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lets uit de oude geschiedenis van 
P otchefstroom. 

EEN VOORLEZING, 
DOOR 

Ds. M. L. FICK. 2Di6/ 19. 

0115 dorp ii; beroemd voor meer dan een ding. Be
rofmd voor zijn watervo orraad. De stroom die 
bij ons dorp ·rnorbij >loeit verdient wa.arlijk den naam va:i. 
1\I o o i riv i e r. Een meer sta.ndhoudend stroom "ater 
zal men naa.uweliks in Zuid _\frika vinden. W anneer alle , 
bronnen van water ophouderu in ons land, zal het groot
oog •an ~1ooir:ivier nog helder fonkelen Yfill levend wa
ter. En hoe>·ele akkers worden er ook niet door dien 
s troom benat! Ja! er is haast geen nutt.ige.t en kostbaar
der sn·oom water te Yinden in Zuid ..:lirika. 

Ons dorp is ook beroemd \OOr zijne u it g e s t r e k 
t e dorpsgronden van zoowat 25 ,000 morgen. Na 
alies w-at reeds afgenomen is voor militaire en la.ndbouw
doeleinden blijft onze dorpsmeent nog de grootste in ons 
land. _ 

\. En oo kmunt ons dorp ult in de n· u c h t b a.~ r
h e id van zijn bodem. Treft men ergens elders in ons 
land zulke eiken aan a ls de weinige die hier staan? Om 
nieif. ~ spreken van den rnlgeboom, waarvoor ons plek 
het meest beroemd schijm:; te zijn . Waarlik W i 1 g e
h of zal niet een inpasselijke naam wezen voor ons dorp. 
En waar \-indt men ook grootfil" tuine nen bcomgaarden in 
een dorp als hier bij ons. Om niet te spreken >an onze 
bloemen, ons goliterreir., <le prachtige Mooirivienallei 
bij ons dorp, en zoon~el an<l.ere dingen om het oog te stre
len. 
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Q>. '\O Ook is ons dorp beroernd voor z13n gr o o t e u it--

g t: st re k •he id in 'ergelijking met zijn bevolking 
rnn 10,000 blanken en een paar 1000 naturellen en ge
kleurden. \Yij Epreken ook da nnog rnn onze oudtijdsche 
e r ' e n en niet van de hedendaagsche s ta n d s. De ou 
erwn sreken ook mooi af bij de burger r ec ht en 
1·:'. P. late1·en tijd in grootte. Een erf van een morg! Tu 
d1t niet ruim . Oorspron.kelijk heeft ons dorp dan ook mee. 
g-eleken op een klompie plaatsen dan op een dorp. Toen 
l:ec dorp aangelegd was, bestond de bevolking uit een pa:ll' 
ho!!derd zielen. En dit in een 0.orp >an omtrent 5 mijl 
lang en een paa rmij! breed! Was uitgestrektheid alles 
dan heeft ons dorp den naam •an stad -.erdiend. En het 
was toch een stad op zijn. manie.r, \Yant het was de eesrte 
hoofdstad >an Transvaal. En lang nadat Pretoria tot ze
telplaats van de Regering werd gemaalrh, heette Potchef. 
stroom nog de hoofdstad >an Traru;'"aal. En ·nmdaag 
'rnrdt het nog de ou hoofclstad genoemd. 

)faar wat on-;; dorp bo>enal beroemd maakt is het 
feir. dat hd is h e t o u d st e do r p 'an Trans,aal. Het 
gehele lzerkelijk, maatschappelijk en bur_gelijk leven van 
OilE land heeft Pot.chefstroom tot uitgangspunt. In >ele 
opzichten wordt or:s ou dorp iri de sehaduw gesteld door 
Johannesburg en Pretoria, ma.a.r wie kan waarborgen dat 
bet zoo zol blijwn? :i\Iet onze grote natuurgaven kan Pot
chefstroom nog de groote industrieele ~tad van Zuid Afri
ka \\Orden . En het zijn :fabrieken ter 1erwerking -ran ons 
ra.acw mate.riaal, die het oP den langen duur gaan winnen 
in ons land. Ons dorp is ook al een \Clornaam centrum 
van onderw:iji; geworden. En aJ.s wij maar net meer s a 
menwer1.ing kunnen hebben, en ook meer mannerr en 
nouwen met een publieken geest bezield, dan kan ons ou 
plek vandaag al uitmunten boven eenige plek in Zuid 
Afrika als de schoonste, liellijkste en aantrekkelijkste 
stalb-. 
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_.mar \>·ij moeren teruggaan naar den ouden tijd. De 
naam P o t c h e f s t r o o m, echte Afrikaaru:che naam ! 
To81 ik in 1904 saam met een SchotcSman reisde op den 
trein rnssen Edenburg t:n Glasgow, en aan het geze1s en 
raakte met hem, en toen deze zoon Yan het barre: ~oor(le u 
,-em1i.m dat ik uit de TranHaal kwam, zeiJ1ij.aan mij -
"b:· the way I ha·rn a friend in the Tra.nHaal. He li'es 
i!l n place with an a»fn1ly pueer name", en mjin reisge
ncoc begon toen z.ijn lijf recht te trekken, en zijn keel 
schcc.n re ma.ken, en al zijn krachten in te spannen om 
d e1". nuam 'an '1e plek uit te spreken. '" Ir is called ... .. . 
Pr i t z e s f err e s s t 1· o o m" zei hij met een gevool 
\·an •:erL,hting. Yerbaasd "Was hij toen ik den naam voor 
hem recht uitsprak, en hem ook de beteekenis daa.n·an 
meedeelde. De naam P ctcheistroom is afkomstig ·rnn den 
na.am -rnn zijn groote stichter And r i e s H en d ri k 
P o t g i e c er. 

Sommige oudheidl-undigen m~enen anders, en "el dat 
de naam afkomstig is n n Pct sch Er f i .e . een stuk 
'an een gebroken pot , omdat de turf -in de llooirivier
vallei op een d:roogen zonnigen dag den vorm aanneemt 
van potscherf. E n met het woord s t room daarbij , 
meent men da.t de zaak ge,onden is. 
- De meesten echter zijn niet .genegen om den naam 'au 
ons clorp te \-erbinden aan een g e broken pot. ).faar 

<'•P.I! den naam nn Potgieter. )Ien meent dat de naam is 
scmengesteld uit P ot g i et e r , Ch e f en st room, 
omdat P otgieret de chef of owrs.te >an de eerste emigrano
ten bier " ·as. De naam zou dan >erkori geworden zijn 
t-0t zijn huidigen rnrm. ) faar net. zoo goed kan. men maar 
aannemen dat de naam rnrkort i.s van P ot. g i et e r-

- st room. en medun1.-t <lat dit ook de natuurlrjkste aflei
ding is. Van C h e f heeft men toch niet eigenlijk gespro
ken 9ruler de Voortrekkers . Ik -waag het dvs om de stePing 
neer te !eggen , dat de naarn Potchefstroom een rnrkor-

" 
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ting is van Potgieterstroom, toen :Potgersstroom, en toen 
ten vergemakkelijking P otchefstroom. V oor verdere ver
gemakkelijking spreekt meer da.ni een van<laag van 
Potjestroom. En misschien wordt die ou plek nog een da.g 
P o t s t r o () m genoemd. -- Zoo een >erkorte naam is niet 
een rariteit in ons land, immers J ohannesburg is al Joe
burg, en Pret-0riu.....;:stad. Pretoria, en Coetzersrust Zeerust 
enz. Maar t-0eh zullen wij ons niet in een disputasie wil
len begeven hieromtrent, omdat de bronnen waa.ruit wij_ 
t£, putten hebben zoo uiterst gebrekkig zijn. E n dasrom 
bebben wij dan ook maar ondernomen om U i et s te 
vertellen i;e.n de ou geschiedenis van ons d.orp. 

Pot.cheistroom heeft een tweer!.ei ontstaa.n gehad.. 
H et eei;;:te dorp- werd onder dien naam door Pot-gieter 
aangelegd omtrent 8 mijlen hooger op iangs de Mooiri>i-er
op een deel >an de ou ·rnortrekk.ersplaat-s, en die ou plek 
draagt ·rnndaag nog den ruaa.m "Oudedorp". Dit was in 
het jaar 1838. \\-aarom men het ou dorp heeft. opgegeven 
wordt niet j uist g:ezegd. Alleenlijk staat >ermeld in de 
oude ArchreYen dat men dit gedaan heeft omdat de pl.a.at-s 
o n g e s e h i k t was. }.Iisschien ha.-d. men moeilijkheid 
met de omliggende eigenaar-s rn.n plaatsen om meer ruim· 
te voor het dorp te krijgen. }..faar ik denk wel dat de 
grootst-e reden >an on g es c h i k th e i d van de plek 
was on a e z on d he i d ·rnor het •ee, iets waar-\oor de
oude >ad~1·s nog al groote Consideratfe hebben gehad, 
wow.ti hun vee was hun _>ocrnaa!IIBt'-0 bezitting geweest. 
Dat de plek ook niet_ zoo geschikt was voor een uitgberei-

-den landbouw kan ock wel zijn, maar dan zou men dit 
al gezien hmnen hebben bij zijn nederzetting aldaar. H oe
het ook zij in de oude Notulen i;-an een Ra.ads>ergaderin:g 
gehouden op h.et oude Pokhefstroom en gedateerd ili ~O:. 

vember 18-± l lezen wij : - ''De Raad heeft besloten om het. 
dorp van hier t.e verplaatsen: naa,r de plaats van den H eer 
R. cle Toet (du Toit.) aan de W e:.--tzijde -van :Mooiri-vier-
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onder bestier Yan den Heer P. F. Strijd.om. Het ·oude 
~orp m005t dan gelegen hebben ac>n de Oost zijde rnn 
~Iooiri,ier. 

