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Du Toit aangestuur in die deur hom beraamde uit
gawe van Bijbelse Dagboeke.

Reeds in 188o is verskene die "Bijbels Dagboek
(Nieuw Testament)", 'n boekdeel van 664 hls. Ds.
Du Toit het saam met sijn ouere broer (Ds. C. W.
du Toit) hi,erdi,e werk ondemeem, en het ook die mede
werking verkrij van Di. A. Murray, W. P. de Villiers,
C. Rabi,e1 P. J. G. de Vos, P. D. Rossouw, prof. J.
J\!Iurray en Ds. A. McG1"egor.

.Die voorr,ede s~ : "Het doel van dit werk zal zijn:
naar de Schrift 'te leiden, de Schriften te openen, en
met vrucht te doen l,eze:n in het huisgezin... Het plan
is de Bijbel geregeld te doen leren.."

In sijn "InLeiding tot het N. Testament" s~ Ds. Du
Toit o.a. :-

II Gode zij dank, de Huisbijbel is nog in ere in ons land. Doch
-er is gevaar, clat hij langzamerhand die ereplaats zal verliezell ...
namelik rlat de oude Huisbijbel zal verdrongen worden door
andere " stichtelike " boeken, gelijk men ze noemt, maar die
tach niet ., de redehke onvervalste melk" bevatten. En vooral
in Dagboeken, die de plaats van de Bijbel innemen in het huis
gezin, zien wij dit dreip;end ~evaar. Waarin toch was de stille
godsvrucht onzer vaderen dnideliker zichtbaar, dan in hun eer
biedwaardip;e gewoonte am het huisgezin des morgens en des
avonds te verzamelen random de Huisbijbel, waaruit gemeen
schappelik en beurtelings gelezen werd? ... Werkt dan allen samen
.om de Huisbijbel in ere te honden ! "

In hierdic boek is van Ds. Du To~t afkomstig, be
newens ·die Inleiding, enige stukkies oar en aanteke
nings bij die 4 Evangelies, die verklarings van die 2de
Brief aan Korinthe, van die aan Kolosse en Filemon,
en eindelik die verklaring van Judas en Openbaring.

Veel laner eers sou Ds. Du Toit sijn plan aan
gaande die Oue Testament verwesenlik sien. In 190 I
werd deur hom begonne sijn "Schriftverklaarder". Van
die eerste Dagboek s~ hij nou: "De uitkomst bewees
dat weI de "verscheidenheid der gaven" ruimte kreeg,
maar de "enigheid des Geestes" Ieed ongetwijfeld daar
bij". Vandaar dat hij nou aIleen aan die werk gegaan
het.

Die grootste gedeelte van die Oue Testament het
klaar gekom en werd in die "Getuige" en "Stemmen
des Tijds" opgeneem. Naderhand is in 1907 die
"Schriftverklaarder" Vierskene, 'n boekwerk van 343
bls., waarin die methode van morre- en aandstukkies
t;evo]g werd. .

D!:l. Du Toit het intussen aan die orige deel van die
O. Testament voort~ewerk en wat klaar is laat publi-
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PROFESIE VERKLARING. 3°1

seer. Toen die arbeid nie al te ver van klaar was nie
het die dood daaraan 'n end gemaak. Ds. Du Toit
wou dat die skrijwer hiervan sou voltooi wat nog ont
breek het, maar geringe belangstelling bij die Bijbel
lesende publiek het die prikkel om voort te gaan af
gestomp.

Ons hoop dat gewaardeer sal word wat reeds ver
krijgbaar gest·el is. Ds. Du Toit het die opening van
die Skrifte als sij:n voornaamste arbeid beskouw. Die
"Schrifh'erklaarder" begin dan ook met die versugting:
"0 Heere, laat de opening ,"an uw \Voord mij wijsheid
leren I Open mijn ogen dat ik aanschouwe de wo"tl
dere:n uwer Wet I" En toen ~ie eerste deel van hier
die boekwerk klaar was, het Ds. Du Toit aan die skrij
wer hiervan gevra om dit tog in die "Kerkblad" aan te
kJOndig, daar hij CDs. Du T.) dit beskouw als die
beste wat deur hom gelewer is.

Van belang is oak hierdie opmerking in die voor
rede: "Men bedenke dat dit werk gedaan is ill een
druk ,en veelbewogen leven; sommige stukjes werden
op reis, anderen te huis, anderen op kantoor geschreven
dikwels Z'ooder hu4JI van de benodlgde boeken."

PROFESIE-VERKLARING.

Ook in hierdie opsig kan ons Ds. Van der Lingen
'n g.eest,elike vader van Ds. Du Toit noem. lVlevr. De
Vil1iers s~ in haar lewen~beskrijwing \-an Ds. Van
der Lingen: "Zijn lievelingsvak: zo heten wij de uit
legging der profetit>n, 'lmdat dit werk \ an het begin
at aan gelijk een zilveren draad door al zijn arlbeid heen
werd gevlocht,en. Het blijkt dat reeds toen hij ab
jongeling zich nog in EuroJ?a beyond, hem dit groots
onderwerp heeft bekoord" (bi. 100.

Verder beskrijf sij die profetiese karakter van Ds
Van der Lingen se prediking, 'n prediking wat deur Ds.
Du Toit als gymnasiast aangehoor 'Werd. Daardie pro
fetiese tl"ek kenmerk ook die "Tijdpreken" van Ds. Vat
cler Lingen, 'n bundel predikasies deur Ds. Du Toit V'lr
die pers gereed gemaak en uitgegewe.

Ds. Van der Lingen het egter ook geskrifte nage
laat, wat bepaaldelik op profesie-verklaring betrekking
het. So is daar: "\Velke tijd in de profetiese Ge
schiedenis der Wereld is 1848." DIS uit Duits ver
taald ern deur Ds. Van der Lingen "an aantekening
voorsiern. Dan is cLaar die "Verhandeling oveT d
Apocalypse en d daarin geopenbaarde Geschi d ni~

der Kerk van Christus zoveel vervuld is." Dit is egter
'n fragment, wat op hI. 72 stomp afbre k. l\le\tr. De
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302 BIjBELVERTALING EN BIjBELVERKLARING.

