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Paul Kruger in Kampen

Hoe de band tussen Kampen en Zuid-Afrika ontstond 

door Fred van der Kraaij

In 2019 wisselde een pand aan de De la Sablonièrekade van eigenaar.  De 
nieuwe eigenaren deden een bijzondere ontdekking. Op de schouw in de 
woonkamer troffen zij een historische inscriptie aan: een aandenken aan 
het verblijf van Paul Kruger in deze woning in 1901. Paul Kruger was de 
charismatische president van de Transvaalse republiek, een van de Boe-
renrepublieken in Zuid-Afrika die in Nederland ongekend populair was 
op het einde van de 19de eeuw. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Waar-
om was Paul Kruger in Kampen? Nader onderzoek wees uit dat hij ook al 
in 1877 en 1884 Kampen bezocht. 
Dit artikel is het resultaat van een bronnenonderzoek naar de drie bezoe-
ken van Kruger aan Kampen en een aantal vragen die ermee samenhin-
gen. Waarom was hij hier? Kwam hij op eigen initiatief of op uitnodiging, 
zo ja, op uitnodiging van wie? Bestond er een speciale reden voor deze be-
zoeken, wat hebben zij betekend? Welk resultaat hebben zij opgeleverd? 
Veel van het al beschikbare materiaal over Kruger’s bezoeken aan Kampen 
is hier bijeengebracht en geordend. Het is in belangrijke mate aangevuld 
met eigen onderzoek, onder meer in het Stadsarchief Kampen, met in-
terviews en internetbronnen. Het bronnen- en archiefonderzoek is uit-
gevoerd in 2020 en 2021. Ook werden in 2021 interviews gehouden en in-
formatieve gesprekken gevoerd. Het leverde naast verhelderende nieuwe 
inzichten ook enkele opmerkelijke bevindingen op.

Het is beslist geen dagelijks gebeuren in Kampen, een Afrikaanse president 
op bezoek, en toch heeft de IJsselstad zulk hoog bezoek gekend. Tijdens het 
eerste bezoek van Paul Kruger aan Kampen, in 1877, was hij de sterke man 
van de Transvaalse republiek, leider van het nationale leger en vicepresi-
dent van het land. In 1883 werd Kruger voor de eerste keer tot president 
gekozen (er zouden nog drie herverkiezingen volgen). Hij bezocht Kampen 
in 1884 als president van wat toen officieel de Zuid Afrikaanse Republiek 
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heette. In 1901, tijdens zijn derde bezoek, stond de Transvaalse republiek op 
instorten. Het einde van de Tweede Boerenoorlog, ook wel Anglo-Zuid-Afri-
kaanse Oorlog genoemd, was nabij. Volgens sommige historici was hij zelfs 
op de vlucht toen hij naar Europa kwam. Hij zou zijn land niet meer terug-
zien. Officieel kwam er in 1902 een einde aan de oorlog en daarmee ook aan 
de republiek Transvaal.  In 1904 overleed Paul Kruger op 78-jarige leeftijd in 
ballingschap in Zwitserland. 
Over de bezoeken van Paul Kruger aan Nederland is veel geschreven. Over 
zijn bezoeken aan Kampen is veel minder bekend. Dit artikel beoogt deze 
lacune in onze kennis op te vullen. Om de achtergronden en de feitelijke 
gebeurtenissen goed te begrijpen is het noodzakelijk eerst enig inzicht te 
geven in de opkomst en neergang van de Transvaalse republiek. Het zal niet 
verbazen dat over dit onderwerp bibliotheken vol zijn geschreven.1 

De geschiedenis van Transvaal in een notendop 
De Nederlandse kolonisatie van zuidelijk Afrika begon nadat de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) op Kaap de Goede Hoop een verversingssta-
tion voor VOC-schepen en hun bemanning, op weg naar Azië, had gecreëerd 
(rond 1650). De eerste kolonisten waren avonturiers, landverhuizers en re-
ligieuze vluchtelingen. Ongeveer 150 jaar later, in 1795, annexeerde Enge-
land de Kaapkolonie. Toenemende botsingen tussen Britse bestuurders en 
Nederlands / Afrikaans sprekende kolonisten en de afschaffing van de slaver-
nij door de Britse autoriteiten in 1834 leidden tussen 1830 en 1850 tot het 
vertrek uit de Kaapkolonie van duizenden Nederlandse en andere kolonis-
ten, vooral veeboeren en landbouwers (de ‘Boeren’). De meeste Boeren wa-
ren protestanten. Naast Nederlanders waren het Duitsers, Walen en Fransen 
(Hugenoten). Deze volksverhuizing van de ‘Afrikaners’ staat bekend als ‘de 
Grote Trek’. De ‘Voortrekkers’ trokken het binnenland in, de Drakensbergen 
over, waar zij zelfstandige republieken stichtten, de ‘Boerenrepublieken’. De 
bekendste zijn Transvaal (officiële naam: Zuid-Afrikaanse Republiek, gesticht 
in 1852) en Oranje Vrijstaat (1854). In beide landen werd de lokale bevolking 
uitgesloten van het bestuur van het land en de kerk.2 3 De Boerenrepublieken 
zouden zo’n 50 jaar bestaan, tot 1902.  
Hoewel de Britten de onafhankelijkheid van de twee Boerenrepublieken of-
ficieel hadden erkend, maakte de ontdekking van rijke diamantvelden in 
Oranje Vrijstaat in 1866 hier een einde aan. In 1871 annexeerden zij deze 
Boerenrepubliek en voegden het toe aan de Kaapkolonie. In 1877 annexeer-
den zij ook Transvaal, dat toen onder leiding stond van staatspresident 
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Burgers, met als ‘sterke man’ van de republiek, commandant-generaal Paul 
Kruger, legerleider en vicepresident. Kruger reisde in 1877 naar Europa in 
een poging de annexatie tegen te houden. Toen dit mislukte mobiliseerde 
hij het verzet tegen het Engelse bestuur en in december 1880 verklaarden 
de Boeren zich opnieuw onafhankelijk: de Transvaalse republiek werd her-
steld. Dit leidde tot de Eerste Boerenoorlog (1880-1884). Het kleine Boeren-
leger behaalde opvallende successen tegen het machtige Engelse leger en 
in 1881 werd een compromis en wapenstilstand bereikt waarbij Engeland 
instemde met een beperkte onafhankelijkheid van Transvaal. Paul Kruger 
werd in 1883 president van Transvaal. In 1884 reisde hij opnieuw naar Eu-
ropa waar hij in Londen met succes een Britse erkenning van een volledige 
onafhankelijkheid van Transvaal onderhandelde.  
In 1884/1885 werd de Conferentie van Berlijn gehouden, de beroemde koloni-
ale conferentie die de opdeling van Afrika onder Europese mogendheden tot 
gevolg had. In 1885 werden ook rijke en uitgestrekte goudaders ontdekt in 

Boerenrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat en de Engelse koloniën Natal en Kaapkolonie, omstreeks 1885.  Kaart: Remy Steller.
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Transvaal. Dit leidde tot veel niet-Boerse immigranten, goudwinners (‘uitlan-
ders’, voornamelijk Britse ‘gastarbeiders’) en toenemende spanningen met 
de Engelsen. Transvaal werd een rijke en in militair opzicht machtige staat. 
President Kruger, inmiddels herkozen, kocht moderne wapens in Duitsland 
en Frankrijk, de grote rivalen van Engeland in Afrika. In 1899 reageerden 
de Boeren op Engelse provocaties met een aanval op Natal en Kaapkolonie, 
beide Engelse koloniën. Hiermee begon de Tweede Boerenoorlog waarin de 
geallieerde zusterrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat tegen het mach-
tige Britse wereldrijk vochten. ‘David tegen Goliath’, een ongelijke strijd. 
Beide partijen begingen gruwelijkheden. De oorlog is berucht geworden 
doordat de Engelsen op grote schaal concentratiekampen creëerden waar-
in bijna 28.000 vrouwen en kinderen van Boeren en ruim 14.000 donkere 
Afrikanen omkwamen. Dit droeg sterk bij aan het anti-Britse sentiment on-
der de Nederlandse bevolking die massaal achter ‘onze stamverwanten’ in 
Afrika stond. Nadat de hoofdsteden van Transvaal (Pretoria) en van Oranje 
Vrijstaat (Bloemfontein) waren veroverd door Britse troepen vertrok pre-
sident Paul Kruger in oktober 1900 naar Europa. Historici verschillen van 
mening over de ware toedracht. Volgens één versie wilde Kruger Europese 
leiders overhalen te interveniëren ten gunste van de Boeren. Volgens een 
andere versie ontvluchtte hij zijn land om niet in Engelse handen te vallen. 
In 1902 gaven de laatste Boeren zich over. Dit betekende het einde van de 
Tweede Boerenoorlog en van de onafhankelijke republieken Transvaal en 
Oranje Vrijstaat. De twee Boerenrepublieken werden als Oranjerivierkolonie 
en Transvaalkolonie onderdeel van het Britse koloniale rijk.4