Oordeelende naar de merken van een oude watervoor 
a.an het boveneillcl van on:s dorp, en een oude begraa!
plaats rechu over de puine:n Yan de oude moriba ::nol.,,n, 
die daar open en 'fftwaarloo,._<::d, Li.gt, moest de ~e1-ste ne
derzetting op ons dorp in die buurt geweest zijn , en is 
heti dorp eerst later ietwat zuidwaarts uitgebreid naar de 
plaat-s waar het eigeolijk dorp nu staat. 

:'.\faar laat. ons eerst een betje hooren omtrent den 
grooten scichter nm het; dorp. Po~gietez-s trek is uit de 
-ou Kolonie gekomen in het jaar 18-16. Die ou voortrekker 
kwam uit de Tarka, in de omtrekken waa.rvan Yandaag hei 
dorp Tark&stad is. E en aanzienlijk gezelsehap vertrok met 
hem. Op weg sloten zich in de buurt • an Cole,,.berg 'ele 
burgers bij hem aan, waaronder Oharl Cilliers met zijn 
nou~- en zes kinderen , Jan du T.oit. met zijn huisgezin, 
J an B otha. met de zijnen, drie huisgezinnen Kruger, acht 
huisgezinnen L iebenherg, vier hufugezinnen Broekhuizen, 
Yier huisgezinnen Brits en drie huisgezinnen van Rens
burg. De trek ging deur t-0t a.an V a.,alrilier , alwa.ar men 
zijn lager opsloeg. Van den kafferkapitein Mah.-wa.na 
kreeg men aldaar een uitgestrelde strook lands in roil 
\oar Yee en onder belofte >an beskerming tegen "llosela-
katze. · 

Kort d.'iarna. reisde Potgieter met elf m an noord
waarts orn hei; land te bezien. Hij ging door tot~ Zout
pansberg. Onderrnjl heefr }foselakatze het land afgelopen 
en ook Potgieters lager aan Voolrivier overweldigd. Niets 
dan 'enrnesting was er bij Potgieters terugkeei:...-t.e zien _ 
~faar gelukkig .;vas de trek .-an Gerrit sfaritz gekomen 
-en zich t<€ Thaba 'Nchu gevestigd. Toen 1Ia_i-itz vemam 
van P otgieliers toestand zond hij wagens en assen om de 
-0vergeblevenen van P otgiet.ers trek te ha.len. En wat is 
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toen gebt:urd? In plaat:; >an terug te kee.ren naar de ou. 
Kolonie besloot men odi. Moselekatze in zijn eigen k:ra~11 
a.:m te 'alien. V oor af werd er een a 1gemeene >ergadering 
gehouden en we! op 2 Dec . 1836 om te beslu.iten o\er een 
toekomstige regeringsrnrm. Een wetge•ende >ergaderin:,; 
van I i;rer<l gekozen, besraande uit Gerrot }farthinus }fa
ritz, _\n<lries H endrik Potgieter, Jan Gerrit Bronkhorst. 
Chrisriaan .Jacobus Lieberg, Pieter Greyling, Daniel Kn,
ger en St::phanus van Vuren. Ditzelfde licbaam zou tt-
vens ook een gerechtshof wezen, waaraan }Iaritz land
drost en de anderen heemradeIJ: waren. Moselakatze 
werd toen aange,allen en Yerdreven. 

Porgieter keerde toen terug naru: de V etTi ner en 
-vestigde zich op een plek die hij W i nb ur g. noemde, 
naar de groote OH·rninning o>er }foselakatze behaald. 
Rij was dus de stichter nm het oudste dorp in de O.V. 
S. zo"el aliS in de Transvaal. Toen er echter jaloezie
ontstaan tusschen Potgieter en .Maritz, >ertrok onze held 
m·e:r de Vaalri>ier. En _-\.pril 1837_kwam de uek 'an Pie;: 
R etie£ aan. Dadelijk wercl R-etief toi:; Commandant-Ge
n~raal gekozen. Er " ·aren toen twee _ _§ehies onder de 
Voortrekkers, die >an Potgieter en zijne aanhangers ir_ 

T ransrnal en die \an Retie£ en zijn geYolg iu de 0 . V. S. 
Potgieter mikte o pde binnenlanden, en Relief op -~fatar 

om een lu-n:n tE krijgen. ~\Iaar toch was daar Samen 
werhing tusschen hen, zpodat wij Potgieter in Natal \ Ul

den met een Commando na de moord >an Retief. om t e 
helpen. En toen n a den ;;1.ag van 15 Dec. 1838 ~atal tot 
een Republiek \i-erd 1erklaard, wercl het land door Pot
gieter en zijne >olge1ingen bewoond, a.ls een d~el be
,.: ~·b.c,u"d vnu d e Repubiiek. en was de Burgeraa.d Jis on
d<:r P otgieter ge,ormd werd niet:s anders clan een adjUPJi:t
raad Yan dc-n Xatah:oe:hen .-olk5raad. 

~a de edelmoedige anneksatie rnn .\Pt:·ti r p drn 12 
den }fei 18-!3 " ·erd r1et rnlgenc1 edikt uitgeva-wli~ :l n :1-

\ 
-l 
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mens den Burgerraa.<l v-an I'otchefstroom:-
' "Wij ondergeteekenden representanten ·rnn den 

Burgerraa.d te Pot.chefstroom geven hiermede te kenn•.:l! 
da.t wij ons uiet beschouwt onder zekill" trakt.aat die ge· 
troffen .zijn met Colonel Cloete omrede het buiten cnze 
-.;·oorkennis is gesehied. Wij ben ook niet genegen om 
eenige onderhandeling hoe ook genaamd men nare }fajes
teir in te gaan. Wij beschouwen ous nog uij en onaf
hanke!ik en zullen -voortaan met ons eigen bestier en 110-
pen >an niemand gehinderd te worden. En ons bestiet 
,-an de maatsrha.ppelijke burgers strek tot aan de wal Yan 

Grootrivier. 
l:-Ed·s geeerde vrienden en landgenooten. ais Presi

dent J. W. Coller, A. H. J?otgiete1', C. J. Eloff, H. v,
Wessels, L. Bredenbach, S. P. Janse van Vuren, S . ""<\
van der }Ierwe, P . B. Bot.ha, P. D. J acobs, J. X . Grob
ler, P. F . Strijdom, L. de Jager, P. M . Bester, J. G. 
Vermeulen, \\-. C. Z\\art, T . F. Theron , J. H . Grobler, 
P. J. B_otha, J. _·L Lombaa1·d, P . Diederikse, 0- H. 
Kruger, P. D. du Preez. 

Dit \\as de geboorte van een zelfstandige Republiek 
in deze gewesten met Potchefut.room a.ls hoofdstad . 

Toen nu alle hoop >erdwenen was om ~-a.tal te bi:>
houden en men a.an ulle kanten afgesneden was door En 
geland, z:ocht Potgieter om met de Portugeezen in Dd
agoa Ba.ai te onderhandelen. En het begin nn. 18-4:4 trok 
hij met een gezel3chap daarheen, doch hij kon ·Hm v;ege 
overtollige regens en de koorts niet demkomen . De reis 
werd echter D.ervat aan bet einde rnn 18-±-±- ~ieuwe mot>i
lijkbede dau.gde nap, namelijk de dichte C.o,;;sehen op 
de Ponugeesche lijn waardoor men niet kon k~men m e-t, 
de wagens, en de tzetze>lieg. )Iaar onze held had een 
v.-ilskracht die a.lie begrip, te boven gaat. Hij ging _ mE:t• 
eenige maanschappen. te paard door tot aa.n Debgoa 
Ba.a.j _ En D.A een a.fwezigheid van twee maa.nden kecrde 

\ 
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sten :Jiei re Derd.:poort, maar ook daar hee!t onze held 
niet opgedaag<l. Voor het laat.,,t werd hij t-0en geda.agd 
voor den nien"l\en Volksraad die in dien tijd \Terd ge- , 
T"o1·md, en die zitting heefo gehouden te Kruge.rspo;:t in 
de derde ''eek van September 1SJ9. :Jfaar ook a.an deze 
oproeping gaf hij geen' gehoor. Op den 2+sten September 
rnn da.t zelide jaa.r wer<l toen door den Vol.kmiad beslo· 
ten om den. Landdorst vau Powhefsfroom te gelasten om 
P otgi.et.€r a1 zes anderen >OOt het hof te brengeu, om re· 
denen aan te toonen waa.rom hij niet gedwongen zou ~ror
deu om zid1 te onderworpt:n aan de overeenkom,-st getro!
ff:'n re Olifantsri.-ier op den 22strn )faa.rt l~J9. En Yerd~r 
wordr; Yan de zaak niet meer gehcord. H et :::chijnt of men 
met Jien oud.::n •oorman geen raa<l. had, en hem in.am: 

eindelijk aun ziehzehen lieeft. o>ergdaten. 
Intusschen werd Ohrig::>tad verlaten, omdat het dw.l'.' 