Villiers se, dat sij nie weet, waarom die veelbelowende
werk gestaak is nie. Al wat sij weet is, dat daar "mis
noegen was over het gemene papier tot het drukken ge
bruikt. " Inderdaad moet die papier sleg gewees het,
want die eksemplaar wat in ons besit is, si:en daar
miserabel uit. Die pap~er is heelmaal verskote.

Die belangrijkste werk van Ds. Van der Lingen is
sijn "Aanwijzing,en fbetreffende de AfkJomst en Bestem
ming van sommig,e Noordse V:ol1~en", 'n deurwrogte
studiearbeid groot 246 bls., wat ons inderdaad noop
om die hoed af te haal vir di,e g·eleerdheid en na
speuringsgawe van die vermaarde Paarlse predikant.

In sijn profetiese Vlerhamdeling oor "De laatste
grote Slag," s~ Ds. Du Toit van genoemde studiewerk
dit :-

" We durven gerust betui~en dat dusver geen aflloende ver·
kJaring der profetien van die grote ~ebeurtenis in onderlinge
samenhang gegeven is. Her beste dat alsnog op dit gebied is
geleverd komt ODS voor te zijn de Redevoering van wiilen Ds.
Van der Lingen "Over EzechiiHs Profetie betreff~nde enige
Volken in het Hoge Noorden" (Ez. 38 en 39). geleverd aan de
Kaapstad in 1833 en uitgegeven met uitvoerige aantekeningen
onder de titel: II Aanwijzingen betreffende de Afkomst en Be
'stemming van sommige Noordse Volken." Ret was een reus
achtige. waar profetiese ondernemin~, en deze Godslltetuige gaf
dat werkje in 't licht met het verklaard doel om te doen bJijken
-<tat men weI degelik de nog onvervulde profeW!n kan en moet
verstaan. Doch hoe voortre:ffdik oak in haar biezonder doel
-om aan te tonen dat Rusland die grote macht is welke ~an 't
hoofd der verbonden le~ers enerzijds staat,-blijft zijn verkla
ring toch in gebreke een algemeen overzicht van de gehele
zakentoestand in verband met die sla~ te geven, inzonderheid
omdat het de hoogllteachte schrijver niet duidelik was dat Rus
land met zijn verbonden mo~enheden ten strijd~ trekken zal
niet onder aanvoering van de Antichrist, maar juist tegen de
Antichrist, dIe als valse Joodse Messias heerschappij voert te
Jerusalem in verband met h~t herleefd Romeinse Rijk, als elfde
hoom op 't hoofd van het Beest ; en daarom laat gemelde ver
klaring vele vragen onbeantwoord in verhand met die grote
slag, welke wij ons voorstellen in deze reeks van beschouwingen
te beantwoorden. Zover de Redevoering liting, in haar toepas
sing op Rusland, is zij echrer juist en wordt door de ontwikke
ling van de wereldgeschiedenis in de laatste driekwart-eeuw be·
bevestigd. Wij maken vriielik ~ebruik van de geleerde na
vorsingen daarin gegeven, vooral aangaan1e rle afkomst der
volkeren vermeld ill Ez. 38 en 39" (St"mmell. 1906 I bI. 4).

Ons kan dus se, dat Ds. Van der Lingen in die weg
-van Gods voorsienigheid die middel was om Ds. Du
Toit se oe te open vir die belangrijkheid van die pro
fesie. Maar ons moet daarbij voeg, dat Ds. Du Toit
verder sijn eie weg bewandel het.
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Hij het sig "eral laat lei deur Auberlen, die man
wat, volgens Godet (sie Bijbelstudies N. T.), eerste die
middelweg tussen die pretelistiese en futunstiese skool
van profesie-verklaring gewijs het. '"Vat Auberlen
sporadies gelewer het ten opsigte van enige hoofstukke
uit Daniel en Openbaring, het Ds. du Toit op die ganse
profesie van toepassing gemaak. Daarom 'bet sijn werk
so grote en blijwende waarde. Verder het hij veel ge
bruik gemaak van die boeke van Brandt, Rinck, Seis::l,
Guinness e.a.

BEGIN VAN DIE ARBEID.

Die eerste profetiese geskrif, wat Ds. Du Toit uit
gegee het, is die "Tekenen der Tijden en onze Roeping,
uit het Hoogduits van de zendeling Lieb." Dit het
verskijn in 1876 bij J. M. Belinfante, Kaapstad. Die
uitgewer het sig bepaal tot enige uitlatinge en bij
voeginge. Dis 'n mooi boekie. Jammer egter dat
Lieb 'n bietjie al te veel en al te gouw vergeestelik.

'n Twede hoek van dieselfde soort was Ds. Du Toit
se "Sprekend Portret van de Laatste Dagen, in duide
like trekken getekend door de APQstel Paulus in 2 Tim.
3: 1-9"· Dit was 'n oordruk uit die "Patriot" en die
inhoud was mede oorsaak, dat die blad deur die Kaapse
Synode so ged.ug onder hande geneem werd.

Nouwel, dit is 'n kwaai boek, maar baing interes
santo Veel gebruik werd gemaak van Edward Irving
se "Last Days", len oo\: Da Costa :se""Bezwaren tegen de
Geest der Eeuw" word aangehaal. G'n wonder, want
oak Ds. Du Toit se werk draag hier en daar 'n tame
lik sterk reaksione1"e karakter.

Onder die Bijbelboeke, wat Ds. Du Toit verklaar
het, behoort ook die Brief van Judas. Ons vermeld
dit hier omdat hij bepaaldelik die profetiese karakter
van die Brief op die voorgrond stel.

Bij die bewerking het Ds. Du Toit gevolg die
aantekeninge van Ds. Van der Lingen en die verklaring
van Stier.

DIE "ONVERVULDE PROFETIEN".