Betrokkenheid
De sympathie voor de Boeren en de betrokkenheid van de Nederlandse be-
volking bij de Boerenrepublieken en de oorlogen in Zuidelijk Afrika was 
groot en uitte zich in de naamgeving van talloze straten en pleinen, zelfs 
wijken. De Transvaalbuurt in Den Haag is misschien wel het bekendst. Tien-
tallen Nederlandse steden hebben een straat, laan of plein vernoemd naar 
Paul Kruger of andere helden van de Boerenrepublieken.5 Opmerkelijk ge-
noeg niet in Kampen, al scoort de stad met drie bezoeken, verdeeld over een 
langere periode, hoog in de belangstelling van ‘Oom Paul’, zoals hij in de 
vaderlandse pers affectief werd genoemd.  
Het enthousiasme voor de Boeren en de Boerenrepublieken en het mede-
leven met de gruwelijke uitwassen van de Boerenoorlogen leidden ook tot 
een grote stroom aan spannende en sterk tot de verbeelding sprekende jon-
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gensboeken waarin de Boerenhelden werden opgehemeld. De populairste 
en productiefste schrijver was ongetwijfeld L. Penning. Vooral de oudere le-
zers zullen zich zijn boeken herinneren.6  
In nationale kranten, lokale en regionale historische tijdschriften en ook 
boeken zijn de bezoeken van Paul Kruger aan Nederland beschreven. We 
kunnen zijn bezoeken aan Nederlandse steden in drie categorieën indelen. 
In het merendeel van de bezochte steden zocht hij politieke steun voor zijn 
land en lobbyde hij voor de Transvaalse belangen. In deze categorie vallen 
zijn bezoeken aan koningin Wilhelmina, aan Den Haag, Rotterdam, Amster-
dam en tal van andere steden waaronder Zwolle.7 Verder verbleef hij meer-
dere keren in Hilversum8 en bezocht hij ook Utrecht9 en Staphorst.10 Deze 
bezoeken hadden alles te maken met zijn gezondheid. Kruger had onder 
meer ademhalingsproblemen. Ook gebruikte Kruger zijn verblijf in Neder-
land om religieuze geestverwanten te ontmoeten. In deze laatste categorie 
vallen zijn bezoeken aan Kampen.11 
Hiermee zijn we bij zijn bezoeken aan Kampen gekomen. Uitdrukkelijk zij ver-
meld dat in dit artikel de nadruk ligt op het waarom en de historische context 
van Kruger’s bezoeken. Er wordt niet in detail ingegaan op theologische kwes-
ties en debatten12 - die overigens een belangrijke rol speelden zoals we zullen 
zien. Het verhaal begint in 1834 in een klein plaatsje in Noord-Nederland. 

De Afscheiding van 1834 in Nederland
In 1834 maakte dominee Hendrik de Cock uit Ulrum (Gr.) geschiedenis. Op 
13 oktober van dat jaar leidde hij de kerkenraad in een afscheiding van de 
Staatskerk, de Nederlands Hervormde Kerk. Een dag later volgde bijna de 
gehele gemeente. Ulrum werd hiermee de eerste afgescheiden landelijke ge-
meente in het Noorden van Nederland. Vele zouden nog volgen, waaronder 
Kampen in 1835. Hendrik de Cock (Veendam 1801 - Groningen 1842) werd de 

De eerste vier docenten van 
de Theologische School der 
Christelijke Afgescheidene 
Gereformeerde Kerk in Ne-
derland: T.F. de Haan, S. van 
Velzen, A. Brummelkamp, 
H. de Cock. Collectie SNS 
Historisch Centrum.
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eerste afgescheiden predikant van Nederland, wat hem de titel ‘de Vader der 
Afscheiding’ opleverde’.13 Tot de volgelingen van dominee Hendrik de Cock 
behoorde ook een Zwolse predikant, Dirk - Friese doopnaam: ‘Durk’ - Postma 
(zie hieronder). In 1852 werd de oudste zoon van Hendrik de Cock, Helenius 
de Cock (evenals zijn vader predikant) beroepen bij de afgescheidenen, de 
Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk, in Kampen.14 Enkele jaren 
later, in 1854, werd in Kampen de Theologische School van de Christelijke Af-
gescheidene Gereformeerde Kerk opgericht.15 In de kerk van de afgescheiden 
gemeente in de Hofstraat vond de oprichtingsbijeenkomst plaats op 6 decem-
ber 1854.16 Helenius de Cock (Eppenhuizen 1824 - Kampen 1894) behoorde tot 
de eerste vier docenten van de Theologische School.17 Vermeldenswaard is 
dat onder degenen die zich sterk inzetten voor de oprichting van een theolo-
gische opleiding in Kampen dominee Postma was.18

De Afscheiding van 1859 in Zuid-Afrika
In 1858 stuurde de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk de Zwol-
se dominee Dirk Postma voor ‘de zending’ naar Zuid-Afrika. Dit was een op-
merkelijk besluit want de Transvaalse republiek was nog maar enkele jaren 
eerder gecreëerd en nog nauwelijks bekend in Nederland. De eigenzinnige 
en rechtlijnige Postma had in 1851 een belangrijke rol gespeeld in een reli-
gieuze afsplitsing in Kampen, die Helenius de Cock had beroepen.19 De Cock 
en Postma hadden dezelfde theologische leermeester gehad, onderhielden 
nauwe betrekkingen en waren intieme vrienden.20 Dirk Postma (Dokkum 
1818 - Burgersdorp/Zuid-Afrika 1890) speelde een belangrijke rol in een reli-
gieuze scheuring in Zuid-Afrika. Hij kan beschouwd worden als de grondleg-
ger van de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika. 
In 1859 kwam Postma met een groep afgescheidenen (van de Nederduits 
Hervormde Kerk in Zuid-Afrika) bijeen in het stadje Rustenburg, in Trans-
vaal. Aangezien zij niet over een kerkgebouw beschikten verzamelden zij 
zich noodgedwongen onder een seringenboom. Hier stichtten zij de Gere-
formeerde Kerk van Zuid-Afrika. Volgelingen van deze kerk worden ook wel 
Doppers genoemd.21 Het strengcalvinistische kerkgenootschap dat zij sticht-
ten is bekend geworden als de ‘Dopperkerk’. Dirk Postma werd de eerste 
predikant van deze ‘Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika’ (GKSA). Het stadje 
Rustenburg was de thuisbasis van de (zeer uitgebreide) familie Kruger en 
onder de seringenboom bevond zich ook een 34-jarige Transvaler, Paul Kru-
ger, die een vurige bewonderaar en aanhanger werd van dominee Postma.22 

In 1869 lukte het de GKSA niet om een Nederlandse predikant voor de ge-
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meente Rustenburg uit Nederland over te laten komen. Bemiddeling door 
Helenius de Cock mocht niet baten. Dit vormde uiteindelijk de aanleiding 
tot het oprichten van een Theologische School in Burgersdorp en weer speel-
de dominee Postma hierin een belangrijke rol.23 Hijzelf werd de eerste do-
cent die aan de Theologische School werd benoemd24, de tweede docent was 
zijn schoonzoon Jan Lion Cachet25. Deze school zou zowel opleidingen voor 
predikanten verzorgen als lerarenopleidingen. Opvallend is de structuur 
van de Zuid-Afrikaanse Theologische School, die sterk overeenkomt met die 
van de vijftien jaar eerder opgerichte Theologische School in Kampen. Beide 
scholen kennen een literaire en een theologische afdeling. Verbazingwek-
kend is dit ook weer niet, gezien de betrokkenheid van Postma en - indirect - 
Helenius de Cock. De Kamper theoloog en predikant was op meer manieren 
betrokken bij de religieuze gebeurtenissen in de regio. Dirk Postma probeer-
de hem zelfs tot driemaal toe over te halen naar Zuid-Afrika te komen, maar 
De Cock bedankte evenveel keren voor het beroep.26 In 1872 vroeg Helenius 
de Cock aan het College van de Curatoren van de Theologische School een 
verlenging van de zomervakantie van drie of vier maanden goed te keuren 
voor een reis naar Zuid-Afrika, waar hij dringend was uitgenodigd. Hoewel 
dit niet werd vermeld, kan het haast niet anders dan dat deze uitnodiging 
uit Transvaal kwam.27

Er bestond dus een nauwe relatie tussen Helenius de Cock en Dirk Postma, 
maar ook tussen Dirk Postma en Paul Kruger. Toen laatstgenoemde in 1877 
naar Kampen kwam, ‘het Mekka der Afgescheidenen’28, was zijn gastheer 
dan ook... Helenius de Cock.