te ongezond WoS, en -vele bmgers waren teruggt:keerd 
!18.iU' Pokhefsrroom. Potgi~ter hield zic:h toen op in het: 
Zoutp~n:bHgsehe. 3.Jet de Zand.tivier CouYende n:m 1852 
v.ou hij niet.,; te d.oen hebben. Eij gE-loofde- niet aan een 
ondt:rbndeli.ng met Eugeland. Volgens zijn meening 
moest men ma.ar wegblij'>en \Im de zee om niet <loor Eu
geland gehinderd te woden. }faar men had t-ooh zijn 
medewe!"king n9Qdig \·cor de Conwuhe. En h<><? }.noest 
Hooid Commande.nt A. \\-. J. Pretol'ius niet sukkelen om 
zijn samemn~rking ce h.Tijgen! De Vo!.ksxaad werd opge-

. roepen om t& Uusrtn!.mrg te >ergadt?reu op den 16dt:on 
~fof>rt 1852 om het m·aktaiu; !l'ved te kelll'en.. Reed.:S op den 
llden }faan 't:wa.m Potgiet;r onder SaJ.uut:b(-hot.o-n. Rlli
tenburg bi.nnen. T..r hem·schte de grootste spanning tus· 
S<:hen de Pn~rorius -- en. de Potgierer - partij. Het erg
Eie w;crd ge~Teesd. ~Iaar de algeme10:nc ~-tlnsch wa.s om 
een 1erzoening teweeg te brengen: En tot eene •erzot.>
ning is men gekom.-,u. Treffond wurdt deze gebemtenis 
door .J. Stroet beschreven :-
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"Des nacllts vergaderden enkele invloeclTijke burgers. 
en bewogen de Ouderlingen der gemeente om een ermtig 
gesprek met de beide R oofd Commanda.nten -Genernal; 
te houden, terecht, en daarvan alleen, een heilrijke u.it 
komst i:erwachtende. 

De zon was nog uiet geheel zichtbaar, toen de Ou
derlingen zich na.ar de tenten van de Heeren Potgieter 
e11 Pr.etorius b;:gaseu. Beiden eerbiedigden hun \ en:oek 
en de bij.::.:nkornst werd in de tent ,·an eerstgenoen~c1e be
paa!d. H et \Olk, daarvan onderricht, stond c1aar buiten 
bij el1:ander, in diepe stilte verbeidende, wat. de uitsiag 
zou ziju : 'ijand5chap of broeder.schap, broedennoord of 
.. . ... · .. . ... broedermin . 

Eindelijk \\ordt de tent opengesliJgen : de beide •a
ders \ an het i:olk staan met de handen in el1:am· ge.;:lo
t en; de Bijbel ligt voor hen opengesiagen; een Godrei

- heerlijkend gejuie:h rnn alien stijgt ten hemei . en de lief
de is in hun midden." 

}Iet eenparige stemmen werd het rraktaat toen goed
gekeurd e-u toch ~ms er -nog geen eenheid . E indelijk rnn
den n-ij .-ier hoofd commaudanten op het toneel -
Pretoriu:;;, Poligieter, Joube..rt. en Enslin naast elkande1-, . 
er. , ook 'ier &publieken - Potchehtroom, , Lijdenburg, 
Zoutpan.sberg en l:rrecht. Prerorill5 heeft. de q:rdeeld
heiJ onder het rnlk diep gevoeld. Op den :2Sstt>n Juli 
1853 is hij in den ouderdom van 54 jaar on:rleden. kort 
>oor de opening nm den Vol1:-sraad. Toen hij bemerkte 
dat zijn einde naderde, en niet den Volksrnad v.-eer zou 
ontmoeten, schreef hij den voigenden. brief die den R'-~ad -
word \oorgelezen door Ds . Dirk 'an der Hoff op \ten 8 
:>ten _\ugus.tus 1853 :-
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:MAGALL:rE.SBERG, 

13 July 1853. 

_.\an llen Edel _-\chtbaren Volksraad, 

Ed. Achtba.re Heeren ! 

}fer \\"elk \erlangen heb ik uitgezien naar den dag 
><ID onzen naderenden bijeenkornst om met l:' te zorgen 
Yoo rhet opbouwen 'an onze Kerk en Stant, doc.h het 
heeft den Heere niet behaa,gd mij t-0e te lat.en in persoon 
met r tegenwoordig te zijn, da.arom neem ik voor de 
Iaat.,,re maal. de pen op om eenige woorde.n tot F te schrij
Yen . die ik graag rnondeling aan U had willen mede de
len. Hoe liei hadden "'ij e!kander t-0€n, om.singeld door 
moeiltjkhedtn, wij onze ha.rten en begeerten aan elkan
der bloot legden, zon<ler eenige aeht.erhouding, den een 
den auc1ere met een oprechte hart raad gevende; welke 
zegen rustte er op alles wa.t »ij <led.en, hoe trouw waren 
>Yij elkancler alrof wij met een band \ereenigd waren; ja 
zdfs zoo sterk dat da.ardeor zeffs de ma.chtigste njanden 
ons b.:gonnte<n te rreezen- E n nu moet ik Uw in mijn~ 
z1rn.kheid uog een raad ge>en; beschermd uw Kerk, als 
de Christelijke Godsdienst onder U begint te h--wijnen, 
zal uw Sr.aat ten gronde gaan, en zal de zegen van uw 
land en rnlk afgenomen worden, zood.at gij niet in staat 
zult zijn in eenige za.ak te slagen. \\aah-t en bidt d&t de 
zaden >an tweedragt' geen »ortel .tusschei:l. 1J schieten, 
roei ze bijtijds uit. Weest. elkander in alle-s getrouw, wat
gij ook ondern emen mogt doe da.t met den Heere, ro_ep 
zijne hulp aan, rraagt Hem om macht en sterh.-te, en de 
B eere- zal Zijne mac-ht. jn uwe zwakheid t-en toon .sprei
den. 

Ek hep mijne loopbaan geeind.igd, moge de Heer mij 
:rust Yan mijn werk ge>en, en in uw werk U ·zegenen. 
Mijn waa rde broeders; nog eens .-erma.an ik r, ja ern-
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trtiglijk waarskuw ik U-, past op da.t .geen. tweedragt on
der U pla.at.-s ,.-indt. Veel is n,c.g ongedaan gelaten d&t hail 
gedaan moeten zijn. Helpt mannelijk den >ooruit.gang vane 
d.1 zaak der regtvaardigheid en wijkt niet a.f v.an het 
pad, als gij sta:ndvastig in het goeiie vo!hard.r., zi:>l de 
Heere uw werk zegenen, maar ·ah:; gij in twisten >enalt, 
zal de vijauJ_ U den voet op deni nek zetten, daaroro Yer
maa.n ik r - waah.-t en bidt. Ik dank u hartelijk \()()j• 

de standvastigheid en getrouwheid, die gij t-0t heden a.an 
mji betooud hebt- J a trouwe brooders, i;';J.der;; nm hen. 
die onder U strum, moge de dlmagtige God u beloonen. 
i;oor uwe getrouwheid, en ·u n-OQit beseb.a.m-en, de Ht;ere 
~egene L in alies, de hefuebbende •ader ge•e U wijsheid 

- in alles, :wodat gij wijzclijk het "rnlk des Heeren kunt 
leiden. Geprezen zij de Go<l der 1erlossing die mij tot 
nrndaag g.;spaard heeft, en mij zijne goedlieid heeft Joen 
zien, niet alleen in de onafhanke!ijkbei.d \Sn mijn kroost 
maar in dat hij ons een dienaar des Heeren heeft gezon
den die than;:. met D is. De R eere zegene hem ook zoo
d.a.t hij rijke1ijk de nuc.hten van ziju "~rk moge rien. 
daarvoor heeit de _-Ugode oru rrede mer a!le \ol.keren gJ? 
gen:n. Ak; gij in den Keg des H eeren blijft, en uwe 
God.sJienst vasthoudt, zal Hij nog veel meer rnor 1::.- doen . 
Laat dn.a!·om die Kerk niet ledig zijn, laat de pr.-edikant 
niet tot .stoolen en bank.en :tpreke-u. 3.fijne brocders ~ ten. · 
slottte wrmaan ik r , w anneer het: den H eere behaa-gd 
heeft rnij ' a:1 onder 1::: weg te , nemeu, laa,t niet toe- dat 
twee<lra.gt onder lJ heerseht, kiffit oprechtelijk en een
parig t1'i"E-n gij wilt, of weest onderdan.ig a.an degenen die 
ik U aaJJbewe:l, wee;;:i; niet hoogmoedig m.aar TI€est . De 
eeuwige Gcd zegene U \ a,n uit- den heme!, moge de aa.r
de hare rruduen 'oortbl'engen en ze lJ niet cnthouden 
tot het einde der dagcn. 

En gij mijn broeder 
Gods volk in nederigneid 

die mij op,olgen :rult, leidt. 
en in mrunelijkheid. Weet dat 
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den seere ~·an uir d.:n hemd op r .w} nederzien. Yraag 
hem "C Zijne zegen en zijn bijstand en hij zal U op
utw·en. Doe niet,s YOOr uw eigen verhooging, maar laat in 
;.:lies uw cloel zijn de g'orie Yan God en het welzijn >an 
land e:n Yolk. 