Nou kom ons tot die belangrijke werk, deur Ds.
Du Toit in 1878 in die lig gegee, n.1. die "Onver
vulde Profetien." Die aanleiding tot die uitgawe was
'n l'ieeks IVan 'Voorlesings, waarvan 0115 reeds melding ge
maak het. Die doel werd aldus omskrewe: "De
beginner in elit vak 7ioekt tevergeefs naar een leid
draad om hem door de \llele verspreide profetien der
toekomst te geleiden, een handleiding die hem een stel
se1matig overzicht geeft van hetgeen geschieden zal na

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



304 BI]BELVERTALING EN' BI]BELVERKLARING.

dezen... Zulk een werk hebben wij in (jn~e jarenlange
studie van de profetie niet gevonden; zulk een werk
hebben wij glepoogd te leveren... Dit al,Ies met het
doel om een fondament te leggen voor eigen en anderer
verder onv,erzoek."

Die hoek bevat 16 hoofstukke en gee ons 'n voor
stelling 'van Ds. Du Toit se iOmvangrijk1e Skrifkennis.
Dit krioel 'Van teksue en aanhalings. En tog werd die
hoek geskrijwe te midde van drukke pastorale ambs
besigheid. In 'n bdef aan mnr. C. P. Hoogenhout s~

Ds. Du Toit: "Veel, veel werk; len om Stroombergen
(die drukker-voorman) aan de gang te houden heb ik
in druk ,een hoek OVler de onvervulde prof.etien. Daar
voor moet ik ogenblikken afknippen, en somtijds gaat
het manuskript 'Van onder het kladpapi'er naar de pers.
Te 'goed kan het dan st)ellJig niet zijn. Welk ·een
titel zal ik er aan geV'en? ... Gij zijt zo vindingrijk."

Die bogem,elde boek werd uitv.erkog, in Holland
herdruk en is jaJ'1e lank 031 weer uit druk, maar 'n ver
korte uitgaaf daarvan is nog toe krij .

Dog Ds. Du Toit het dit nie bij di,e publikasie
van di'e een werk gelaat nie. In die "Getuige" het hij
'n reeks artik,els geskrijwe oor die "Openbaring van
Jezus Christus" wat lat,er in 'n lJijwigie boekdeel van 3 I 5
blss. (dubbel.e kolom) afg,edruk is. Inderdaad 'n werk
waarmee 'n theoloog naam kan maak. Inderdaad 'n
monument van 'no groot prof.esie-verklaard.er I

Reeds het ons rermeld, dat Ds. Du Toit ook in die
"Dagboek" die Openbaring verklaar het. Hier reeds
M hij die standpunt /blrot, waar hij later nooit noe
menswaard van afgewijk het nie.

STANDPUNT.

Voig-ens hom bevat die Openbaring nie I') net 'n
g~skiedenis van die eerste Christ. K!erk; ook nie 2)
net 'n beskrijwinrg van wat heel aan die end van alle
ding,e sal gebeur (soos die Darbiste wH), ook nie 3)
'n deurlopende g.eskiedenis van die K!erk. Want dit
sou a) in strijd wees met die aard van die profesie,
wat nergens (gesk1edenis lis nie; b) die duidelilre inhoud
van die hoek weerspreek, want in hoofst. 6 is ons al
genaderd tot die "grote dag des toorns"; e) in strijd
wees met die verklaarde doe1 van die boek, n.1. om die
gemeente als "noordstar" te dien.

"Er blijft dus (s~ Ds. Du Toit) sleehts rOver, in har
monie met de profetie van de gehele Sehrift, dat elk
g-ezicht loopt tot het 'einde. Tellkens wordt dezelfde
hoofdzaak, de komst van Christus, van een andere ziJde
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gezien. Daartoe de zetel1tallen, als getallen van op
volging. Twaalf is het getal van de verschillende toe
~tanden van Gods volk in de uitgebreidheid, op de
zelfde tijd bestaanae, daartoe 3 met 4 vermenigvuldigd,
in de breedte; zo lvinden wij de I 2 'stammen Israels." de
twaalf aposteJJen des Lams, de twaalf .poorten van het
Nieuwe Jeruzalem. Ze\~en wederom is het getal van
opvolging, 3 met 4 ~chter elkaar opgeteld. Elk zeven
tal 100pt dus tot het einde. Elk gezicht stelt dezelfde
ontwikkeling en ontknoping voor, s1echts van een andere
zijde geziJen, en ons telkens die toekomst als naderbij
voerende."

Voor oos nou besluit met 'n oorsig van Ds. Du Toit
se profesie-opvatting, moet nog vermeld warde, dat
in die "Getuige" van 1896 deur hom begonne is 'n uit
voerige VlerklariJn.g van Mat. 23-25 onder die titel:
"De Profetie van de grote Profeet." Jammer dat dit
oak nie apart verkrijgi>aar gesteld was nie. Ons hoop
die dag sal spoedig kom dat 'n herdruk daarvan sal
gemaak word. Dis te jammer dat so'n kostelike uit
eepsetting in die haas onverkrijgbare "Getuiges" moet
begrawe Ie.

OORSIG.

Ten slotte dan nog die Qorsig. Dis van die hand
van Ds. C. W. M. du Toit., nou predikant in Aliwat
Noord. Hij het'Vleral gebruik gemaak van Ds. Du Toit
se laaste profetiese werkie: "De Onvervulde Profetien
naar Tijdsorde gerangschikt en korteliks toegelicht"
'0 boekie wat uitmunt dellr befknoptheid en helderheid.

1. ALGEMENE VOORTEKENE VAN CHRISTUS TOEKOMS

Ais eerstle tekene vind OIlS op geestelik gebied al
ledei dwalinge ingevoer onder die naam van Christus,
op staatkundig en maatskappelik gebied oorloe en ge
rugte van oorloe, op natuztrlik gebied hongersnood, pes
en aardbewinge "in verscheidene 'plaatsen" volgens Mat
24: 3-8, d.w.s. die reeds bekende verskijnsele volg
mekaar dan snel en bijna onafgebroke ()p.