1877 - het eerste bezoek van Paul Kruger aan Kampen
Na de Engelse annexatie van de Transvaalse republiek in april 1877 stuurde 
Transvaal een delegatie naar Europa, bestaande uit vicepresident Paul Kru-
ger en, op diens verzoek, dr. E.J.P. Jorissen, procureur-generaal van Trans-
vaal, die het Engels machtig was (in tegenstelling tot Kruger). De delegatie 
reisde naar Engeland om tegen de annexatie te protesteren. Ook bezochten 
Kruger en Jorissen Duitsland, Frankrijk en Nederland voor politieke steun. 
Zij keerden eind 1877 onverrichterzake terug naar Zuid-Afrika. Hun reis had 
niet de gewenste annulering van de annexatie opgeleverd.29 
Paul Kruger’s bezoek aan Kampen in september 1877 zou incognito geweest 
zijn.30 Hij logeerde bij Helenius de Cock die toen vermoedelijk op de Vloed-
dijk woonde.31 Een van zijn (de Cock’s) kleindochters verhaalt dat volgens 
haar moeder - die toen 11 jaar oud was - Paul Kruger in 1877 zes weken bij 
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hen in huis heeft gewoond, al heeft ze wel twijfels over de betrouwbaarheid 
van deze informatie.32 Wat ook de duur van Kruger’s verblijf bij zijn gastheer 
geweest moge zijn, zes weken of minder, het is moeilijk voorstelbaar dat 
zijn verblijf in een kleine provincieplaats als Kampen, met nog geen 15 dui-
zend inwoners, onopgemerkt zou zijn gebleven, ook omdat hij bij een van 
Kampens bekendste inwoners in het hartje van de oude binnenstad verbleef. 
Het is om deze reden verbazingwekkend te noemen dat er over dit bezoek 
weinig tot niets is gepubliceerd in Kamper kranten. Wel verschijnen in deze 
maand september in de Kamper Courant tal van berichten over de crisis in 
Transvaal, maar er wordt niets geschreven over Kruger’s verblijf in de stad. 
Was het vanwege de antiklerikale houding van de redactie van deze liberale 
krant?33 Feit is dat De Bazuin er wel over schreef. In De Bazuin, officieel het 
blad van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland (en dus ook van 
de Theologische School Kampen), verschenen in september 1877 artikelen 
over de situatie in Transvaal en Kruger’s bezoek aan Kampen. We lezen daar-
in niet alleen dat alle sympathie uitging naar de heldhaftige Boeren. Ook 

President Paul Kruger, in stoel, met bijbel. Rijksmuseum 
Amsterdam: objectnummer RP-F-F01156-Al.

President Paul Kruger. Collectie SNS Historisch Centrum.
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lezen we dat het initiatief voor het bezoek van Paul Kruger kwam. Eind au-
gustus schreef dr. Jorissen een brief aan Antony Brummelkamp, de eindre-
dacteur van De Bazuin en tevens docent aan de Theologische School (zie noot 
17) waarin hij schreef dat: ‘De heer Kruger wenschte zeer in kennis te komen 
met dat gedeelte der Nederlandse natie, waartoe hij zich door banden van 
het geloof bijzonder aangetrokken en verwant gevoelt.’34 Paul Kruger zelf 
was geen schrijver; hij was een halve analfabeet en had naar eigen zeggen 
slechts één boek gelezen, de Bijbel.
Paul Kruger verbleef vermoedelijk van 12 tot 22 september in Kampen35 om 
kennis te maken met de Kerk alhier. Tijdens zijn kennismaking met de ge-
meente sprak een bewogen Paul Kruger. ‘De kerk te mogen leeren kennen, 
zeide hij, die hun voor achttien jaren Ds. Postma had toegezonden, gaf hem 
een zo’n groot genot dat hij zulks met geen woorden kon uitdrukken.’36 In 
een uitgebreide toelichting verdedigde hij de handelwijze van ds. Postma 
in de kerkelijke afscheiding in Zuid-Afrika en besluit met de woorden: ‘Wij 
kunnen dan ook God er niet genoeg voor danken, dat Hij uwe Kerk er toe 
leidde, ons Ds. Postma te zenden en dat de zaak zulk een loop heeft geno-
men als ik kortelijk heb aangewezen.’37

Kruger’s verblijf viel samen met de opening van het onderwijsjaar van de 
Theologische School in Kampen. Zijn toespraak aan de Theologische School 
op 19 september ging de geschiedenis in als zijn eerste Europese publieke 
toespraak.38 Hij sprak onder meer weer uitgebreid over de achtergronden 
van de afscheiding van 1859 en riep de studenten op om naar Transvaal te 
gaan.39

We mogen concluderen dat het bezoek van Paul Kruger aan Kampen in 1877 
geheel in het teken van het geloof stond. Zijn gastheer Helenius de Cock was 
een bekend theoloog en doceerde aan de Theologische School in Kampen 
onder meer dogmatiek, moraal, symboliek, liturgiek en kerkregering, bij-
bel-theologie en catechetisch onderwijs. De theologische school, zowel die 
in Kampen als in Rustenburg, is ongetwijfeld onderwerp van gesprek tussen 
Kruger en de Cock geweest, ook al ontbreekt hiervoor concreet bewijs.40 Ove-
rigens was de omvang van de Theologische School in Kampen in 1877 met 
vijf docenten en veertig, hooguit vijftig studenten klein te noemen. Tot 1869 
gaven de docenten aan huis les aan de studenten, in de christelijke lagere 
school en in een zaaltje aan de Boven Nieuwstraat.41 In 1869 kwam aan deze 
situatie een eind met de aankoop van het woonhuis van Helenius de Cock 
(Oudestraat 6) en de ernaast gelegen tuin, dat het nieuwe onderkomen werd 
van de Theologische School.42 Dit bescheiden begin van het theologische on-
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derwijs in Kampen zal zeker ook voor de theologische school in Rustenburg 
hebben gegolden aangezien deze in 1877 pas acht jaar bestond.

1884 - het tweede bezoek van Paul Kruger aan Kampen
De successen van de Boeren in de strijd tegen de Engelse annexatie (de Eerste 
Boerenoorlog, 1880-84) leidden tot een gedeeltelijke erkenning van de Trans-
vaalse onafhankelijkheid door de Britten. In 1883 reisde president Kruger 
aan het hoofd van een delegatie naar Engeland voor diplomatiek overleg, en 
weer reisde hij ook naar Kampen. In 1883 was hij door het blanke volksdeel 
tot president van Transvaal gekozen.43    
Het is onduidelijk wie het initiatief nam tot Kruger’s bezoek aan Kampen 
dat in het voorjaar van 1884 plaatsvond. Wel bevatten de 19de-eeuwse archie-
ven van de Theologische School hiervoor aanwijzingen. In een handgeschre-
ven briefje van eind december 1883 vanuit zijn Londense hotel bevestigt de 
secretaris van de Transvaalse delegatie de ontvangst van een uitnodiging 
van Helenius de Cock aan de delegatie om Kampen te bezoeken en neemt 
deze uitnodiging in dank aan.44 De privésecretaris van president Kruger, Jan 
Eloff, voegt een opvallend detail toe. Eind februari 1884 laat Eloff aan De 
Cock weten dat, in reactie op zijn verzoek, het de president ‘aangenaam 
zal zijn om mijnheer uw zoon de gelegenheid te geven om zijn portret te 
schilderen’.45 Helenius de Cock had veertien kinderen46 waarvan een zoon, 
Henri, voor een artistieke loopbaan had gekozen in plaats van de voorbe-
stemde predikantenopleiding. Deze anekdote vormt een goede illustratie 
van de vriendschappelijk band tussen Paul Kruger en Helenius de Cock.    
In maart 1884 kwam president Kruger weer naar Kampen en weer logeerde 
hij bij Helenius de Cock, ditmaal in de Boven Nieuwstraat.47 We weten het 
een en ander over de openbare activiteiten van dit bezoek, maar er is weinig 
bekend over specifieke doeleinden. Een van de leden van de Zuid-Afrikaanse 
delegatie was ds. Lion Cachet. Deze predikant had geen politieke functie. 
Hij was de schoonzoon van dominee Postma en docent aan de theologische 
school in Burgersdorp (zie hierboven en noot 25). De aanname lijkt gerecht-
vaardigd dat zijn deelname aan de delegatie en het bezoek aan Kampen ver-
band hielden met religieuze zaken inclusief de theologische opleidingen. 
Daarmee komt toch - in ieder geval - een van de doelen van het bezoek in 
beeld. Henri de Cock maakte overigens twee schilderijen voor de Zuid-Afri-
kaanse gast: een van Paul Kruger en een van zijn vrouw, Gezina du Plessis 
(ook wel ‘Tante Sannie’ genoemd).48 
In tegenstelling tot Kruger’s bezoek in 1877 was zijn bezoek in 1884 ruim 
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van tevoren voorbereid door plaatselijke notabelen en is er uitvoerig verslag 
gedaan in de lokale pers. Er werden organiserende en uitvoerende commis-
sies en comités gevormd. Een organiserend comité van 26 leden (uitsluitend 
mannen) werd opgetuigd, onder leiding van burgemeester Stephen de la 
Sablonière, waarin ook Helenius de Cock zitting had. Dit comité ontwierp 
een gedetailleerd programma voor de ontvangst van de Transvaalse delegatie. 
Voor de ontvangst in de Buiten Sociëteit werd een aparte commissie benoemd. 
De stemming zat er goed in op de dag van aankomst van de Transvaalse 
delegatie, woensdag 19 maart 1884. De Kamper Courant berichtte dat van bij-
na alle gebouwen de Transvaalse of Nederlandse vlag wapperde. Veel toe-
schouwers waren feestelijk gekleed en droegen kokardes waarvan sommige 
met de nationale kleuren van beide landen. Het fraaie voorjaarsweer werkte 
mee. Na aankomst, per trein, begaf de Transvaalse delegatie bestaande uit 
president Paul Kruger en onder meer de superintendent (minister) van On-
derwijs S.J. du Toit en generaal Smit zich naar de nabijgelegen Buiten Soci-
eteit, waar zij door de voltallige commissie en een delegatie van de Theolo-
gische School werd verwelkomd. J. Nanninga Uitterdijk, stadsarchivaris en 
zoon van een predikant, verwelkomde de gasten en sprak hen enthousiast 
en vol trots toe: ‘(…) U, vertegenwoordigers van het taaie Nederlandse ras 
dat, ondanks alle strijd en verdrukking, in het verre Afrika zich glorierijk 
heeft weten te handhaven. Het Nederlandse volk was het bijna vergeten dat 
daar aan Afrika’s Zuidpunt zoovele echte Nederlanders, uit den ouden stam 
gesproten, leefden en werkten, tot opeens de heldenmoed van uw dapper 
volk met de oogen der geheele wereld, ook die uwer stambroeders opnieuw 
op u vestigde. (…) Het (Nederlandsche volk) waande dat zijn taal slechts bin-
nen enge grenzen wordt gekend en gesproken, en daar vindt het één groote 
uitgestrektheid van een ander werelddeel ingenomen door afstammelingen 
van vroegere landgenooten, Nederlanders in merg en been. Dat doet het 
Nederlandsche volk met meer fierheid het hoofd verheffen (…)’.49 Hij dankte 
de Transvalers voor deze ‘verheffing van het Nederlandse volk’ en beloofde 
mede om deze reden steun aan de Transvaalse zaak. ‘Een nieuwe toekomst 
voor den Nederlandsche stam in de wereldgeschiedenis ligt aan de Zuid-
punt van Afrika, dat danken we U en den onvermoeiden strijd uwer landge-
nooten, daarvoor onze hulde en hartelijken welkomsgroet!’50