Dit is de wen;;:ch, rlar de bede, Yan uw d.ienaar. en 
broedtr. 

_\_ \Y. J . PRETORILS. 

De oprnlger nm :Pretorius "\Ya;; zijn zoon }farthinus 
\Yb;;d Prc:rorius. die Jc-n.naam rnn President heeft. ge.· 
krege·n, en rlie lang een ing~zetene nm Potchefstroom 
\Yas, maa.r die lai.:er Pretcria, naar hem genoemd tot 
hoo~d::;tad Yan Transni.al heeft aangelegd . De woning nu 

PresiJ"'nt Pret-0rius \\·as bet huis Yan :-.rev. McI.,agan 
nu- Sada;; de Reer PretNius heefr. a.fgetreden als Presi
dent-, is hij \\eer te Potchefsfroom ko!llen \\"Onen en bier 
i-; hij o:Jk gestor.-en . 

Kort rnor Andries Pretorius en "l':e! in ~faart 1853 ;s 
ook onze Potgieter overleden. Volgens overlevering heeft 
hij na<lerhand 1eel aan wat er geleden. Of hij aan water 
dood is we':en wij niet. Volgens een andere overle\-eTing 
is hij op een jachtt.ocht door de kaffers -rnn ::\fapela t e 
}faroug Yermoord. Hij zou door de kaifers aigeslaeht zijn 
geworden en zijn huid mu opengespalkt zijn ge\\"orden. 
Zijn lijk zou echter gernnden geworden zijn en te Sch~- _ 
rnansrlal de hoofdstad nn Zoutpansberg begraven zijn 
gH,-ortlt:n. Hoe het ook zij, Potgieter heeft een eerezuil 
n:rdiend. 

~Ie.t al de fouten en gebreken van dezen grooten 
stichtc-r rnn ons dorp, zal het toch uitstekend wezen als 
er meer nn den geest \·an Andries Hendrik Pot-gieter ge
•onden werd op het dorp naar hem genoemde. En zal het 
u.itsrekend 11ezen ab de bewoners >an Potchefstroom 
een gedenl-teeken t.er eere van hem hier mllen oprichten. 
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President Kruger heen eens aan mij ge~egd - "Ek 
'Yi[ niks met julle Potehefstroomers te d0€n h.2 nie, \rant 
al die etgernis in die land het hier bij julle begin" . Als 
<lit zoo is dan is het. zekerlijk niet daaraan te wijren dat 
er te Yeel Yan ou Pot.gieter in ons is, maar te min, "Want 
ou Potgieter heeib altijd kort proces gemaakt met eet 
moeielijkheid . ).faar "at P1-esident Kruger zekerlijk op 
het oog heeft gehad was de burgi>roorlog un 1862 die ei
grnlijk hier begonnen was. En z0-0als wij n-eten heeft de 
ou President ·t mrrar \.Y~u-m gekregen met clien cor!og, die 
grootelijks_ ook door zijn toeden tot een einde werd. ge
bracht. Ook de oorlog 1a.n 1880-1881 heefu Potchefsrroom 
tot een van de uitgangspunten gehad. Wie denl1:, in dit 
vetband niet aan Veldkoruet Piet BE2uidenhout met 
zijn bont pard, die zijn wagen voor het landdrost-kan
tC'Or hier heeft weggehaald. Rariteiten .an dien tijd zijn 
het oude Engelsche :=ort in ons dorp, en de ou Gr i et j e 
kanon, clie Yolgens.overlevering "een koel kon sc:hiet wat 
etn mens altijd n-eer kan gaan haal en gebruik'' . Ou 
GriE-lJ is nu rneen ik in Pretoria, ma.ar zij behoort hier te 
wees YCOr onze Bibliorheek in gezelschap Yan hare n-ien
den nit den lateren tijd . 

00k met den drieja.rige oorlog was P ofohefstroom 
een ,-oornaam Cenurum, en tot lang daarna nog was het 
een YOOrnaam militaire Centrum. Wie denkt niet aan het 
E ngelsche ka.mp daarbo,en op de bult. Maar dat kamp .is 
>erdwenen en weldra zullen de gebouwen daar misschien 
voor betere doeleinden gebruikt warden. ::Yi ochten al de 
sporen >an <lien oorlog toch uit ons midden verdwijn en. 
King Edward Straat behoort weer Kerkstraat te "Wezen, 
met alle r~pekt >oor den persoon wiens naam aan die 
straat -w-erd gegeven, e.-enals Milner-Straat al bare ouden 
nasm 'an Kruger Straat heeft teroggekregen. Deze 
neemde namen zj{n genoeg om de bee.nderen van onzen 
.ouden stichter in beroering te brengen. Wij rnoeten daar-



16 

op strum <lat de ou voorll'ek.kersna.men blijven in ons 
dorp, want ons ou dorp heeft een 1·oor trek.kersnaam 
waarop mj trot~h Jrnnnen zijn. 

Ker k s t r a at - heet zoo omd.at het eerste kerkge
bouw aan die straat werd gebouwd, en wel het kerkge
l:iouw • an de Xed. Gerf. Kerk, dat gestaa.n heeft op den 
hoek >an het huidige H ervormde kerkplein ·dak voor bet 
Kings Hotel. Vet:l later zijn de Gerf. de E piscopaalsche 
en de \Vesleyaansche kerken aan de-zelide straat geko
men. In de dagen Yan het eerste Ho!landsche l:erkge
bouw was het .-eld nog ma-at zeer ~:o~t, en het dorp niet 
minder. Een >an de oudste i11gezetenen van om dorp 
die nog leef:t, namelijk ::.rev. \\ed. C. L. Olen ' erhaa.lt 
hoe e<;n Zondag morgen toen de dienst aan den gang was 
in de kerk, een zwerm bijeu de kerk in.1.-wam net ender 
het zingen van. het tweede gezung, en spoedig de plaats 
rnn de gemeente,, heefr in:genomen. }Jet de groor-ste moei
te moesten de indringers den rnlgenden dag eerst. ver
mjderd worden. Hun eigenlijke -vergaderplaats was in 
den preek-stoel. In die dagen waren de leeuwen net zco 
rniop rondom het dorp a1s de honden nu. De tijgers heb
ben <le p1aat.s ingenomen rnn onze kat.fe.n . En elanden 
quaggas, zeekoeien, koedoes .. blesbokken en springbokken 
waren de hazen van dien tijd, en de struisvogels de pa · 
trijzen. Heerlijke ou tijd t 

Een \all de ouclste dokumenren in -verband met ous 
dorp, die n.og bewaa.rd zijn gebleven, is een k o 11 e k 
t e - 1 ij t, een kollekte-lijst voor het bouwen van de oud
ste kerk. Het luidt als volgt :-

Potts-cheffstroom, 

Nov. 1 - 1841. 

VIT aarde Broeders Landgenooten en mecle L eematen 
der Hervormde Kerken benevens aPe Christelijke Ker
ken 'an Zuid. Afrika. W ij ondergeteekenden vani de2e 
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bewoonde waereld Deel wenden ons met eene Christelij
ke \erzoek aan elk en een iegelijk die zulk.s ter ha.rte 
mogt;e gaan en een dee! '\\enschtte te heb beu door een 
Gesticht alhier op te richten alwaar wij onze God en 
Schepper >a.n 't geheelal in hunnen dienen , opdat wij 
door een opregte harten uit genade het eeuv.ige geluk
zaligheid mogte beerYen . 

Zoo dan Broeder en Vrienden zi j het L allen keme
lijk hoe wij h ier in deze landstreek zij geraken en door 
de H eijdeIL<:ehe B !oed dorst ige aardsche Tijrnnne zijn 
gereineerd ge"'·crden zco aa:i goed als bloed en op illeu 
wijze zeer >erarmd is geworden. E n nu niet in .staat zijn
de >an onze zijde alleen een Kerk of zoodanig gesticht 
te doen bouwen is du;; de reden dat. rnj ootmoediglijk 
vec-zoek dat elk en een iegelijk hunne behulpzame hand 
wi!de bieden te gewn Yan hunne wrmogen hoe gering 

, het ook zij. met al'e dank zal worden aangenomen. En 
worden de Broeders en Vrienden Yerzocht -welke daartoe 
genegen is iets ge>en als dan dezel >e aan den Broeder 
en Vriend Johannes H endrik Schoeman af te ge>en. 

H. P otgieter Comdant, P. J. --an St.aaden Kerke
r aad, G. G. Krieger Veldkornet, ~- Grobler Veldkornet, 
J. S. J. rnn Rensburg Veldkornet, P. J. Lou L anderos, 
H eemraden - F . C. _Eloff, W. A . D upeli.sie, 11. C. J a
kobs, R. P . du Tooid, G. S . }faree." 

Het b1ijk-t dat deze lijst is uitgegaan een paar we
ken \oor het Yerschuiven v-an het dorp, en dat men ook 
heel >oo~poedig was met bei; insamelen Yan fondsen 
want reeds op 4 April 1842 was het kerkgebouw 'olt.ooid. 

