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VOORWOORD.

Het verhaal, in dit boekje geschreven, maakt geene

aanspraak op kunstmatige bewerking, maar verzoekt

om de zachte beoordeeling van alle zaakkundige

lezers, in wier handen het mogt vallen. De reden,

die den schrijver daartoe leidde, zijne hand aan

de uitgave van zulk een boekje te zetten, was alleen

het besef van de behoefte aan eenvoudige en aan-

trekkelijke lektuur voor de christen kleurlingen van

ons landje, en de wensch om iets bij te dragen ten

einde hen tot meerder lezen van boek en schrift op te

wekken. Dat dit niet algemeen bereikt wordt door

bloot geestelijke boeken en geschriften, aan welke

zij geen gebrek hebben, zal niemand betwijfelen.

En toch is het ook voor hunne geestelijke behoef-

ten noodig, dat zij het lezen, hetwelk zij zoo alge-

meen leeren en toch zoo weinig beoefenen, niet

alleen voortzetten, maar ook tot zulke bekwaam-

heid brengen, dat zij boeken en bladen met wezen-

lijk nut kunnen lezen.

Om hun echter een lektuur te verschaffen, die

naar hun begrip ingerigt en naar hunnen smaak

geschreven is, moesten er verhalen zijn uit hun

werkelijk leven en geschiedenis
; en daartoe bie-
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den zich slechts de dagboeken en verhalen van

Scholen en Zendingsgestichten in ons land aan, te <

zamen met het weinige dat men mondelijks opgade-
j

ren kan. Uit zulke authentieke bronnen is ook dit
j

verhaal genomen, hetwelk dus ten minste aanspraak

op waarheid der zaken kan maken. En omdat de <

schrijver slechts de christen kleurlingen en hunne
I

behoeften op het oog had, meende hij ook de per-

sonen best in hunne eigene taal te laten spreken

en alle andere oogmerken op zijde te moeten stellen.

Indien het oogmerk des schrijvers, onder den

zegen Gods, zou bereikt worden, en dit boeksken als

eene proef eene algemeene verspreiding zou vinden,

dan zou hij moed hebben, weldra een tweede gelijk-

soortig verhaal, bevattende de geschiedenis der

eerste Zendingsstatie in ons land, uit te geven,

waartoe hem de bronnen van de dagboeken van Ge-

nadedal zouden openstaan.

Eindelijk dient opgemerkt te worden, dat de uit-

gave van dit boekje geschiedt door de Voorstanders

der Moravische Zendiugsgestichten in dit land, die

zich zouden verblijden, indien het de goedkeuring

van andere Kerkgenootschappen en hunne onder-

steuning zou ontvangen.

\



BENIGNA YAN GROENEKLOOF.

I.—ROSETTA.

In het buitenkamertje van een groot boerenhuis

zaten eenige kinders naar hunnen onderwijzer te

luisteren, want zij hadden schooL De meester was

een Hollander, die juist geen geleerde meester, maar

toch geheel in schik was met zijne leerlingen, die

allen de kinderen waren van baas Walteks, den

eigenaar van de plaats De Grendel van Paardeberg.

De meester had juist eene geschiedenis uit den

bijbel verhaald, toen hij zag dat iemand buiten aan

de deur stond te luisteren, want de bovendeur was

open. Het gevolg was dat hij het grootste der

kinders beval de deur te gaan sluiten. Het
meisje gehoorzaamde en met de woorden: “Loop,

Rosetta !” klapte zij de deur toe. Wie was

Rosetta ?

In de dagen toen Rijk van Tulbagh, de man
met één oog maar goed verstand, gouverneur van

de Kaap was, meer dan honderd jaren geleden,

woonde op de plaats Riebeekskasteel een Hottentot

met naam Jantje Klapmuts. Hij stamde uit

eene opregte Hottentots familie en verhuurde zich

hier en daar bij de boeren als wagendrijver. Op
den 21 Februarij 1752 had hem zijne vrouw een

dochtertje gebragt, toen hij kort daarna naar eene

andere plaats trok, waar zijne vrouw als zuigmin
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voor het pasgeboren kind van den boer dienen zou.

Zoo lang de beide kinderen zuigelingen waren, kon
men weinig verschil zien tusschen hen, en ook in

de volgende jaren speelden zij altijd met elkander

onder de oppassing van de min. Toen echter het

kind van den baas zoo wat als 7 of 8 jaren oud

werd, moest het de school bezoeken, die de baas

voor zijne kinderen liet houden. Het was geen

wonder, dat het melkzustertje van haar meende

even veel regt te hebben met haai maat, met welke

zij van de moederborst opgegroeid was, in de school

te gaan zitten. Haar werd echter haast anders

geleerd. De onderwijzer had strenge orders geen

Hottentots kinderen in de schoolkamer te laten

komen, en zoo dikwerf het kleine meisje ook kwam
om mee te leeren, werd zij de deur uitgewezen, tot

haar eindelijk ook verboden werd buiten de deur

te staan luisteren, en de meester haar van de deur

wegdreef, wanneer hij haar zag, gelijk boven
;
want

het dochtertje van Jantje Klapmuts en zijne

vrouw, de min van baas Walters eigen kind,

was Rosetta.

Ondanks nu altijd de deur gesloten werd, bleef

Rosetta toch buiten staan en luisterde menig goed

woord af, voornamelijk wanneer de meester den

kinderen uit den bijbel leerde, en daardoor leerde

zij al vroeg, dat er een genadige God in den hemel

was, die alles met wijze hand bestierde.

Haast werd haar echter ook die blijdschap ont-

nomen. Zij was omtrent tien jaren en dus oud

genoeg om iets voor den baas te werken voor haren

kost en een afgedragen kleed van de kinderen.

Toen dus weer ploegtijd was, moest Rosetta den
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riem vatten en als leider voor de ossen loopen.

Dit was geen makkelijke zaak voor het arme kind,

want de ploegtijd is immers de koude winter.

Nogtans moest zij dag voor dag met den eeisten

hanenkraai opstaan, waar soms de sneeuw nog op

den grond lag en de ossenriem van koude zoo stijf

was, dat zij hem naauwelijks met hare kleine

handen kon houden. Daarbij moest zij wel op

hare beenen letten, om niet te struikelen en van de

ossen getrapt te worden.

Eens had baas Walters bij zijn span een

stootige vooros, en wanneer die ingespannen was,

vatte Rosetta den riem met grooten angst. Maar
hoe voorzigtig zij ook was, stiet haar de os toch

op een morgen zoo onverwachts, dat hij met zijne

spitse hoorns haar een oor wijd openscheurde.

Behalve eene degelijke berisping over hare stom-

migheid werd de wonde ook niet behoorlijk be-

zorgd, tot eindelijk de wormen daarin kwamen, en

zij regt ellendig was.

Toen zij nog iets ouder en verstandiger was
moest zij de lammeren van den baas oppassen, en

nu was alle gelegenheid om bij de schooldeur te

gaan luisteren ontnomen. Zij hoorde nu niets

meer van God, want bij de huisgodsdiensten van

den baas mogt zij evenmin tegenwoordig zijn.

“ Het was niet noodig,” had de jufvrouw gezegd,

“ dat zij iets van God leerde verstaan, zij zou toch

naderhand stelen.” De Grendel van Paardeberg was
een drooge plaats, en mitsdien goed voor schapen,

maar ongemakkelijk met het water, dat alle

avonden in groote vaten uit de rivier naar het huis

moest gedragen worden. Zulk een vat, aan twee
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bamboesstokken gehangen, moest Rosetta met een

ander bruin meisje alle avondeo naar de kombuis

dragen. Hare schouders waren al meer dan ééne

wond gescheurd en zij wenschte menigmaal, dat zij

toch eens naar eene andere plaats mogt komen, waar

zjj minder zwaar werk had. Haar wensch werd

vervuld maar zij kwam van kwaad tot erger.

In het jaar 1764, toen zij juist 12 jaren oud

was, ging haar vader voor een jaar weg, om over de

Groot Rivier beesten te halen. Hij bragt zijne

familie voor dien tijd op de plaats Dassenberg, die

aan baas Stoffel behoorde. Niet ver van Dassen-

berg was Groenekloof, eene Gouvernementsplaats,

in dien tijd onder het toezigt van zeker Wagenaar.
Behalve eenige Gouvernements ambtenaren waren

daar altijd eenige Dragondersoldaten, als ook Hot-

tentotten en slaven. In het woonhuis werden

eenige kamers altijd voor den Gouverneur gereed

gehouden, wanneer die voor een jagtpartij uit Kaap-

stad kwam, weshalve ook ruime stalgebouwen en

ook een zoutmagazijn zich daar bevonden. Rondom

al die gebouwen was een klipmuur tot bescherming

tegen tijgers en wolven, die in de kloven en bosschen

rondom de plaats nog te huis waren. In een der

kloven, tot de plaats behoorende en de Louwskloof

genaamd, was toen nog een oude Hottentotskraal,

in welke boven de honderd Hottentotten onder

hunnen kapitein Hendrik leefden. Rosetta's

moeder, die eene goede naaister was, werkte voor

de lieden van Groenekloof, en moest dus dikwijls

van Dassenberg daarheen gaan, om haar naaigoed af

te leveren en hare betaling te ontvangen, want zij

moest zich met hare kinderen zelve onderhouden.
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Op een dag in dat jaar was zij weer naar Groe-

nekloof gegaan met kleederen voor den kok. Zij

vond hem echter niet te huis en kon hare betaling

niet ontvangen. Toen zij op den thuisweg door

een der bosschen digt bij de plaats ging, kwam een

Hottentot naar haar toe en begon met haar te spre-

ken. Zij kende hem als een ruw mensch, Wilm
Baba genoemd, en bemerkte terstond, dat hij met

slechte oogmerken gekomen was. Het was zoo,

want de Hottentot bedoelde haar tot overspel te

verleiden. Toen zij hem nu tegenstond en zich ver-

weerde, sloeg hij haar met een knopkirie op het

hoofd, dat zij bloedende ter neer viel, terwijl de

Hottentot op den loop ging. De arme vrouw, die

tevens de geboorte van een kind te gemoet zag, was

echter niet geheel dood, en kroop op handen en voe-

ten tot onder een bosch, waar zij bleef liggen. De
kok, die kort na haar vertrek thuis was gekomen

en dacht, dat zij het geld zou noodig hebben en hij

haar nog zou achterhalen, kwam toen juist aanloo-

pen en, ziende haar liggen, vroeg, wat er gebeurd

was. Zij zeide hem, wat er voorgevallen was en

bad hem, het aan baas Wagenaar te gaan zeggen,

want zij zou haast sterven. De kok, ontsteld over

deze gruwelijke misdaad, liep haastig terug en ver-

wittigde den baas van de moorddaad. Deze zond

terstond eenige soldaten om den moordenaar te van-

gen, liet een paardenwagen inspannen, en, nadat de

moordenaar gegrepen, en aan de bloedsporen gekend
was, werden hij en de halfdoode vrouw op den wagen
naar Kaapstad gezonden. Rosetta’s moeder stierf

echter reeds op weg
;
en de moordenaar, genoeg-
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zaam overtuigd, werd ter dood veroordeeld en na
weinige dagen opgehangen.

Rosetta en hare zuster waren nu arme weeskin-

deren geworden, en bovendien nu ook aan de gena-

de van baas Stoffel en zijne vrouw overgelaten,

die de arme Hottentotsmeisjes ruw en liefdeloos

behandelden. Dat waren kwade dagen voor Roset-
ta, en zij wenschte in Paardeberg gebleven te zijn.

“Ach,” zuchtte zij menigen dag, “al mogt ik daar

nie school gaan nie, en moest zware werk doen, ik

zou toch weer daar gaan, want daar had ik toch

kost om mij zat te eten.”

Baas Stoffel had een grooten troep ganzen, die

Rosetta moest oppassen en allen avond uit de vlei

naar huis brengen. Had zij
,
ze dan gelukkig bij

malkaar op de werf, dan had zij last van den bavi-

aan, dien baas Stoffel aan een keten had, maar

soms los liet. Die sprong dan op Rosetta toe,

gooide haar op den grond en scheurde hare weinige

kleederen jammerlijk aan stukken. Was zij geluk-

kig uit zijne handen verlost, in de kombuis gevlugt,

dan moest zij daar weer staan wachten, tot het de

jufvrouw beliefde haar een stukje brood te geven.

Maar ach! die sneedjes waren zoo dun, dat zij in

stukken braken, eer zij ze aanvatte, en vergat zij

door den grooten honger wel eens voor het kleine

stukje brood dadelijk haar te bedanken, dan vatte

de jufvrouw haar schoen en trakteerde daarmee haar

gezigt zoo gruwelijk dat zij dikwijls met opgezwol-

len wangen, maar zonder brood, uit de kombuis

liep.

“Jufvrouw is al te kwaad,” klaagde zij dan soms

aan hare oudere zuster, die de kinderen moest oppas-
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sen, en het wat beter had, “ kijk, zussie, hoe het zij

mij weer met haar schoen geslaan, net omlat ik nie

die oogenblik dankie gezeg het. En ik wou mos

zeg, maar oorlat ik zoo honger was, en zij mij zoon

dunne stukkie geef, net daaroor het ik vergeet.”

“Jij moet mooi vraag,” antwoordde haar zusje,

“dan zal jufvrouw misschien voor jou nog een stuk-

kie gee.”

“ Mooi vraag !” klaagde Rosetta, “jij praat ook

zoo maar, als ik nog een woord zeg, dan krij ik nog

meer slage. * Wil jij voor jou gans oppas ook nog

brood vraa ?’ zeg zij die ander dag. Nee, zussie,

ik zal lievers doodgaan als brood vraa. Maar ik

gaan nou op de berg eilandsvijge zoek, dan kan ik

mij toch zat eet
”

“En waarom loop jij dan zoo naakt rond, Setta V
vroeg hare zuster.

“ Naakt !” zeide Rosetta op norschen toon, “ en

wie gee voor mij kleere ? mijn eenigste tawertje

van mama het mij de bawiaan gister gescheur, en

niemand gee voor mij ander kleere. Voor jou geef

jufvrouw altijd een oue rok, maar voor mij zeg zij,

ik kan maar schaapvel omzet, als ik koud krij.

En die oue lap om mijn lijf het ik voor mij daar

achter opgetel.”

“Jij moet maar wacht,” troostte haar zuster,

“ vader zal wel haas kom.”
“ Ik verlang toch ook, dat vader mot kom, want

ik kan het amper nie meer hou,” en het arme meis-

je barsste in tranen uit en liep weg.

Bijna was er een jaar verloopen na den dood van

hare moeder, toen Rosetta een avond met hare zus-

ter en andere kinderen op den Dassenberg eilands-
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vijgen waren gaan zoeken. Bij het afkomen zag

zij bij de plaats een paard, dat zij tertond voor het

paard haars vaders herkende. “ Zussie,” riep zij

vol blijdschap, “ daar is vader zijn paard, vader het

gekom.” Beiden liepen haastig naar het huis
;
maar

toen zij bij de kombuis kwamen, stond de jufvrouw

al te wachten en noodigde Rosetta om door een

achtervenster in een zijkamertje te klimmen, naar

hetwelk de jufvrouw haar volgde. “Wat zal nou
weer wees V dacht Rosetta

;
maar zij behoefde

niet lang te wachten. De jufvrouw liet een emmer
water inbrengen, en nu werd Rosetta gewasschen

van top tot toon, en, nadat haar ordentlijke kleeren

aangetrokken waren, mogt zij haren vader gaan

groeten.

Rosetta’s vader kwam spoedig genoeg achter de

waarheid en besloot met zijne kinderen naar Zwart-

land te trekken. Ofschoon de jufvrouw hem zocht te

bewegen om Rosetta in hare dienst te laten, liet

zich Rosetta daartoe niet omhalen. “Zussie kan

maar hier blij,” zeide zij, “als zij wil, maar als vader

mij niet zaamneem, dan loop ik zelf weg.”

Zij trok toen met haren vader eerst naar Zwart-

land en dan weer naar Paardeberg, waar toen haar

oudste broeder Hans wagendrijver was. Zij bleef

echter niet lang daar. Haar vader ging weer op

togt, en Rosetta trok met haren broeder Hans
naar de Hottentotskraal Louwskloof bij Groenekloof.

Dit was in het jaar 1767.

Zij waren nog niet lang daar, toen de oude Hot-

tentot-kapitein Hendriks stierf, en Hans Klap-

muts, haar broeder, kapitein werd van Louwskloof

Bij haren broeder had zij echter geene heerlijke
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dagen, want hij was een kwaadaardige man.

Bekend als een fluksche paardrijder, had hij gedu-

rig jonge paarden van de boeren te leeren op

zijne plaats, en Rosetta moest die oppassen. Dit

was toen echter gevaarlijk, want er waren wolven

in overvloed en ook nog tijgers in de bergen, en

Rosetta zag eens bij dag, hoe de wolven een kalf

aanvielen en verslonden. Juist dien winter hadden

de tijgers al veel schade gedaan, en op Groenekloof

waren zij eens tot op de stoep van het woonhuis

gekomen zoodat de koetsier door het kombuisven-

ster een tijger doodschoot. Wat later werd ook de

beestenwachter door een tijger gedood. Dit werd

eerst eenige dagen daarna ontdekt. Men had den

wachter wel vermist, gelijk ook zijne honden, doch

men wist niet, wat men er van denken moest, tot-

dat eensklaps zijne honden weer op de werf voedsel

kwamen zoeken. Toen men hen volgde naar het

bosch, vond men, nog geen twee honderd schreden

van de werf, den wachter dood op den grond en op

hem nog een door de honden doodgebeten grooten

tijger.

Rosetta was zoo wat een jaar bij haren broeder

op Louwskloof geweest, toen hij haar dreigde, dat

hij haar wegjagen zou, omdat zij eenmaal twee jon-

ge hengstpaarden niet in de kraal wist te krijgen.

Zij was zijne ruwe behandeling moede en vlugtte

den volgenden nacht met een ander meisje van
Louwskioof naar Paardeberg. De oude baas Wal-
ters was echter reeds dood, en zijn zoon en diefls

vrouw waren vriendelijke lieden, die haar gaarne

eene verblijfplaats gunden. Later verhuurde zij.

zich als kindermeid bij baas Piet van Westhüts,
£
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niet ver van de Paarl, hetwelk toen reeds een klein

dorp begon te worden.

Hier leerde zij een bruinen man, Abel, kennen
;

en toen zij diens vrouw werd, bleef zij als kok in

dienst bij baas Piet. Rosetta bleef omtrent 1 5

jaren bij hem en had van haren man 14 kinderen,

van welke er 1 0 stierven en 4 bij haar bleven. In

het jaar 1784 stierf ook haar man Abel, en nu moest

zij eene andere plaats zoeken en kwam eindelijk te

Driefontein, eene plaats langs den weg van de Kaap
naar Saldanhabaai. Baas Loubser, de bezitter van

Driefontein, kocht later eene plaats in de Koeber-

gen, en zij trok met hem daar naar toe. De eerste

twintig jaren diende zij nog bij den ouden baas, die

zijne slaven en dienstboden noch bij zijne huisgods-

dienst, noch bij de godsdiensten in de kerk van

Stellenbosch, die hij bezocht, toeliet. Rosetta had

nog niet vergeten, wat zij aan de schooldeur op

Paardeberg geleerd had
;
maar die God was haar

toch nog een zeer onbekende God, en hoe ouder zij

werd, des te meer begeerde zij wat meer leering te

ontvangen, want dat zij eene onsterfelijke ziel had,

wist zij goed genoeg. Een en andermaal had zij

gevraagd om meê naar de kerk te mogen rijden,

maar haar oude baas wilde daarvan niets weten en

wees haar eens voor altijd af. “Jij het niks met

die kerk te maak,” had hij gezegd, en Rosetta was

toen boos geworden en had gezegd : “Nou zal jullie

mijn ook nooit in een kerk of oefeningshuis krij,

zoo lang ik leef.” Zij dacht toen niet, dat zij zelf

nog spijt zou hebben van die woorden.