Na deze lovende woorden begaf de delegatie zich, vergezeld van de com-
missie, naar het raadhuis, waar zij werden verwelkomd door het dagelijks 
bestuur en de gemeenteraad en werden toegesproken door burgemeester De 
la Sablonière. Van de Buiten Sociëteit naar het raadhuis ging de stoet van ze-
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ven rijtuigen via een route die leidde over de IJsselkade, door de Graafschap, 
Burgwal, Kerkstraat, Nieuwstraat, Munt en Oudestraat naar het raadhuis. 
Overal stonden mannen, vrouwen en kinderen die het gezelschap toejuich-
ten. Het is veelbetekenend dat Helenius de Cock bij president Kruger in het 
eerste rijtuig van de stoet zat.  
Het programma bestond, na de ontvangst op het raadhuis, uit een receptie 
aan de Theologische School. Hier sprak ds. van Velzen die president Kruger 
en zijn gehoor eraan herinnerde dat ‘toen in ons land bijkans niemand ooit 
van de Transvaal gehoord had, de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1851 
het besluit had genomen om zich met de gemeenten in de Transvaal in be-
trekking te stellen, aan welk besluit een jaar later gevolg werd gegeven met 
het zenden van den leraar Postma.’51 En hij beloofde dat als de Zuid-Afri-
kaanse Republiek theologen van de Theologische School (Kampen) nodig 
had zij klaarstonden hun diensten te verlenen.52 ’s Avonds was er een fees-
telijke bijeenkomst (‘soirée’) in de Exercitieloods, ingang in de Nieuwstraat, 
aanvankelijk bedoeld voor 800 bezoekers, maar er kwamen zo’n 900 burgers 
op af. Kaarten waren te koop voor 60 cent per stuk. Aan het diner dat de de-
legatie werd aangeboden namen zo’n 80 personen deel. Zij konden voor de 

President Paul Kruger zittend in het rijtuig aan het Katerveer tijdens de afsluiting van zijn bezoek aan Kampen, 1901. Collectie 
Stadsarchief Kampen F003263.
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avondmaaltijd in de grote concertzaal intekenen tegen 5 gulden per couvert 
(met inbegrip van een halve fles wijn).53

Ook tijdens dit bezoek pleitte president Kruger, aansluitend op de toespra-
ken van zijn gastheren, voor meer Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika, 
met name van onderwijzers, die daar naast de bevordering van de Neder-
landse taal konden helpen het juiste Christelijke Woord te verkondigen, en 
hij herhaalde zijn uitnodiging aan Kampenaren naar Transvaal te komen.  
Kampenaren konden de president ook persoonlijk spreken tijdens een audi-
entie van 15 minuten (Zie kader: Op audiëntie bij president Kruger). 
De volgende ochtend, donderdag 20 maart, boden studenten van de Theolo-
gische School de delegatie een ontbijt aan waarna zij rond het middaguur 
Kampen verliet. Boekhandelaar Zalsman hield aan het bezoek van de Trans-
valers nog een flinke bestelling boeken over die de delegatie ‘geschikt achtte 
voor de inwoners van Transvaal’.54 

Op audiëntie bij president Kruger

Een van de onderdelen van het gedetailleerde programma van Kruger’s bezoek aan 

Kampen was een audiëntie. Kampenaren konden, mits tijdig aangemeld, de presi-

dent persoonlijk ontmoeten voor een gesprek waarvoor 15 minuten werd uitgetrok-

ken. Dit leverde nog een bijzondere gebeurtenis op. Een van de Kampenaren die een 

audiëntie aanvroeg was de zoon van een bakker in de Voorstraat, Frans Gunnink.

Frans Gunnink droeg als veel andere Kampenaren de Boerenrepublieken een goed 

hart toe en had reeds voor de aankomst van Paul Kruger de nodige emigratiekrie-

bels. Hij had een goede baan als winkelbediende maar greep de gelegenheid om 

op audiëntie te gaan bij de held van Transvaal met beide handen aan. Tijdens zijn 

gesprek met de president in maart 1884 vertelde hij over zijn ambitie om naar Trans-

vaal te reizen en vroeg hij hem wat hij kon bijdragen aan de jonge republiek waarop 

Kruger antwoordde: ‘Word onderwijzer.’  

Thuisgekomen vertelde Frans enthousiast aan zijn moeder dat hij als onderwijzer 

naar Zuid-Afrika wilde vertrekken. Ze reageerde ontdaan en smeekte haar zoon om 

niet te emigreren. Frans was echter vastbesloten, zette door, en ging naar zijn baas 

en bood zijn ontslag aan. Zijn baas, de Kamper koffiebrander Kanis zag zijn emigra-

tieplannen ook niet zitten. Hij wilde een van zijn beste medewerkers niet verliezen 

en in een poging hem te behouden bood hij Frans aan compagnon te worden in zijn 

zaak. Frans nam het aanbod aan. Per 1 januari 1885 werd de firma Kanis en Gunnink 

opgericht. Het zou als K&G wereldfaam verwerven.55   
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Hoezeer de Transvaalse Republiek leefde bij de curatoren van de Theologi-
sche School blijkt uit hun besluit in juli 1884 dat de examenkandidaten in 
de letterenafdeling van de school een opstel dienden te schrijven over de 
Transvaalse delegatie in Nederland.56 Heel opmerkelijk is verder de volgen-
de uitspraak over het bezoek van president Kruger in hetzelfde document 
(‘Handelingen van de Kuratoren van de Theologische School’). De secreta-
ris van het College van Docenten meldt in zijn verslag over het cursusjaar 
1883-1884 over het bezoek van de Transvaalse delegatie aan de Theologische 
School dat ‘door inmenging van de Liberale partij het bezoek dier Deputa-
tie aan onze School voor een groot deel is mislukt. Hoewel het Kollegie der 
Docenten het betreurde, dat die zaak zulk een loop genomen had, meende 
het toch dat het zich in dezen naar de omstandigheden, zoover het kon, 
moest schikken. Enkele der Docenten konden in die schikking geen genoe-
gen nemen en spraken als hun gevoelen uit: dat onze Theol. School hare 
neutraliteit had moeten blijven handhaven.’57 Helaas is onduidelijk geble-
ven wat achter deze opmerking schuilt. Reeds eerder vermoedden wij een 
spanningsveld tussen de conservatieve, godsdienstige inwoners van Kam-
pen en de meer liberale Kampenaren (zie hierboven). 