De eerste geordende leeraar die Pot.chefstroom heeft 
bc-zocht -was de A.m.erikaansche zendeling D aniel Lind. 
ley, die rich bij de :rekboeren heeft gevoegd. Van 1846 
1847 heeit de e Go,lsman onder de enigrante boeren ge
arbeid. De oudste registers te P otcheistroom drsgen ook 
rijn na.am. In 1847 werden de W elEerw. A. Mura..ry van 
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Gaafre.inet_ en P. K. _-\lbertijn van Prins Albert en de 
!) uderli11gen Pien am· en du Toit door de Kaapsche Kerk 
gfzonden 0m de omigz.·1mten benoorden de Grootri>ie: 
ti: bezoeken. Aan het einde rnn 18-18 werden de We!-
1::.erw. Dr . • William Robertson van Swelleuda.m en Philip 
Ediard F :iure Yan "Wijnberg gezonden. Ook hUillle na
n1en koruen Yoor op de oudste registers. Op den 12den 
}faaru 1849 irer<l "·ijlen Dr. Andrew :::\.Iurra:y aangesteld 
wi; leeraar \3.U Bloemfontein. I n den aan vang was hij 
ook belast met de Consulent:sgemeenten m u. Smithfield, 
} :.~ uresmith. P otcheistroom, R usten1:...::g en L ijdenburg. 
Welk een werkkrihg ? In 184\:J werd de gemeente Po"G
chefstroom gestiebt. 

In 1848 "Schreef de Ked.:eraa<l ....-a.n Potchefst.room 
aa.n de Syn.ode der :1foederkcrk :-

' ' W ij \erz-0eken de Synode ons t-0eh niet te willen. 
wrgeten, maar da.t o~e gemeente toch altijd in verband 
met de Synode mogte -sta.an.,. De brief was geteekend 
door H. S. Lomba-ard Landd.rost, F. G. W olmarans en 
D. Jacobse (Ouderlingen) en C- A. Bothma., W. J. Ba
denhorst, S. P. Viljoen en S. P. Strijdom (Diakenen). 

Van 1Iagalie-sberg &:hreei men aan de Synode :-
' 'Ach : mogt de dag t:-Och niet verre •erwijderd zijn 

<lat ook wij een waardige H ei-der dBs Heeren. onder oru; 
mogt-en zien ver-schijnen om voor-tdurend onder ons 
werkzaam re zijn, en ind.ien wij dan mede als eene ge
meente onder de Zuid-Afrikaansche H ollancL""Che Gere
forme_erde Synode opgenomen en bestuurd mogtar wor-

. den, dan, ja dan !zouden. wij uog weder hope krijgen, de 
zon des vredes en des geluks ons weder op nieuw beschijn 
nen zoude ' '. 

Deze brief was get-eekend door A. · H. Potgiete:r 
Roofd Commandant, G. J. Kruger_. Commandant A. W. 
Pretprius, H. F. Biiluwann, ·N. J_ T. Basson, P. ~Iin

naa.r, z. van Wijk, :J. H. Grohler. (Ve1-dkornett.en) S. 



J. Kruger en P. S. van Srnden (Ouderlingen) en C . J . 
Kruger en J. F. Schutte (Diakenen;. 

In 1852 werd de I'rans'raal:::cbe Kerk ingelijfd in de 
.\"ed . Gerf. Kerk \IID de ou Kolonie. 

De eerste ge,estigde predikanr ,,:an de Trans\aal, 
met standplaat-s Potchefstroom was Ds. Dirk \an der 
Hofi, die cloor de Kuap:sche Kerk werd gelegitimeerd in 
}Iaart 1852. en in bet begin Yan 1853 a.lhier werd be>es
tigd floor ouderling F. G . \Yolmarans. 

In_ het ~otulenboek getiteld - "'Handelingen -an 
de "\lgemerne Kerhergadering der :\ed . Gerf. Kerk in 
de z._\.R. . . v.-:rnn:an Ds. \ 3.:2 der Hoff Scriba en ouder 
ling F. G. \1.-olrna.rans V 001~zitter was, lezen wij onder 
rlatum 8 _<\ugustus 1853 het 'rnlgende :-

' "\\ij ondergeteel"Enden le<lcr1 der algemeene Kerk
\erga·lering rnn de N;:d. Gerf. Gemeenten in de Z. A .. 
R.epubliek zitfilng houdende te Rustenburg 8 Augustus 
1853, hebben in deze onze wrgadering a.J.s wettig geor
dende leera.ar der 'oorn. gemeenten erkend en aange
nomen gelijk wij erkermen en aannemen bij deze den 
\\'elEerw. Zeer Gel. Heer Dirk n .n der H off tegen ge
not nm een jaar)ijk::ch traktement van £225 of 3000 K. 
Rijksd. beneven;; rri.je woning, door den Edel Achtbaren 
Volksraad aan Z. Eerw. toegekend volgens besluit van 
}laan 1853 en per mii:sive dato 19 }fa.art 1853 aan Z. 
Eerw. meegedeeld". 

Dit besluit wer<l 
se1.iiie der be>olling 
der Hoff. 

genomen ... omdat er bij een zeker 
ontevredenheid was met Ds van 

Op dezelfde Synode werd met eenparige sfernmen 
besloten - ''Geen andere Kerkgenootschappen hier too 
te laten- chm de ~ederd. Gereformeerde. ''-

Op den 2.2sten November 1853 werd namens den 
Transvaalrehen Volksraad en den Geeimbineerde Kerke
:taad rnn Pot.chefstroom besloten om a.an de Kaapsche 
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Synode te berichten - ';Dat zij zich beschouwen als een 
onaihankelijke Kerk, onder hun eigen bestuur". 

In onze handen is een stuk getiteld :- " Eere st em 
uit ~Iooitivier aan de leden der Nederduitchee Gere
formeerde Kerk in de Hoilandsch Afrikaansche R epu
tliek, en geteek<md door den Kerkeraad van Moo ir i
v i e r op den 27sten Dec. 1855. Ook een brief van den 
K erkeraad van }l ooir i vie r d.d. 26sten Nov. 1855 aan 
de gerneente Liji:lenburg, h381" berispemle omdat zi j niet 
van onder de Raapsche Synode wou uitgaan. Het schijnt 
dus of de naam ~I o o i r i v ier toen bij proferentie 
werd gebruikt in plMts nm Pot.c.hefstroom. Vandaag 
hedeven deze twee namen weer naast e1.kander in een 
ander v1:eemd verband. 

Op een stuk get.eekend door Tu. D . van der Hoff 
en getiteld -

"Bekendma.king aan de Nederduit.sch Gereformeer
de Gemeenten_ in de Zuid Afrikaansche Republiek" om
trent zekere kei;Jiwetten en gedateerd 1Ie( 28 - 1855 
komt de naam ,·oor - P o t c h e f st roo m g e z e gd 
M o o i r i ,- i e r . 

Onder onze oogen is nog een Kollektelijst gekomen
En wel de kollekte-lijst \OOr het bouwen \an de kerk 
die randaag nog staat ~p bet kerkp1.ein van de H erv. 
Gemeente. Het stuk luidt. ah rnlgt :-

' ' .Kerkelijke Bekemim.aking. 

De Eerwaarde Ketkeraad 'an de ~ederduitch Ge
meente te Potehefstroom, uit hoofde \au het getal ha
rer leden, de noodza.kelijkheid in ziende om een grootere 
hrk albier te da"en ®uwen, heeft tot dat einde een"'° 
bouwcommissie ben~md, bes'!:aande uit de volgende 
Heeren : F. G. Wo1matan.s jt. (Ouderling), J. Booysen. 
B. U~ en P . Pienaar (Diakenen) , de Heeren J. Steyn, 
J Furstenburg, B . J . Liebenberg en H. S. Lombaard 
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leden der gemeente, zijnde deze lag.tste heer als pen
ningmeester aangesteld. 

De Kerk zal gebouwd worden op het midden van het 
Kerk-plein - de oude Kerk zal voor school gebouw in
gericht worden. 

Al de n-ienden ZO'Nel in de Ko1onie, Vrijstaa.t als hier 
worden bij deze vriendelijke uitgenoodigd hunne mild'" 
geldelijke bijdragen tot <lat nuttig werk te willen verle
n en, waaro.-er de Heere zijn · zegen gebiede t 

Aanstaande Zondag ~al de eerste inzameling >an 
geld, als buitengewoue Collecte, in de Kerk geschieden. 

Maandag den 25sten April en vervolgens zullen m 
teekeningslijsten rnndgaan. 

1Henschen di.e • an buiten ge!den willen · afzen<len, t-0t 
het bouwen der Kerk, kun.nen die adresseeren aan den
penningmeester bo>engenoemd. Van alle inkomende gel
den zal na.derhand •erslag gedaan en in de Staatscourant 
kennis gegeven worden. 

D. V_\~ DER HOFF. 

H erder en L eeraar rnn de ~ederduitsch Gerefor
meerde Gemeenten in de Zuid-A.fri.kaarL<oche Republiek, 
standp!aats Potchei'stroom 19 April 1859. 

H ieruit blijkt dat de naam .M o <J h i .- i e .r t-0en 
niet meer werd gebrui1.-t. 