Eindelijk stierf in het jaar 1806 de oude baas

van Vistershoek en eene maand later ook zijne oude
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vrouw. Baas Jan werd nu bezitter wan de plaats

en was een zacht en verstandig man, die, wat zijne

dienstboden aanging, geheel anders gezind was.

Toen zijne ouders gestorven waren, begon hij ter-

stond zijne slaven en werklieden geregeld uit den

bijbel voor te lezen, en trachtte hun het gelezen

woord ook naar zijn beste weten duidelijk te maken.

Zijne slaven en dienstboden waren daarvoor zeer

dankbaar en begonnen zelven belang te stellen in

Gods Woord. Vooral was het Rosetta, die met

groote belangstelling begon te leeren. Het zaadje

van kennis van God, dat als kind in haar gestrodd

was, begon nu te herleven, en een ernstig verlan-

gen naar God en Zijn woord ontwaakte steeds meer

in haar hart. Baas Jan bad ook met zijn volk, en

hierdoor leerde Rosetta ook zelve hare begeerten

voor God uit te spreken.

Er ontwaakte in dien tijd in het geheele land

een verlangen naar christelijk onderwijs onder de

gekleurde bevolking. Sedert de drie leeraren in

Genadendal begonnen hadden eene gemeente uit de

kleurlingen te verzamelen, en het nieuws daarvan

zich door het land verspreidde, trok hier en daar een

en ander der gekleurden, die geene slaven waren,

naar Genadendal om zich uit Gods Woord te laten

leeren. Ook in Kaapstad waren al enkele gekleur-

den gedoopt geworden, en in Namaqualand hadden

juist eenige zendelingen hunne werkzaamheid begon-

nen. Het gebeurde dus al somtijds, dat er op de

boerenplaatsen gedoopte christen kleurlingen gezien

werden, wat natuurlijk onder hunne broeders eene

hoogst belangrijke zaak was.
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Ook op Vistershoek kwam eens een bruine man
met zijne vrouw, die in Namaqualand gedoopt waren

n naar Kaapstad gingen. Baas Jan was jegens

die menschen vriendelijk en gaf hun een verblijf op

jne plaats voor den nacht. Toen die beiden nu

avonds in de kombuis zaten te eten, zongen

j
naar hunne gewoonte voor en na het eten een

'zang, hetzelfde als hun dankgebed. Het volk in

e kombuis luisterde met groote verwondering, want

oo iets hadden zij nog van geen bruin schepsel

ezien, en zij wisten niet, of zij hen zouden uitlag-

!ien of niet. Na het eten hadden zij nog een lange

. ezels met die beide christen kleurlingen, die hun
v erhaalden, hoe zij den Heiland hadden leeren ken-

en, en gedoopt waren geworden. Rosetta luisterde

aar ieder woord, dat zij spraken, want in haar hart

emde al het goddelijk zaadkorreltje.

“Wie is de Heiland, van wien jij altijd praat?”

'oeg zij aan de vrouw, want dat woord had zij

og niet gehoord.

“ Onze Heiland is God,” antwoordde de vrouw,

Hij is onze Zaligmaker, die voor ons mensche aan

• i t kruis gestorven is. In het onderveld noemen wij

Hem altijd Heiland
”

Rosetta vergat die woorden niet. Baas Jan had

Hem altijd maar Jezus genaamd. Het woord Hei-

iud maakte op haar eenen blijvenden indruk. Zij

ou het ook haast meer hooren en zelfs uitspreken.

Door dit bezoek werd Rosetta merkelijk getrof-

'm. De Geest van God begon nu duidelijker in

; .nar te spreken, en hoe ongeruster zij over zichzelve

werd, en hoe meer zij begon tot God te bidden, des te



13

meer kwam zij tot het besluit, ook naar eene

plaats te gaan, waar zij met anderen uit hare natie

den Heiland kon leeren kennen. Hoe goed zij het

ook had op Yistershoek, want zij was de huisvrouw

van haas Jan, van wien zij vier kinderen had, zij

kon toch de regte rust voor hare ziel niet meer vin-

den, en zij dacht er over om ook naar Genadendal

of naar Namaqualand te gaan.

Rosetta zou de gelegenheid om eene christin te

worden echter nog gemakkelijker verkrijgen, want

juist in dien tijd was er eene tweede christen gemeen-

te uit de kleurlingen in de kolonie begonnen, en

wel te Groenekloof, niet ver van de kraal van haren

broeder Hans op Louwskloof. “Ja, daarheen moet

ik gaan,” dacht Rosetta, en wachtte maar op een

gepasten tijd.

Wij willen echter eerst zien, wat er op Groene-

kloof geschied was.

II. GROENEKLOOF.

Toen de Kaapkolonie in het jaar 1806 voor de

tweede maal onder de Engelsche regering kwam,
was Groenekloof nog eene Gouvernementsplaats.

Baas Wagenaar was er nog de pachter, en er was

altijd eene ordonnantie van eenige dragonders op die

plaats. Tot Groenekloof behoorden ook de kloven

Louwskloof en Kruiwagenskraal. Buiten de gebou-

wen was sedert ook een bosch van populieren en aker-

boomen in de kloof naast de werf aangegrceid. De
openbare weg van de Kaap naar Saldanhabaai liep

door Groenekloof, digt bij de werf. Yan Kaapstad
b2



naar Groenekloof was het omtrent zes uren te paard,

doch men reed toen nog door de duinen en langs het

strand.

Nadat nu Genadendal in 1792 begonnen was, en

de Engelsche gouverneur, Lord Caledon, een mensch-

lievend en christelijk gezind man, zich overtuigd

had van de gezegende werkzaamheid der zendelingen

te Genaden dal, wenschte hij, dat zij eene tweede chris-

ten gemeente mogten stichten en bood hun daartoe

de plaats Groenekloof aan, die, wegens de daartoe

behoorende Hottentotskraal Louwskloof, bijzonder

daartoe geschikt was. Diensvolgens werden de hee-

ren Kohrhammer en Schmidt beroepen om aldaar

het werk te beginnen. De eerste, die in de jaren

1804 en 1806 veldprediker bij het leger aan den

Wijnberg geweest was, was den gouverneur persoon-

lijk wel bekend.

Deze beide leeraren, vergezeld van den heer Kus-
ter, reisden dus in de maand Maart van het jaar

1808 van Genadendal naar de Kaapstad, legden een

bezoek af bij den Gouverneur en den fiskaal Van
Reijneveld en werden door hen schriftelijk in het

bezit van de plaatsen Groenekloof, Louwskloof en

Kruiwagenskraal gesteld. Op den 24sten Maart

kwamen zij te Groenekloof aan en vestigden zich

aldaar.

Zondag, 27 Maart, gingen de drie leeraren naar

de Hottentotskraal Louwskloof, waar omtrent 100

Hottentotten woonden onder hunnen kapitein Hans
Klapmuts, Rosetta’s broeder. Klapmuts was al

braaf oud, maar toch nog dezelfde ruwe en kwaad-

aardige man als eertijds. De leeraren maakten hem
bekend met het doel van hunne komst en verzoch-
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ten hem zijne menschen bijeen te roepen. Hij vol-

deed aan hunnen wensch, en haast verzamelden zich

meer dan honderd Hottentotten onder de groo-

te populierboomen in Louwskloof bij de fontein en

luisterden naar de leeraars. Dezen maakten hun

eerst bekend, dat zij gekomen waren om naar den

wensch des Gouverneurs in Groenekloof voor hen

eene school te beginnen, en daarna hield de heer

Kokrhammer de eerste predikatie en verkondigde

hun in aandoenlijke bewoordingen de liefde Gods in

Jezus Christus, die voor alle behoeftige zondaars

ï

tot den dood toe geleden had.

De Hottentotten luisterden allen aandachtig en

dankten voor het goede woord. De leeraren ver-

klaarden hun dan, dat allen, die gewillig waren om
naar de school te komen, zich bij hen zouden komen
aanmelden en vervolgens in Groenekloof eene woon-

plaats zouden vinden.

Den volgenden dag kwamen er reeds eenigen zich

aanmelden, en den 3 Osten werden er reeds voor 18

families huizen en tuinen afgemeten aan weerskan-

ten van den waterloop, en van dezen trokken er den

2den April reeds twee in hunne hutten. Op de naast-

volgende zondagen hielden de leeraars geregeld gods-

dienst in hun woonhuis, en er kwamen er velen van

Louwskloof om daarnaar te luisteren. Met het ein-

de van April vertrok de gouvernementspachter met
zijn huisgezin en slaven, en op den 2den Mei begon-

nen de leeraars de school of het onderrigt voor vol-

wassenen, waartoe er 14 mannen en 23 vrouwen bij-

een kwamen, terwijl er met 22 kinderen eene dag-

school begonnen werd.
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De Geest van God zegende de woorden, die nu
te Groenekloof verkondigd werden aan de harten der

Hottentotten, en gedurig kwamen er meer bij, zoo-

dat na eenige maanden reeds 70 personen geregeld

onderwijs ontvingen, en in vele harten het Woord
Gods zich als een hamer betoonde tot opwekking

der zielen uit hunnen zondenslaap.

“Waar ik ga of sta,” zei de oude Pit, die vervol-

gens door Gods genade een Petrus van de nieuwe

gemeente zou worden, “ik voel mij overal ongerust.

Wat vroeger voor ons lekker was om van te praat,

kan ik nou niet meer verdra, ik moet maar gedu-

rig in de eenzaamheid gaan en tot God roep.”

“Ik word nou weer zoo ongerust,” zeide Elsje,

die in de Kaap het Woord Gods al gehoord had, “de

angst, die ik in de Kaap al gehad het, toen ik het

Woord hoor, kom nu weer bij mij, hoe meer ik nu
weer hoor”

“ Mijnheer moet mij help,” bad oude Anna, “ dat

ik nie verloor, want daar is nie een kwaad nie, dat

ik nie gedaan het van kleins af”

De leeraars trokken echter naar het Woord van

God in hun net boozen en goeden, gelijk het ook niet

anders te verwachten was, en in de eerste maanden

moesten zij zekeren Gert al weer van de plaats weg-

zenden, omdat hij zich in dronkenschap schuldig

gemaakt lrad aan den dood van eenen kleinen jongen

die hun als leider naar Kaapstad diende. Dit was

de eerste zonde der dronkenschap langs den weg
naar Kaapstad gepleegd. Helaas ! het zou maar

het begin zijn van eene eindelooze reeks van zonden,

die door de nabijheid van Kaapstad zou veroorzaakt

worden.
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Onder de van andere plaatsen komenden was ook

eene familie, die reeds eenigen tijd op Genadendal

gewoond had. Griet was de naam der vrouw, en

aan haar konden de leeraren te Groenekloof reeds op

den 1 2den Junij den H. doop toedienen. Griet

ontving den naam van Maria. Deze eerste heilige

doopsbediening maakte eenen diepen indruk op de

verzamelde schare, en algemeen kon men de werk-

zaamheid des H. Geestes onder hen waarnemen.

In de volgende maand bezocht de Gouverneur

Groenekloof en beloofde zijne ondersteuning aan het

nieuwbegonnen werk. Door hem ontvingen de leer-

aren ook eene kleine kerkklok en eene kist met

medicijnen, die hun bij de koortsziekte in de maand
Augustus reeds wel te pas kwam.

Hoe meer het nu in den omtrek van Groenekloof

bekend werd, dat aldaar eene schoolplaats begonnen

was, des te meer kwamen er, van nabij en van ver,

om aldaar opgenomen en geleerd te worden, hoewel

menigeen moeite had om van zijn baas af te komen.

“Ik wou al naar Genadendal gegaan het,” zeidede

een, “maar baas wou mij nie laat gaan nie, want ik

was op zijn plaas geboor. Toe ik voor hom zeg, dat

ik Gods Woord wil gaan leer, zeg hij : ‘Gods Woord
kan ik voor jou ook leer.’—Zoo, zeg ik, dat is mij

wat nieuws, baas, want ik het bij alle van baas zijn

broers gedien, en baas is die jongste, maar baas en

baas zijn broers het mij nooit toegelaat nie, als

baas gebid het, hoe zal baas mij dan nou van Gods

Woordleer?—Toen zeg baas : ‘maar als die leer-

aars nu weer weggejaag word, hoe dan?*—Toen zeg

ik voor hom : als hulle weggejaag word, baas, dan

verkoop ik mijn beeste, en ik gaat met hulle saam.”
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Onder de heeren van Groenekloof waren er ech-

ter ook velen, die zeer vriendelijk gezind waren, en

de leeraren met woord en daad ondersteunden.

In de maand October van 1808 ontstond er een

groot oproer onder de slaven en Hottentotten aan de

Kaap. In de Kaapstad en op vele plaatsen in de

nabijheid derzelve hadden de slaven zich verbonden

onder de leiding van zekerenLouwin enKlipvoet om
alle blanke inwoners te vermoorden. Men zeide, dat

eenige Engelsche zeeofficieren achter de zamenzwe-

ring stonden. Naar Groenekloof kwam op den 28
October ook een blanke man, die zich voor een

scheepsofficier uitgaf en een brief toonde, waarin

verzocht werd hem van de eene plaats tot de ande-

re te voorzien van paarden. De leeraren mistrouw-

den hem eenigzins, doch hielpen hem weg. Met
hem was een Engelsche dragonder. Toen zij daar-

na te Grootpost kwamen, werd daar uit zijne woor-

den achterdocht opgevat en hij gevangen gehouden,

en het bleek welhaast, dat hij een der hoofdleiders

van de rebellen was, die op de boerenplaatsen het

oproer zou voorbereiden. Ondertusschen hadden

de rebellen zich van vele plaatsen langs den Kaap-

schen weg meester gemaakt en de eigenaars uerzelve

gebonden weggesleept. Overal zag men met vrees

de toekomst te gemoet, want op zekeren dag, zoo

zeide men, zouden alle blanken, die zich in dit land

bevonden, vermoord worden.

De heer Bleek, de baas van de gouvernements-

plaats Grootplaats, bragt op denzelfden dag zijne

familie naar Groenekloof, omdat hij wist dat zij

daar veilig zijn zou, want geen van de Groene-

kloofsche gekleurden wist van dat oproer. De
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leeraren stelden nu van hunne lieden eenigen

met geweren buiten de plaats op wacht, want

men vreesde een aanval van de rebellen in den

nacht- Door een zeker Daantje SmüTS was

de zamenzwering echter al aan den Gouverneur

bekend gesteld geworden, en die zond op den

29sten October een Commando van 100 Dra-

gonders uit de Kaap, en die waren zoo gelukkig in

de Koebergen meer dan 100 der rebellen te vangen,

en het oproer werd daardoor in het begin onderdrukt*

Daardoor werden wij ook met de aanvoerders der

rebellen bekend, en men zocht hen ook in handen te

krijgen. Een van dezen was Abraham, een

gewezen slaaf van baas WAGENAAR van Groene-

kloof. Om die reden vermoedde men dat hij zich

mogelijk in de nabijheid van Groenekloof mogt
ophouden, en den leeraren werd verzocht naar hem
te laten zoeken. Dit deden zij en op den 31 sten

werd hij in de nabijheid van Grootpost gevangen

en door vier der Hottentotten van Groenekloof naai-

de Kaap gebragt. Toen Abraham gebonden voor

de leeraren gebragt werd, verzuimden zij niet hem
zijne misdaad voor te stellen en hem tot bekeering

te brengen
;

“ want,” zeiden zij, “ gij zult haast uit

dit leven opgeroepen worden.”
“ Ik weet dat mij de dood te wachten

#
is,” ant-

woordde hij, maar hij had geen lust om op hunne
woorden eenig acht te slaan.

Nadat het oproer dus geëindigd was, kwam men
ook te weten van den blanke, die de eigenlijke

stichter des oproers zou geweest zijn, en die ook in

den omtrek van Groenekloof zou verborgen zijn.

Hij werd dan ook kort daarna reeds in Saldanhabaai
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gegrepen en op den 3den November door Groenekloof

naar de Kaap getransporteerd. Ook Louwin en

Klipvoet werden gepakt en in de Kaap opgehan-

gen. Later hoorde men eerst welke gruwelen

de rebellen gewaagd hadden te doen, en het duurde

lang voor dat iedereen weer tot rust kwam.

Daar nu velen der slaven in de gevangenis zaten,

^ontbrak het den boeren in den oogst aan arbeiders,

en op verzoek van den Gouverneur zonden de leer-

aren van Groenekloof zooveel mogelijk van hunne

menschen naar zulke plaatsen.

Toen dit eerste jaar (1808) ten einde liep, woon-

den er te Groenekloof reeds 31 mannen, 32 vrou-

wen en 38 kinderen, en daaronder twee gedoopten,

Maria en haar man Jozua, die in Genadendal

gedoopt was.

In de nu volgende jaren nam het aantal kleur-

lingen, die naar Groenekloof kwamen, gedurig toe.

Ofschoon het tot nog toe meestal vrije Hottentotten

waren, bevonden er zich toch ook enkele vrijgelaten

slaven onder, die soms van zeer verafgelegene plaat-

sen kwamen. Maar niet alleen nam het getal inwo-

ners der plaats toe, maar er werden ook door hen

hoe langer hoe meer tuinen en landen bebouwd en

beplant, en door den invloed der leeraren begonnen

zij ook hoe langer hoe meer smaak voor het tuin-

werk te krijgen.

Toen de Gouverneur in 1809 de plaats eens weer

bezocht, ging hij zelf de tuinen bezien en verblijdde

zich over al hetgeen er gedaan was. Toen er in

dat jaar voor de eerste maal watermeloenen en

pompoenen rijp waren, bragten de tuinbezitters

daarvan wat present aan de leeraren, en toen later in
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het jaar de fiskaal Van Rijneveld de plaats bezocht,

kocht hij van een der inwoners eene rol tabak, die

daar gegroeid en toebereid was, en hij nam die

mede naar de Kaap.

In den winter van 1810 werd er eene geschikte

plaats tot een godsakker of begraafplaats ingerigt.

Mannen en vrouwen waren daarbij behulpzaam.

Op den 9den Augustus werd de eersteling van de

gedoopten, Christiana Doon, daar ter ruste gebragt.

Vier jaren lang werden de godsdienstoefeningen in

de eetkamer van het woonhuis gehouden, ofschoon

dezelve de toehoorders haast niet meer bevatten

kon. Nadat een der andere gebouwen er op inge-

rigt was, werden de godsdienstoefeningen daarin

gehouden, nadat het, op den 26sten Maart 1812,

plegtig was ingewijd.

