregstellings het ‘n storm van beswaar in die Britse Parlement ontketen 
en Kitchener is versoek om dit onmiddellik te staak.40 Kitchener41 het 
die versoek nougeset opsygeskuif en met sy sadistiese uitroei van die 
boerevolk voortgegaan. 

‘n Uitstaande geval was dié van Kommandant Gideon Jacobus Scheepers, 
hoof van die Heliograafafdeling van die Oranje-Vrystaat, ‘n gebore 
Transvaler en dus nie ‘n Britse onderdaan nie. Hy was ernstig siek aan 
voeselvergiftiging toe hy op 12 Oktober 1901 naby Prins Albertweg in 
diee Kaapkolonie gevang is en as krygsgevangene behandel moes 
geword het. Hy is egter verpleeg en na sy herstel aangekla van sestien 
vals / kastige oortredings. Tydens sy verhoor is hy geen verdediging 
toegelaat nie wat tot die Remeinse wet tu quoque (jy ook) teruggevoer 
word. Na sy veroordeling is Scheepers op ‘n stoel vasgemaak, geskiet en 
op ‘n onbekende plek begrawe. Die bekende skryfster Olive Schreiner is 
begeester om so van een van Suid-Afrika se grootste helde te skryf: A 
deed so black, so steeped in cowardly shame that we, thy British subjects 
o’er the seas, must weep hot tears of bitter self-contempt.

Kinders speel met albasters in 'n Britse kamp waar hulle as krygsgevangenes gehou 
word, op Hinson Eiland, Bermuda, 1901.
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Vrede
Teen die einde van April 1902 bied die Britte weer vredesonderhandelings 
aan om hierdie finansieel-vernietigende oorlog te beëindig. Die 
kommandos van die Oranje-Vrystaat, President Steyn en Generaal de 
Wet, ook as die bittereinders bekend, wil voortveg. Met die somerreëns 
oor net vier maande sal weiding  en verhoogde blaargroei vir skuiling 
bring, wat hulle laat glo dat die Britte uiteindelik weens pure uitputting 
en die lae moreel vaan hulle soldate sal kapituleerm. Maar Jannie Smuts, 
die regsraadgewer van die Transvaalse afvaardiging (en vermedelike 
Britse geheime agent) oortuig die afgevaardigdes om vrede te aanvaar.

Die oorlog was ‘n onbetwisbare ramp vir die Boere. 32.000 plaashuise 
was tot die grond toe vernie, sommige deur kanonvuur, ander met 
dinamiet. Putte is vergiftig, hulle beeste doodgemaak, en duisende 
vroue is verkrag. Vyf-en-twintig huise en hulle inhoud asook 20 dorpe 
met al hulle kerke is vernietig. Die landskap het in ‘n woestyn verander. 
Geldelik is die Boere se verliese op £80-miljoen geskat. Met By die 
ondertekening van die vredesooreenkomsop 31 Mei 1902 in 
Melrosehuis Pretoria het Generaal Louis Botha voorspel dat hierdie 
Britsedie norm van die toekoms gaan word.

Teen die einde van die oorlog was 72 persent van die Boerevolk óf 
dood óf in ‘n krygsgevangenekamp óf in ‘n konsentrasiekamp 
ingekerker. Ongeveer 34.000 of 22 persent van die inwoners van die 
konsentrasiekampe het gesterf, waarvan 27.540 of 81 persent jonger as 
16 was. 9.908 Boeresoldate het hulle 
lewens verloor. Die Boere se totale 
verlies was 17,6 persent van hulle 
vooroorlogse bevolking van 250.000. 
Die Britte het eweneens groot verliese 
gely met 21.942 wat gesterf het (35 
persent gesneuwel, 65 persent weens 
siekte) en 22.829 gewondes.

Die bankiers het hulle hoofdoelwit 
bereik om volle beheer oor die goud 
en ander mineralebronne van Suid-
Afrika te bekom. Hulle het die oorlog 
met £222-miljoen befonds en 
sodoende nog £132-miljoen by 
Brittanje se staatskuld gevoeg. Vir die 
Rotschilds was die Tweede Anglo-
Boereoorlog ‘n volkome oorwinning.