De taalstrijd
Toen de Transvaalse delegatie na ruim drie maanden in Nederland geweest 
te zijn ons land verliet, publiceerde zij een afscheidsgroet en tekende het 
dankwoord met ‘Uwe Stamverwanten en Taalgenooten’.58 Paul Kruger had 
tijdens zijn verblijf in Nederland - en ook in Kampen - meerdere keren op het 
belang van onderwijs gewezen, met name het onderwijs in de Nederlandse 
taal, dat immers de taal was van de ‘stamverwanten’. 
In het laatste kwart van de 19de eeuw kwamen drie onderdelen van de Trans-
vaalse – Nederlandse relaties steeds duidelijker naar voren: (1) economische 
betrekkingen, met name handel en investeringen59, (2) culturele betrekkin-
gen inclusief de bevordering van het onderwijs in de Nederlandse taal, en (3) 
religieuze relaties inclusief de zending. In Kampen manifesteerden vooral 
de laatste twee aspecten zich. Nadat de Engelsen Transvaal hadden gean-
nexeerd, in april 1877, reageerde de hoofdredacteur van De Bazuin: ‘De Trans-
vaal was een onafhankelijke staat. Een Staat, door afstammelingen van onze 
Hollandschen kolonisten gesticht. Waarin nog het Hollandsch als moedertaal 
geldt; onze Hollandsche Kerk de landskerk vormt; onze Staten-Bijbel huisboek 
is en de ‘Psalmen Davids’ in Hollandsche berijming wordt gezongen. De bevol-
king van Transvaal bestaat uit landzaten van Hollandsche afkomst (…)’60 De 
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Theologische School was met name via Helenius de Cock nauw betrokken 
bij de ontwikkelingen in de Transvaalse republiek.  Ook de activiteiten die 
verband hielden met wat we gemakshalve even de taalkwestie noemen ver-
liepen voor een belangrijk deel via de driehoek De Cock - Postma - Kruger.  
De taalkwestie behelsde - in het kort - de strijd voor een tweetalig Zuid-Afri-
ka (het Engels en het Nederlands/Afrikaans), terwijl de Engelsen zich beijver-
den om de Nederlandse taal te verbannen uit Zuid-Afrika.61 In 1881 was in 
Amsterdam de Nederlandsche Zuid-Afrika Vereeniging opgericht (NZAV). De 
NZAV inclusief haar zusterverenigingen - een Studiefonds, een Schoolfonds 
en een Taalfonds62 - was de belangrijkste Nederlandse organisatie voor de be-
trekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika met haar Boerenrepublieken. 
Helenius de Cock was lid van het hoofdbestuur van de NZAV van 1890 tot 
zijn dood in 1894. 
Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten, in 1884 door de NZAV op-
gericht, had oorspronkelijk als doel de bevordering van het studeren in Ne-
derland van Afrikaners, de afstammelingen van de Boeren. De door de NZAV 
gepubliceerde lijst van Afrikaners die in de periode 1881-1931 in Nederland 
een (al dan niet universitaire) opleiding hebben gevolgd omvat ruim 250 
studenten en toont uitsluitend namen van Boerenfamilies. Volgens deze 
opgave kwamen slecht drie Zuid-Afrikanen voor studie naar Kampen: Jan 
de Ridder (1889-1893), Pieter Kruger (1889-1893) en L. Snijman jr. (1902-1911) 
waarvan alleen de laatstgenoemde aan de Theologische School studeerde.63 
Volgens de archieven van de Theologische Universiteit Kampen hebben in de 
periode 1880-1910 slechts vier Zuid-Afrikaanse studenten aan de Theologi-
sche School in Kampen gestudeerd, te weten Hendrikus Beijer (1881), Pieter 
Leclerq en Constantijn Pisterius (1893) en L. Snijman jr. (1906).64 De reden 
voor dit lage aantal Zuid-Afrikaanse studenten in Kampen is niet bekend. 
Wel is bekend dat in 1874 de Curatoren van de Theologische School beslo-
ten om een Zuid-Afrikaanse student die zich op voorspraak van Helenius de 
Cock wilde laten inschrijven niet toe te laten, vermoedelijk wegens diens te 
laag bevonden vooropleiding.65  
Een ander plan dat in 1890 steeds vastere vorm kreeg betrof de oprichting 
van een Fonds ten behoeve van het Hollandse onderwijs in Zuid-Afrika, ook 
wel Schoolfonds genoemd. De algemene gedachte achter de oprichting van 
dit fonds was ‘het behoud onzer moedertaal als volkstaal in Zuid-Afrika’.66 

De initiatiefnemers in Nederland, die een veelheid aan geïnteresseerde or-
ganisaties vertegenwoordigden met als belangrijkste organisatie de NZAV, 
benadrukten de noodzaak geen ruchtbaarheid te geven aan de plannen - die 
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politiek als anti-Engels konden worden beschouwd - teneinde niet onnodig 
tegenwerking op te wekken.67 In Transvaal was dominee Postma, die goe-
de banden had met het bestuur van de NZAV, explicieter. Vanuit Pretoria 
(hoofdstad en regeringszetel van Transvaal) betuigde hij enthousiast zijn 
instemming met de plannen waarvan in zijn ogen vooral ‘positief-Christe-
lijke Hollandse onderwijzers’ konden profiteren.68 Hij pleitte er eveneens 
voor niet te veel ruchtbaarheid aan de plannen te geven. ‘Echter moet ik 
ten sterkste aanraden, dat zoodanig weldoen zoowel in Holland als hier ge-
schiede in de diepste stilte. Komt de Vereenigde kerk (Kaapsche kerk) die 
zeer sterk in ons land is, en Engelse onderwijzers wil, erachter, dat Holland 
ons helpen zal met goede bekwame onderwijzers, dan zal de bazuin worden 
geblazen, en zal ik er niets aan kunnen doen. (…)’69 Wat betreft de werving 
en aanstelling van Hollandse onderwijzers in de Z.A.R. huldigde hij een or-
thodox standpunt dat hij onomwonden verwoordde in een brief die hij in 
april 1890 aan Helenius de Cock stuurde. Het ging hier over kandidaten die 
niet aan alle (geloofs)eisen voldoen: ‘(…) maar als bijvoorbeeld aspiranten 
van onze kerk aan dit punt niet voldoen - dan kan toch niet een lid van 
een ander kerkgenootschap in de plaats treden - dan moet het maar een 
onderwijzer  zonder deze vereischten.’70 Uit dezelfde brief blijkt dat Postma 
geloofs- en onderwijskwesties voorlegde aan president Kruger met wie hij 
klaarblijkelijk in goed en regelmatig contact stond en op wie hij veel invloed 
moet hebben gehad. De Transvaalse president verkoos Christelijk Gerefor-
meerden boven Hervormden, niet alleen uit geloofsovertuiging maar ook 
om politieke redenen. Postma benadrukte dit in zijn brief aan De Cock, on-
getwijfeld om hem op dit punt te beïnvloeden.71 
Postma overleed op 28 december 1890 en zijn feitelijke invloed op de gang 
van zaken rond de werving, aanstelling en plaatsing van Nederlandse on-
derwijzers is daarmee beperkt gebleven, maar een van zijn kinderen nam 
de fakkel over. Dominee Postma had met 20 kinderen een talrijk nageslacht. 
Een van zijn zonen, Petrus Postma (Zwolle 1854 - Heidelberg/Transvaal 1919) 
was sinds 1882 predikant van de Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, wat 
hij 22 jaar zou blijven, en werd Paul Kruger’s vriend, geestelijke verzorger 
(‘kapelaan’) en belangrijkste adviseur wat betreft godsdienstzaken.72 Omdat 
dit buiten de focus van dit artikel valt laten we dit punt hiermee verder 
rusten. 
Op 6 mei 1890 werd in Amsterdam het Fonds ten behoeve van het Holland-
se Onderwijs in Zuid-Afrika opgericht. Artikel 1 van de Statuten luidt: ‘Het 
fonds is bestemd om te worden besteed voor al wat strekken kan ter bevor-
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dering van het gebruik der Nederlandsche taal als voertuig der gedachte bij 
het onderwijs in Zuid-Afrika.’ Helenius de Cock was een van de leden van de 
twintigkoppige raad van beheer die uit zijn midden een dagelijks bestuur 
koos waar Helenius de Cock ook lid van was.73 
In De Cock archieven in het Stadsarchief van Kampen bevinden zich tal van 
sollicitatiebrieven van theologen en onderwijzers-in-spe die wilden emigre-
ren naar Transvaal en hun sollicitatie voorlegden aan De Cock. Officieel 
bemiddelde hij in de benoeming van onderwijzers, in de praktijk lijkt De 
Cock een spilfunctie te hebben vervuld in de selectie van kandidaten. Nader 
onderzoek zal moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval geweest is in de 
ruim drie jaren dat hij deze positie innam.  
Helenius de Cock overleed op 2 januari 1894. Hij liet een vrouw na en zeven 
kinderen74, waarvan er drie waren geëmigreerd naar Zuid-Afrika. 

1901 – het derde bezoek van Paul Kruger aan Kampen
In 1899 brak de Tweede Boerenoorlog uit die het einde zou betekenen van 
de Boerenrepublieken. De Nederlandse regering nam tijdens de Tweede Boe-
renoorlog een neutrale positie in. De handel met Engeland was te belang-
rijk om in gevaar gebracht te worden door een actief anti-Brits standpunt. 