Hoewel het onder de te Groenekloof verzamelde

schare niet ontbrak aan dezulken, die meenden, dat

zij onder het gehoor van het Woord Gods nog naar

heidensche wijze mogten leven en als onkruid onder

de tarwe staan, waren toch verre weg de meesten

gehoorzaam aan de voorschriften van Gods Woord
en van de christelijke gemeente en bewezen door

hunnen regtvaardigen wandel, dat zij nieuwe schep-

selen waren, geboren uit het onvergankelijke zaad

des levendmakenden Woords van God.

De eerste man, die te Groenekloof gedoopt werd,

was de oude Jakob. ‘•'Ja/' zeide hij, “wat zei ik

toch van mijn zeg. Ik is de goddeloosste mensch
geweest van kleins af : alle zonde, wat daar is, het

ik gedaan. Maar nou ken ik Gods barmhartigheid,

en ik het haar noodig, ik oue man,” en de tranen

rolden over zijne wangen. “Aan mijn kan julle

c
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zien,” zeide hij tot zijne broeders, “dat God niet

naar onze slechtigheid ziet
;
zoo goed als ik, oue,

slechte zondaar, barmhartigheid gekrij het, kan

julle die ook krij

In 1809 kwam een oude Hottentot-kapitein met

vrouw en kind uit het zandveld naar Groenekloof.

“Ik het gehoor,” zeide oude Adrian, zoo was zijn

naam, “dat die almagtige God leeraars hier na toe

gestuur het, en ik het gehoor, dat die God na ons

dood ons zei vra, nets een regter een mens uitvra,

en wat zei ik dan zeg ? Daarvoor vrees ik
;
en dat

maak mijn bang.”

“ Ja,” zeide zijne oude vrouw, toen zij al eenigen

tijd te Groenekloof woonden, “ mijn oue man het

voor mijn partijkeer van God vertel en van die

dood
;
maar dan wou ik nie hoor nie. Ach wat,

zeg ik voor hom, waar al zooveel kapiteins en Bos-

jesmans beland is, daar zei ons ook wel een plek

krij. Maar nou dank ik God, dat ik beter weet, ik

zei mijn nou aan niemand steur
;
maar voor mijn

arme ziel zorg, dat zij niet verloor gaat.”

“Hoe dankbaar is ik toch,” zeide oude Kachel,

die vroeger al bij een godvreezenden baas gewoond

had, “ dat God mij mijne vele zonden vergeef, maar

ik weet, dat Hij mijn verhoor, want ik het Hem
gebeden, dat Hij mijn moet hier breng, en Hij

het zoo gedaan, en ik het Hem om mijn doop ook

gebeden, en ik het die ook ontvang.”

In het jaar 1809 had er in ons land eene groote

aardbeving plaats, die een krachtig middel was in

de hand van God om vele harten te openen voor

het Woord der genade. Het begin van de aardbe-

ving had plaats op den 4den December, des avonds
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om 1 0 uur. Het was een heldere, stille nacht, toen

er op eens een verschrikkelijk donderen gehoord

werd, dat sterker was dan bij het sterkste onweder.

Dadelijk daarop voelde men de eerste aardschokken.

De grond beefde en schudde onder de voeten, en

in de huizen roerde en wankelde alles. Van angst

liepen de menschen de huizen uit, sommigen schrei-

jende en weenende. Het duurde echter maar wei-

nige minuten, en slechts van één huis op de werf

barstte de gevel tot op den grond. Den volgenden

dag herhaalden zich de schokken nog meermalen,

en het donderen en beven der aarde was vreeselijk,

doch korter van duur. Tot in het begin van het

jaar 1810 werden er nog somtijds herhaalde aard-

schokken gevoeld.

Deze ernstige sprake Gods maakte eenen gewel-

digen indruk op de harten der bewoners van Groe-

nekloof. Velen beleden openlijk, dat zij nog niet

bereid waren om te sterven, en dat zij nu niet ver-

zuimen zouden zich van harte te bekeeren.

“Nu weet ik zeker,” zeide Hans, “dat er een

almagtig God leeft, die de aarde en ons menschen

in een oogenblik vernielen kon, als Hij dat wil.

Ik hoor ook al een jaar lang het Woord Gods, maar
nu zie ik, dat hooren niet genoeg is, maar dat ik

moet geloof, en nu zal ik zorg voor mijn onster-

felijke zieL”

“ Ik het de zonde ook al lang genoeg gediend,”

zeide Deentje van Louwskloof, “nou is het tijd, dat

ik ophou en voor mijn ziel zorg.” “Mijne zonden

voel ik nou zwaar op mijn hart,” zeide Saul; “ik

zoek nu banja naar vergeving, maar kan die nog
niet vinden

”



24

In het jaar 1810 verliet de heer Kohrhammer
Groenekloof en werd door den heer Bonatz vervan-

gen. In de wintermaanden van dat jaar hadden de

bewoners van Groenekloof veel schade te lijden door

de wolven, die in groote troepen ’s nachts schapen

en beesten doodden. In eene kraal vond men eens

op eenen morgen 14 bokken en 2 schapen door de

wolven gedood
;
van allen was echter slechts de kop

afgevreten. Ook was er eens des nachts een tiiger

in de kraal van een Hottentot geweest. Er werd

dus besloten tot het maken van eene algemeene jagt

op de wolven, en nu trokken den 9den Augustus

23 mannen, van geweren voorzien, met de heeren

Schmidt en Bonatz uit naar de Louwskloo£ Digt

bij een verlaten kraal troffen zij een wolf aan, die

geschoten werd, maar nog tot in het digte bosch in

de Louwskloof liep. Toen de honden, die den wolf

vervolgden, in het bosch waren, blaften en raasden

zij zoo erg, dat de mannen meenden, dat er zeker

een troep wolven in het bosch was. Zij omsingel-

den dan het bosch, en de heer Schmidt drong met

een Hottentot, Johan Philip, achter de honden, in

het bosch door, Daar sprong op eens een groote

tijger uit het bosch, die, de twee mannen ziende, zich

omkeerde en achter een boschje schuilde. Philip

volgde hem
;
maar toen de tijger zag, dat hij zijn

geweer op hem gerigt hield, vloog hij als een pijl

van achter het boschje en sprong op Philip aan, dien

hij zijne klaauwen in het hoofd zette en hem oogen-

blikkelijk op den grond wierp, zijn aangezigt vreese-

lijk verscheurende. De heer Schmidt, die nabij

was en het zag, kwam nu opa Philip te helpen.

Doch eer hij iets kon doen, viel de tijger op hem aan
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en wierp hem op den grond gelijk Philip. De heer

Schmidt had echter zooveel bedaardheid, dat hij

zijn aangezigt met zijn linkerarm bedekte, toen de

tijger op hem sprong. Het woedende dier beet hem
in zijn arm tot op het gebeente, terwijl de heer

Schmidt dat oogenblik waarnam om, door doods-

angst aangedreven, met zijne regterhand den tijger

bij de keel te grijpen, waarna hij zoo gelukkig was

het dier onder zich te krijgen en zijne knieën op zijn

lijf te zetten. Dit alles was natuurlijk veel gaau-

wer gedaan dan verhaald. Philip lag nog bewus-

teloos op den grond, terwijl de heer Schmidt op

leven en dood met den tijger worstelde, en al meen-

de zich aan de woede van het dier te moeten over-

geven, toen een der mannen, die op het noodgeschrei

der gewonden kwamen aanloopen, zijn geweer onder

den linkerarm van den heer Schmidt aanlegde en

den tijger, die den arm nog tusschen zijne tanden

hield, eenen kogel in de borst jaagde, waardoor hij

terstond gedood werd.

Dankbaar voor de genadige bewaring Gods in dit

gevaar, keerden zij daarop naar Groenekloof terug.

Hoewel de heer Schmidt eenige dagen ziek was ten

gevolge van dit akelig gevecht, herstelde hij toch,

even als Philip, spoedig geheel van zijne wonden.

Nog altijd kwamen er nieuwe bewoners te Groe-

nekloof en bragten tot het einde van 1813 het getal

reeds tot 200, die in veertig huizen woonden. Zonder

menschelijke hulp werden zij soms als uit zichzelven

gedreven om eene schoolplaats te gaan zoeken en

kwamen dan, öf naar Genadendal, öf naar Groene-

kloof; somtijds kwamen zij echter ook eerst zien

en vernemen.

c2
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“Ik wou volstrekt niet naar Groenekloof gaan,”

verhaalde Teun, “mijn man had mij al dikwerf

gezegd, ons mot daar gaan blij, maar ik wou nie.

—

‘Mot ons dan net daar gaan om al onze heeste te

laat vrek?’ zoo zeg ik voor hom.” ‘Neen/ zeg mijn

man, ‘ons mot gaan om Gods Woord te leer.’

—

“ Maar ik had nie zinnigheid nie. Eenige maanden

later toe kom ziekte onder baas zijn beeste, en net

onze beeste gaat de eerste dood, en ons hou nie één

meer oor nie. Toe zeg mijn man voor mij :
‘ Vrouw,

nou kan ons Groenekloof toe gaan, nou het ons nie

meer beeste nie.’ Toe kon ik nie een woord zeg nie

want ik het zelf al gevoel, dat dit onze straf was.

Zoo het ons nou gekom.”
“ Ons had ook een mooije trop beeste,” zeide

Judith, de vrouw van den genoemden kapitein

Adrian, “ maar ons het al onze goeters bij baas laat

blij met onze kinders saam. Toe ik na mijn doop

gegaan het om onze goeters en kinders te haal toe

zeg baas voor mijn :
‘ Neen, oue, jou beeste mot jij

op mijn plaas slag, anders krij jij hulle nie, als jij

op Groenekloof wil blij, dan kan jij oue schoeneeet.—
‘ Dat zei nie noodig wees, baas,’ zeg ik voor hom,

‘maar al mot ons op Groenekloof oue schoene eet

dan zei ons daarom daar blij, want ons wil Gods

Woord leer.’—Maar wat ik ook praat, baas gee

onze goeters nie, en ik mot loop zonder die goeters

en zonder mijn kinders. Dat was oor die 100

bokke en 6 melkbeeste.”

“ Onze baas was net zoo ’n kwaaije kerel,” zeide

Margaretha, “ toe ons voor hom zeg, dat ons wil

Gods Woord gaan leer, toe zeg hij :
‘ De Christen-
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mense het God geschapen ; maar julle Hottentots

is van die bawiaansgeslach.’
”

“ Maar hulle is nie allemaal soo meende Johan-

na, die onder de boeren als vroedvrouw diende.

“ Toe ik laats bij mijn oue baas was, toe wou ik

graag zaturdag al hier wees. ‘ Waarom mot jij dan

al zaturdag thuis wees,’ vraag hij toe voor mijn.

‘Ons het nachtmaal op zondag, baas,’ zeg ik, ‘en ik

wil vroeger thuis wees, dat ik ook wat oor mijn ziel

kan denk en voor mijn kan om vergeving bid.’

—

‘ Watter kwaad het jij dan gedaan ï vraag baas voor

mijn. ‘Nee/ zeg ik, ‘baas, ik weet juis nie van een

bijzonder kwaad, dat ik gedaan het nie, maar ons is

mos allemaal zondige mense, en ons het alle dag

vergeving noodig.’
—‘Waar staat dat geschreve/ zeg

hij, ‘ dat ons allemaal zondaars is?’
—‘In die Bijbel

staat het mos, baas/ zeg ik. ‘Ik kan zelf nie lees/

zeg ik, ‘maar wat ik hoor uit die Bijbel, dat ver-

geet ik nie. Baas mot maar zelf in die Bijbel zoek.’—‘Wat het jij dan nog uit die Bijbel geleer?’

vraag hij mijn toe.
—

‘ Wat ik nog geleer het, baas,

dat ons allemaal mot om vergeving zoek, en dat

ons de duivel en al zijn booze werke moet afzweren

tot aan onze dood.’— ‘Geloof jij dat, Johanna/
zeg hij.

—
‘Ja, baas, dat geloof ik van harte/ zeg

ik.
—

‘ Dan is jij een gelukkig mensch/ zeg baas, en

toe breng hij mijn zaturdag zelf hier na toe.”

In het jaar 1813 waren eenige der mannen van

de gemeente naar Kafferland in den oorlog getrok-

ken. Toen de veldkornet, de heer Linde, een dag

Groenekioof bezocht, vroeg hij aan de vrouwen

dezer mannen, of zij niet liever wilden tot hare man-

nen gaan, hij zou haar eene gelegenheid met een
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schip bezorgen, en daar kregen zij dan haar rant-

soenen, want hier hadden zij maar schaars kost

—

“Neen,” antwoordde Louisa, “ik kan de plaats nie

verlaat nie, ik hoor die Woord Gods hier, en ik het

dat zoo noodig voor mijn ziel, ik kan nie weggaan

nie, al het ik het schaars.”

“Ik zal ook lievers hier blij,” zeide Fredrika,
“ bij mijn man zal ik wel voor mijn ligchaam goeije

dagen hebbe, maar mijn ziel zou dat maar slecht

krij. God zal voor mijn wel help, dat ik mijn brood

vind
”—Slechts één der vrouwen nam het aanbod

aan en ging naar onder.

Aan het einde van het jaar 1813 stonden er

reeds 5 2 huizen te Groenekloof, waarin 250 personen

woonden, van welke reeds over de honderd gedoopte

ledematen waren. De meeste Hottentotten van

Louwskloof waren nu naar Groenekloof getrokken.

In Louwskloof woonden er nog slechts 20, die allen

tot de familie van Klapmuts behoorden. Onder

dezen bevond zich ook Rosetta, en wij zullen zien,

hoe zij daarheen gekomen was.

IIL—BENIGNA.

Rosetta was nog op Yistershoek bij baas Jan,

toen te Groenekloof de eerste Hottentotten gedoopt

werden. De tijding van dien doop liep onder de

erekleurden van mond tot mond en viel als eenO
nieuw vonkje in het hart van Rosetta Van Gods

Woord had zij al veel geleerd; wie de Heiland was,

wist zij ook
;
maar gedoopt was zij nog niet. Was

het niet hoog tijd voor haar om naar Groenekloof
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te gaan en gedoopt te worden?— Zij gevoelde, dat

haar leeren en bidden niet genoeg was. Zij moest,

ja, zij moest ook gedoopt worden, en zij had het nu

zoo gemakkelijk en zoo nabij.—Maar dan, zij had

het zoo goed op Yistershoek, als maar weinige Hot-

tentotten het ooit gehad hadden. Zou zij die lek-

kere dagen, die voor haar waren gelijk de vleesch-

potten van Egypte voor Israël, verlaten en naar

Groenekloof gaan, waar het zoo armoedig was, zoo

als men zeide ? Bij baas Jan had zij bijna alles, wat

haar hart begeerde
;
op Groenekloof zou zij moeten

werken en zelve haar brood zoeken. Zulke gedach-

ten gingen er in Rosetta om. Heden wilde zij

gaan, morgen besloot zij weer te blijven.

Zoo zat zij eens op een avond in hare kamer te

denken, over wat zij zou gaan doen. Het was in

de maand October van het jaar 1808, toen het sla-

venoproer in gang was, waarvan zij echter nog niets

wist. Baas Jan was afwezig naar Zoetemelksvlei,

langs de Rivier-zonder-end. Hij was gaan vrijen,

had zij gehoord. Zijn jongere broeder was dien

dag naar Kaapstad, en zij was alleen met de slaven

en hare twee kinderen, Stijn, een meisje van 12,

en Paul, een zoontje van 7 jaren. Toen met eens

hoort zij wagens, en uitkijkende, ziet zij 6 of 7

paardenwagens op de werf rijden. “Wat beduidt

dat ?” dacht zij
;
maar nog eer zij uit het huis

kwam, traden al twee mannen de deur in en vroe-

gen haar, waar de baas v/as. Zij zeide hun, dat

haar baas afwezig was. “ Jij lieg 1” riep de een

haar toe, “ jij het jou baas weggesteek op zolder.”

Daarop greep de ander haar bij de keel, wierp haar

op den grond en wilde haar doodschieten. Op het
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geschrei van hare beangstigde kinderen kwamen er

eenige slaven in huis, rukten den man het geweer

uit de hand en begonnen nu met de vreemdelingen

te bakkelijen. Haar zoontje Paul hielp toen zijne

moeder op de beenen, en Rosetta vlugtte met hare

kinderen door het venster tot achter een bosch in

de rivier, van waar zij later tot naar Diïefontein

liepen.

De twee vreemdelingen waren Louwin en Klip-

voet, de hoofdmannen van de rebellen. Op de

wagens hadden zij al eenige boeren, gebonden lig-

gende, en zij waren gekomen om baas Jan ook weg
te slepen. Daar zij hem niet vonden, en zijne slaven

hun geen gehoor verleenden, reden zij haastig weg.

Nog denzelfden nacht werden zij door de dragon-

ders gevangen genomen. Na eenige dagen kwam
Rosetta weer naar huis en vond toen ook haren

baas weer op Vistershoek.

Dit oproer gaf aanleiding tot veel praten op alle

boerenplaatsen. Toen het bekend werd, dat de

Hottentotten van Groenekloof er geen deel aan

gehad hadden, werd menigeen vriendelijker omtrent

de nieuwe schoolplaats gezind. Ook verzuimde

baas Jan niet, zijnen slaven en dienstboden aan te

toonen, hoe het Woord Gods den mensch ook voor

zulk kwaad behoedt.

Het was weer een jaar later op den 4den Decem-

ber 1809. Rosetta zat met hare kinderen in de

kombuis. Het was al laat in den avond. Met

eens hoorden zij een vreeselijk donderen, zoo als zij

het nog nooit gehoord hadden. Het was geen onwe-

der, want de hemel was helder en schoon. Sterker

en sterker werd het donderen en rollen, totdat zelfs
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de grond onder hunne voeten begon te beven en het

huis te wankelen. De borden, schotels en potten

in de kombuis klonken en vielen tegen elkander

aan, en het huis beefde. Verschrikt en benaauwd
meende Rosetta niet anders, dan dat de wereld zou

vergaan, want daarvan had zij uit den Bijbel

gehoord. In hare benaauwdheid liep zij met hare

kinders naar de kamer van den baas, alwaar zij

hem vond en zeide :
“ Ach, baas ! wat is dat toch?”

“ Dat is eene aardbeving,” zeide hij, “ val op jou

knieën, en bid God, dat Hij ons genadig beware.”

Baas Jan nam toen den Bijbel, las er een stuk uit,

en daarna vielen zij allen op hunne knieën en baden

God, hun genadig te zijn en hen te bewaren, want
het huis beefde weer, en het donderen herhaalde

zich dikwijls. Rosetta gevoelde toen iets van de

kracht en vertroosting van het gebed. Dien nacht

sliep er niemand in het huis, want de aardschokken

herhaalden zich vele malen tot tegen den morgen.

Den volgenden morgen zocht Rosetta eene een-

zame plaats op, en daar viel zij op hare knieën en

bad God om genade en erbarming. Zij was door de

aardbeving krachtig overtuigd geworden, dat er een

God in den hemel leeft, tegen wien zij niets vermogt.

Haar hart was nu vast besloten alles te verlaten en

alleen te zoeken, wat hare ziel rust en vrede zou

geven.

Toen Rosetta echter sprak van ook naar Groene-

kloof te gaan, was er eene nieuwe verhindering.