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis
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Ander Beskikbare Publikasies
BOEKE 
Answering Skeptics *
Biblical Faith and Modern Day Counterfeits *
Biblical Preaching Handbook
Biblical Principles for Africa (ook in Afrikaans en Frans) *
Biblical Worldview Manual
Character Assassins - Dealing with Ecclesiastical Tyrants & Terrorists *
Church History Manual *
Discipleship Handbook * 
Discipleship Training Manual 
Faith Under Fire in Sudan (in beide hardeband en sagteband) *
Going On ... with a nod from God *
Going Through - Even if the Door is Closed * 
Great Commission Manual
Greatest Century of Missions 
Greatest Century of Reformation (in beide hardeband en sagteband) 
Holocaust in Rwanda (ook beskikbaar in Frans)
In the Killing Fields of Mozambique
Make a Difference - A Christian Action Handbook for Southern Africa 
Old Testament Survey - Exploring the Central Message of Every Book of the Bible
Practical Discipleship *
Putting Feet to Your Faith *
Reforming our Families *
Sketches from South Africa History
Security and Survival in Unstable Times
Slavery, Terrorism and Islam - The Historical Roots and Contemporary Threat *
South Africa - Renaissance or Reformation? *
The Apostles Creed - Firm Foundations for your Faith *
The Authority of Christ and the First Day Sabbath *
The Christian at War (ook beskikbaar in Afrikaans, Duits en Spaans)  
The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty *
The Rise of the GayGB and the Pink Inquisition
Victorious Christians Who Changed the World *

DVDs
Behind Enemy Lines for Christ (107 min)
Sudan the Hidden Holocaust (55 min)
Terrorism and Persecution - Understanding Islamic Jihad (55 min)
Evangelising in the War Zones (35 min)
 * Ook beskikbaar as 'n E-boek
OUDIO MP3s
Answering Skeptics
Biblical Worldview Summit
Church History Overview
Great Commission Course
Heroes of the Faith
Old Testament Survey
Revival
Muslim Evangelism Workshop
Reformation 500
South African History  
 
 Christian Liberty Books

Resources for Reformation and Revival
admin@christianlibertybooks.co.za

www.christianlibertybooks.co.za
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DIE SKRYWER
Dr. Peter Hammond is ’n sendeling wat baanbrekerswerk verrig ten opsigte van 
evangelisasie-uitreike in Mosambiek, Angola en Soedan.  Peter het al honderde 
duisende kilometer gereis, gereeld per motorfiets, om Bybels af te lewer aan vervolgde 
Christene in Afrika en Oos-Europa.  Tydens sy sendingaktiwiteite, is Peter al gevang 
in hinderlae, het hy onder lugvaart- en artillerie-bombardering deurgeloop, is op 
hom geskiet, is hy deur bendes geslaan, in hegtenis geneem en toegesluit.  Op 
sommige sendingreise het hy ver agter die vyandelike linies beweeg na die omsingelde 
Nubaberge in Sentraal-Soedan, met tonne Bybels, boeke en verligtingshulpmiddels. 
Hy het ook dwarsdeur die verwoeste  Nubaberge geloop en die Jesus-film in Arabies 
vertoon, die Evangelie verkondig, pastore opgelei en terselfdertyd die vyand ontduik.

Dr. Peter Hammond is die stigter en Direkteur van Frontline Fellowship en die stigter 
en Voorsitter van Africa Christian Action. Hy is the Outeur van Faith Under Fire In 
Sudan; Holocaust In Rwanda; the Great Commission Manual; Putting Feet To Your 
Faith; In the Killing Fields of Mozambique; Biblical Principles for Africa; The Greatest 
Century of Missions; the Discipleship Handbook; Slavery, Terrorism & Islam - The 
Historical Roots & Contemporary Threat; The Greatest Century of Reformation; The 
Ten Commandments - God's Perfect Law of Liberty; The Old Testament Survey; Security 
and Survival Handbook; Victorious Christians Who Changed the World en The Power 
of Prayer Handbook. Hy was mede-skrywer of bydraer tot: Make a Difference, The 
Rise of the GayGB and the Pink Inquisition; South Africa —Renaissance or Reformation?; 
Character Assassins - Dealing With Ecclesiastical Tyrants & Terrorists en Reforming 
Our Families. Hy is ook die Redakteur van beide Frontline Fellowship News en 
Christian Action tydskrifte.

Oor die afgelope 37 jaar is Peter toegewyd daaraan om die vervolgde Christene in 
Afrika by te staan, en om te werk vir Herlewing en hernuwing in Afrika. Peter het die 
Biblical Worldview Seminar en die Great Commission Course ontwikkel, om 
Christene te mobiliseer om die heerskappy van Christus volledig toe te pas op alle 
areas van die lewe en om die Groot Opdrag  effektief te uit te voer.

Peter is (in 1960) in Kaapstad gebore en het in Bulawayo grootgeword (wat in daardie 
dae die oorloggeteisterde Rhodesië, nou Zimbabwe, was). Hy is in 1977 in Christus 
wedergebore, het gewerk in Scripture Union en Hospital Christian Fellowship, het 
gedien in die Suid-Afrikaanse Weermag, en het aan Baptist Theological College, 
Kaapstad, gestudeer. Hy het ook sy Doktoraat in Missiologie verwerf. Peter is getroud 
met Lenora (wie se ouers, ds. Bill en Harriett Bathman, vir meer as 60 jaar sendelinge 
was - meestal in Oos-Europa). Peter en Lenora is geseën met vier kinders: Andrea, 
Daniela, Christopher en Calvin.



212

Sketse uit die Suid-Afrikaanse Geskiedenis