Dan is daar die nasionale herlewing van die ]oodse
nasie, wat naar die lbeeld van die vijeboom in Mat. 24'
3 2 ,33 geleidelik tot stand kom. Een tak loop uit en
bring bIal'le voort, waaraan ons merk dat die 'Somer nablj
is. E6n tak alleen we "hw.s 'Van Jucla", herlewe, en
die bring dan allleen blare voort In plaas van klein
vijgies, soos die vijeboom m die natuur doen, d W.s.
daar kom weI 'n hedewing, maar dit geSkled sonder ge
loof in Christus.
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Maar soo5o Paulus se in. Rom. 1 1 : 24-26, als die
lewenssappe WleeT in die natuurlike late gaan, verdor
die ingeente takke, en so is daar aan die einde van
onse bedeling 'n grote afval in die Christelike Kerk
(2 Thess. 2: 1-3). Die Jade gaan nou nie weer hul
land ver()wer nie, maar koop dit terug (Jer. 3 2 : 42-44).
en hul moet nag als in 'n smeltkroes gelouter word
(Ezech. 22: 19-22) en grObe verdrukking ondergaan
yoor hul die Messias sal aanneem.

II. DIE DAE VAN DIE ANTI-CHRIS.

In die nasionale herlewing van die J ode is weer die
optreding van die Anti-Chris die grate teken of keer
punt waarop moet gel,et word. Hij kom in sij eie
naam, het waarskijnlik geen deel aan die herstel self
nie, maar tree skiJelik op soos Christus op volwasse
leeftijd, en het 'n heerskappij van een jaarweek of
7 jaar (Dan. 9: 27'). Als·staatkul1dige hoof staan hij
nie alleeQ. oor die J oodse nasie nie, maar oak oor die
herstelde Romeinse rijk. Maar vera~ als geestelike
hoof sal hij die ganse werelid heroer, sal hij self in
die t,empel Gods sit en almal vervolg wat hom nie aan
bid nie. Dit sal die grootste Vlervolging wees wat die
wereld ooit geken het (Dan. 7: 8, 20-25, Mat. 24:
9-2t7). Die selfVJergoding begin nadat hij 3~ jaar
geregeer het.

Van die getrouWle oorblijfse1 wat die Anti-Chris nie
aanbid nile, sal 'n deel, wat wakende en biddende is,
die vervolging ontgaan en deur die Heere self uitgelei
word naar 'n nog onbekende plek (Openb. 12: 14; 3:
12; Mat. 24: 15, 16). En terwijl die Anti-Chris
skijnbaar triomfeer in sijn selfV1ergoding, tree daar
2 getuie lOp, wat-hij laat doad maak, en wat na 3 dae
weer opstaan (Openb. 11-: 3-12). Dit is waarskijnlik
(lie 2 vroeelle getuie Henoch en Elia, al twee mense wat
nog nie die doo.d. ingegaan het nie (Rebr. 9: 27).

III. DIE TOEKOMS VAN CHRISTUS.

Uit die Noorde trek op teen die Anti-Chris en die
verbonde mogendhede van die Romeinse rijk, Gog, die
hoofvors van Meseg en Tubal, en sijn bondgenote; dit
is waarskijnlik Rusland. Jerusalem word beleer, die
helfte van die stad ingeIlleem, en als die nood op sijn
hoogste is verskijn Christus om self 50ijn volk te verlos
(Zach. 12: 1-3, 14: 1-3; E~ech. 38 en 39.)

Die Jade erken nou berouwvol hul Messias (Zach.
12 : 10; Open.b. I: 7), terwijl oar die rolkere 'n ge
weldige oordee1 VlOltrokke word (Ezech. 39: 6; Jer.
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25: 32, 33, Openb. 16: 18-2 I. Ook die afvallige
word geoordeel (Openb. 18: 1-3, 2 I), terwijl die aan
neming tot kindere geskied 'van dIe regverdige of
"die in Christus ontsiapen zijn," deur op te staan uit
.die dode. Dit is die eerste opstanding (I Cor. I 5:
23, 24; Openb. 2°:4-6) . En die gelowige van die
N. T. met die gelowige in lewe oorgeblewe, vorm
dan die Bruid van Christus, wat nou nadat die Anti
Chris met sijn volgelinge verdoen is, opgeneem word in
heerlikheid (I Thess. 4: 15- 1 7, I Cor. IS: 50 53·

Die aarde word gedeeltelik vernuwd (Jes. 43: 19,
20; Mat. 24: 29), en vir die Joodse volk volg daar 'n
.tijdvak van reiniging.

IV. DIE TI]DVAK VAN REINIGING.

Dit is· waarskijnlik die tijd van reiniging, die 30
en dan nog 45 dae (Dan. 12: 10, lien 12) wat bij
die bekende 1260 dae of 3 1 jaar van die Anti-Chris se
selfvergoding in die tempel bijkom. Dit is die tijd
',van boete vir J uda (Zach. I 2 : I 0- I 4), en uitwendige
reiniging van die land van al die oorlogsverwoestinge
en herbouw van die gedeeltelik verwoeste stad (Ezech.
.39:9, 12-16; Jer. 31:38 40). In die tijd gaan
uit die laaste uitnodiging tot die "bruiloft des Lams."
Die bruid is reeds opgenome, en nou gaan die Jode
wat oOl"lgeblij het uit. m,et 'n dubbele sending, om n.l.
.die verslae heidene, maar ook die oorgeblewene van
Israe] te versameL tot die bruilof van die Lam (Jes.
.66:19-21 ; Openb. 19:9.)

V. DIE DUISENDJARIGE RI]K (Openb. 20.

Ais die tijdvak van reiniging afgeloop is, kom
Christus met die Bruid om op S~on (Jes. 25: 6) die
Bruilof des Lams te vier, waaraan ook deelneem die
gelowige van die O. T. en die genodigde uit Israel en
die volke. Hiermee neem die Iooo-jarige rijk 'n
aanvang.

Gedurende di,e periode heers Christus self van uit
·die heerlikheid oor die aarde, met 'n onderkoning uit
die huis van David onder hom (Zach. 14: 5, 9;
Ezech. j 7: 24, 25). Ook sijn heilige het deel aan die
heerskappij (Openb. 20:4, 6). Die hele Israel. oak
die I 0 stamme, keer terug en neem 5ijn plek in als
.eersgeborene onder die volkere (Jes. I I : 12, 13; Je~.