Baas Jan was van meening om te huwen en had

zich daartoe reeds verloofd met eene dochter van

zekeren Theunis, in Zoetemelksvlei, niet ver van
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Genadendal. Dit moest Rosetta nog afwachten, en

daarmede verliep meer tijd, dan zij gedacht had.

Eindelijk, nadat baas Jan zijne vrouw te huis

gebragt had, verliet zij Yistershoek in het jaar 1812
en trok met hare twee zonen, Cornelis en Paul,

naar Louwskloof. Met haar trok ook haar schoon-

zoon Hendrik, die al eenigen tijd eene dochter van

haar eersten man, Abel, tot vrouw had. Hendrik
was ook een vrijgeboren Hottentot, die in de jaren

1805 en 1806 als soldaat op een Engelsch schip

gediend had, en met dat schip, Queen Charlotte

geheeten, den 22sten October 1805, in den beroem-

den slag bij Trafalgar geweest was en den dood

van den Engelschen Admiraal Nelson gezien had.

Toen Rosetta nu naar Louwskloof kwam, vond

zij daar ook hare twee oudste zonen, Arie en Hen-
drik, van haren man Abel. Zij dacht in Louws-

kloof te blijven, omdat dit nabij Groenekloof was,

en zij het daar met haar vee beter meende te heb-

ben, want baas JAN had haar wel beloond. Een

heel span ossen, eenen wagen, eenen ploeg en eenige

melkbeesten, ook een paard en zadel, huisraad en

geld, en 20 bokken had hij haar tot afscheid gege-

ven, zoodat zij wel verzorgd was met hare familie.

Haren broeder Hans, den ouden kapitein, vond zij

echter blind in huis zittende. Zij vertelde hem,

dat zij hier kwam blijven, omdat Louwskloof nabij

Groenekloof was, en het hare begeerte was, Gods

Woord te leeren en gedoopt te worden. Haar broe-

der had er niets tegen, dat zij op Louwskloof huis

en tuin maakte
;
maar van kerkgaan en doopen

wilde de oude man niets weten. Hij bekommerde

zich niet om de leeraren, meende hij. Rosetta was
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bedroefd, dat zij hem in zulk eene gesteldheid vond.

Zij liet zich evenwel niet verhinderen, maar bezocht

de kerk op Groenekloof getrouw, ofschoon haar broe-

der haar daarom gedurig bespotte. Zij trachtte

hem van gevoelen te doen veranderen
;
maar de oude

man lachte haar slechts uit.

“Dat zei jou niks help nie,” zeide Jonathan,

die gedoopt was en korporaal was onder haar

broeder, “jij zei die oue nie ompraat nie: hij wil

niks van die kerk hoor nie en is nog nooit nie op

Groenekloof geweest.”

“ En waarom is hij dan zoo boos V vroeg hem
Rosetta.

“Dat is al van die begin af,” antwoordde JONA-

THAN, “ die leeraars het veel mpeite gedaan om hem
bij die kerk te krij

;
maar die oue wil nie. Nader-

hand was hier een paar Hottentotsmanne, wat nie

een pas gehad het nie, en toe het die leeraars voor

hom gezeg, hij moet dat nie toelaat nie. Maar reg,

toe wor die oue soo maar boos, en toe wil hij gaan

en kla in die Kaap. De heer Schmidt zeg toe voor

hom, hij moet nie soo maak nie, want niemand het

hom iets gedaan nie, en hij zei hom net in moeije-

lijkheid breng
;
maar hij wou nie luister nie, en toe

hij weer thuis kom, was hij blind en bijna verbrand

op die pad
.”

“ Is hij toe blind geworden V vroeg Rosetta,

die daarvan wel gehoord had, maar niet, hoe het

geschied was.

“ Ja, net op die pad,” antwoordde Jonathan, “ hij

had slechte oogen van te voren
;
maar toe op die

thuisweg het die oue bij die vuur gezit, want het

was winter, en toe die mense weer bij hom kom,
D
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was hij aan brand en amper verbrand. Toe word
bij blind en het blind thuis gekom.”

Rosetta moest weldra haars broeders kwaad*
gezindheid ondervinden. Toen hij te weten kwam,
dat zij ossen en een wagen en ook slagtvee had,

begon hij nijdig op haar te worden en verweet

haar, dat zij met de slaven gekonkeld, en dat goed

gestolen had. Niet tevreden daarmede, ging hij in

zijne boosheid zoo ver, dat hij haar bij den veld-

kornet verklaagde. Daar kwam nu wel niets van,

want de veldkornet wist, van waar Rosetta haar

goed had
;
maar Rosetta zag wel, dat zij met hem

nooit regt zou komen Zij vroeg dus aan de leer-

aars verlof om naar Groenekloof te trekken, en zij

trok er vervolgens met hare kinderen heen.

Dit was in Januarij 1814, toen de heeren

Schmidt, Bonatz en Fritsch daar waren. Haar

jongste zoon Paul werd nu leerling in den schrijn-

werkerswinkel, en met de hulp van hare oudste zonen

bouwde zij voor zich zelve een huis, en maakte een

tuin en was God dankbaar, omdat zij nu eindelijk

eene plaats gevonden had, waar zij ongehinderd

hare zielsbelangen behartigen kon. Reeds in April

werd zij als doopkandidaat aangenomen en ontving

dien ten gevolge bijzonder onderrigt voor den

H. Doop. Toen de leeraar haar vroeg, of het hare

opregte meening was, naar het Woord Gods te luis-

teren, antwoordde zij: “Ja, mijnheer, van ganscher

harte. Voor Jezus wil ik leven, Hem wil ik lief-

hebben, in Hem wil ik sterven en als zijn kind

begraven worden.”

De Geest Gods zegende het onderwijs haar gege-

ven op bijzondere wijze, zoodat zij haast met blijd-
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schap den Heiland als haren Verzoener omhelzen

kon. “Vergeet mij toch niet,” bad zij in de maand

Junij, toen zij voor eenige weken wegging, “bid

toch voor mij, want ik is een zwakke kind, en ik

het den Heiland zeer noodig. Maar mijn hart begeer

in Hem te blijven en eeuwig bij Hem te komen.”

Rosetta was nu al 62 jaar oud, doch zij was nog

frisch en gezond : zij werkte nog dagelijks in haren

tuin. In den omgang hield zij zich meest aan de

oude leden der gemeente, onder welke er waren, die

al ver gevorderd waren in genade en kennis van

God, en van wie zij veel leerde.

Oude SusANNA was een van degenen, die bij de

gemeente in groote achting stonden, en die met

haren ouden man Jakob door woord en wandel een

goed voorbeeld aan de gemeente gaf Buitendien

hadden die twee oude liedeh elkander zoo hartelijk

lief, dat de leeraren hun huwelijk dikwijls anderen

tot voorbeeld stelden. Oude Susanna lag echter

al lang op haar laatste ziekbed, en in de maand
Junij zag men, dat zij haast uit dit leven scheiden

zou. Iedereen bezocht haar gaarne, want men hoor-

de van haar geene klagte, maar steeds woorden van
dankbaarheid jegens God voor ontvangene genade.

“Als ik eerst tot den Heiland kom,” zeide zij, “dan
wil ik Hem danken voor alles, wat Hij aan mij

gedaan heeft
;
en mijn oude lieve Jakob zal mij

dan ook welhaast volgen.’’ Den 1 7den Junij nam
de Heer haar tot zich in de hemelsche woningen.

Haar zalig afsterven maakte eenen diepen indruk

op alle verzamelde vrienden, onder welke ook

Rosetta was, die van oude Susanna menig goed

woord geleerd had.
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Eene maand later, den l7den Julij, zou Rosetta
den H. Doop ontvangen. Met onbeschrijfelijke

blijdschap zag zij dien dag te gemoet, want zij

erkende, hoe gewigtig die voor haar zou zijn en

blijven. De heer Schmidt verrigtte de dooppleg-

tigheid, en de Heere maakte haar dien dag tot eenen

onvergetelijken zegendag. Zij kreeg den naam :

Benigna.
“ Hoe dankbaar ik mij gevoel,” zeide zij,“ dat de

Heiland mij hier gebragt heeft, kan ik niet zeggen.

Ik gevoel het, hoe al mijne zonden mij door het

bloed van Jezus vergeven zijn
;
mijn hart is daar-

van overtuigd.”

“Wat groote dag was dat niet,” zeide Salome, die

met haar gedoopt was,” ik heb mij nu geheel aan

den Heiland gegeven, en ik bid Hem, mij te bewa-

ren dat ik Hem nooit verlaat.”

“Ja,” zeide Benigna, “ik wil alleen voor Hem
leven

;
dat is ook mijn besluit. Vroeger was ik er

zeer op gesteld, rijk te worden in wereldsch goed
;

maar nu begeer ik rijk te worden in mijnen Heiland.”

Benigna was nu eene christin en lid van eene

christelijke gemeente, en zij wist de voorregten daar-

aan verbonden wel te waardeeren. Nooit verzuim-

de zij eene godsdienstoefening of andere zaruen-

komst in de gemeente. Overigens bleef zij liefst

altijd thuis. Zij diendeals vroedvrouw in de plaats,

waardoor zij iets verdiende
;
maar zij genoot ook

nog nu en dan ondersteuning van haren ouden baas

Jan, naar wiens wensch zij nu den familienaam

van “ Johannes” droeg.

Kort voor haren doop was er eene familie uit

het onderveld naar Groenekloof getrokken, die ver-
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volgens naauw verwant werd aan de familie van

Benigna. De naam des mans was Apollos. Hij

was langen tijd slaaf geweest en had, door zijne

getrouwheid, de achting van zijn baas in zulk eene

mate verworven, dat deze beloofde hem de vrijheid

te schenken. Toen zijn oude baas gestorven was,

had hij in zijn testament bepaald, dat Apollos met

deszelfs vrouw Kaatje en twee dochters de vrijheid

zouden hebben. Daarvan maakten zij nu gebruik

en trokken naar Groenekloof. Kaatje onderscheid-

de zich van het begin af als eene opmerkzame leer-

ling Zij had eene moeder gehad, die God kende en

vreesde, en die haar van kleins af onderwezen had

;

maar die zij al vroeg door den dood verloren had.

Haar stiefvader was echter een goddeloos mensch

die haar tot zonde had willen verleiden, en toen zij

daarin hem niet ter wille was
;
behandelde hij haar

zoo slecht en gruwelijk, dat zij van verdriet zich

in eenen dam wilde verdrinken. Toen was het

haar, alsof zij van hooger hand teruggehouden werd,

en zij erkende toen reeds, dat het de hand Gods

geweest was, en van dien tijd afhad zij God reeds

gezocht, hoewel in hare onwetendheid. Hare moe-

der had haar nog op haar sterfbed gezegd, dat zij

eens moest zien naar eene plaats te komen, waar zij

van God meer kon leeren. Dit had Kaatje nooit

vergeten, en somtijds maakte die gedachte haar zeer

ongerust, zoodat zij des nachts soms bitterlijk ween-

de. Toen haar baas, bij wien zij met haren man
was, dit eens bemerkte, vroeg hij haar naar de oor-

zaak van hare droetheid. “ Ach,” zeide zij, “ baas

moet nie denk nie, dat ik oor baas huil, want baas

maak goed met mijn; maar ik huil, omdat ik graag

d2
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wil gaan Gods Woord leer” Dit was, nadat Groe-

nekloof al begonnen was, en niet lang daarna stierf

haar baas, waardoor zij, als gezegd, de vrijheid kreeg

en naar Groenekloof kwam.
Het zaadkorreltje, dat door hare moeder in de

teederste jaren in haar hart geplant was, werd nu
onder Jiet gehoor van Gods Woord spoedig tot liefe-

lijk leven en gedijen gebragt. Kaatje gaf zich met
haar geheele hart aan haren Heiland, werd reeds

op den 13den November van dat jaar gedoopt, met

name “Mariane” en verwierf spoedig door haren

naauwgezetten wandel en eene vurige liefde tot

Jezus de achting van de gemeente en van hare

leeraars en werd een der voornaamste leden van

Groenekloof, weshalve wij haar nog dikwijls ontmoe-

ten zullen.

Benigna, die in Mariane welhaast eene getrouwe

vriendin vond, had in het volgende jaar, 1815, de

blijdschap, dat haar oudste zoon, met name Adam,

gedoopt werd, alsmede dat er twee zonen van Abel,

Arie en Hendrik, van Louwskloof naar Groene-

kloof trokken en het heil hunner zielen begonnen te

zoeken.

“ Ik ben regt blij,” zeide Benigna eens, “ dat

mijne kinderen ook naar Gods Woord komen zoeken,

want ik heb hier de rust voor mijne ziel gevonden

en ik hoop, dat zij die ook vinden mogen.”
“ Ja,” zeide Mariane, “hoe dankbaar ben ik toch,

dat wij hier zijn. De Heer heeft aan ons ook veel

gedaan. Waren hier geen leeraars gekomen, dan

was ik ook nog n^et hier.”

“ Ik kan nog niet alles verstaan,” zeide Arie tot

zijne moeder, “ maar zooveel kan ik toch al verstaan,
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dat hoeren en liegen en bedriegen zonde’ is
;
maar

vroeger het ons in die dinge geleef zonder te den-

ken. Het is regte goed, dat ons weg is van Louws-

kloof. In Louwskloof is banje kwaad gedaan.”

“Dat mag jij wel zeg,” antwoordde Lena, die

eertijds ook in Louwskloof gewoond had, “ik zal

dat nie vergeet nie, hoe mijn man een dag smoor-

dronk thuis kom en zijn roer op mijn hou om vor

mijn te skiet. Gelukkig brandde die kruit van die

pan, anders was ik van daag dood. Een ander dag

wil hij mij met die mes dood steek in zijn dronken-

schap. Ja,” zeide zij met eene diepe zucht, “als

Louwskloof kon praat, dan zou hij zeg, : ‘Is dat ook

mogelijk, dat God voor julle nog barmhartigheid

het T want ons het gruwelijk geleef.”

“ Maar ons het nie beter geleef,” meende Eleo-

nora, eene oude vrouw uit de Korannanatie, “toen

ons nog anderkant Grootrivier was. Ik was maar

eers 18 jaar, toe ons moet vlug voor die Bosjesmans,

en toe mijn moeder daarbij in de rivier doodgeskiet

is. Maar de Heer het ons wonderbaar gebestier.

Naderhand het hulle een boer vermoor, en toe moet

ons saam na die Kaap, en mijn man was ook schul-

dig
;
maar ik kom toe weer vrij, En toe ik nader-

hand op Stellenbosch geblij het, toe hoor ik van die

leeraars, en ik het hier gekom. Was ik nog daar

onder, dan was ik nog in mijn heidbnsche leven
”

“ Van daag is het net een jaar, dat ik gedoop is,”

zeide Mariane, op den 13 November 1815, en op

die dag was daar een feestelijke godsdiens geweest,

en toe mog ik ook al die Heilige Avondmaal ont-

vang. Toe ons van daag in die kerk die vers sing

:

‘ Och, dat toch een ieder op lieflijke wijzen’ enz.
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(Gezangb. 759) toe denk ik om al die genade Gods,

wat ik al ontvang het, en toe wensch ik toch zoo

van mijn gansche hart, dat bij mij ook ieder drop-

pel bloed mog vol dankbaarheid wees aan mijn dier-

bare Heiland, die mij zooveel liefde gedaan het,”

en de tranen rolden haar uit de oogen.

Op den 3 Osten December van dat jaar had de

gemeente groote blijdschap, toen de nieuwe leeraren

Lemmerz, Stijn, Clemens en Thomson, vergezeld

van den Eerw. heer Latrobe, van Londen, in Groe-

nekloof aankwamen. De laatste was de Secretaris

van het Genootschap en kwam om de beide gemeen-

ten Groenekloof en Genadendal een bezoek te doen.

In de slotvergadering van het jaar speelden en

bliezen de nieuwe leeraren op eenige instrumenten

bij het gezang, en de Hottentotten waren niet wei-

nig verbaasd, want het was de eerste muziek, die zij

hoorden. Er woonden op dien dag reeds 290 zie-

len in Groenekloof, waarvan er 1 7 3 gedoopte leden

waren.

Kort na Nieuwjaar kwamen de heeren Bonatz
en Marsveld van Genadendal naar eene Conferen-

tie te Groenekloof. Bij die gelegenheid preekte de

oude heer Marsveld voor de gemeente met groote

kracht, hoewel hij reeds 7
1
jaren oud was. Als de

tweede stichter van Genadendal in 1792 was hij,

om zoo te spreken, de leeraar, die de Hottentotten

het beste kende, en die door langdurige ervaring

hunne harten met de regte woorden wist te treffen.

De heer Latrobe had inzonderheid de jonge lie-

den zeer verblijd met een dozijn Hollandsche Bijbels,

die hij uit Europa medegebragt had, en waarin zij

nu met grooten ijver leerden. In Kaapstad kostte
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toen een Hollandsche Bijbel nog 20 rijksdaalders, en

somtijds was er daarvoor niet eens een te krijgen.

De Eerw. heer Latrobe deed in de volgende

maanden met de heeren Schmidt en Stijn eene reis

naar het Onderland om aldaar eene plaats voor eene

nieuwe gemeente te kiezen. Door hen was ook

verlof verkregen van het Gouvernement om in

Groenekloof eene behoorlijke kerk te bouwen.

Toen zij in de maand Augustus 1816 teruggekomen

waren, werd op den 31 sten reeds de hoeksteen van

dat gebouw gelegd, waartoe de gemeente zich op de

bouwplaats verzamelde. De heer Schmidt hield

daarbij eene treffende aanspraak en las het geschrift

voor, hetwelk de heer Latrobe daarna in den hoek-

steen leide, en op welken de heer Bonatz in een

hartelijk gebed den zegen des Heeren op dit nieuw

begonnen gebouw afsmeekte.

Niet lang daarna, in September, reisde de Eerw.

heer Latrobe weer terug naar Europa. De kleine

gemeente was nu ijverig bezig met het bouwen van

hare kerk. De bouwmeester was de heer Schrö-

DER van de Kaapstad, en behalve zijne metselaars

waren er ook een aantal werklieden van Genaden-

dal te hulp gekomen. Wie maar thuis was in den

volgenden tijd hielp met een vrijwillig hart bij den

bouw der kerk, en dat gemeenschappelijk werken

aan hun godshuis droeg veel bij tot bevordering van

het geestelijk leven der gemeente.

Benigna en hare zonen bleven daarbij niet ach-

terwege. Zij bezat een wagen en ossen, en die kwa-

men daar wel bij te pas. Maar, hoewel zij al 65

jaren telde, droeg zij toch zelve nog steenen en klip-

pen aan met de jongere lieden van de plaats.
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Het jaar 18l7verliep met den bouw van de kerk.

Benigna had in dat jaar, op den 8sten Maart, de

blijdschap van het eerste genot des H. Avondmaals.
Ook kwam in dat jaar hare dochter ChristinA bij

haar, die tot nog toe in de Kaapstad gediend en daar

in de Gereformeerde kerk ook den H. Doop ontvan-

gen had. Ook haar jongste zoon Paul stond gereed

om op den inwijdingsdag der kerk gedoopt te wor-

den.