Het schijnt alsof dit kerkgebouw aan het einde van 
1860 is >oltooid geworden. Het oude gebouw werd toen 
voor een school gebr uih.-t . ~Iet schoten werd hier begoo · 
nen l:on na de aankomst rnn Ds. van der Hoff. Hij 
hccft blijh:baa.L ye.el geij Yerd >oor de op•oeding. Zoover 
wij konden naspeuren ~as de eerste eigenlijke .onderwij
zer te Potcheistroom, die ook >oorlezer >an de gemeen
te was, de Heer H. \an der Luiden. Deze werd opge
volgd door den Jieer Grn;m, wier kinderen \andaag n0;5 
in oru; distrikt wonen . Daarna waren de Heeren Ludorf 



en Louis onderwijzers alhier. Een Engelsehe -school werd 
ook ·later begonn.en door den Eerw. Jeffries van de "\Ves
legaanshe K erk. V oor de aankomst •an den H eer van der 
L inden en ook da.arna bestonden er ook private scholen. 
De Heer P . Diederikse wa.s een Cateehiseerm~ter rnn 
groote befaamdheid reoos op het oude dorp. Van de eigen
lijke gouvernements meester heeft men maar min gehou
den in d.ien tij<l, orodai; zij de kin<krs te. Yee! in de l e t 
t e r hebben on<ldwezen en te min uit, den Bijbel. }Iaa.i

die Catec·hi5eermeesl"ers wan·n ook me es t ers! In 18fl: 
nog moesi; ik een inspekteeren, om uit te ,-iuclen dat 
?.I en e e r de kin<lers net deeten van den Bij bel uit het 
hoofd J.aten leeren en lat.en zingen op het hoogste kerf. 
En }f e n e er werd nogal door den Staat gesubsidi
eerd. 

Dat het mer den onderwij zer V 8.IJ. der Linden: niet aller 
best "as gegaan blijkt uit de G-eref. K?r1:bode van 1·7 
Februari 1855, h et orgaan van de Ked. G-eref. Kerk. E1· 
werd namelik een ,,Op.-oedkundig Instutuut" te Rooien
bexg, r mvoti, ~at.al, ge0pend, waarvan wij in de Kerk
bode tezen: - , ,:'.:\fad.at het bestuur was gekozen, wendde 
het zich tot onzen L eeraar met verzoek om voor een on
dei:-wijzer te zorgen, en, door ~ene lierelijke beschikking 
>an Gods >oorzienigheid, werd hem als met den .-inger 
den man aa..'lge\-.;--ezt:n, 'ocr clezen gewigtigen werkkring 
bestemd, \\-ant een <lag or twee na de onhangst. der let
teren van ons Comite. werd hem een brier rnn den H eer 
H. nm der Linden , van P otchefstroom , Transvaal, t er
hand gesteld lnrnr in de schrijwr de treurige om.&tandig
heden in het kerkelijke en burgerlijke achter den berg be
kend makte, en Dr. F a ure dringend verzocht om naar 
eene betrekking \'OOr hem uit te zien in Natal . " De Heer 
Van der Linden werd toen aangesteld ab; onderwijzer nm 
het ,,Opvoed:kundig Instituut" Yan Umzoti. En toen kort 
daarn a de hoeksteen Yan een nieuw gebou"- Yoor het In-
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stituut werd gelegd lezen wij in dezelfde Kerkbode :
,,Onmiddelijk hierop hief de onderwijzer V an der Linden 
aan P,;alm llS v. 11, zonder dat psalm en Yers door 
iemand werd opgegeven." Het. was blijkbaa.r eeu verlos
sing voor den Heer Van der Linden om van Potchefstroom 
weg te komen. Zijn opvolgers hebben hier beter geaard. 

Dat het Op kei·kelijk gebied hier maar treurig gesteld 
was blij1.i; ook uit een brief rnn den Heer C. H idding!e, 
die door de _\msterdamsche Commis.sje werd ge,raagd een 
onderzoek in te stellen naar den godsienstigen en kerkelij
ken toestand in Transvaal, en ilie op 2 Februari 1856 hier 
tt> Potchefutroom "Was aangekomen. Hij schrijft:...:_ .,Tot 
Potchefstroom (Mooirivier-dorp) bepalen Zich de ilienst
verrigtingen >an den Predikant V fill der H off. Zijne ge
dragingen zijn ten opzicht.e van de lederi der Kerk. ttl :> 

ten aanzien der kerkelijke aangelegenheden. hebben ·verre 
het meeerndeel der ge~oonte rnn hem vrwijderd. E.inde
lijk zette de H ee· Van der H off de kroon op alle cleze 
dwaa.sheden, doer zijn predikambt neer te leggen. Zijn 
bedanking "'·erd tegen zijn verwachting aangenomen, hij 
trad terug, beleed B.jn mispas, verzocht om het gebeurde 
al."; niet geschied te willen aanmerken, onderwierp zich -
aan de betaling eener boete -van 100 Kaapsche Rijksdaal
ders en aan-vaardde opnieuw zijne beiliening. Het getal 
zijner a.anklewrs krnmp in, en de kerk k\\ijst \OOrt in 
eer, nog ongelukkiger toe;:tand dau \OOrheen. 

In 1868 is Ds. J . P. Jooste predikant geworden nn 
Hart ebeestfontein en Potchefstroom. Zijn Kerk alhier wa 

cl,. zaal waarin y;ij heden wrgacler clzij n. Zijn_ pastorie 
heeft gestaa.n waar ons ~ed. Her..-. of Geref. Kerkgebouw 
uu is. J.Iet clen -0orlog \-an 1880-1881 is er een einde aan 
deze pastorie gekomen, en zoo ook aanr den d ieru:>tti}d 

~an Ds. Jooste t.e P otchefstroom. 
Het · eerste zendingswerk te Potchefstroom werd gedaan 

, door den broeder Frederik Weyers met treurige ge,olgen. 
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De Heer Weyers werd door een, zwarte nouw, die ernst.ig 
ziek was, verzocht om haar te komen bezoeken. Hij deed 
dir en bad met haru-. H et gernlg was dat hij ;-oor den 
L anddrost en H eerru·aden werd gedaagd fill met 340 Rijks
daalders werd beboet. En indien hij nalatig zou \\·ezen 
in het betalt:n \an de boete zouden zijne bezittingen van 
Gou,ernemen.eswege \erkocht worden. De L anddorst 
'vas de Heer Hans Steyn_. Het wordt niet gezegd m e de 
Heermaden \rnren, alleenlijk staat vermeld dat de twee 
Heemraden .-\.braham Bosman en L ombaard tegen dit 
rnrmis hebben geprotesteerd . 

D'= reden waarom onze dorpsenen YO.Or het al
gemeen niet in een rechte lijn 1iggen met e!kander i:0 , rnl
gen::< de •erklaring van een >an de oudste ingegetenen 
i:an Potehefsn·oom, wijlen den Heer J. S. Joubert, het 
feit, dat een zekere hee1· Jfaree, die belast was met de 
c.pmeting Yan h et dorp, zic-h moest bedienen van ricffi('r·. 
die snachts nm '\'\""ege de dauw wat rekten en o,·ercLg 
weer krimpten. De e1"Ten 'smorgens vroeg gerneten ware'1 
<lus iehrnt grooter dan de en-en later in den clag geme
cen. De eerste eigenlijke landmeter hier " ·as de H eer :\I. 
_.\ . -rnn den Hoff, broeder van Tu. v. d- Hoff. 

De g.rnote uitgestreb.-theid nn ons dorp heeft. het al
':ijcl l.astig gemaakt.,oor de dorpssaithor iteiten' om d..: 
Strat.en in behoorlijke orde te brengen, en daarbij komt 
nog de gelijke iigging nm het dorp en de geaardheid -van 
den grond . :Jieer dan eens heh ik wagens zien rnstligg•!n 
tot bij de na\en in de Kerkstraat. En dit gebeurt 'ancl".ag 
nog in meer dan een rnn onze zijstraten. De Stadsraad 
die een behcodijk stel sfraten kan -versc:ha.ffen voor ons . 
11o1·p moet nog geboren worden. 

De ouds.te gronribrief uit ons dorp die nog bewaard 
woi'dt in het archief luidt :-

' 'Ik de ondergeteekende de reg die ik te nagen heef 
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op de Colonie "an een erf van Potchefstroom overgelaten 
t& hebben aan den BUl'ger _.-iderjan de L ange . 

' Ik ondergeteekende~ 

Frederik Du Plessis . 
• Burten Straat No. 12 " 

Zot:der datum en zouder de handteekening -van g< 
tuigen ! 

Rn op hetze'ide dokument komt onderaan rnor :
" Ik ondergeteekecde overgetranspoi·teerd te hebh~n 

aan Hendrik L ouren.s .Janse rnn Vuure, 

A.ls getuige, 

Corneluis J. Smit. 