60 : 8 I 4) , wat dan met Israel deel in die segeninge
van die rijk Rom. I I : 12, 15. Die duiwel word vir
die tijd gebind, sodat claar vrede heers op die aarde.
en die mag van die kwaad beteuel word. Kunste en
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wetenskappe bloei, die mense oereik weer 'n hoe ouder
dam, en hoewel si'ekte en dood nog nie we.ggeneem is
nie, want die mens lewe nog in die lichaam van vlees
en sonde, is dood en siekte dan meer uitsondering dan
reel. Die aarde word vervul met die kennis van God,
en die m'ens hemeem sijn heerskappij oar die laere
skepping, soos in die Paradijs. VoIlens Ezech. 47 en
48 is Palestina dan die middelpunt van die wereldver
keer len Jerusalem 'n stad van ongeveer 13 mijl in
omvang, waarheen oak die "heidense" volke optrek
om aan'die herstelde tempeldiens deel te neem (Zach.
I 4: I 6- I 9, Jes. 66: 23) .

D~e hele Skrif is voL van 'n toekomstige vrederijk,
maar al die V'roeere sieners, (ook Christus in vemedering,
sien aIleen tot aan die rijk. Eers in die biesondere
openbaring van Jesus Christus, na sijn hemelvaart,
toon Hij aan die gemeente dat die rijk 1000 jaar sal
HuUr en dat daarna weer 'n opstand en 'n laaste oor
deel volg.

VI. DIE LAASTE OPSTAND.

Vit Openb. 20: 7-10 blijk dat Satan na die 1000
jare weer ontbind word uit die afgr()nd en, met helse
planne toe~erus, maak hij 'n laaste verwoede aanval
am die vo~ere te verlei. Hij voer hul dan ook weer
aan van die ;Vier hoeke van die ~arde om teen Jerusalem
te Vieg. Tot aan die stad kom hul nie. God ver
slitnd hul met vuu.r van die hemel, en Satan wat reeds
uit die hemel geval het bij Christus hemelvaart, en
gedurende die 1000 jare onder die aarde in ketene
was, word nou \ ir eeuwig geworpe in die poel ran
vuur.
VII. DIE LAASTE OORDEEL (Openb. 20: I 1-15).

In enk,ele trekke word in Openb. 20: I 1-15 die
laaste oordeel beskrijf.

Die regt,er is God die \-ade'r self, wat oordeel it
gemeenskap met en selfs deur die "Zoon", sittende op
die grote \\ iue troon-nie dite "troon zijner heerlik
heid" (l\lat. 25: 3 I nie~ Van die grote witte troon
vlied die hemel en aarde, sodat daar geen plek vir hul
meer is nie, d.w.s. hul vergaan en word geheel ver-
nuwd. .

Almal wat pie lewend geoordeel is bij Christus
looms v66r die 1000 en gedurende die 1000 jare nie
(Openb. 20: 4-6), almal wat nie deel gehad het a n
die eerste opstandmg nie, word nOll geoordeel.

Die gestorwene van aIle eeuwe staan op uit dIe
dood fill d deriJk, en uit dIe see, om naar hul werke
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~eoordeel te word. Almal wat nie geskrewe is in die
"boek des LeVloos" word uit die boeke geoordeel,
waarin hul werke opgeskrewe is, en word in di,e poel
van vuur geworpe.

Oak die dood en doderijk het nou uitgedien, en
hul word ook geworpe in die poel van vuur, met Satan
en die vetoordeelde mense.

VIII. DIE LOUTERING VAN DIE AARDE DEUR VUUR (2
Petro 3: 5-7,10 13; Ope 20: II).

Hier v'erstaan OilS nie dat die aarde geheel vernietig
word nie, maar weI dat hiJ geheel vernuw word. "Vant
Petrus vergelijk die eindoordeel oor die aarde met die
"vergaan" bij die sondvloed, en toen was daar geen
vemietiging [1~e. Dieselfde gebeur bij die wederge
boorte (I Kor. 5: I 7), waar die QUe mens sterf of
"verbijgaan" en die nuwe opstaan. Dit blij dieselfde
persoon wat totaal Viernuw word. So word die aarde
deur vuur opgelos 'en die elelrnentre ontbind am in 'n
l1uwe verband, geheel gesuiwerd te voorskijn, te kom.

Vollens IVlat. 24: 29; Hebr. 12: 26. 27 e.a. pI. sal
die loutering ook tot die hemele deurdring.

lX. DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE (Openb.
21:1-5; Jes. 65: 17).

In die eerst,e 2 hoofstukke van die Bijbel sien ons
dat die skepping bedoel was am te wees draer van die
heerlikheid van God en die mens sijn beelddraer.
Die toestand word teruggevonde aan die einde, waar
()ns nihs nuws, maar alles veTnuwrl vind.

Met die loutering word egter ook sekere dinge to
taa) weggeneem wat op die nuwe aarde nie meer be
staan nie, n.l. aIle sonde en onreinheid, aIle smart en
dood, aIle verv]oek!ing, wat weI nag in sekere mate in
die 1000 jarige rijk bestaan het. Verder is die Satan
dan vir eeuwig Vierban in die poel van vuur. l\Iaar
()ok enkele van Gods werke, wat hul tijd uitgedien het,
bestaan dan op die nuwe aarde nie meer nie, b. v. die
see, ,die pag en die tempe!. Bij die loutering deur 'lf1It1T

het die see noodwendig opgehou te bestaan, en waar
die heerlikheid van God die nuwe aarde verlig, is daar
geen sprake van nag, en "die Here, die almagtige God
is die tempel, en die Lam."

Tussen dood en opstanding was die siel in Abra
ham's skoot, die "huis des Vaders" waar vele woninge
is, nou word hemel1en aarde weer versoen, wat eers deur
die sonde geskeie was, en die mens woon soos in die
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begiu in volmaakte heerlikheid op die vernuwde aarde.
in volle gemeenskap met God en die hemel.