De 8ste Februarij 1818 was de dag, op welken

de nieuwe kerk 'zou ingewijd worden. Behalve de

leeraren Schmidt, Bonatz, Fritsch en Leitner,

was ook de heer Halbeck van Genadendal daartoe

gekomen. Ook van de Kaapstad en uit de buurt

waren er verscheidene vrienden opgekomen. Daags

te voren werden nog de knop en weerhaan op het

torentje, dat midden op het dak stond, opgezet.

De gemeenteleden waren allen naar huis gekomen,

en vele Hottentotten en slaven van elders waren

tot het feest opgekomen.

Om 8 uur in den morgen van den inwijdingsdag

verzamelde de gemeente zich nog eens in het oude

kerkhuisje. De heer Halbeck hield eene treffende

aanspraak en een krachtig gebed, waarin de Heer

gedankt werd voor de zegeningen in dit huis in den

tijd van zes jaren genoten. Eene groote menigte

hoorders hadden zich verzamelden trokken nu onder

gezang naar de nieuwe kerk, alwaar de heer Hal-

beck dit nieuwe godshuis in het gebed den Heere

toewijdde als de plaats, waar Zijn naam zou wonen.

Het gebouw was geheel gevuld met hoorders, onder

welke zich 150 blanken bevonden en ook de heer

Stoll, de landdrost van de Kaapstad.
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In de tweede godsdienstoefening om 1 0 uur hield

de heer Schmidt, een der medeoprigters van Groe-

nekloof, eene indrukwekkende predikatie, na welke

eene collecte gedaan werd, die de aanzienlijke som

van 200 rijksdaalders opbragt. s Middags werden

er in het oude kerkhuisje bij de 100 gasten aan

een vriendelijken maaltijd onthaald.

Om drie uur verzamelde men zich weder bij eene

plegtige doopsbediening aan zes volwassen personen.

Onder deze was ook Benigna’s zoon, die Natha-

nael gedoopt werd. Alle leeraren namen aan deze

plegtigheid deel, en alle aanwezigen ondervonden

de gezegende tegenwoordigheid des Heeren en Zijns

Geestes. De vreemde bezoekers vertrokken na

deze godsdienstoefening bijna allen, terwijl velen

van de gemeente nog den doop van eene Lazarus-

zieke vrouw in haar huisje bijwoonden, welken de

heer Schmidt toediende. Zij ontving den naam
AugustA en was iemand, die den Heer opregt lief

had. Met groote vrijmoedigheid beantwoordde zij

aan haar de gedane doopvragen en zeide, toen de

plegtigheid geëindigd was : “Nu weetik, dat ik tot

mijnen Heiland zal gaan, als ik sterf, want mijne

zonden zijn afgewasschen.” Reeds op den 2den

Junij nam de Heer haar in Zijne hemelsche wonin-

gen. -

Des avonds hield de heer Leitner nog eene aan-

spraak, en met lof- en dankliederen werd deze rijk

gezegende feestdag besloten.

Op den naastvolgenden zondag, den 15 Februarij,

luisterde de gemeente, onder het storten van vele

tranen, naar de afscheidspreek van haren beminden
leeraar, den heer Schmidt, die de eerste tien jaren
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met bijzonderen zegen te Groenekloof gearbeid bad

en pp dien dag vertrok, geroepen zijnde naar Witri-

vier, thans Enon om aldaar eene nieuwe gemeente

te stichten. De geheele gemeente vergezelde hem
nog een eind wegs, en onder vele tranen nam hij

van zijne geliefde gemeente afscheid.

Onder hen, die het meest bedroefd waren over

zijn vertrek, was ook Benigna. Zij hing dien leer-

aar, die haar den heiligen doop toegediend, en vele

gezegende uren van onderwijs gegeven had, met

bijzondere liefde aan. Hoewel zij reeds 6G jaren

oud was, bleef zij toch niet in gebreke haren leeraar

mede uitgeleide te doen. Weder te huis gekomen

zijnde, zat zij bedroefd neder, nadenkende over de

vele onvergetelijke woorden, die zij van den heer

Schmidt gehoord had.

“ Hoeveel heb ik al niet geleerd in de weinige

jaren, die ik hier op Groenekloof ben,” dacht zij, “ hoe

veel jaren zal ik nog leven, en wat zal ik nog moe-

ten leeren?” Zij dacht toen aan de vele zware

dagen, die zij in haar leven al gehad had, en de

laatste vermaningen van haren leeraar kwamen haar

weer te binnen. “ Gij zult niet altijd zulke liefelij-

ke dagen hebben,” had hij gezegd, “ wij moeten door

vele verdrukkingen in het koningrijk Gods gaan,

en u zullen ook nog beproevingen overkomen.

Maar houd u aan den Heiland vast, en blijf getrouw

in hetgeen gij geleerd hebt.” Het was Benigna,

als of die woorden juist voor haar eene diepe betee-

kenis hadden, als of de beproevingen haast komen
zouden. En zij zouden haast komen, die dagen van

beproevihg, en zij zouden zwaarder en donkerder

zijn, dan zij kon denken.
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Iets meer dan een jaar na de inwijding der kerk

• zat Benigna met hare familie in haar huis aan eene

! bruiloftstafel. Het was de 24ste Augustus 1819.

i Op dien dag was hare dochter Christina met een

j
geloovigen jongen man, Samuel, in den heiligen echt

getreden. De oude moeder had een schaap laten

r slagten, zelve lekkere vetkoekjes gebakken en

dus voor hare kinderen eene kleine bruiloft toege-

le rigt. Benigna was op dien dag zeer verblijd, hare

it kinderen rondom zich te zien, en zij prezen den

n Heer van harte door het zingen van eenige liederen

ir voor de genade, die Hij aan hare familie had bewe-

n zen. Zij verzuimde bij zulke gelegenheden ook

le niet, hare kinderen ernstig en liethebbend te

er vermanen. Hare gedachten aan de beproeving en

verdrukking, die haar te wachten stonden, deden

;e Benigna dan ook met hare kinderen spreken van

ee de volharding in het geioof en in het gebed tot den

e- Heere ook in dagen van beproeving en zwarig-

,re heden.

ie Het was weder een jaar later, toen Benigna en

ar de geheele gemeente met haar diep getroffen werd

ij- door den dood van Jufvrouw Bonatz, eene harer

ior leeraressen. op den 13den September 1820. Met

m, diepe droefheid vergezelde Benigna de overledene

en, tot hare laatste rustplaats op den 15den van die

iw maand. Hare dochter Christina had de overledene

üA, in hare ziekte verpleegd en kon haar veel verhalen

ee- van hare laatste dagen en uren.

ien

! “Ach.”zeide Benigna tot Lydia, eene even oude

:an zuster, “ jufvrouw Bonatz was nog maar 44 jaar en

lerens is al bijna 70. Ons laatste uur kan ook schie-

lijk komen.”

E
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“ Ik verlang ook daarnaar,” antwoordde Lydia,
“ ik zou ook gaarne sterven

;
het leven wordt voor

mij alle dagen zwaarder en moeijelijker.”

De oude Lydia was eene van de oude bewoners

van Louwskloof en in 1 7 5 5 daar geboren. Zij was

dadelijk bij de opriging van Groenekloof daarheen

getrokken en nog door den heer Kohrhammer
gedoopt geworden. Van hare twee kinderen,

Johannes en Wilhelmina, was nog maar de laatst-

gemelde bij haar. Haar zoor. was wegens zijn

slecht gedrag van de gemeente verbannen en ver-

dwaald. Hare dochter Wilhelmina was vroeger

als kindermeid op de werf geweest, had in het jaar

1815 met den heer Kuster eenige kinderen naar

Europa vergezeld, en bij die gelegenheid ook twee

jaren in de gemeente te Zeist in Holland doorge-

bragt* totdat zij met den heer Halbeck naar Afrika

terugkeerde. Yan haar verblijf in Zeist verhaalde

zij dikwijls en gaarne en de oude moeders luister-

den graag daarnaar.

“ Dat was voor mij toch al te mooi,” zeide zij,

“ als daar in Zeist eene begrafenis was, want daar

wordt bij iedere begrafenis bazuin geblazen, van de

kerk tot op den godsakker
;
en op den godsakker

leg op ieder graf eene plaat met de namen daarop.

Ook op de feestdagen wordt bazuin geblazen, is och-

tends en ’s avonds
;
dat was voor mij toch zoo mooi,

als ons vroeg door het blazen wakker gemaak word.

Die mooiste feest was voor mij die zustersfeest op

den 4den Mei. Ons heele zusterhuis was op dien

dag mooi gemaakt met groene takken en bladeren.

In de liefdemaal daar wordt zoo mooi gezongen en

gespeeld met viool, en ’s avonds was de avondmaal in
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de zusterhuis, want daar is een kleine kerk in die

huis. Ons woon allemaal in één huis, maar daar is

banje kamers. Sommige van de zusters het een

kamer alleen, sommige woon bij malkander. De
heele plaats is zoo mooi, de huizen allen in de rij,

en de straten zoo gelijk en schoon. De mense het

mijn daar zoo veel liefde bewezen, dat zal ik nooit

vergeten. Ik was al te bedroefd, toe ons moes weg-

gaan. Ik zou liefst daar gebleven zijn. Net de

gedachte aan mijn oude mamma het mij getrek

naar Groenekloof.”

“ Ik is ook blij,” zeide hare moeder, “ want als jij

nie weergekomen had, dan het ik niemand gehad,

wat na mijn kijk.”

Een nog grooter ramp trof de gemeente van

Groenekloof in den winter van het jaar 1822, Het
was een ongewoon harde en natte winter, en het re-

gende soms vele dagen achtereen. In de maand Junij

regende het zooveel, dat er aan het beploegen der

landen niet te denken viel, en de godsdienstoefenin-

gen bijna allen moesten vervallen. Zoo was het ook

inde maand Julij. Op den 21 sten dezer maand viel

er weder een zoo sterke regen, dat er vele huizen be-

gonnen schade te lijden, en de kleine rivier stroomde

zoo over, dat dammen en sloten wegspoelden,

en vele tuinen onder het zand bedolven werden.

Doch de grootste schade werd er aangerigt op den

24sten Julij, toen de noordelijke gevel van de nieu-

we kerk, doornat van den regen, ineen viel tot den

grond toe. Diep bedroefd stonden leeraren en

gemeente dien dag bij hun lief, nu gebroken, gods-

huis. Slechts de gedachte, dat er geen kwaad in de

stad is, dat de Heer niet doet, troostte hen eenigzins.
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De godsdienstoefeningen moesten nu weer in het

schoolhuis gehouden worden. Na den oogst werd '

echter de gevel der kerk spoedig herbouwd, waarbij

de gemeente op nieuw met groote gewilligheid hielp.

Op den 15 Junij 1823 verzamelde de gemeente

zich voor het eerst weer in de kerk en wijdde die

op nieuw den Heere plegtig toe. Die dag was voor

Groenekloof even rijk gezegend als de eerste inwij-

dingsdag. Des namiddags werd er een liefdemaal

gegeven aan allen, die aan het opbouwen der kerk

geholpen hadden, bij welke gelegenheid er menig

goed woord gesproken werd, en iedereen begeerde,

dat de gemeente, door de bezoeking oplettend

gemaakt, nu haar godshuis nog getrouwer bezoeken

mogt dan voorheen.

“ Dat is waar,” zeide een oude kerkedienaar, “ ons

is allemaal schuldig, want ons verzuim de kerk dik-

wijls
;
ons denk, ons het nie tijd nie, maar ons is

maar te traag, en dan verontschuldig ons met ons

werk. Als ons regte verlangste het naar Gods

Woord, dan zal ons nie zoo maak nie.”

“Ja, dat is zoo,” ging eene oude kerkedienares

voort. “ Kijk maar voor hulle twee (en zij noemde

twee huisbezitters op de plaats), hulle verzuim nooit

nie een kerk nie, en hulle is daarom nie armer als

ons nie
;
hulle help voor ieder arme mens ook, en

hulle is daarom getrouw bij de kerk. De kerk ver-

hinder een mensch nie aan die werk nie, net wat

een trouwe kerkganger is, die is ook die meeste

vooruit bij zijn werk.”

Na het liefdemaal had de begrafenis plaats van

den ouden Mozes, een der oudste en trouwste leden

dergemeente. Mozes was in 1811 met zijne vrouw
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naar Groenekloof getrokken, hoewel zij beiden nog

slaven waren. Door vlijtig arbeiden en zuinig

leven hadden zij weldra zooveel verzameld, dat

Mozes voor zich en zijne vrouw de vrijheid kon

koopen. Reeds in 1812 werd hij gedoopt en had

sedert dien tijd, getrouw aan het Evangelie, door

zijnen wandel en door zijne vlijt, anderen een goed

voorbeeld gegeven. Hij was in den omtrek goed

bekend als een brave arbeider en had met den zegen

Gods iets verworven, zoodat hij ook anderen in

nood kon helpen. En toch verzuimde hij niet, aan

tragen en ongeregeld levenden ook ernstige verma-

ningen te geven, die niemand kwalijk nam, omdat

zijn wandel en leven met zijne woorden overeen-

kwamen. Mozes was een opziener in de gemeente

en een man, die den Heiland opregt en trouw bemin-

de, en zijne plaats in de kerk vond men zelden

ledig. Eenige maanden geleden had hij zijnen

ouden baas een bezoek gebragt, en hij kwam van

daar wat ongesteld naar huis. Gewoon om te wer-

ken sloeg hij er echter geen acht op, totdat de borst-

kwaal hem noodzaakte te gaan liggen, en hij was

gereed, als het den Heere behaagde, deze wereld te

verlaten. Nadat hij zijn testament gemaakt had,

zeide hij : Nu ben ik klaar, nu kan de Heiland mij

van daag of van nacht halen, ik weet, dat Hij mij

uit genade zal aannemen.” Twee dagen later ont-

sliep hij zeer zacht in de hoop op eene heerlijke op-

standing. Hij was juist 69 jaren oud. De gemeente

verloor in hem een trouwen discipel des Heeren en

een waardigen en nuttigen dienaar der gemeente.

Niet lang na dien feestdag en die begrafenis, in

Junij 1823, was Benigna op een achtermiddag in

e2
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haren tuin bezig met planten, Het was een zoele

dag en de zon scheen zeer warm. Vermoeid en

bezweet van het werk wenschte zij zich wat te ver-

koelen en ging aan de watersloot met hare voeten

in het water zitten. Door deze onvoorzigtigheid

kreeg zij eene kou, en voelde zij weldra zinkings in

het hoofd. Dit was echter het ergste niet. Het
duurde niet lang, of de zinkings trokken in hare

oogen
;

zij kreeg erge steken in dezelve en ontwaar-

de, tot hare groote bekommernis, dat het licht hare

oogen begon te begeven. Na verloop van weinige

dagen kon zij in het geheel niet meer zien. Een
zwarte, donkere nacht had haar omgeven, en zij

moest zich aan de leiding van een ander overgeven.

Benigna was van dien tijd af blind.

Diep bedroefd over het verlies van haar gezigt

zat zij nu neder in haar huis. Zij kon geen werk,

en niets meer doen dan zitten en denken over deze

zware en donkere bezoeking des Heeren. “Ja, ja,’

dacht zij, “ dat is die beproeving, die komen moest.

Mijn gevoel was altijd zoo zwaar. Het was

somtijds zoo donker voor mijne ziel, en nu is het

ook donker voor mijne oogen.”—“Hoe goed,” zeide

zij tot hare kinderen, “ dat ik den Heiland heb lee-

ren kennen, toen ik nog zien kon. Hoe zwaar zou

ik het nu hebben, want nu kan ik niet meer naar

de kerk wandelen,” Zij troostte zich echter weldra

met de gedachte, dat zij al oud was, en al moest zij

nog eenigen tijd in het donkere dal wandelen, de

Heer zou haar misschien welhaast tot zich nemen.

Arme Benigna ! zij wist niet, dat zij meer dan der-

tig jaren in dien akeligen nacht zou moeten verkee-

ren en nog hulpbehoevender worden, dan zij nu al was.
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Nu en dan kon zij des zondags nog wel de kerk

bezoeken, als een harer kinderen of vrienden haar

leidde, doch dit was ook al, en zij moest veel

missen van de vergaderingen der gemeente. Doch

hoe meer zij naar buiten verloor, des te meer won
zij naar biunen en des te inniger en aanhoudender

werd zij in den omgang met den Heiland, die door

hare beproeving bevorderd en bevestigd werd. Jezus,

de vriend der zondaars, werd hoe langer zoo meer

haar Eén en haar Alles.

Doch de beproevingen des Heeren zijn voor zijne

kinderen altijd met ontferming gepaard, en dat

mogt Benigna ook ondervinden. Was zij nu als

een kind, dat aan de hand moest geleid worden, zoo

zorgde de Heer ook voor eene trouwe, liethebbende

leidster voor haar, en die was : de vrouw van haren

jongsten zoon Nathanael, Francina, de dochter

van Mariane, de zuster die den Heer liefhad.

Francina was in 1807 geboren en met hare

ouders in 1814 naar Groenekloof gekomen. Zij

was vervolgens een leerzaam en vlijtig schoolkind,

en ontving in haar twaalfde jaar den Heiligen Doop.

Zij was bijzonder handig in naaiwerk en werkte

onder de leiding der leeraren meestal op de zooge-

naamde borduurkamer op de werf. Zij was 1 7 jaar

oud, toen zij den 1 4den November 1824 met

Nathanael in den heiligen echt verbonden werd.

Hunne bruiloft moest ter wille van de blinde moe-

der in het huis van Christina, Benigna’s dochter,

gehouden worden, en een groot aantal familieleden

en vrienden hadden zich in den namiddag daarheen

begeven. Behalve de oude 72jarige moeder Benigna,

die zich daarheen liet leiden, waren daar ook de
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ouders der bruid, Simon en Mariane, en vele

andere vrienden en verwanten. Het gesprek liep

onder anderen veel over brieven, die uit Kaffer-

land ontvangen waren, alwaar eenige mannen van d

Groenekloof onder de soldaten dienden. “ Het
; y

SüSANNA ook nie geschreven ?” vroeg er een uit het
j

,

gezelschap. k

“Neen,” antwoordde Mariane, die met Süsanna ^

bevriend geweest was, “van haar het nie een brief 1

gekom nie. Zij zal nu wel wensch, dat zij lievers

hier geblij was.”