Dominee Dirk Postma.  Bron: Wikipedia. Predikant en politicus Maarten Noordtzij. 
Bron: www.gereformeerdekerken.info
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Koningin Wilhelmina daarentegen was - evenals het gehele Nederlandse 
volk - volledig op de hand van Paul Kruger. Zij pleitte ten gunste van de Boe-
renrepublieken in persoonlijke brieven aan de Britse koningin Victoria, aan 
de Duitse keizer Wilhelm II en de Russische tsaar Nicolas II. Echter, keizer 
Wilhelm II was de kleinzoon van koningin Victoria, en wilde niet tegen zijn 
Engelse familieleden ingaan en ook tsaar Nicolaas, eveneens gelieerd aan 
het Engelse koningshuis, wees een interventiemacht of politieke steun ten 
gunste van de Boeren af.  Toen Paul Kruger zijn land moest verlaten nadat de 
Engelsen de hoofdstad Pretoria hadden ingenomen (1900) stuurde koningin 
Wilhelmina een Nederlands oorlogsschip, de Gelderland, naar de haven van 
het buurland Portugees-Mozambique om Kruger op te halen en in Europa 
in veiligheid te brengen. Bij aankomst in Frankrijk werd hij door de Franse 
president op het Élysée ontvangen. In Nederland kreeg hij een ovationeel 
onthaal. Overal waar hij kwam juichten duizenden mensen hem toe. Het 
Nederlandse volk stond massaal achter de populaire Kruger. 
In Nederlandse kranten werd in deze periode vaak de indruk gewekt dat de 
Boeren belangrijke successen behaalden tegen de Engelsen - het tegendeel 
was waar. In werkelijkheid was Paul Kruger geen president meer na 8 sep-
tember 190075, al hield zijn rol in Zuid-Afrika niet op na deze datum. Zijn 
presidentschap eindigde met zijn Proclamatie op 8 september 190076 waarna 
hij naar Europa vertrok. Ging hij in ballingschap, was hij op de vlucht, of 
zocht hij hulp? De meningen hierover verschillen en we zullen het waar-
schijnlijk nooit weten. Voor ons verhaal, gefocust op zijn bezoek aan Kam-
pen in 1901 is het trouwens van minder belang. 
Tijdens zijn derde bezoek aan Kampen verbleef Paul Kruger niet bij zijn vroe-
gere gastheer, Helenius de Cock, die immers in 1894 was overleden, maar bij 
Maarten Noordtzij, hoogleraar aan de Theologische School en getrouwd met 
Frouwina de Cock, dochter van Helenius de Cock.  Zij woonden in een statig 
pand aan de De la Sablonièrekade in Kampen. Het is interessant te vermel-
den dat zij regelmatig en voor langere tijd onderdak boden aan Transvalers. 
Volgens het bevolkingsregister van Kampen woonden tussen 1889 en 1891 
twee jonge Transvalers bij hen, Jan de Ridder en Pieter Kruger. Hun verblijf 
in Kampen was geen toeval, net zomin als hun achtergrond. Jan de Ridder 
(geb. 1870) was afkomstig uit Burgersdorp, waar de Theologische School van 
de GKSA was gevestigd, terwijl Pieter Kruger een telg was van de uitgebreide 
Kruger familie uit Rustenburg, waar ook Paul Kruger vandaan kwam.77 
Het kwam niet vaak voor dat Transvalers zich voor kortere of langere tijd 
vestigden in Kampen. Meestal kwamen zij voor onderwijs, in combinatie 
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met religieuze motieven. Zo gaf Helenius de Cock van 1888 tot 1891 onder-
dak aan Sarel Eloff (geb. 1870), die hier de Christelijk Gereformeerde School 
bezocht en een kleinzoon van Paul Kruger was.78 Pieter Kruger (geb. 1870) 
woonde bijna tegelijkertijd met Sarel Eloff in Kampen. Pieter Kruger was 
ook een kleinzoon van Paul Kruger. De verleende gastvrijheid aan deze 
kleinkinderen van Paul Kruger geeft wel heel treffend de speciale band van 
Paul Kruger met Kampen en de families De Cock en Noordtzij weer. In 1897 
werd zelfs een achterkleinkind van Paul Kruger in Kampen geboren. 

De Kruger Familie - Paul Kruger en Pieter Kruger 

De meeste Boerenfamilies waren kinderrijk ondanks de aanzienlijke kindersterfte. 

Ook stierven veel jonge vrouwen in het kraambed. Er werd op jonge leeftijd getrouwd 

en vanwege het geloof vaak in beperkte kring. Hierdoor waren veel Boerenfamilies 

(Afrikaners) aan elkaar verwant. We zien dan ook vaak dezelfde familienamen in de 

politiek en het culturele en kerkelijke leven. 

Stamvader Jacobus Krüger kwam oorspronkelijk uit Berlijn en kwam als 17-jarige 

VOC-soldaat in 1713 aan in de Kaapkolonie. Een eeuw later huwde een van zijn af-

stammelingen, Casper Jan Hendrik Kruger, met Elisa Steyn (1820). Zij waren toen 16 

respectievelijk 14 jaar oud. In 1825 werd hun derde kind geboren, Stephanus Johan-

nes Paulus (Paul) Kruger. In 1836 sloot Casper Kruger zich met gezin aan bij de Voor-

trekkers die onder leiding van de roemruchte Hendrik Potgieter over de Drakensber-

gen trokken, over de rivier de Vaal, en zij gingen in Rustenburg (Transvaal) wonen.  

In 1842 trouwde de toen 17-jarige Paul Kruger met de 16-jarige Maria Etresia du Ples-

sis (1826-1846) en vestigde zich met haar in Rustenburg. Na het overlijden van zijn 

vrouw en zoon in 1846 hertrouwde hij met een nicht van zijn vrouw, Gezina du 

Plessis (1831-1901). In 1847 werd een zoon geboren die naar de vader van Paul Kruger 

werd vernoemd: Casper Jan Hendrik. In totaal kregen zij zestien kinderen: negen 

zonen en zeven dochters. Veel kinderen zouden jong overlijden. 

In 1889 vestigde Pieter Kruger zich in Kampen. Wie was hij? Waarom kwam hij hier? 

Volgens gegevens in het Stadsarchief Kampen werd Pieter Kruger in 1871 geboren in 

Rustenburg als telg van de bekende en uitgebreide Kruger-familie die in dit stadje 

haar basis had. Zoals de gehele Kruger familie was hij lid van de Christelijk Gerefor-

meerde Kerk. In 1889 kwam hij naar Kampen voor studie al is niet bekend welke. 

Zijn leeftijd, 19 jaar bij aankomst, en verblijf bij de familie Noordtzij doen vermoe-

den dat hij aan de Theologische School studeerde, maar hiervan is in de archieven 

van de Theologische School geen bevestiging gevonden. Bovendien doen zijn latere 

werk en functie in Zuid-Afrika, rijksambtenaar werkzaam bij het Hooggerechtshof 
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in Pretoria, vermoeden dat hij een juridische opleiding had. Hij werd in mei 1894 

uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Kampen wegens vertrek naar Transvaal. 

In het najaar van hetzelfde jaar keerde hij terug naar Kampen. Hij kwam ‘even over’ 

voor een speciale reden: zijn huwelijk met de Kamperse Maria van den Oever. Op 23 

oktober trouwden zij in het stadhuis in Kampen.79 In de Huwelijkse Bijlagen lezen 

we wie zijn ouders zijn: Casper Jan Hendrik Kruger, geboren in 1847, en Sophia Su-

zanna Lesaya du Plessis. Pieter Kruger was dus een kleinzoon van Paul Kruger.

Een maand na hun trouwen vertrokken Pieter en zijn Kamper bruid naar Zuid-Afrika 

waar Maria een jaar later beviel van een dochter, Grietje (1835).  Weer een jaar later 

keerde Maria terug naar Kampen, om er op 10 juli 1897 in haar ouderlijk huis aan de 

Oudestraat te bevallen van een zoon: Casper Jan Hendrik, genoemd naar zijn groot-

vader - de zoon van Paul Kruger - en naar de vader van Paul Kruger (zie hierboven). 

Vader Pieter kwam voor de geboorte weer speciaal ‘even’ over vanuit Zuid-Afrika.80 

Eind 1897 reisde het voltallige gezin weer naar Zuid-Afrika, maar in november 1901 

vestigde Pieter Kruger zich met zijn gezin opnieuw in Kampen. Wellicht had dit te 

maken met de verslechterende militaire situatie in zijn land. In oktober 190281 ver-

trokken zij weer, terug naar Transvaal, Zuid-Afrika, nu voorgoed. 

Zowel de echtverbintenis tussen Pieter Kruger en Maria van den Oever als de geboor-

te in Kampen van Casper Jan Hendrik, achterkleinzoon van Paul Kruger, symbolise-

ren op heel bijzondere wijze de band tussen Kampen en Zuid-Afrika. 

Kampen, 28 juni - 3 juli 1901
De voorbereidingen en het verloop van Paul Kruger’s bezoek aan de stad 
die hij voor de derde keer bezocht, werden breed uitgemeten in de lokale 
pers maar de plaatselijke kranten schreven niets over het voor de Boeren 
rampzalige verloop van de oorlog in Transvaal en Oranje Vrijstaat, afgezien 
van door de Britten begane gruwelheden. Aan de vooravond van Kruger’s 