E en v.-a.re Copij. '' 

Ook zrmder dai:um en wat nog !L.eet is zouder den na8.l'.'. 
van den o·n:rmaker: W aarom de getuige heeft geteekend 
g-aat mijn beg!·ip te bo,en. En waar Buyton Straat w:-;a 

meet nog later ontdekt worden~ :\Iisschien is die Straat 
met een latere uitb1·eiding 1an het dorp een Binner:. Straat 
geworclen, zoodat cle naam niet meer passelijk ·was. 
' De eeeste Lrnddrost rnn Potch;£5troom v.·;;Js de Heer 

P. J. Lou. Zijn opvolger was waarschijnlijk de Heer H. 
S. Lombaard. En na hem de H eer Hans Steyn. Daarna 
w~n·en nog landdrosten de Heeren Grimbeek, DaYid. v. d. 
Hof, broeder van Ds. Y. d . Hoff, C . Bodenstein, Dr. Otto 
A. Goetz, J. Kock en D . Tom. Een lange lijst! }faar 
landdro:;ten \\·erden doer het publiek gekozen en door het 
.vuhi..iek a'fgezet wanneer zij eelligzins onbenedigend wa
ren. Prokureurs Ye. nden ouden tijd waren de Heeren 
Dan Steyn met een afann, zoon ·rnn Landdrost Steyn, 
Marthinus Gouws, F. }funnik. F. Kleyn en n m Eck. 
Prokureurs hebben niet zo goed geaard hier toen, want, 
wegens geld...«chaarschte, en omdat de L anddrosten t-0en 
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niet zo diep in de wetten gingen, was elk een maar gen:ak 
kelijk zijn eigen pleitbezorger. 

Landdrost Da,id '\an der H off moest een eigenaar
clige wetsgeleerde ge,veeste zijn. Het •rnrdt rnn hem Yer

t.eld clat toeneen...;; et:n ietwat moeilijke zaak voot. hem 
heeft gediend, hij, na de pleidooien rnn twee geleenlt"
prokureurs, zou geze.gd hebben :- ' ·U heeh mij met -.,w 
R omeinsch Hollanrlsuh Regr en andere •retten t-0taal 
doormakaru· gernaakt. zoodat ik nu geen kop of staart rnn 
ae zaak begrijp.- ik wijs de zaak Yan de hand'' . ~Lt;{I' 
de beeren prokureurs \\·aren heelema.a.1 onrnldaan met de
ze uitspraak. £n toen een nm hen. natuurlijk ! noeg -
"J.Iaar Ed. _-\.cht.bare Landd..rost hoe dan met dt- kos
ten ?" zou zijn antwoord gewee-st zijn - "Dit kan C zelf 
ondetmakaar recht ma.ken , maar ik doe er wuarjjn,. ,.. / 
niets toe ... En daarmede !lloest men maar teneden zijn. 

Landdro.st Hans Steyn echter was zijn baas. Rij · 
leefde nog in de rlagen toen geleer·de prokureurs ma.a.r 
scb.a.a..rseh >raren, en daarom ';'.·aren zijne uitpraken nooit 
in lme.stie getrokken. l\faar rnor het o>erige ~ Toen i1ij .ir
getreden was, of op een andere manier \an den stoe] ; •." 1.5 

afgekomen-;- en toen hij op een plaats bown langs :J.Iooi
rivier heeft gewoond, .werd hij eens gedagvaa.rd \OOr >Vin.
kelsehuld.. D e baljuw-, de H eer G. rnn Darn. die mij 1.iu 
zeli hee:ft \erteld, werd uitgezonden om zijn g0€d op te 
schrijren. Toen de Heer ran D~1 hem zeide >'>at zijn. 
ruissie \Ya,,; zei dE' L anddrost aan hem - :\Iatje Dct" lt' 
nou ruijn raad aan : Iaat sraan die dinge en ge pad anJer3 
zal dadie ou Sanna wr jou laat spat,.. OnYenichte.r zake
moest- -van Dam teruggaan. En \an de zaak werd niet
weer gehoorcl . 

Op een. vergadering in \erband met de anner::iri r-. 
oom Hans \er.>chenen met: zijn batje onderte bown :!:it 

getrokken. Hij ;;ton.cl op en zei nagenoeg - ".J ulle zien 
ik h et mijn batje onderstebo aan., nott net zoo is dit met 
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dit: land en met die regeering " -at }ulle nou het ci,_ 

daarop st.apfo de ou H eer uit de \ergadering_ 
Her, n-as gedurende deni diensttijd: van dezen Land

<lrost dat de 'olgende bepalingen 'nren neergelegcl en 
aangeplakt aan de deui >an het hof :-

. · Iemancl met een wandel.stok of zambok of zt>eep in 
het hof 'e1·schijnen<lt: zal met 4 rijk,sdaalder~ beboet >rnr 
den. 

leman<l mer een pijp of pruimpie in den mond e n 
spuigende op de 1-loer krijg 5 rijksdaalders op zijn hn;;. 

Iemand die geraas maakr- of den landcho:>t moY•'•:!': 

of hindert krijgt een maan.d in de tronk of ~5 rij k<laal 
ders'' . 

De eerste tro~1k was aar. cl.· Retief straa-t: recht \Oo1~ 
d(· Geref. Kerk. L ater \\e1·d da tronk Yerschon:n maar de 
Ritiefutraat achter het huis Yan den H eer F leischack. 
Ilet land<lro:;t_hof "as 0f hec marktplein rec ht owr de 
oude Bier brou\\erij. De residentie >au den L anddroscc 
was het huisie dak o\er E e1w. Kohl. 

:Haar iater was het te dol geworden met L<mddro% 
::it.::;yn. Hij \\·a-s erg onten·eden geweest me~ de Engel
sche. Regeriug na. de annexatie. Een dag is hij koelb!oe 
dig gekomen - hij woonde toen in ' r. dorp - en heeft bij 
d,::- vlag aigesehemd bij ·t L?.nddrostkantoor en naar zijn 
huis wegge-nomen en daa:r- onder zijn bed gebotgen rot. 
g:root YE'l'mtwk Yau 't publiek. De H eer StE:-yn werd toen 

opgepaln;_. »ant hij "·as ongewapend, en in den tronk gezet 
rot - nog grooter wrmaa.k Ylli her publiek. E n toen hij 
eens in 11en rronk was "·eigert.le hij beslist om weer uit 
te komeu, toen zijn rijd Yer:irreken wa;::. Eindelijk is <lit 
met grnot ruot>ite door nlJSscheukom.st Yan zijn YtoU\Y ge
scliied. En toen wa::; men niet meer zoo Yerlangend om 
oom Hans achtet de nalies te zeti.en 

Landdro;ot Otto was et:n uitstekende r a c e ;; j a. g e r _. 
Fn toen hE-m eens een z_90ntje 1>erd geboren, lie.t- hij d.it_ 
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Pot~ hef.stroow '' . 

Dt: heeren Landdr05ten wa.ren prettige menschen in 
L1ie .lagen '. :.Iaar her publiek wou hei; zoo hebben. Het pu
bli.:k \\"t\S opgetuimLl en zijn Landdrecst moest zich schik
kingE-n \\·ant hij ,...·as clienaar rnn her publie1:. 

E en beroemd pt:rsouage Yan den ouden tijd was Da
nie:t rnn \'u~·1:n, bijgenaamd "ou Bobejaanpaal"', de laks
rnnn 'an her clorp. die in hoogte, rt:u minste uitmuntte 

.J_,o, en al 7.ijue Srndgenooten. en clie wegens zijn ambt en 
houding t-en \HU"e yogel >erschi-ikkar was >Oor het jong 
g<2~lac·~1t. :Eu toch \ms men onYerscbrokke11 eu man ha1-
tig. 1rnm <le gen-one ge-sch.illen onder m akaax werdenkort
k1;:g mer eeu ntistge•·echt ui t den weg gernimd. En de 
~i:tt: b <\kl e i er was ook <le held -rnn her. dorp. Van 
kou~r.ibe!s het:it mt>n ook dnn niet r t:d geweren in die cb· 
gen. 

Ou Oom Hermanus -:'5reyn, de ou koster, nm 3.5 jaar 
gdcden, i-; ':-OOl' 1.ueer dan ;:>en in on;; dorp nog welbekend. 
\\;o.t hii \Ycl.S nn Landdto::t Steyu staat niet >ermeld in 
1-= :u·e:hit\E:O. ~four d<n oom Rermanus ook een eigenaur
nig1:: m<lU Wt\S lijdt geen twijfel. Toen ik a1s jong predi-
1,;unt een 30 jaar en o ma~mden gelr;;den mijn <:en;re Yer

"<:hijning heb gemaah bij de Kerk, en toen een paar 
nicuden mij htbben opgehouclen rnor de Consi.5torie-ka
l!lt'r om mij te groeten H1z. h.\\am oom Hermanus uit en 
z-ei - ··nie- YOOl' djt kE<rkdeur staan nie i~kom of weg
gaan · ·. :.\Iaai: oom Hermauus w--i.5t nict "·ie ik was. En 
tech hteft de ou ko-3rer niet later apologie geru.aah.-t toen 
hi; hei; heefo u.itegrnnden. Integendeel kon ik alrijd op, 
ziin aangezicttr lezen dai: hij heel 1oldaan n·as met de 
~trste l;e!'!Epi1:1g nu3 r0€gediend. ·war._ mij altijd 
h.:ert getroiien Yan dezen ouden Koster was her kort 
t-n zakelijk ptoces dat hij kon ruaken met een hond in 
hrk. en de ·tlinke manier waarop hij kon ha.ndelen met 
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een huilend kindje. Een manel heeft hij niet gedragen 
maar t och ontbrak het hem nooit aan waardigheid. Voor 
de katschisatie •oor de aanneming begon heeft oom Her· 
ma.nus al de jongelui geplaatst en ze met vreeze en oeving 
vervu~d rnor het naderhand pnderzoek. Over het alge· 
meen badden jonge menrhen de grootste nees-•oor den 
ouden Koster. Koster was hij lang en koster was hij ge 
bleren tot in den grijzen ouderdom. , 

Andere Kosters onder wie ik gediend heh in mijn 
jongelingsc.hap n-a.ren Bill ::.\Iurra.y die als klokluidet or
g<-e•en aard was en Hendrik Reyneke die erg geplaagd 
"'as met schrikkerigheid. In de kerk rnn Ds. Jome Wilt' 

i>c>n \' ctn ,[. ::n d;;~f' koste'.S G·· f:I--' 1 .. Eh . De klok r:.-_._,;· 
hem geluid hoon men nog elken Zondag van uit de to1 en 
van de Vereenigde kerk. Een antler kan lei:er een oorceel 
uits.preken over de huidige kosters •an de vier Hoiland
sche kerken hier. Een ding is zeker dat Potehefstroom 
nooit is geplaagd geweest mer, \ernisseling ·rnn kosters . 
. l lleenlijk .ziet men maar in de notulenboeken van kerke
ra<len dat koste1·s ;,reeds hebben genaagd om een >erho~ 
ging van salaris. 