Süsanna was eene weduwe, die met haren zoon
E

naar Kafferland getrokken was. Haar man Andreas „

was voor twee jaren ongelukkig aan zijn einde
Zl

gekomen. Liefde tot den drank was het, die hem
dikwijls weer van zijne goede voornemens afgebragt

en tot zonde verleid had. Toen hij op een togt naar
t

de Kaapstad weder tot dronkenschap vervallen was, -

viel hij op weg naar huis van den wagen en bezeer-
;

de zich zóó, dat hij haast aan de gevolgen stierf.
1

'*
Zij kon maar lievers hier geblij het/’ zeide

]

Adam, Benigna’s zoon, die in den laatsten oorlog

ook in Kafferland geweest was, “ ik was blij, toen
3

ik weer thuis was, want zulke wereldsche gedoente

en vrolijkheid, als daar soms is, pas voor ons nie
,

meer nie.”
(

“Dat is die waarheid,” zeide oude Jakob, de ker-
j

kedienaar, “ik het nou eerst kort ondervinding

daarvan gehad, toen ik met meneer Stijn op die

vendutie was. Die meneer wou mos daar beeste

koop, en ons moet die awend daar oornacht. Maar

die gewoel en spektakel was toch te erg. Toen die

awend spreek meneer Stijn nog met die boer daar-
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oor en zeg, dat die drinkerij en gedoente toch nie

goed was nie. Toen zeg die boer voor hom : ‘Weet

jij, meneer, ik gee nie om al die predikante en zen-

delinge nie, ik doen, wat ik wil : als ik wil, gaat ik

in die kerk of ook nie; ik het mijn vrouw, en ik het

ook nog een daarbij, ik dans zoo als ik wil, en ik

laat mijn kinders dans, zoo als ik wil. Alles op

zijn tijd’
—‘Zoo, zoo/ “zeg die heer toe voor hom”,

‘maar als nou bij voorbeeld jou vader aan die galg

1 gehang is, zou jij dan ook onder die galg wil

dans f—‘ Nee/ “ zeg die boer,” ‘ daar zou ik zeker

1 nie dans nie/— ‘ En weet jij dan nie/ “ zeg die heer

> weer,” ‘ dat de Zoon Gods, onze Heiland, voor onze

! zonde, en ook voor die, wat jij doen, aan die kruis

1 gehang het en voor ons gestorve is, en als jij dat

t weet, het jij dan nog lus om onder die kruis

r te dans?’
—“Toen was die boer zoo maar stil en

. zeg niks nie, en de heer Stijn het voor hom toen

• nog andere woorde gezeg, en toen ons die ander dag
u weggaan, toen zeg de boer :

‘ Zoo het nog nie een

e mensch met mij gepraat als jij, en als jij weer hier

l na toe kom, dan kan jij maar bij mij aankom : mijn
Q huis zal altijd voor julle opestaan/

« Nadat de oude lieden onder het gezelschap nog
e een en ander woord van vermaning gesproken had-

den, werd de bruiloft met het zingen van eenige

• liederen besloten, Het jonggehuwde paar woonde

g nu bij Benigna in huis, en de oude, blinde moeder

.e genoot van hare schoondochter eene teedere en lief-

:e devolle oppassing, Dit had zij hoe langer hoe meer

ir noodig, omdat de zinkings haar nooit geheel verla-

ie ten hadden, en haar ligchaam hoe langer hoe pijn-

; lijker werd.



54

Bij bijzondere gelegenheden moest Fkancina
hare oude moeder dan naar de kerk leiden, zoo als

op den 13den Augustus van het volgende jaar 1825.

Die dag werd namelijk op Groenekloof gelijk op

alle Moravische zendingsplaatsen als een bijzondere

feestdag gevierd, want de 13 de Augustus van het

jaar 1727 was voor de eerste Broedergemeente te

Herrnhut de eigenlijke en geestelijke stichtingsdag.

In Groenekloof zou op dien dag het eerste liefde-

maal voor de avondmaalsgemeente gehouden wor-

den, en dit wilde Benigna niet verzuimen. Bij dat

liefdemaal werd er een stuk brood met een kom-

metje kofïij genoten, om de leden der gemeente door

gemeenschappelijk eten te herinneren aan hunnen

pligt om ook eensgezind en in liefde als leden eener

gemeente te wandelen. Tevens werden er liederen

gezongen, er werd gebeden, en een en ander woord

van vermaning onderling gesproken. De Heere

zegende dit liefdemaal bijzonder en maakte het tot

eene opwekking tot broederlijke liefde onder de

leden der gemeente. Benigna was blij, dat zij het

niet verzuimd had.

“ Ik leg nu al over een jaar en kan aan niets meer

deelneem,’’ antwoordde zij, toen de leeraar blij was.

haar ook in de kerk te zien, “ maar van daag kon

ik nie wegblij nie, en ik is blij, dat ik gekom het.

Soms word ik wel ongeduldig, en wil ik murmur-

reer over mijne zware beproeving
;
maar als ik

bedenk, wat de Heiland voor mij gelede het, dan

schaam ik mij en vind ook troost bij Hem, Hij is

toch alle dage bij mij.”

“Ik is toch ook zoo blij van daag,” zeide de oude

Lydia, Wilhelmina’s moeder, “de Heer zal mij
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wel gaauw oproepen ;
maar ik dank Hem, dat ik

van daag nog hier kan wees.”

“Denkt gij dan graag aan uwen dood?” vroeg

>
haar de leeraar.

j
“Och, meneer,” antwoordde zij, “vroeger was ik

al te hang voor die dood, maar van dat ik mijn Hei-

vland ken, verblij ik mij over den dag van mijn

J sterven.”

“ Ik denk van daag al te banja aan die liefdema-

.len in Zeist,” zeide hare dochter Wilhelmina, “ons

[is het niet waard, dat ons ook zulke gezegende

. feeste vier
;
mog ons toch dankbaar en gehoorzaam

r
wees

!”

!

“ Het was voor mijn van daag, als of het de voor-

t
bereiding voor mijn dood was,” zeide oude Henoch,

3
“ik is toch zoo blij, dat ik nie naar die Kaap

1
gegaan het nie.”

3
Henoch was een oud lid der gemeente en telde

tal GO jaren. Twee van zijne zonen dienden al 15

e
jaren onder de soldaten in Grahamstad, en omdat

t
zij brave soldaten waren, wilde men hen niet gaarne

uit de dienst laten. De Gouverneur had Henoch

r
al aangeboden naar zijne zonen te gaan en wilde

: hem met een schip naar onderen zenden. Maar

D
Henoch wilde de gemeente niet verlaten. Juist in

de maand Augustus was een zijner zonen in de

. Kaapstad, en de oude vader zou hem komen zien
;

^
maar eerst wilde hij het feest van den 13den Augus-

tus nog medevieren. Na het feest ging hij naar de

s
Kaap, nam een aandoénlijk afscheid van zijnen zoon

en kwam nog gezond naar huis. Den 31sten

^Augustus was hij nog aan het werk in zijnen tuin
;

j

maar in den volgenden nacht kreeg hij eene beroerte,
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en reeds den 6den September ontsliep oude Henoch
zalig in het geloof aan Jezus, zijnen Heiland.

In de maand October van het jaar 1827 had de

gemeente te Groenekloof de blijdschap, haren bemin-

den leeraar, den heer Schmidt nog eens weder te

zien. Hij stond nu gereed om Afrika en de dienst

in dit werelddeel voor altijd te verlaten en naar

zijn vaderland terug te keeren
;
doch hij wilde eeni-

ge maanden te Groenekloof vertoeven. Hij ver-

blijdde zich zeer te zien, hoe de gemeente sedert zijn

vertrek toegenomen was, want Groenekloof telde

toen reeds 520 inwoners, onder welke bijna 400
gedoopten waren. In het vorige jaar waren er uit

het distrikt Clanwilliam alleen 47 personen hier

gekomen, die zonder menschelijke tusschenkomst

alleen door den Geest Gods gedreven waren tot het

zoeken naar eene plaats, waar zij voor hun zielenheil

konden zorgen.

Velen der oude leden, die de heer Schmidt had

gedacht nog weder te zien, waren reeds in de eeu-

wige rust ingegaan. Vooral miste hij het oudste lid,

den eersteling der gemeente, den ouden Jakob, die

den 14den Februarij van dat jaar overleden was.

Jakob was juist 100 jaar oud geworden en had

eene groote familie achtergelaten, die hem als een

getrouwen vader en discipel des Heeren betreurde.

Den 28sten Mei was ook overleden Simon, de

man van Mabiane, een getrouw en ijverig opziener

der gemeente. Ook was Maria, de eerste doopeling

van Groenekloof, op den 19den September zalig

ontslapen.

Benigna was echter nog in leven, en hare blijd-

schap was groot, toen de heer Schmidt haar op haar
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ziekbed bezocht. Helaas ! hij vond haar niet alleen

blind, maar ook geheel in elkander getrokken als

geboeid op haar bed liggen. Zijn bezoek strekte

haar echter tot groote vertroosting, en hij verblijdde

zich haar niet alleen overgegeven aan des Heeren

wil te vinden, maar ook toegenomen in genade en

kennis van Jezus, haren Heiland.

“ De Heiland het mij een zware beproeving

opgeleg,” zeide zij, “ maar Hij geef mij krach en

geduld om die te drage, en ik het vele zalige ure

in zijne nabijheid.”

“Bij jou ouderdom,” zeide hij, “zal jij wel blij

wezen, als de Heer jou spoedig verlos.”

“Och ja,” zeide BENiGNA,”ik vraag dagelijks, dat

Hij mog kom en mij tot Hem neem.”

Noch hij, noch zij dachten, dat Benigna nog meer

dan 25 jaren zou moeten wachten naar den dag van

hare verlossing.

Op den lOden Februarij 1828 hield de heer

Schmidt zijne afscheidspreek voor zijne lieve

gemeente en vertrok denzelfden dag, van hare beste

zegenwenschen vergezeld, naar Europa.

IV—SIMEON.

Terwijl in Groenekloof de gemeente in getalsterk-

te en geestelijk leven toenam, zat in Louwskloof,

nog altijd Benigna’s broeder, de oude Hottentots-

kapitein, Hans Klapmuts, in ligchamelijke en gees-

telijke blindheid. Er woonden bij hem nog slechts

weinige leden zijner familie ; maar die leefden ook

nog in een half heidendom en wilden niets van het

F
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Woord Gods weten. Vooral waren de oude Klap-
muts en zijne dochter Jannetje nog regt vijandig

gezind tegen de werkzaamheid der leeraren op Groe-

nekloof. De dag kwam echter, op welken ook zij

door de genade Gods zouden overwonnen worden.

Verscheidene middelen werkten onder de bestie-

ring Gods daartoe mede.

In October van 1882 ontsliep op Groenekloof de

oude Lydia, de moeder van Wilhelmina, die te

Zeist geweest was. Lydia was eene oude bewoon-

ster van Louwskloof, en mitsdien eene kennis van

den ouden Klapmuts geweest
;
en het scheen, dat

haar zalig afsterven den ouden kapitein diep getrof-

fen had
;
ten minste hij betoonde zich daarna oplet-

tender en kwam zelfs eens bij de leeraars, om over

zijne ziel te spreken.

Wilhelmina, Lydia ’s dochter, die sedert 1826

met zekeren Jezaias gehuwd was, volgde hare moe-

der reeds in Mei 1835. “Ik is met alles klaar,”

zeide zij kort voor haren dood, “ en ik sterf gaarne,

want Jezus zal mij tot Hem neem”

Op den 15den Januarij 1836 overleed de heer

Clemens, een der leeraren van Groenekloof, die in

zijn leeftijd veel moeite gedaan had om den ouden

blinden Klapmuts tot besef zijner eeuwige belan-

gen te brengen. Dit sterfgeval, waarover de gehee-

le gemeente diep treurde, trof ook het hart van den

ouden Klapmuts op nieuw en scheen hem wakker

te schudden. De opvolger van den heer Clemens,

de heer Lemmerz, die dit teeken van beginnend leven

bemerkte, deed nu veel moeite om dien ouden zon-

daar tot bekeering te leiden. Geregeld ging hij hem
in den vrorgen morgen op Louwskloof bezoeken en
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mogt weldra bespeuren, dat de Geest Gods aan het

hart van dien ouden en verharden zondaar arbeidde.

In het begin van het jaar 1838 had op Louws-

kloof een merkwaardig sterfgeval plaats, dat als eene

ernstige vermaning tot de daar wonende Hottentot-

ten sprak. Eene vrouw van de Kaapstad, eene

Slamsche of Mahomedaansche, kwam in Mei van dat

jaar naar Louwsl^loof op een bezoek. Na eenige

weken daar geweest te zijn, werd zij plotseling

ziek, en men zag, dat zij haast zou sterven. In de

benaauwdheid van den naderenden dood liet zij een

der leeraars verzoeken bij haar te komen. Deze

vond haar zeer bekommerd over hare ziel. “ Ik het

die Slamsche geloof,,” zeide zij tot hem, “maar ik

weet niet, of mijn die geloof zal zalig maak.” De
leeraar vermaande haar ernstig daarover te denken,

wat zij noodig had, stelde haar Jezus voor als den

eenigen Zaligmaker en bad haar, bij Hem, die ook

voor hare zonde gestorven was, genade en vergeving

te zoeken. De Slamsche vrouw luisterde met groo-

te opmerkzaamheid en bedankte hem hartelijk voor

zijne woorden.

Niet lang na dit bezoek kwam haar man van de

Kaap naar Louwskloof, omdat hij van hare ziekte

gehoord had. Hij vertelde haar dadelijk, dat hij

met hunne kinderen juist tot het Christengeloof

overgegaan was en het Slamsche geloof had verlaten.

Hij was ook al lang ongerust geweest, verhaalde hij

aan den leeraar, of zijn Slamsch geloof hem iets zou

baten en had aan zijnen priester gezegd, dat hij

van meening was tot eene christelijke kerk over te

gaan, omdat hij de Slamsche godsdienst niet ver-

stond en er geen rust voor zijne ziel bij vinden kon.
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De Slamsche priester had hem toen geantwoord, dat

het hem wel speet, maar dat hij hem niet tegenspre-

ken kon, en, indien zijne geloofsgenooten hem mog-

ten bespotten wegens zijn overgaan tot de Christen-

kerk, dan zouden zij daarover bestraft worden.

Daarop was de man gegaan en had zich bij een van

de leeraren tot het christelijk geloof laten aannemen.

Toen zijne zieke vrouw dit hoorde, verblijdde zij

zich uitermate, want zij was overtuigd, dat haar

Slamsch geloof haar niets baten zou. Haar hart

begon van toen af het geloof in Jezus te omhelzen,

en haar geloof groeide zigtbaar aan, totdat zij haast

met groote vrijmoedigheid kon zeggen: “Nu heb

ik Jezus, Hij is mijn, en ik ben Zijn.” Hare laat-

ste dagen waren dagen van groote blijdschap : zij

dankte God, die haar nog voor haren dood den

waren en eenigen Zaligmaker had leeren kennen.

Op den 11 den Julij ontsliep zij zeer zalig, om, als

een brand uit het vuur gerukt, de eeuwige rust in

te gaan.

Op den ouden Klapmuts en die met hem op

Louwskloof woonden, maakten de bekeering dezer

Slamsche vrouw en haar zalig einde een geweldigen

indruk, en de Geest Gods werkte in hen allen met

groote kracht

Toen aan het einde van dat jaar, op den eersten

December 1838, de slaven in dit land vrijgelaten

werden, en er zoovelen hunner met dankbare harten

naar Groenekloof trokken, kwam de oude Hotten-

totskapitein ook en bad om den Heiligen Doop.

Nadat hij nog bijzonder onderrigt aangaande den

doop ontvangen had, en de leeraren niet meer twij-

felen konden aan zijn ernstig voornemen om zijnen
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ouden wandel te verlaten en met zijn gansche hart

God te zoeken, ontving hij op den eersten April

1839 den Heiligen Doop en daarbij den naam van

SlMEON.

Door zijnen doop was als het ware de ban van

Louwskloof geweken, en haast ontwaakten ook de

overige leden zijner familie tot geestelijk leven en

begonnen ernstig te vragen naar het heil hunner

zielen.

Behalve de leeraren, die zich hartelijk verblijdden

over het begonnen leven in Louwskloof, was ook

Benigna grootelijks verblijd, toen zij van den doop

van haren ouden broeder hoorde. “ Ach,” zeide zij,

als hij toch nou ook maar hier naar toe wil trek,

want Louwskloof het te veel kwaad gedaan, en

daar kan zijn ziel nie bestaan.” Doch daartoe

was de oude Hottentotskapitein niet te bewegen.

Louwskloof, waar hij zoo vele jaren als een koning

geleefd had, en waar hij doen kon wat hij wilde, te

verlaten, dat viel hem te zwaar. Hoe de leeraars

hem ook noodigden, hij wilde niet.

Doch wat menschen niet vermogten, deed de Heer.

In het volgende jaar 1840 werden de pokken in

dit land gebragt en breidde die ziekte zich vreese-

lijk uit. Het Gouvernement beval ziekenhuizen op

te rigten op afgezonderde plaatsen, en koos daartoe

ook Louwskloof in dien omtrek. Nu was er geen

andere raad meer. De oude Hottentotskapitein

moest nu zijne spelonk verlaten en trok met zijne

familie in het begin van dat jaar naar Groenekloof,

terwijl zijn huis tot een ziekenhuis ingerigt werd,

maar dat vervolgens niet meer noodig was. Louws
kloof was nu verlaten en ledig.

f2
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Met den ouden Simeon trok ook zijne dochter

JANNETJE, eene oude weduwe, naar Groenekloof. Zij

had, gelijk haar vader, altijd geweigerd, naar Gods

Woord te luisteren, doch ook haar hart was door den

Geest Gods overwonnen, en nog in datzelfde jaar werd

zij gedoopt en ontving den naam van Albertina.

l)e dagen van den ouden Simeon waren nu ook

haast geteld. Toen hij zich eindelijk, na zulk een

langdurigen tegenstand, geheel onder den wil Gods

geschikt had, maakte de Heer haast met zijnen dood.

Nog slechts enkele malen kon hij de godsdienstoefe-

ningen bijwonen. Ziekte en ouderdom bragten

hem haast op zijn sterlbed. Op den 24sten Augus-

tus 1841 ontsliep zijne dochter Albertina, en op

den 27sten van dezelfde maand nam de Heer ook

hem uit deze wereld. Zijne laatste dagen gaven

getuigenis, dat hij zich van harte tot den Heere

bekeerd, en na lang tegenstreven zich toch eindelijk

onder de geweldige hand Gods vernederd had. Als

de veel oudere broeder van Benigna moet hij ten

minste 110 jaren geleefd hebben.

Groenekloof was toen zoo toegenomen aan inwo-

ners, dat er aan het einde van dit jaar 1100 zielen

woonden, en boven de 300 kinderen de scholen

bezochten, waarvan de kleinere kinderen in eene

afzonderlijke school onderwezen werden, die reeds in

1833 begonnen was. Onder de vele nieuwe inwo-

ners, die vooral na de vrijlating der slaven naar

Groenekloof gekomen waren, was ook menigeen, die

in het vervolg bewees, dat hij meer om uitwendige

redenen gekomen was, dan om de belangen zijner

ziel te behartigen, en de leeraren hadden in dien tijd

veel moeite om te verhoeden, dat een geest van los-
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handigheid de overhand kreeg. Bijzonder was het

de liefde tot den drank, die de grootste waakzaam-

heid vereischte, en eenigen, die zich daarvan niet

wilden laten afkeeren, moesten weder verbannen

worden, opdat zij niet, als een verderfelijke zuurdee-

sem, de geheele plaats tot schade zouden zijn. Yoor

de andere leden der gemeente, die zulke ongeregeld-

heden niet gewoon waren, was dit eene oorzaak van

groote droefheid, en zij verzuimden niet, bij passen-

de gelegenheden, de jonge lieden ernstig te verma-

nen, hetwelk ook niet vruchteloos was.

Een der oudste en geachtste leden der gemeente

was toen oude Petrus, die in Louwskloof geboren

was en er gewoond had. Hij was, vóór dat hij naar

Groenekloof kwam, in 1808 opgewekt en bekeerd,

en wel, door dat hij langen tijd als wagendrijver

met eenige Engelsche zendelingen gereisd had.