X. DIE NllWE JERUSALEM (Op. 21: 2, 9- 12. 14-
- 1 9a, 2 1-27) .

Die Paradijs was die woonplek van die mens oIl'
aarde, die plek van openbaring, van vereniging tussen
hemel en ~rde. Die mens word daar uitgejaag en
die hof word deur cherubs bewaak. Die mens woon
eers nag daar nabij (Gen. 4: 16) en Seth se geslag aan
bid daar nag.

Met die sondvloed sink die Paradijs in die dode
rijk, en word verblijfplek van die gelowige na die dood

Luk. 16: 22 en 23: 43) tot op Christus' nederdaling.
Dan neem hij die Paradijs ha d~e heme! (Ps. 68: 19,
2 Cor. 12: 4), waar dit intussen in die Nuwe Jerusalem
verander word (Joh. 14: 2, 3), am weer op die nuwe
aarde neer te daal en te dien als punt van verenigil1g
tussen hemel len aarde, SoOos voorheen.

Die stad is so lang als breed. vierkantig, en als die
12.ooo.stadie die lengte is meen dit 1384 mijl. Dit'
hoogte is gelijk aan die lengte, dus is die stad in
piramiede-vorm, mlet die troon van God aan die bo
einde, waar heme! en aarde makaar ontmoet. Vandaar
straal uit die goddelike lig en die lewensstroom, oor
die ganse nuwe aarde.

XI. DIE LEWENSBOOM EN DIE LEWENSSTROOM (Op_
22 : I, 2; Gen. 2: 10).

Adam moes Eden bouw, bewater, en bewaar. Die
hele aarde moes 'n paradijs word, daarom stroom die
lewegewende water uit van daar ll1aar buite. Die men~

was ontrouw en moes self weer geheilig en gereinig en
lewend gemaak word. Dit geskied in die werking van
die H. G. wat van God uitgaan .in Christlls. Als in die
Iooo-jarige Rijk die verborgene kragte weer openbaar
word, vloei die rivier van lewende water uit die tempel.
maar op die l1uwe aarde vloei die rivier weer uit Gods
trool1 om die goddelike lewe oor die ganse aarde te
versprei. Daar vloei ni'e meer dan nodig is om die
lewe ill al sij V'ertakkinge te onderhou, vandaar dat die
see nil' meer nodig is nie.

lVlaar langs die lewensstroom, in die straat van die
Nuwc Jerusalem, groei die lewensboom of geboomte.
l\Iaar nou nie meer cen boom nie. maar 'n woud al
lang., die rivier aan albei kante. Die boom dra ook
vrugte. wat dien tot spijse. want die goddelike le\\·e
fioet in d~e mens onderhou word. AIleen God "het
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die onsterflikheid" in Hem, en dit kan van geen s!lepsel
ge~c word nie.

Die blare van die boom dien tot genesing van die
heidene, d.w.s. van die volke, wat als volke, gedurende
die 1000 jare hekeer is. Van hul word nie gese, ~oos

van die lewend oorgeblewene bij die koms van Christus
dat die sterflike onsterflikheici aangedoen het nie, "en
daar ouderdom en swakheid nag in die 1000 jare be
~taan het, word dit molik deur die blare weggeneem.
wanneer hul deur 'n magdaad van God, soos b.v. Noach
van dip een wereld op die ander oorgebring word..
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LATERE LEfVENSTljD.

Omtrent hierd~e tijd, wat ons laat begin met Ds.
Du Toit s'n terug~eer van die Europese reis (1890), is
die aantekening'e kort. Ons gee dit hier :-

"In die Kaapkolonie terug het ik mij dadel~k aan
die drukpers ~ewij als hoofI'ledakteur van die "Patriot",
"Paarl", en Getuige". Ais proef het ik in Kaapstad
'n tijdlang die "Dagblad" uitgeg'ee, die enigste Hol
landse dagblad. Dit had egt1er nie genoegsame on
derstetfuing nie om te kompiteer met die Engelse dag
blaaie. Die "Patriot" len Getuige" had ewewel in
die tijd 'n sirkulasie van 3 a 4,000. Met die Bijbel
vertaling het ik toen tamdik gereeld voottgegaan.

"Wat mijn literariese arbeid ,aangaat Vlerwijs ik
naar die lijs van werke op~erreem in d~e 2de uitgaaf
van die IITaalheweging".

"Reis naar Matabeleland.-Naar die streke het ik
'n reis gemaak Vieral am oudheidkundige nasporings
te doen. Eers het ik in Rhodes s'n bibl~otheek heeL
wat oudheidkundige boeke nagelees. Koningin Ha
tasu het hier 'n eksped.isie gestuur 600 jaar v66r Sa
loma. Kijk "Sam'besia", wat in Engels vertaal en
in Engeland uitgegee is onder die titel: "Rhodesia,
Past and PI"~sent", waarin egter die oudheidkundige
gedeehes weggelaat is. Op grond van die ondersoe
kinge is geskrewe die historiese roman: "Koningin
van Skeba".

"BiJ terugkoms was Rhodes net hoof van 'n minis-
terie ~word len die Afrikaners het hom gesteun.

Hofrneyr en ik het met Rhodes hartelik samegewerk
tot aan die ]ameson-inval. Kijk verder "Onse Poli
tieke Aardbewing."

"Landbouwkundige Werksaarnhede.-Ik het aan die
Paarl opgerig die Landbouw-veI'leniging en in verband
daarrnee 'n jaarlikse tentoonstelling. Ongeveer 10 jaar
was ik daarvan voorsitter, totdat ik op 'n buiteplaas
gaan woon en mij daaraan onttrek het. ~

"Die houding deur rnij in "Patriot" en "Getuige."
ingeneem teenoor die Transvaal-regering van die laas
te tijd was egter nie populer in die Kolonie nie, veral
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~edert die Jameson-inval. Dit het gemaak dat die
blaaie agteruit gegaan het. ::\Iijn posisie teenoor die
oor10g is te vinde in die "Afgeperste Getuigenis" en
"~a de Oorlog" .