Een Yan de oud.ste dokters 'an ons dorp was Dr. 
Bemardus Poorhian Da.ar waren dokters •oor hem en na 
hem - hahe doh-ter·s en heele dokters - maar Bernai .. 
dus Poor tma.n en z:ijn . pi 11 en waren on•ergetelijk 
geworden. Zijn k o ors t mi cl d e 1 wa:;; minder be
:ioemd. }faar toch zijn beide .-a.ndaag nog tom·ermiddelen 
.-cor meer clan een. Pocrtman was een trouwe kerkganger 
'°' n dit; \"\'aS Dr. K m ook. Dit kan echter niet gezegd ~nx· 
1en ,·an de andere dokters. uit den ouden tijd zooals Dr. 
: uin, Rutherford, \\ oeite en Bird. Dr Poortman had een 
wa.ren strijd op zijn ouden dag. Hij kon 't namelijk niet 

:-echt krijgen dat zijn ou klanditie zoo -achter de nieuwe 
·:kters aanlopen, en zoo m:iar bij winkels in plaats van. 

'' un ouden weldoener medicijnen gaan krijgen. 
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Sprekende 'an ou Potd1~furroom , mogen wij illet 
nafaten om g;:-1.-ag re maken Tan de eerste Courant in het 
lancl, d1e bier uitgege,·en \\erd en wel in J ulie 1848, en 
grna.amd de E mi grant, die la.ter ontwikkeld is tot 
de Pot chefs tr om er. De Potchefutromer is al lang 
ran het roneel H'rd'llenen, en zo dikwijis men Yan deze 
ou Counwt spri:e~t clc·ukt; mE:u nog aan deu edirem· <laar 
\" <~~ u:-1.mdijk den Hi::.,;r Jan Borrius. die groote Jiensten 
U<ill het; land heeft bc:wezen mer zijn Couraut en druk
kerij moral in den oorlog i;·an 1880 - 1881. Later is e'"n 
Engd.H:he krant gt·rrnamd de Po t chefs tr o om 
.D u 'lg i:, t, <:en tijdlaug ondH· den G. }.I. Sh:<le, wrsche 
neu . Deze vn·ee kr::i.'lten b ebben hemelbreed \all elka.nder 
•ercsllild in (le pobiek. De geest \all dez:e twee bladen 
leeh Yandaag nog VOOrt in OilS midden, en rue geest Wordt 
d :eYend.igi:r, en is on.sterilijk, ten minste wat bdreft 
aen geest nm oude E m i gr a at. en haar Joclner n 1; 

J' o t chefs tr o om er. 
Hotds waren er twee >relbekende in de eerstE da· 

gen rn.n ons dotp : de "Blue P ost ·• 'an :J.Irs. Jenkinsrm, 
rn.iJ<enoeg waat bet kantoor 'an den Heer F . P . Crots nu 
is ~;1::n het "Royal H~tel", dat toen onder &en gra.:;·h1~ 
was, -mu den Heer Ge01-ge Coulson.. Deze twee hotels 
hadclen natuurlijk ook publieke d.rinkplaatsen. Andere 
warmmaa.k plekken \\aren die rnn J efiries (namudlijk 
niet de eersl ~ W esiegaansche pre<li.kant) en Hamilton op 
den hoek \an Recief en herktraten; die van den Heer 
SantE.na s;::huins owr het. Royel HmeL; een waa.r de win
kel n m den H eer Green nu is aan de Potgieter Straat; 
c1ie \an deru Heer Buttner naaH de pa;,torie van dien tijd; 
en die \aJl den Heer Piet Pretarius recht o>er den oudeu 
Boeremrinkel. Potcheistroom is dan ten opziehte rnn 
bars niet yooruit. gekomen. En wat de aa.nloop bij die 
oude kroegen betreft zegt een ouden expe.rt in die dingen, 
die nmdaag nog leeft, dat rue netv zoo groot was ab; wat 
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wij aantreffen bij de hedendaagsche warme restaurants. 
Koffie huizen en koekwinkels .,_.aren niet in tel in den ou
clen tijd. Bij al de drinl-p~aatsen was er ook een biljart-
tafeL B i l j a r t was een nn de grootste Yermakelijk
h.;den nm die dagen. Later is de too,erlantaren gekomen 
en ook een Circus nm den Heer Santana die de "Bar" 
heeft gehad . V t:in dezen Circus zegt onze s tadsgenoot de 
Heer _\.. J. Zinn, die toen in zijn. prille jeugd was, dat: die 
net zo goed was al.:; de Circus \an Pagel. Danspru:tijen 
waren meer Yan een pri·rnten aard.. Dat de ou menschen 
gezelliger en wrmakelijker "·areu Jan heden t en dage het 
gen1l l5 n-orden do01· al de ou menschen die rnndaag nog 
len'n rnlgehou<len. 

De lokatie bij ous dorp is maar •an ~ateren tijd . In 
de ou dagen heefo h e t Yo 1 k tusschen de blanken ge· 
,,-ooncl, maar er waren niet zoo wlen. H et. oude kerkhoi 
\ ,,n de kaffer.s was ill de laagte bovenkant het dorp waar 
de wasscherij nu is. 

De ouch-te ~nkel bezigheden waren die •an den H eer 
Schubart a.au de Retie£ Straat recht over de Gerl. Kerk; 
die Yan :len Heer Goetz '\\'aar het Queens Hotel nu i::: ; 
dif nm den Heer Ch.evalier Fors.sman op den hoek van 
Lorn bard en Kerkstraat, die .-an de H eer Reid en Pa.vey, 
begonnen in 1850, wa.-ar het Kings H otel nu is ; en die .-an 
de H eeren V ergotini en Kleyn op den hoek Yan \\ olma
nrns en Kerkstraten. L ater en wel in de zestigeru was de 
winkel , ·an den Se>igie, grootvader >an onzen Glen S coi-
gie gekomen. Kadat Ohrigstig was verdwenen was Pot
che.fsrroom weer de groo~te handelplaats van de Trans
rnaL De handel bestond grootendeels in rui!ing. De gi.:oo
re ruilartikelen >an de oude boeren waren ivoor , struis
Yederen, >ellen. tabak enz. 

De H eer Chevalier Fors.sman, een Z_yveed, was een 
man met een grooten ondernemingsgeest. Hij was de eer
ste man die een Arbeidsko!.ocie heeft begonnen in deze 
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gE-westt::n. Hij ging een aanta.l. Zweden halen en plaatste 
za op de plaat.s Skandina•ia., regt o\er Hoogekraal in den 
Vrijstaat. Van de a.rbeidskolonie is niets gekomen maar 
d« geimporteerde Zweden waren hier geble,en en ziju een 
grooc-en a.a.nwiust rnor her. land. O~der hen was de Heer 
Anderssen, die 'andaag nog leen, en z.ijn nouw; de Heer 
Smitsberg clie uitgekomen is als looier >oor de k o l o n i e 
en die later de welbekende zoo 1 m an van Potchef
stroom was; de H eer Longriu ; eu de H eer Carl Lud'wig 
Olen. De meesten dezer immigranten hebben met hun 
huwelijk gewacbt totdat zij hier aan.gekomen TI"a.ren; en 
zij hebben J.frikaansche nouwen >oor zich gekozen. DP, 
nakomeliuge rnn deze ou Zweden zijn o;er het algemeen 
van onze wakkersre Afrikaners. 

Ons dorp is nou 'i8 jaar oud. Di~ is betrek.ke1ijk ge
sproken ma.ar juig. En welke oorderingen rijn nie.t reeds 
gemaalu! Ga9t het zoo aan da.n zal de ou plek op haar 
lOOste jaar ontwikkeld zijn tot een sted. W.ij zijn nu al 
te groo:: >oor een dorp en re klein 'oor een tad. Of zoruils 
de \ader eens .an zijn halfgeleerde kind heefc geJegJ -
"te groot ;er 'n sen et en te klein \er 'n tafellaken". 
Mocht het met oru; dorp wezen zooals met onzen \\ i l
g e b o om die bij het kappen steeds weliger groeit en 
Sterker wordt. En mocht ouze ou plek spoedig rnn een 
w il g eh of in een wa.ren Lu s tho£ ,·eranderd "'·or
den. 
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