Reeds in 1809 werd hij in Groenekloof gedoopt en

wandelde van dien tijd af waardig het Evangelie, tot

blijdschap der leeraren. Petrus had den Heiland

vurig lief en stond onbewegelijk vast in zijn geloof,

waarom hij van de geheele gemeente hoog geacht

werd. Men kon niet vele woorden met hem spre-

ken, of zijn mond vloeide over van wat zijn hart

gevoelde, en hij begon met tranen in de oogen de

genade en liefde Gods te prijzen. “Och,” zeide hij

dan, “ wat het God aan mij, slechte mensch, nie voor

barmhartigheid gedaan ! Yoor mijn is Hij mensch

geworden, en voor mijn is Hij aan die kruis gester-

ven om mijn arme ziel te verlos en zalig te maak.

Mog ik Hem toch maar dankbaarder wees,—maar

ik is zoo slech en zoo ondankbaar, en dat maak mij

zoo bedroe!”
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Petrus was vele jaren lang opziener en kerke-

dienaar in de gemeente en als zoodanig haar tot een

zegen. Bij alles, wat hij deed, kon men zien, dat

hij begeerde iederen droppel bloed uit dankbaarheid

aan zijnen Heiland over te geven. Met verwonder-

lijke naauwgezetheid nam hij zijn ambt waar, en

zonder vrees voor menschen vermaande hij iedereen

onbeschroomd. Hij had een goed doorzigt in alle

dingen, en niemand vroeg hem te vergeefs om raad.

Tot in zijn hoogen ouderdom bezocht hij de gods-

dienstoefeningen zeer getrouw, en de leeraren kon-

den zich niet herinneren ooit zijne plaats in de kerk

ledig gezien te hebben. Het gaf hem bittere smart,

toen hij in zijne laatste jaren zag, dat de kerk niet

meer zoo getrouw bezocht werd, als hij gewoon was
te zien

Zijne laatste vermaningen tot de gemeente waren

aan velen voor altijd onvergetelijk. Het was op

den 7den September 1841, toen de gehuwde lieden

naar gewoonte op hun feest in het schoolhuis bijeen-

kwamen om elkander geluk te wenschen. Toen

stond de oude Petrus op, en onder een stroom van

tranen bad hij zijne broeders en zusters met de har-

telijkste woorden, dat zij toch den Heere Jezus, die

hen zoo lief gehad had, getrouwer mogten navolgen,

zich van harte bekeeren en gehoorzaam zijn aan het

Woord Gods, dat zij op hunne plaats ontvangen

hadden.

Zijne woorden maakten eenen diepen indruk op

alle aanwezigen, en menigeen nam zijne liefderijke

vermaning ter harte.

Kort na dit feest begon Petrus zwak en zieke-

lijk te worden. Bezocht men hem, dan klaagde hij
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altijd, dat hij nu verhinderd was de avondgods-

dienstoefeningen bij te wonen
;
maar zijne pijn, het

gevolg van eene borstkwaal, droeg hij zonder de

minste klagt. “Dat ik het zwaar het,” zeide hij,

“ het ik voor mijn zonde wel verdien, want ik is

een groote zondaar. Maar mijn lieve Heiland het

voor mijn toch veel meer gelede en is voor mijn

aan het kruis gestorve om mij te verlosse.” Toen

in de maand Maart 1842 zijne laatste ure naderde,

bleef hij onbewegelijk in zijn geloof “ Ik vertrouw

mijn Heiland heeltemaal,” zeide hij, “Hij het mij

al mijn zonde vergeve, Hij zal mij tot Hem neem,

en ik wensch, dat Hij nou haast kom.”

Op den 1 1 den Maart ontsliep deze trouwe en

waardige discipel van Jezus zacht en zalig in zijns

Heilands arm en schoot. Hij was een regte Petrus
van de gemeente te Groenekloof en eene rijpe vrucht

aan haren boom. Gemeente en leeraars betreurden

dit verlies diep en lang.

V—FRANCINA.
Juist tien jaren later op zondag, den 22sten

Februarij 1852, had zich in het huis van oude

Benigna een groot aantal leden van hare familie en

vrienden, alsmede de leeraren en leeraressen der ge-

meente verzameld. Benigna was daags te voren,

den 21 sten, 100 jaar oud geworden, en hare fami-

lie had een klein liefdemaal toegerigt, om dien dag
plegtig met hare oude moeder te vieren.

Benigna kon, helaas ! de aanwezige gasten met
hare oogen niet zien

;
maar haar aangezigt getuigde
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van de blijdschap haars harten. Vergenoegd en

dankbaar zat zij op haar bed, op hetwelk de Heer

haar nu al bijna 30 jaar gebonden had, te luisteren

naar de zegenliederen, die voor haar gezongen wer-

den. Haar hart was vol dankbaarheid jegens den

Heiland, die haar nu honderd jaren het leven

gespaard had
;

en, al was zij naar Zijnen wil blind

en lijdende, zij verheugde zich bovenal daarover, dat

zij Jezus kende en met vol geloofsvertrouwen wist,

dat zij Zijn kind was.

“ Ik had wel niet gedacht,” zeide zij, “ dat ik zoo

oud zou worden, want al mijne broeders en zusters

is reeds bij den Heere, en ik is nog alleen hier.

Maar de Heer moet toch weet, waarom Hij zoo

doet. Mijn ligchaam is om zoo te zeg al dood, en

U

mijne kinders het maar las van mij
;
maar voor

mijne ziel is het goed, want de Heere het mij zeer

lief, daarom kastij Hij mij.”

“Ons is daarom ook blij, dat moeder nog bij ons

is,” zeide haar oudste zoon, Jeremias, die ook al 77
jaren telde en een waardig kerkedienaar in de

gemeente was. En al hare kinderen gaven hunne

blijdschap te kennen, dat zij hunne oude moeder nog

hadden.

“ Francina het veel moeite met mijn oppassing,”

ging Benigna voort, “ maar al was ik haar eigen

moeder, zij kon mij nie meer liefde bewijs, als wat

zij doet. De Heere zal haar dat ook vergelden.”

En FrancIna was eene getrouwe schoondochter,

die hare oude moeder met de grootste teederheid

verpleegde en bediende. Nadat zij na haar huwe-

lijk gestruikeld had en haar zondig hart bij onder-

vinding had leeren kennen, was Francina in haar

nj,

TC
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inwendig leven zigtbaar gevorderd en had de voet-

stappen harer getrouwe moeder Mariane gevolgd.

Buiten twijfel had Francina ook veel geleerd door

den dagelijkschen omgang met de oude, blinde

Benigna, bij wie zij in huis was, en Mariane, die

in 1832 voor de tweede maal gehuwd was, met

Adam, den zoon van Benigna, en broeder van

Francina’s man, had haar nog altijd het beste

voorbeeld gegeven.

Toen het familiefeest geëindigd was, beval de heer

Franke in een gemeenschappelijk gebed de honderd-

jarige zuster den Heere aan en bad Hem, haar wel-

haast een blijmoedigen ingang in het eeuwig koning-

rijk van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Chris-

tus te verleenen en sprak toen den zegen des Heeren

over haar uit.

“ Ik dank mijne lieve leeraars en leeraressen heden

hartelijk voor al het goede, dat zij aan mij gedaan

het,” zeide Benigna, “ ik hoop, dat ik eenmaal met
hen allen voor den troon Gods zal zaam kom, want

ik wacht met groot verlangen op den dag van mijn

einde en wensch welhaast bij mijn Heiland te wees.

Ik wensch ook, dat ai mijne kinders in die eeuwige

leve kom, en ik bid maar, dat de Heiland mij toch

mijn verstand laat behou tot aan mijn dood
”

In de volgende maanden werd Benigna al zwak-

ker en zwakker. Mariane en Francina zaten

menigen dag naast haar bed, en deze drie discipelin-

nen des Heeren spraken met elkander over de groo-

te barmhartigheid en liefde van Jezus, die zij allen

uit veelzijdige ondervinding kenden. En wanneer
zij zoo bij elkander zaten, dan gevoelden zij dik-

wijls, gelijk de drie discipelen in Bethanië eertijds,
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hoe de hemelsche Vriend harer zielen ook in haar

midden tegenwoordig was.

Benigna zoude vóór haar einde, waarop zij dage-

lijks wachtte, nog eene bijzondere blijdschap hebben.

In het jaar 1853 kwam de Eerw. bisschop Breutel
van de Broederkerk uit Europa de gemeenten en

ook Groenekloof bezoeken. Die oude heer vond

weldra behagen in het bezoeken van de oude, blin-

de Benigna en bragt haar dikwijls troost en zegen

in huis, en Benigna genoot door hem vele rijk geze-

gende uren.

Toen de heer Breutel in 1854 weer naar Groe-

nekloof kwam en haar nog in het leven vond, bedien-

de hij haar op den 2den Julij nog zelf met het Hei-

lige Avondmaal, waarbij de leeraren ook tegenwoor-

dig waren. Die ure werd voor de oude Benigna
onuitsprekelijk gezegend: zij was de voorsmaak

van de hemelsche rust, in welke zij welhaast zou

binnengaan.

Toen de heer Jannasch haar daarna op den

29sten Augustus bezocht, vond hij haar al zeer zwak,

maar zij dacht nog met groote blijdschap aan al hare

leeraars en bijzonder aan den heer Breutel. “ Ik

het den Heiland dikwijls gebede,” zeide zij, “dat

Hij die oue Heer weer gelukkig bij zijn kinders

naar zijn vaderland brenge mog, want hij het mij

vele gezegende uren gebreng.” Zij bad toen den

heer Jannasch hem en al hare leeraars nog harte-

lijk te groeten, “ want,” zeide zij, “ ik zal u wel niet

weerzien,” en nam een hartelijk afscheid van hem.

Aan den avond van dien dag riep zij Francina

nog aan haar bed, bedankte haar voor al hare trou-

we oppassing en beval haar met haren man en hare
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kinderen den; Heere aan. Zij gevoelde, dat de ure

des doods nabij was, hoewel niemand van hare kin-

deren dat dacht Den volgenden morgen, den

3 Osten Augustus, 1854, toen Francina juist weg
gegaan was om de koeijen te melken en hare moe-

der dus alleen gelaten had, ontsliep Benigna zonder

eenig teeken van doodsbenaauwdheid. Toen Fran-

cina weer binnen kwam, vond zij hare lieve schoon-

moeder een lijk
;
maar de vrede Gods rustte op haar

gelaat Men zag het haar aan, dat zij met blijmoe-

digheid deze wereld verlaten had, om nu altijd bij

den Heere te wezen. De Heere had haar gebed

verhoord en haar ten volle bij haar verstand laten

blijven tot aan haar einde. Haar ouderdom was

102 jaren en 6 maanden.

Op den volgenden dag verzamelde de gemeente

zich zeer talrijk tot hare begrafenis, en eene groote

schare van kinderen en kindskinderen volgde haren

aardschen tabernakel tot zijne rust op den godsak-

ker, waar zij nu wacht op den grooten opstandings-

dag.

Reeds twee jaren daarna volgden hare oudste

twee zonen de moeder. Jeremias stierf den 18den

Mei 1856. Hij had de getuigenis van een epregt

liefhebber van Jezus en een nuttig lid der gemeen-

te. Zijn broeder Adam, sedert 1832 de echtgenoot

van Mariane, overleed den 6den Augustus van het-

zelfde jaar. Het huwelijk met zulk eene getrouwe

ziel als Mariane was, kon voor hem niet anders

dan een zegen zijn, en zijne laatste jaren getuigden

van eenen godzaligen wandel in het geloof, terwijl

hij vroeger meer een wankelmoedig discipel des

Heeren was, die vooral door de hem gedurig nog
G
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aanklevende neiging tot den drank struikelde en

zijne belijdenis oneer aandeed.

Mariane, die door zijnen dood voor de tweede

maal weduwe was geworden, had met haren overle-

den man vele beproevingen doorgestaan, deels door

ziekte en nood in hare familie, deels door zijnen

wandel, die ten minste niet getuigde van zoodanige

liefde tot den Heer, als zij zoo gaarne gewenscht

had in haren man te zien. Ook voor haar waren

hierdoor dagen van beproeving begonnen, die wel-

haast nog door nieuwe zouden gevolgd worden.

Mariane had van haren eersten man twee zonen,

Jonathan en Lodewijk. Zij had gewenscht, dat zij

van hunne vroegste dagen af voor den Heere zou-

den leven. Doch ondanks hare getrouwe verma-

ningen had zij dit niet gezien. Jonathan was, als

jonge man, zeer overgegeven aan den drank en daar-

door natuurlijk ook onverschillig omtrent God en

zijne eigene ziel. Mariane droeg hem dagelijks den

Heere op in hare gebeden, en smeekte om zijne bekee-

ring en de Heere verhoorde haar gebed op Zijnen

tijd. Jonathan kwam eindelijk tot het besluit, den

drank, die hem naar ligchaam en ziel vernielde,

geheel op te geven, en van toen af begon zijne ziel

te herleven, en hij werd een ernstig en geloovig kind

Gods tot groote blijdschap zijner moeder.

Nadat hij door geregelden en standvastigen wan-

del zich de achting der gemeente verworven had,

werd Jonathan kerkedienaar en armverzorger,

welke ambten hij zeer getrouw en met goed verstand

waarnam. In het jaar 1849 huurde hij eene boe-

renplaats in Zwartland, 5 uren van Groenekloof, en

bewerkte die met voordeel. Hij verzuimde echter
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niet, ondanks den langen weg, de godsdienstoefe-

ningen getrouw te bezoeken. In het begin van het

jaar 1859 moest hij echter zijne plaats wegens zieke-

lijkheid verlaten en trok naar Groenekloof, toen al

Mamre genoemd, en het bleek weldra, dat de Heer

hem wilde voorbereiden voor een beter leven.

Eenige maanden lang had hij vele en zware pijnen

te lijden en moest eene harde school van beproevin-

gen doorgaan. Doch hij onderwierp zich geduldig

aan den Heer, en zijn geloof werd daardoor steeds

krachtiger, en zijne liefde tot Jezus reiner. Allen,

die hem bezochten, konden van zijn geduld getui-

gen, en zich met zijn geloof stichten. Zijne moeder

Makiane, alsmede zijne vrouw, verpleegden hem
getrouw, en nadat hij vele dagen gezucht en gebe-

den had, dat de Heere hem haast verlossen mogt,

ontsliep hij op den 6den September 1859 in blijde

hoop op eene heerlijke opstanding. Zijn ouderdom

was iets meer dan 43 jaren. Als bewijs van de

achting, die hij in zijn leven genoten had, dient,

dat vele boeren van Zwartland, die hem kenden,

tot zijne begrafenis naar Mamre kwamen.
Voor het moederlijke hart van Mariane was dat

verlies van haren zoon een zware slag. Doch zij

treurde niet als degenen, die geene hoop hebben,

daar zij wist, dat het de Heere was, die hem gege-

ven, en die hem genomen had, en omdat Jezus haar

Eén en haar Alles was, kon zulke droefheid haar

ook niet van Hem scheiden.

Zij zou echter haast nog een nieuw en even zwaar

verlies ondergaan. Hare dochter Francina, de

vrouw van Benigna’s zoon, Nathanael, werd door

den dood van haren broeder Jonathan diep getroffen.
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Het was, als zeide haar iemand, dat zij haren broeder

haast volgen zou, en zij verstond die roepstem en

bereidde zich voor, om zoo de Heere het wilde, van

deze wereld te scheiden, hoewel zij nog maar 52

jaren telde en met teedere liefde aan haren man en

hunne 12 kinderen gehecht was, van welke er drie

nog zeer klein waren. Dikwijls ging Francina in

de stilte of in haren tuin, om met den Heiland alleen

te kunnen spreken en haar hart voor den dood, dien

zij zeker verwachtte, voor te bereiden.

Reeds den 18den September, 14 dagen na Jona-

than ’s sterven, ontwaarde zij aan haren regterarm

een gifpuistje en erkende de ziekte, aan welke haar

broeder gestorven was. Zij zeide dit aan hare kin-

deren, en hoe zij dus haast van hen zou moeten

scheiden. Hare kinderen barstten daarover in bit-

tere tranen uit en wilden zich niet laten troosten.

Op den 21 sten moest zij reeds te bed blijven, en de

ziekte nam eenen haastigen en gevaarlijken loop.

Toen de dokter van Malmesbury bij haar kwam,
meende hij, dat zij zich onnoodig ongerust maakte,

want hij vond haar niet zoo gevaarlijk ziek. “ Dok-

ter zal mij niet meer gezond maak,’* zeide Fran-

cina tot hem. “Goede vrouw,” antwoordde hij,

“zijt gij dan al bang voor sterven?” “Neen,” her-

nam zij, “ maar ik wil maar voor dokter zeg, dat

ik geene genezing van dokter verwacht
;

mijn

geneesmeester is in den hemel, en tot Hem wil ik

gaan.”

In de volgende dagen had Francina ontzagge-

lijke pijnen te verduren, en hare kinderen zaten wee-

nende om het bed hunner lieve moeder en wilden

zich niet laten troosten.
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“Lieve kinderen,” zeide zij, “ik zal u haast ver-

laten, maar blijf toch getrouw bij den Heiland, Hij

zal voor u allen zorgen. Wees gehoorzaam en

onderdanig aan alle menschen, dan zal het u wel-

gaan. Ziet, lieve kinderen, ons moet alle door

vele verdrukkinge in die eeuwige leven ingaan :

maar blijf bij de Heiland
;

Hij zal u beware.”

In den nacht van den 2

5

sten tot den 2

6

sten'

wenschte zij haren leeraar, den heer Jannasch, nog

te zien. Toen deze kwam, bad hij met haar en

smeekte den Heere, haar haast uit hare groote smar-

ten te verlossen, waarna zij van hem een hartelijk

afscheid nam. “ Ik had de Heiland gebede, om mij

nog te laat leve, totdat mijn zoon Eduard kom,

maar de Heiland het mij die bruilofskleed al aan-

getrek : ik zal Eduard nie meer zien.”

Toen bad zij hare moeder en kinderen om met

haar te zingen en begon zelve het vers :

“ O, hoe lieflijk zal ’t weergalmen

In des Heeren bruiloftszaal

!

’t Englendom verheft zijn psalmen

Onder ’t godlijk Avondmaal.

Aan d’ altaren zie ik scharen,

Die op citers vrolijk spelen.

O, hoe kan die blik mij streelen !’*

De verzamelde familie kon van droefheid niet

zingen, zoodat zij haast alleen zong. Haar adem

werd daarna korter. “ Lieve kinderen,” zeide zij,

“ laat mij nu los !” en hare ziel ging uit dit leven

over in de hemelsche woningen tot dien Heiland,

dien zij innig en vurig liefhad.

g2
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VI.—MARIANE.

In den korten tijd van vijf jaren had Mariane
dus hare schoonmoeder Benigna, haren man Adam
en hare twee kinderen Jonathan en Francina
door den dood verloren. Zij had nu nog maar

twee kinderen in leven : hare dochter Regina, die

met zekeren Jeremias gehuwd was, en haren zoon

Lodewijk, die met eene dochter van haren overle-

den man Adam, met name Mathilda, getrouwd

was. Mariane zat menigen nacht en dacht, waar-

om de Heer haar hare kinderen toch zoo vroeg ont-

nomen had. Zij was al 72 jaren en verlangde zoo

zeer, dat de dag mogt komen, waarop zij in de

hemelsche rust zon kunnen ingaan, en toch was zij

nog frisch en gezond. Maar zij werd toch niet onge-

duldig. Haar hart kleefde steeds vaster aan Jezus,

hoe meer van haar genomen werd, wat zij op aarde

beminde.