Geboorteaankondiging van 
een zoon van P.W.G. (Pieter) 
Kruger en Maria van den 
Oever. Kamper Courant, 
donderdag 15 juli 1897.
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bezoek, op donderdag 27 juni 1901 berichtte de Kamper Courant zelfs dat 
‘Het wordt bijna met elken dag duidelijker, dat de Engelschen ten slotte het 
onderspit zullen delven in Zuid Afrika.’82 
De gastheer van Paul Kruger, Maarten Noordtzij, was niet alleen hoogle-
raar aan de Theologische School (en sinds december 1900 ook rector van 
de School), hij was ook politiek actief in Kampen als gemeenteraadslid, en 
gaf in De Bazuin commentaar op politieke ontwikkelingen waaronder die in 
Transvaal. Ook hij gaf de indruk dat de Engelsen er niet best voor stonden 
in de oorlog83 en hij bagatelliseerde Engelse militaire successen in Zuid-Afri-
ka.84 Hoewel Paul Kruger na september 1900 geen president meer was, werd 
hij zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens zijn bezoek voortdurend en 
overal aangeduid en aangekondigd als president van de Transvaalse repu-
bliek. In herdenkingsnummers in lokale kranten van latere datum is deze 
historische fout overgenomen, getuige krantenkoppen in het Nieuw Kamper 
Dagblad van juli 1976, ‘Heel Kampen op de been voor pres. Paul Kruger’ en 
‘Sigarenmakers zorgden voor president Kruger’,85 en in het Kamper Nieuws-
blad in juni 2001, ‘Honderd jaar geleden was president van Zuid-Afrika op 
bezoek’ en ‘Eerste President van Transvaalse Vrijstaat op bezoek in Kam-
pen’.86 Ondanks deze onjuiste berichtgeving is het bezoek van Paul Kruger 
aan Kampen in 1901 historisch te noemen en was het - gezien het enthousi-
aste onthaal door de Kamper bevolking - een daverend succes. 
Het was ruim tevoren bekend dat Kruger naar Kampen zou komen; helaas 
is niet bekend van wie het initiatief voor dit bezoek uitging. Paul Kruger 
bezocht tijdens zijn verblijf in Nederland (december 1900 - december 1901) 
tal van Nederlandse steden en wellicht dat Kampen gewoon niet mocht 
ontbreken in deze rondreis. Analoog aan zijn bezoek in 1884 werden alhier 
organiserende comités gevormd en een feestprogramma opgesteld. Trans-
vaalse vlaggen werden genaaid en muziekkorpsen repeteerden hun muziek-
stukken waaronder het Transvaalse Volkslied. Het organiserende comité 
bevatte weer de namen van bekende mannelijke notabelen: naast die van 
de burgemeester J.D.Æ. van Blommestein (Ere-voorzitter), onder meer die 
van stadsarchivaris J. Nanninga Uitterdijk (voorzitter) en Maarten Noordtzij 
(vicevoorzitter). Een week voor aankomst van de populaire gast verscheen 
in de Kamper Courant een ‘Publicatie’ ondertekend door burgemeester Van 
Blommestein, waarin hij aan de ingezetenen van Kampen bekend maakte 
dat ‘Z.E. de Heer President van de Zuid-Afrikaanse Republiek de Gemeente 
Kampen met een bezoek zal vereeren’, en hij nodigde alle ingezetenen uit 
om als blijk van waardering de vlag uit te steken.87
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Op vrijdag 28 juni 1901 om 11:10 uur, stapten de 75-jarige Paul Kruger en 
zijn gevolg uit de trein die hen van Rotterdam naar Kampen had gebracht. 
De Zuid-Afrikaanse delegatie bestond uit ‘Z.H.E. den Staatspresident der 
Zuid-Afrikaansche Republiek,’ hooggeplaatste functionarissen, het hoofd 
van de geheime politie, de lijfarts van Paul Kruger en zijn particuliere se-
cretaris, Frikkie Eloff (de vader van Sarel en schoonzoon van Paul Kruger).88 

Na aankomst op het station van Kampen begaf Paul Kruger zich, toegejuicht 
door duizenden mensen, per rijtuig naar de Buiten Sociëteit waar hij offici-
eel werd ontvangen. Op een speciaal gebouwd verhoogd platform stond voor 
hem een zogenaamde ‘Krugerstoel’ klaar (een kopie van een stoel die hij in 
Zuid-Afrika gewoonlijk gebruikte). De voorzitter van het ontvangstcomité 
Nanninga Uitterdijk hield weer een toespraak waarin hij de gasten verwel-
komde, zoals hij zeventien jaar eerder had gedaan, in 1884. Het antwoord 
van de diepgelovige Paul Kruger was tekenend voor de man en zijn strijdlus-
tig verzet tegen de imperialistische Engelsen: ‘Dat het ‘kleine klompie volk’ 
de strijd volhoudt tegen een driedubbele overmacht is geen mensenwerk, 
maar Gods werk. De Heer kastijdt ons. Wij hebben schuld en wij moeten dat 
nederig belijden. Wij handelden menigmaal verkeerd, maar tegenover Enge-
land zijn wij in ons recht. De oorlog is onrechtvaardig. Hij is ons opgedron-

Paul Kruger, rijtoer langs de IJsselkade bij de IJsselbrug, 1901. Collectie Stadsarchief Kampen F003258.
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gen.’89 Daarna vertrok het gezelschap per rijtuig naar het raadhuis voor een 
ontmoeting met het college van B en W, raadsleden en andere notabelen. 
Burgemeester Van Blommestein heette president Kruger van harte welkom 
in de stad die hij zo goed kende van eerdere bezoeken, en verwees ook naar 
de oorlog die gaande was in Zuidelijk Afrika waarop de legendarische Trans-
vaalse gast reageerde: ‘Deze oorlog zal de gehele wereld ten goede komen 
omdat hij haar zal sterken in het geloof.’90 ’s Middags was er een receptie op 
het stadhuis voor genodigden die de bejaarde Boerenheld persoonlijk kon-
den begroeten, gevolgd door weer een rijtoer door de stad.  ‘s Avonds was er 
een concert op de Nieuwe Markt voor de bijzondere gast. 
De tweede dag van het bezoek begon weer met een rondrit door de stad, 
vertrekkend van het pand aan de De la Sablonièrekade waar de president 
verbleef en verliep via de IJsselkade naar de Oudestraat. Overal waar de 
president kwam stonden juichende mensen, zwaaiend met de vlaggen van 
Transvaal en de Oranje Vrijstaat. Sigarenmakers van de firma W.G. Boele 
Sr. in de Oudestraat zongen het speciaal ingestudeerde Transvaalse volks-
lied. Erna was er een dienst in de Bovenkerk. Hier sprak onder andere de 
predikant en hoogleraar H. Bavinck, de opvolger van Helenius de Cock na 

Paul Kruger, ontvangst op het stadhuis, Kampen, 1901. 
Collectie SNS Historisch Centrum.

Schouw met inscriptie, De la Sablonièrekade nummer 7, 
Kampen. Foto privécollectie
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diens overlijden. In de kerk werd gebeden en gecollecteerd voor de Boeren. 
Bavinck hield een religieus en ook anti-Brits, pro-Boer betoog, dat met geen 
woord repte over het feit dat de Boeren aan de verliezende hand waren en 
Paul Kruger geen president meer was.91 ’s Avonds - zaterdagavond - was het 
druk in de stad met feestvierende inwoners en bezoekers van buiten de stad. 
Leerlingen van het Gereformeerd Gymnasium doorkruisten het stadscen-
trum en zongen Transvaalse liederen.92

Op zondag 30 juni werd een dienst in de Burgwalkerk gehouden welke geleid 
werd door ds. Bavinck en die door Kruger en zijn gevolg werd bijgewoond. 
’s Avonds werd onder leiding van ds. E. Westerhuis een Bid-uur gehouden in 
hetzelfde kerkgebouw.93

Op de vierde dag van het bezoek ontving de president hoogwaardigheidsbe-
kleders waaronder de Commissaris der koningin in Overijssel en defileerde 
het muziekkorps van het Instructiebataljon (tweemaal!) voor zijn verblijf op 
de De la Sablonièrekade nummer 7. Vervolgens werd ’s middags weer een rij-

Mensenmenigte, Oudestraat Kampen. Het rijtuig staat voor de sigaren(fabriek)winkel van W.G. Boele sr. in de Oudestraat.
Arbeiders van de sigarenfabriek brengen een zanghulde voor Paul Kruger, 1901. Collectie Stadsarchief Kampen F003264.
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toer gehouden – in de pers omschreven als een triomftocht. De tocht voerde 
dit keer door de stad inclusief Brunnepe (de Brunnepers hadden met succes 
geprotesteerd tegen het feit dat hun stadsdeel aanvankelijk uit de route van 
Kruger’s rijtoer was gelaten!) en door IJsselmuiden en was aangeboden door 
de studentenvereniging van de Theologische School FQI. 
Op de vijfde en voorlaatste dag, dinsdag 2 juli, werd in het kerkgebouw aan 
de Burgwal de eerste Schooldag gehouden94, die deels door Kruger werd bij-
gewoond. Kruger toonde zich verheugd de bijeenkomst bij te wonen ‘waar 
zoveel broeders Christenen bijeen zijn’. Er werd veel voor hem geapplaudis-
seerd en hij werd luid toegezongen. De dag werd besloten met een gezamen-
lijke maaltijd waaraan 125 gasten aanzaten. 
Op de laatste dag van zijn verblijf in Kampen, woensdag 3 juli, vertrok Paul 
Kruger uit Kampen met het stoomschip Bolsward van de Holland-Friesland 
lijn. Toen hij uit het rijtuig stapte dat hem naar het schip bracht, strooiden 
meisjes bloemen voor hem uit. Terwijl het Instructiebataljon het Transvaalse 
volkslied speelde vertrok hij, uitgezwaaid door een duizendkoppige menigte.95

Een maand na zijn vertrek uit Kampen, op 20 juli 1901, overleed in Pretoria 
zijn vrouw (‘Tante Sannie’). Paul Kruger zelf stierf op 14 juli 1904 in Zwitser-

Vertrek Paul Kruger per schip, 3 juli 1901. Collectie SNS 
Historisch Centrum.

Het echtpaar Paul Kruger (‘Oom Paul’) en zijn vrouw Gezina du 
Plessis (‘Tante Sannie’). Bron: Wikipedia.
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land, in ballingschap. Hij werd op 26 juli van hetzelfde jaar begraven in Den 
Haag. Later werd zijn lichaam overgebracht naar Zuid-Afrika en daar op 16 
december 1904 herbegraven op de ‘Heldenakker’ in Pretoria. 