.. "Patriot" en "Getuige" het nie weer hul popu
lariteit herwin nie. In die plaas daarvan het ik toen
uitgegee die "Stemmen des Tijds," wat 'n voortset
ting was van allebei. V66r die oorlog was "Ons
Klijntje" die letterkundige tijdskrif, wat goed opgang
gemaak het. Die werk word nou voortgeset in "Ons
Taal." Hierin kom o.m. voor mijn bewerking van
"Ons Taalskat."

"Adendorff - Trek.-Onmiddelik na mijn terugkoms
in die K.K. het die Trek-kwessie ontstaan, wat bijna
"'11 botsing tussen Transvaal en Engelalld veroorsaak
het. Deur mijn bemiddeling het dit nie tot 'n botsing
.gekom nie. Ik het altijd Rhodes s'n noordelike poli
tiek van uitbreiding gesteun en in die "Patriot" uit
voerig aangetoon, dat die Adendorff-kon~essiewaarde
loos was. Te Burgersc1arp had Mnr. Hafmeyr en ik 'n
vergadering met die voormanne van die Adendorff
beweging-, waar 'n grondslag g'eleg is tot 'n vergelijk."

"DIE PATRIOT" IN 1890.

Ons moet dan ·nOll eers aanwijs, wat die blad 5'n
politiek in 1890 was ten opSiigre van die noordclike
uitbreiding. Dit was die tijd toen Ds. Du Toit in
Europa gereis en Oom Loko nog als ~edakteur opgetree
het.

Rhodes word genoem "di vader van di grote land
vatting Kompeni". Verder lees ons: "Wat nou oek
,-an di Kompeni (Chartered) geseg kan worde, iedcr
een sal moet toestem, dat rieur di Kampeni di mag ,an
Engeland sterk toegeneem is: Londen het nOll meer
gesag dan Kaapstad". (P. 23 Jan..

Op 6 Febr., als Portugal wegens ~ijn Afrikaanse
besittings van die kant van Engeland en Duit~land in
gedrang kom, skrijf die "Patriot" ,skerp teen !die "huige
larij" van Enge1ge "landvauerij" onder die voorwend
sel, dat dit moet dien om "gristendom en beskawing"
te Viersprei.-Ons als Afrikan~rs het daar groot belang
bij of Suid Afrika Engels of Afrikaans sal word. en
die onafhankelikheid van die twee Republieke, be
weer die blad, is daarmee gemoeid.

Die "Patriot" se verder (in die no. van 6 l\1aart
dat die bedoeling van die Engelse beskawers duicle
lik is: hul wil Transvaal "toemuur". Daarom is
daar 'n i'Rhodes Kompanji" en word daar pri' ate
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trekke na Mashonaland georganiseer. Engt'land blij
die teenstander van die Republieke.

Met die oog op Afrikaanse belange en 'n groat
Suid-Afrika vir Afrikaners, was die "Patriot" daar ook
volOF teen, dat Duitsland vir Damaraland sou krij

P. 24 Julie).
Die blad hou vol (in die no. van 7 Aug.) dat

"Damaraland nou Duits is omdat El1geland bang is
vir Duitsland en di land an di Afrikaners ni gt'gul1 het
ni". Die "Argus" het namelik tevore beweer, clat die
oorsaak is, dat die "Patriot"-partij met Duitsland "ge
konkel" het I "Daar word egter niks bewijs nie."

Die hele affcre wek die verantwoordiging ,-an die
Perlsc blad op: "Di Transvaalse boer het weer per
beer Bechuanaland en daarna Damaraland in trek, en
di end was, dat huHe uitgejaag is."

RHODES.

Die ideaal van 'n Verenigd Suid Afrika het ge
maak dat die "Patriot" teen mnr. Rhodes opgetree
het. Ons lees in die no. van 5 Junie :-

.1 As daar imand is wat ems beny dan is dit seker Meneer
Rhodes, di groot onverantwoordelike Goewerneur van Suid
Afrika. Ons beny hom ni om syn geld ni hoewel dit OilS oek
weI te pas sou komi mar om di gelukkige posisi wat hy in~e

neem het. Sonder ekselensi genoem te warde, sander mOOle
klere te moet drat sonder adresse by honderde te moet a nhoor,
sonder 'n trop briewe te moet skrywe na Downin~ Straat, be
stuur Meneer Rhodes nou, en deur syn Jteld, en deur syn be
kw<tamhede, en deurdat hy eiendlik di verteenwoordi~er is van
di wesenlike Engelsrnan, di sake van Suid Afrika's binnelallde.
en heers m; koning.

By dit alles het hy nog di geluk dat 'n groot gedeehe van
Afrikaners hom nag altyd beskou as 'n soort van Afrikaner
vrind, halwe bondsman. en algemene weldoener. Ni aIleen
bond~ll1anne, mar selfs bondskoerante roem hom hemelshoog,
en di " arme Patriot," wat aJtyd beweer het, en nog- beweer, dat
daar ni imand is wat di Afrikaner soveuJ skade gedaan het , en
di uitbreiding van di republieke vireers so volkorne belet het,
moet geduriJt boor dat by dit ni wret ni,

Van di vrede van Majuba af het di En~else altyd perbeer
am di verlare grond en inv loe.d terug te kry, en hulle bet in
meneer Rhodes '11 man gevinde, wat op bedaard~ manier, heel
soetjies, mar sunder ophou. di plan SOLI ten uitvoel bring. Ter
wijl di Afrikaanse party ni verder siet, as bulle neus lank is,
terwyl Transvaal op allerlei manier, en viral deur allerdwaaste
te'enwerking van spo,)rweg verbinding di gemoedere in di
Koloni vervreemd het, het meneer Rhodes eers Stellaland deur
Engelancl laat inpalm en /lOU di Sambesi as grens ]aat anneem.
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" Di kring van invloed," di nuwe woord vir II lalldvat," is uit
~ebrei, en di muur om di l~t'publieke so toegemaak, dat hy ge
rus vireers hulle eli onafhankeJikheid kan laat hcm, daar dit son
der kans van uitbreiding- in 'n nuwe wereld so as di van ons to~

niks beteken ...
As oos oek van g-edagte was, dat di beste vir Suid-Afrika

sou wees om vereni~ te wees onder Engelse vlag-, dan sou ons
diselfde doen ; mar daar ons no~ altyd 'n Verfni~ Suid-Afrika
soek ondor ei 'e vlag, weI as dit ni c.Jnders kan ni onder 'n soort
van protektoraat van Engeland, mar tog nog vryer dan ons nou
is, kan ons met IPeneer Rhodes volstrek ni saamg~an Jli "

BRITSE KUSBESKERMI"'lG.