Mariane was in de gemeente en buiten bekend

als eene bekwame vroedvrouw, en iedereen liet zich

graag van haar bedienen, omdat zij zoo zacht van

geaardheid, en zoo fatsoenlijk in hare manieren was.

Door deze diensten had zij echter ook veel gelegen-

heid tot het spreken van een woord van vermaning

en opwekking, en zij verzuimde nimmer die gelegen-

heid. Door haren onberispelijken wandel en haren

ootmoed nam ieder hare vermaning in liefde aan, en

dus was zij voor velen tot een zegen, en hare woor-

den werden niet ligt vergeten. In de gemeente

was zij aan oud en jong bekend onder den naam
van Oumaatje,” en waar iemand ziek of bekom-
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merd was, daar was het Oumaatje, die moest komen

bezoeken en troosten, en men vond haar daartoe

altijd gewillig.

Met bijzondere liefde trok zij zich de verzorging

der kinderen van hare dochter Francina aan en

vooral der kleinsten. Van de oudere kinderen van

Francina volgden twee dochters hare moeder haast

in de eeuwigheid.

De oudste, Theresia, reisde in 1861 met juf-

vrouw KöLBiNG als oppasster voor hare kinderen

naar Europa. Theresia had lang in de Kaapstad

gediend en was aan een fatsoenlijk en beschaafd

gedrag gewend, dat haar bij dit bezoek in Duitsch-

land wel te pas kwam. Na een verblijf van eenige

maanden, ging zij in November aan boord van een

zeilschip van Hamburg naar de Kaap, maar werd

welhaast ziek aan eene borstkwaal en overleed aan

boord van dat schip op den 23sten Februarij 1862,

zoodat zij in het diepe water moest begraven worden.

De kapitein schreef deze droevige boodschap in een

eigenhandigen brief aan haren vader, getuigende dat

zij blijmoedig in het geloof aan Jezus, dien zij wel

kende, overleden was. Zij was 28 jaar oud.

Weinige dagen nadat deze Jobstijding ontvangen

was door haren vader, werd hare jongere zuster,

Katharina, een lief meisje van 16 jaren, ook ziek,

aan de koorts. Zij was een gehoorzaam kind

geweest. Hare moeder had haar met groote teeder-

heid van jongs af opgevoed in de tucht en verma-

ning des Heeren
;
en de liefde van Jezus, dien

Francina kende, was ook in Katharina’s hart

uitgestort. Zoo was zij weldra., toen hare ziekte

doodelijk werd, overgegeven aan des Heeren wil, en8
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gewend aan het gebed en den omgang met Jezus,

sprak zij ook in hare ziekte meest met Hem en

ontsliep reeds den 3 Osten Mei, tot groote smart van

haren vader en hare grootmoeder Mariane.

Onder de leden harer familie had Mariane nog

hare schoonzuster Christina, met wie zij veel

omging. Christina was ook al weduwe, want haar

man Samuel was reeds in 1847 overleden, toen

hare moeder Benigna nog leefde. Samuel had

onder de gemeente eenen goeden naam als kerkedie-

naar. Hij zorgde er bijzonder voor, dat de jonge

en nieuwe leden der gemeente in de kerkordeningen

onderwezen werden
;
en hij hen stond hij in hooge

achting. Toen zijne vrouw hem in zijne laatste

ziekte vroeg, of hij er dan zeker van was, dat hij in

den hemel zou komen, “want,” zeide zij, “jij praat

zoo makkelijk van sterven, als of jij geen twijfel

meer had,” hernam hij :
“ denk jij, dat ik zal verlo-

re gaan ? Nee. Ik weet zeker, dat de Heiland

mij in die eeuwige leven zal neem, want Hij het

al mijn zonde weggeneem.” En in zulk een

blijmoedig vertrouwen op den Eenigen Zaligmaker

ontsliep hij op den 6den April van dat jaar (1847)

Wanneer Mariane en Christina bij elkander,

waren, dan zag men er ook nog wel eene derde bij,

die den Heere liefhad, namelijk Juliane, de vrouw

van Christiaan, een oud soldaat, die in 1828 uit

Kafferland naar Groenekloof gekomen was.

Toen Christiaan, als vrije Hottentot, in 1818 in

de soldatendienst genomen werd, had hij eene jonge

vrouw gehad, met name Sabina, met welke hij op

eene plaats in het Onderveld al zeven jaren in een

gelukkig huwelijk geleefd had. Sabina was echter



77

eene slavin en kon dus niet met hem naar Kafferland

gaan. Zij vond dus met haren man goed, zes jaren op

elkander te wachten
;
en als zij na verloop van dien

tijd elkander niet wedergevonden hadden, zouden

zij van hunne belofte ontslagen, en vrij zijn om een

ander huwelijk aan te gaan. Na verloop dezer zes

jaren was Christiaan nog in dienst en leerde eene

weduwvrouw van Groenekloof, Susanna genaamd,

kennen, die, gelijk wij weten, met haren zoon van

daar naar Kafferland getrokken was. SüSANNA
werd toen de vrouw van Christiaan, en, nadat hij

uit de dienst gegaan was, kwam hij in 1828 met

SüSANNA naar Groenekloof en werd aldaar gedoopt.

Twaalf jaren later, in November 1840, overleed zijne

vrouw SüSANNA aldaar.

Christiaan had uit de soldatendienst twee kwa-

len meegebragt, liefde tot den drank en ruwe behan-

deling zijner vrouw, en die maakten, dat hij in de

gemeente geene tweede vrouw kon vinden. Toen

hoorde hij, dat Sabina nog leefde en te Malmesbury

woonde. Spoedig ging hij daarheen en ontmoette

Sabina op straat. Zij werden het zamen eens, om
hun huwelijk te hervatten. Sabina kwam dus in

1843 naar Groenekloof, werd in 1844 gedoopt en

ontving den naam van Juliane. Maar zij moest

ook welhaast haars mans kwalen leeren kennen en

had daaronder veel te lijden, want Christiaan sloeg

haar dikwijls onbarmhartig. Dan kwam zij soms

wel haar nood klagen bij Mariane, die zij kende

als eene lieve zuster, die ondervinding had.

“De eenige raad, die ik voor jou kan gee,” zeide

Mariane dan, “is, dat jij dagelijks en van harte

voor jou man bit en den Heere smeek, dat Hij zijn
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hart verander, dat is de beste raad. Ik het ook

moeite met mijn overlede man gehad, hij was ook

zoo lief voor die drank. Maar eindelijk het de

Heere mij verhoor, en toen ging het goed. Bid

maar ook tot Hem, hoor, en verdraag maar lievers

geduldig. Hij het zijn eerste vrouw Süsanna ook

slecht behandel, zij het ook bij mij gekla, maar
zij het stil verdra, want mense kon nie help nie,

totdat zij zalig overlede is.”

Op eenen morgen in de maand Julij 1862 zat

Mariane ook regt bedroefd in haar huisje. Zij was

juist van de werf gekomen, alwaar een reisgezel-

schap met een ossenwagen vertrokken was, aan het-

welk zij haar zegenwensch gebragt had. Dit gezel-

schap bestond uit den heer en jufvrouw Brauer van

Genadendal, die na lange dienst naar Europa terug-

gingen. Zij hadden zeven kinderen van verschei-

dene leeraars uit dit land bij zich. Deze kinderen

waren allen omtrent acht jaren oud en werden naar

het opvoedingsgesticht te Kleinwelke in Duitsch-

land gebragt. Zij waren allen vrolijk, toen de ossen-

wagen van de werf rolde. Men zag het hun niet

aan, dat zij voor vele jaren afscheid genomen had-

den van hunne ouders, die zij mogelijk nooit zouden

wederzien. Maar hoe vele tranen het dien ouders

kostte, hunne kinderen ver over de groote wateren

te laten gaan, kon Mariane dien dag met hare

oogen zien, want er was ook een kind bij van een

der leeraren van Mamre.

Mariane kon hare tranen niet weerhouden, toen

zij dat weemoedig afscheid bijwoonde, want zij

beminde al hare leeraars en leeraressen opregtelijk.

Zij wist, dat zij die droetheid niet zouden hebben
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indien zij geweigerd hadden, hierheen te komen om
aan haar volk het Woord Gods te leeren

;
en zij

gevoelde, dat zij daarom ook hare leeraars hartelijk

moest Herhebben en achten.

Met zulke gedachten en nog bedroefd zat zij in

haar huis. “ Ach,” zuchtte zij, “ wat moet hulle (zij

meende de leeraars) toch voel, als hulle naderhand

nog zien, hoe ondankbaar ons mense nog voor hulle

is, en hoe daar in die gemeente is, wat niks daarom

gee nie, om die leeraars te vererger en verdriet aan

te doen, als of hulle nie weet nie, dat onze zonde

daardoor nog zwaarder word. Ja, ja,” dacht zij,

“ als ons eenmaal voor God moet rekenschap gee, hoe

ons onze leeraars behandel het, wat God voor ons

gestuur het, ja, dan zal ons anders praat als wat

ons nou praat. Als de Heere ons wou behandel, zoo

als ons verdien, dan zou dat slecht met ons uitkom
”

Aan het einde van de maand Julij had de

gemeente weder eene bezoeking door watersnood.

De regen viel aanhoudend, en op den 29sten had er

zelfs eene kleine wolkbreuk plaats, zoodat op dien

dag alle sluizen en dammen doorbraken, en het

water des nachts in de huizen der Klinkerstraat

drong en vele tuinen en wegen vernielde en ver-

spoelde. Bijna scheen het alsof ook het gezaaide

door het water zou vernield zijn, en men vreesde

voor een slechten oogst. Doch dit verhoedde de

Heere genadig, en hoewel wat laat was de oogst toch

overvloedig, en de gemeente kon aan het einde van

dit jaar in waarheid haar loflied voor ’s Heeren

goedheid aanhefien.

Met het jaar 1863 telde Mariane al 75 jaren en

behoorde tot de oudste leden der gemeente. Zij was
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echter nog zoo frisch' en levendig, dat zij niet ligt

eene kerk verzuimde, hetwelk haar ook ónmogelijk

was. Zij had haren Heiland zoo innig lief, en zou

zij dan niet graag veel van Hem hooren en in Zijn

huis gaan ? Jezus liefhebben was nu bovenal hare

eenigste zorg, en haar hart koesterde gedurig het

verlangen om Jezus meer lief te hebben.

“Ons moet alle dage voor ons vra en onderzoek,

of ons Jezus waarlijk lief het," zeide zij op het

feest van den 1 3den Augustus van dat jaar, “ als

ons in die zaak nie reg is nie, dan gaat het maar
slecht, en dan is er geen zegen bij ons en dan krij

ons overal aanstoot. Daarom is ik zoo dankbaar,

dat ons weer die feestdag vier, want die herinner

ons weer daaraan, dat ons Hem meer moet liefhet

en ons onder makaar ook.”

Op den volgenden 1 3den September vierde de

gemeente weer het Heilige Avondmaal. Voor

Mariane waren die dagen de hoogste feestdagen en

de dagen van de grootste blijdschap in dit leven.

Ook dien dag genoot zij het nachtmaal tot grooten

zegen voor haar
;
maar zij dacht niet, dat dit het

laatste avondmaal was, dat zij vierde.

Den 26sten September vierde een der leerares-

sen haren verjaardag. Mariane verzuimde nooit

zelve op te komen en haren leeraars op zulke dagen

geluk te wenschen. Zij waren haar te veel waard,

om dit immer te vergeten. Ook dien dag bragt

zij haren wensch aan hare jufvrouw en verblijdde

zich, hen allen nog frisch en gezond te zien.

Weinige dagen later kreeg zij eene erge verkoud-

heid, en werd zij wat ongesteld, omdat zij door het

water geloopen had. Ofschoon het niet daarnaar leek,
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was het haar als voelde zij terstond, dat die ziekte ern-

stiger zou worden en haren dood kon veroorzaken.

Maar zij bleef toch nog altijd op de been, hoewel zij

voelde, dat hare kwaal van binnen erger werd. De
verkoudheid was op haar hart getrokken en had

hartwaterzucht veroorzaakt, en men zag welhaast,

dat zij misschien daaraan sterven zou. Hoewel zij nu
eensdeels zich hartelijk verblijdde, dat de Heer haar

welhaast in de eeuwige woningen zou opnemen, voelde

zij toch ook, dat sterven een veel moeijelijker stap is,

dan zij te voren wel gedacht had. Aan meer dan

een van hare zusters zeide zij, dat zij vroeger dik-

wijls gewenscht had haast te sterven, “ maar,” zeide

zij, “ ons moet nooit zoo wensch, want ons weet nie,

hoe zwaar het naderhand is, als ons waarlijk bij die

dood kom.”

In de laatste dagen van October moest Mariane
het bed houden en had zij veel van benaauwdheid

te lijden, zoodat zij haar einde nabij voelde. Hare
dochter Regina verpleegde haar getrouw, en ieder

bezocht haar graag, want haar hart was vol blijd-

schap in de hope haast haren Heiland te mogen zien.

Den 29sten October, bij een bezoek van haren leer-

aar, ontving zij den laatsten zegen des Heeren tot

haar vertrek naar het hemelsche vaderland. Haar
lievelingsvers :

“ O, hoe lieflijk zal ’t weergalmen”

enz. werd bij haar bed gezongen.

Op den 3 Osten October 1863 ontsliep zij zacht

en zalig, gelijk een kind op moeders schoot, en hare

verloste ziel spoedde zich naar de woningen des vre-

des in het hemelsche paradijs. Haar ouderdom was

75 jaren. Op den volgenden dag verzamelde zich

de geheele gemeente bij hare begrafenis en ook vele

vrienden en bekenden van buiten
;
want Oumaatje

H
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was bemind bij blanken en bruinen, die allen treur-

den over dit verlies.

“ Zij was de voornaamste vrouw van onze heele

gemeente,” zeide eene zuster van haar, “ zoo als

Mariane was, is er geen vrouw meer in de plaats.”

“Ja,” meende eene andere, dat is waar, “zij was

nie zoo maar een vrouw, maar zij het ‘ gees * gehad,

zoo als nie alle mense het nie.”

“ Mariane was een voorbeeld,” getuigden hare

leeraars, “ eene getrouwe, veel beproefde en verge-

vorderde ziel, die den Heere beminde, gelijk slechts

weinigen doen. Haar omgang was steeds stichte-

lijk en tot zegen voor iedereen. Zij was hoog

geacht, zoowel in de gemeente als op alle boeren-

plaatsen, waar zij bekend was. In hare ziekte

betoonde zij een waar christelijk geduld, en zij stierf

vrede hebbende met alle menschen en in de vaste

hoop des eeuwigen levens, als een lief kind van God,

in de armen van haren Verlosser, dien hare ziel

innig liethad.”

Tot het getal dergenen, die aan Mariane eene

trouwe vriendin en zuster verloren hadden, behoor-

de ook JüLiANE, de vrouw van Christiaan, Zij

wenschte, dat zij haar haast kon volgen, want zij

had het zwaar onder haars mans ruwe behandeling.

Acht jaren later, op den 1 9den October 1871, werd

haar wensch vervuld. Haar man was juist op het

veld, en JüLiANE was naar de kerk gegaan, om het

onderrigt des namiddags bij te wonen. Na deze

godsdienstoefening ging JüLiANE bij hare leeraars,

om hen te groeten. Zij wist zelve niet, waarom zij E

daaraan juist bijzonder behoefte had. Op weg naar G

huis trof haar plotseling eene beroerte. Men droeg

haar naar huis, terwijl men Christiaan liet halen. :
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Toen deze kwam, bad zij hem om vergeving voor

alles, waarmede zij hem bedroefd had, en bad toen

hare vrienden haar de witte avondmaalskleederen

aan te trekken. Toen dit gedaan was, en zij weer,

op haar bed lag, zeide zij met gevouwen handen

:

“Nou, lieve Heiland, nou is ik klaar, nou kan jij

maar jou arme, zondige kind haal!” Nog geen

uur daarna ontsliep Juliane zacht en stil, en ook

hare verloste ziel werd opgenomen in de plaatsen

der hemelsche rust, om daar, in witte kleederen

gekleed, niet meer te hongeren noch te dorsten,

maar te weiden aan de levende fonteinen der wate-

ren, waar God alle tranen zal afwisschen (Openb. 7).

Juliane’s achtergelaten man Christiaan werd

haast ziek door groote zweren aan zijne voeten.

Hij stierf op den 16den Februari] 1872, door wei-

nigen in de gemeente betreurd.

Wij besluiten ons verhaal met de beschrijving

van twee feestdagen in de gemeente te Groenekloof

sedert 1854 echter Mamre genaamd.

Het eerste was op den 27sten Februarij 1858.

Het waren 50 jaren, sedert er in Louwskloof de

eerste predikatie gehouden werd, als het begin der

werkzaamheid in Groenekloof. Van Genadendal

waren de scholieren van het Seminarie gekomen, om
het feest door muziek luister bij te zetten. Reeds

!
des morgens bliezen zij op den kerktoren. Na de

morgengodsdienstoefening, die de heer Franke
waarnam, werd de doop aan twee volwassenen en

twee kinderen toegediend door den heer Stolz van

Elim. ’s Namiddags preekte de heer Marx van

Genadendal, en des avonds hield de heer Jannasch
de laatste dienst. Bij al de diensten werden koor-

gezangen uitgevoerd, en het gezang met orgel en
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instrumenten begeleid. De kerk was gedurig meer

dan vol, en de Heere zegende dien dag en maakte

hem tot een dag van blijdschap voor Zijn aangezigi

De tweede jubelfeestdag was de 8ste Februarij

1868, de dag van de inwijding der kerk vóór 50

jaren. Ook voor dien dag was weer het bazuin-

koor van Genadendal gekomen, en werd er weer des

morgens op den kerktoren geblazen. De morgen-

godsdienstoefening werd door den heer Ballien van

Genadendal gehouden, en de feestpredikatie door

den heer Esselen van Worcester. ’s Namiddags

begroette de heer. Stolz jun., van Elim, de gemeente,

als een haar bekende leeraar, en de heer Terlinden

van Stellenbosch preekte toen over I Samuel xii : 24.

Des avonds vierde de gemeente het Heilig Avond-

maal op zeer plegtige wijze. Den volgenden dag

(zondag) hadden de gewone godsdienstoefeningen

plaats, die, even als ’s daags te voren, allen door

koorgezangen opgeluisterd werden, waarbij zich dit-

maal het zangkoor van Mamre, door eene der leera-

ressen voortreffelijk geoefend, liet hooren.

Op den avond van dien dag hield de gekleurde

assistent-leeraar van Goedverwacht, een kind van

Mamre, met name Jozef Hardenberg, wiens vrouw

eene dochter van Francina, en dus een kleinkind

beide van Benigna en Mariane is, eene gepaste

aanspraak' tot zijne moedergemeente. Beide dagen

werden met lofzangen, en door den heer Ohlman
met gebed besloten en met den zegen des Heeren

en Zijns Geestes bekroond.

Moge die zegen ook dit verhaal achtervolgen

!
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