Nabeschouwing
Terugkijkend op de bezoeken van Paul Kruger aan Kampen kunnen we con-
cluderen dat ‘Kampen’ een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van 
deze historische Zuid-Afrikaanse politieke leider. Maar er is meer dan dat. 
We hebben in het voorgaande gezien dat veel met zijn bezoeken aan Kam-
pen en zijn relaties met specifieke Kampenaren samenhangt. Dit brengt ons 
tot de volgende nabeschouwing. 
1.  De basis van het later langdurige samenwerkingsverband tussen ‘Kampen’ 

- de Theologische Universiteit Kampen - en ‘Zuid-Afrika’ - de Universiteit 
van Potchefstroom - ligt in de boven beschreven episode en gebeurtenissen. 
Na de nederlaag van de Boeren tegen de koloniale Engelsen verhuisde de 
Theologische School in 1905 van Burgersdorp naar Potchefstroom in wat 
nu de Engelse Transvaalkolonie was. De naam van de onderwijsinstelling 
werd later aangepast in ‘de Potchefstroomse Hogeschool voor Christelijk 
Hoger Onderwijs’, heden ten dage genoemd de Potchefstroomse Univer-
siteit voor Christelijk Hoger Onderwijs waarmee de Theologische Univer-
siteit Kampen jarenlang nauwe betrekkingen had. De geschiedschrijvers 
van de Theologische Universiteit Kampen (1854-2004), Beatrice de Graaf 
en Gert van Klinken, besteden aan deze voorafgaande periode van de be-
trekkingen nauwelijks aandacht. Wel schrijven zij dat ‘Kampen’ de Theo-
logische school in het Zuid-Afrikaanse Burgersdorp beschouwde als een 
dochterinstelling.96

2.  We hebben hierboven de belangrijke rol van Kampenaren in de bevorde-
ring van de Nederlandste taal in Zuid-Afrika gezien. De Nederlandse taal, 
en later het Afrikaans, is altijd een gevoelige politieke kwestie geweest in 
Zuid-Afrika. Hoewel in de loop van de 20ste eeuw beide talen als officiële 
talen werden erkend, bleef vooral aan het Afrikaans de associatie met de 
Afrikaner, de Boer en daarmee aan het Apartheidsregime kleven. Het ver-
plichte Afrikaans in Zuid-Afrikaanse scholen was een belangrijke factor 
in het verzet van de gekleurde meerderheid van de bevolking tegen het 
minderheidsregime. Een nog belangrijkere factor in de opstanden was het 
in 1948 ingevoerde apartheidsstelsel, dat het land gedurende bijna een 
halve eeuw in zijn greep zou houden en waarvan de oorsprong, zoals we 
hebben gezien, teruggaat naar de grondwettelijke bepalingen van de Boe-
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renrepublieken Transvaal en Oranje Vrijstaat. In 1990 kwam een einde aan 
de Apartheid. Veelzeggend, het van oorsprong Nederlandse leenwoord is 
in veel andere talen bekend en is synoniem voor rassenscheiding.

3.  Met het einde van de Boerenrepublieken (1902) en het overlijden van 
Paul Kruger (1904) is aan de rol van laatstgenoemde in Zuid-Afrika geen 
einde gekomen. Ontegenzeggelijk is Kruger een man van grote betekenis 
in de recente geschiedenis van zijn land. Dit neem niet weg dat zijn rol 
controversieel wordt bevonden. Hij was een markante persoonlijkheid 
van legendarische proporties. Al tijdens zijn leven was hij een histori-
sche figuur. Hij was een zeer gelovige man met nauwelijks een formele 
opleiding, maar een begenadigd spreker en een natuurlijke leider van de 
groep waaruit hij voortkwam. Hij wordt door velen gezien als een typi-
sche representant van de Afrikaner bevolkingsgroep, de van oorsprong 
Europese kolonisten die hun donkergekleurde landgenoten discrimi-
neerden en onderdrukten. Paul Kruger wordt door sommigen op handen 
gedragen en gezien als de Vader des Vaderlands, een vrijheidsstrijder, an-
deren beschouwen hem als een onderdrukker en racist. Zijn geboortedag 
werd in Zuid-Afrika tot 1994 gevierd als nationale feestdag en tot op de 
dag van vandaag wordt hij er geëerd met talloze naamgevingen, waarvan 
het Krugerpark, de Krugerrand, Krugerstandbeelden in Rustenburg en 
op het kerkplein midden in Pretoria wellicht de bekendste zijn. Zijn voor-
malige woonhuis in Pretoria is nu het Kruger House Museum en in 2025 
zal het feit dat hij tweehonderd jaar gelegen werd geboren, op grootse 
wijze worden herdacht en gevierd.  

 In Kampen herinnert slechts een inscriptie op de schouw in een woon-
huis aan de De la Sablonièrekade aan zijn verblijf in deze stad. 

Noten

1. Zowel in de 19de als de 20ste en zelfs de 21ste eeuw verschenen tal van boeken en artikelen 

over de Boerenrepublieken, de Boerenoorlogen en de belangrijke Boerenleiders waarvan 

Paul Kruger wellicht de bekendste is. Enkele aanbevolen werken: D’Arbez, Van schaapwach-

ter tot president. Het leven van Paul Kruger (Kaapstad 1916); J. Klok, De Boeren-republieken in 

Zuid-Afrika. Hun ontstaan, geschiedenis en vrijheidsoorlogen (Utrecht 1901); Frederik Rompel 

(bew.), Gedenkschriften van Paul Kruger (Amsterdam 1902); Martin Bossenbroek, De Boerenoor-

log (Amsterdam 2012). 

2. Artikel 9 van de Grondwet van de Zuid-Afrikaanse Republiek (de officiële naam van Trans-

vaal) van 1858 luidt: ‘The People shall not permit any equality of coloured persons with 
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white inhabitants, neither in the Church nor in the State.’ Vertaling: ‘Het Volk zal geen 

gelijkwaardigheid van gekleurde personen met de blanke inwoners toestaan, noch binnen 

de kerk noch binnen de staat.’ In: F.H. Papenfus (vert.), The Constitution (‘Grondwet’) of the Sou-

th African Republic as Approved and Confirmed by the Volksraad on the 16th of February,1858. With 

the Thirty-Three Articles (Londen 1899). Paul Kruger was een van de ondertekenaars van deze 

grondwet.  In de grondwet van Oranje Vrijstaat stond hetzelfde: ‘Er zal geen enkele vorm 

van gelijkheid worden toegestaan tussen gekleurde en blanke inwoners, zowel binnen de 

kerk als binnen de staat.’ Bron: Bjorn Berge, ‘Oranje Vrijstaat: psalmgezang en racisme’, in: 

Verdwenen landen van de wereld. 50 markante landen die niet meer bestaan. Oorspronkelijke titel: 

Landene som forsvant: 1840-1979 (Amsterdam 2016) 68-72. 

3. Deze vorm van discriminatie was in toentertijd niet uitsluitend voorbehouden aan blanke 

koloniale bestuurders. Toen in 1847 ex-slaven uit de Verenigde Staten de onafhankelijke 

staat Liberia stichtten in West-Afrika namen zij een Grondwet aan die de lokale Afrikaanse 

bevolking uitsloot van de nieuwe staat. 

4. In 1910 verenigden de vier Engelse koloniën in Zuid-Afrika zich tot de Unie van Zuid-Afri-

ka. Een halve eeuw later riepen blanke nationalisten de Republiek van Zuid-Afrika uit 

(1961).

5. Naar schatting zijn er ruim vijftig Nederlandse steden met een Paul Kruger straat. Daar-

naast kennen veel Nederlandse steden straatnamen die verwijzen naar andere Boerenlei-

ders. 

6. Met pakkende titels als Voortrekkersbloed, In de goudmijnen van Zuid-Afrika, De helden van Zuid 

Afrika en De Held van Spionkop. Een verhaal uit den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen oorlog 1899-1900.

7. Voor een verslag van Kruger’s bezoek aan Zwolle in 1901, zie Frank Inklaar, ‘Oom Paul ver-

overde weer aller hart. Het bezoek van Paul Kruger aan Zwolle’, Zwols Historisch Tijdschrift, 

36/3 (2019)154-160.

8. In totaal bracht Paul Kruger meer dan een jaar door in Hilversum. Zie het uitgebreide 

artikel, met veel historische illustraties inclusief foto’s, van Eddie de Paepe, ‘Paul Kruger 

in Hilversum, 1901-1904’, Hilversums Historisch Tijdschrift (2017) nr. 1, 3-23.
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plaats in maart 1901. In de praktijkruimte van Stegeman, bekend als ‘het Staphorster boer-
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van dit viertal. Hij was opgeleid door zijn vader en De Haan, die De Cock sr. was opgevolgd 

na diens overlijden in 1842. Noemenswaardig is dat De Haan ook de leraar theologie van 

de jonge Dirk Postma was. 
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Kamper Dagblad, 28 juni 2001. Helaas bevat dit artikel enkele aperte onjuistheden naast 

informatie van twijfelachtige aard.  
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39. Zie het verslag van de hand van A. Brummelkamp, gedateerd 19 september 1877, in: De 

Bazuin, vrijdag 21 September 1877. 
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ren- en theologische afdelingen gecombineerd). 

57. Idem, Artikel 10, 6-7.
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68. Een van de belangrijkste stuwende krachten achter de plannen in Nederland was prof. 

Moltzer. De eerste plannen waren gebaseerd op de Nota Moltzer. Kortheidshalve volgt hier 

geen gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming van dit fonds.

69. Antwoord van ds. Postma op Nota Moltzer gedateerd Pretoria, 14 maart 1890. In: SAK, De 
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