Terwijl "Die Patriot" so skrijwe was Ds. Du Toit
in Europa ook met die .kwessie besig. 'n Onderhoud
met 'n verteenwoordiger van die "Pall lVlall Gazette"
werd helemaal V'erdraaid gepubliseer, waarvan deur
djandc gretig gebruik gemaak werd. Ds. Du Toit het
toen aan 'n ander persman die regte lesing aallgaande
vcrskillende punte verskaf. Aangaande die punt hier
onder bespreking, het Ds. Du Toit die volgende ten
beste gegee :

" Op de vraag van de intervi€wer, of de Transvaal uiet later
het hoofdgedeelte ener Zuid Afrikaanse heerschappij (Dominion"
worden zal, g~dt hij l.elf als mijn antwoord dit terug: 'M~t vol
eeZfbestuuy, zoals de Kaapkolonie dan hebben zal, geen bel1loei
zucht met de NaturellE'nkwestie, en een schikkinfit omtrent de
vIag-, IS dit Illogelik genoeg. Mijn leuze i~: ,. Een Vereni~d

Zuid Afrika met Britse kustbescht'rmin~." Oit is duidelik ge
norg, schijnt het mij, aileen waarte~en ik ekseptie nemen moet,
is, dat de versiaggever het verder zo laat voorkomcn alsof ik
zijn gevoelen zou delen, dat de aan~tellinl{van een Goeverneur
Genertlal f1an Engeland zou moeten overblijven. Integendeel,
met de l1leeste Iladruk heb ik rnij dadrtegen vlo..rklaard, op ~rond

der bittere ondervinding, wat in 'ie regel Engehe Goeverneurs.
wart'n, en heb ik pertinent als mijn gevoelen uitgesproken dat
• de Verenigdeo Staten van Zuid Afrika' een eigen President of
Gouverneur Generadl (ik geef niet om de naam) moet ht::bben
gekozen of door de stemgerechtigde burgers, gelijk ill Amerika
of, liever nag', door een Bondsraad, geIijk ill Zwitserldnd. Indien
mijn op\attin~ omtrent een verenigd Zuid Afrika met Britse
kustbescherming, maar met autonomie, zowel van de verschil
lende Staten als van 't gehrel, als de beste oplossing van het
Zuid A frikaanse vraagstuk, door anderen niet gedeeld wordt
dan heb ik daarmede volkomen vrede, uok wanneer men mij ill
die opvatting bestrijdt ; doch laat men mij daarom niet naar de
galg vt:rwijzen als landverrader." (P. 19 Junie 1890.)

Ds. Du Toit het steeds beweer, dat hij ook hier
sijn nasie vooruit was. In 'n aantekening bij die ge
dikteerde lewenskets se hij: "Vereniging van 5uid
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Afrika kon, toen ik 30 jaar gelede daarop aangedring
het, aIle onaangenaamhede in ons land voorkom het."

Ons sien dus, dat Oom Lolro in die "Patriot" van
1890 nag pleit vir 'n Verenigd Suid Afrika onder eie
vlag, met die bijvoeging: "wei as d~t ni anders kan
ni onder 'n soort van protektoraat van Engdand, mar
tog nog vrijer dan ons nou is."

Ds. Du Toit V1erklaar sig tegelijkertijd ten gunste
van: "Een V,erenigd Zuid Afrika met Britse kustbe
scherming, maar met autonom~e, ~owel van de ver
schillende Staten als van het geheel."

In die wese van d~e saak was claar ni,e groat ver
skil tussen d~e broers nie. Maar die persoon van mnr.
Rhodes en die Adendorff-Kwessie het die twee manne
verd.eel. Voigens Oom woo was 'n Autonome Ver
enigdc Suid Afrika ,en mnr. Rhodes twee onverenig
bare groothede. Dire leser moet self die toepassing
maak.

Toen Ds. Du Toit uit EUI'iQpa teruggekom het,
"Was mnr. Rhodes s'n son net op~egaan. 30 Bonds
padem,errtslede het in Julie 1890 mnr. Rhodes ont
nloet om "uit sijn e~e mond 'sijn politieke insigte te
verneem." Nadat mnr. Rhodes goed ondervraag was,
het hij sig verwijder, len werd, na enige diskussie,
die volgende I1esolusiJe algemeen ,aangeneem: "Deze
vergadering is van gevOtelleI1 tom mnr. Rhodes met
zijn goev,ernem,ent een kans te geven om het land te
bestulien. "

Die rresolusie was Vlersigtig gestel, maar dit was
tog duidelik, dat di,e reerste Rhodes-ministerie en die
persoon van mnr. Rhodes d~e ondersteuning van die
vemaamste Bandsmanne sou g,eniet. Ds. Du Toit het
daarin saamgegaan, opreg oortuigd dat s6 die Afri··
kaanse belang die be.ste behartig word.

Latrer het geblijk, dat Rhodes vir mnr. Hafmeyr en
Ds. Du Toit bedrieg het. Maar daarop moet 0115

later uitvoeriger trerugkom.
Oor di< TrekkWlessie wil ons nie te veel se nie.

In 1 89 1 het mnr. Adendarff 'n trek begin organiseer
mar dif' land noord van die Limpopo, op grond van
'n konsessie, wat deur twee groot opperhaofde van die
Banyai-nasie verlreen werd. Ds. Du Toit het egter
gemeen, dat d~e konsessie waardeloos was.

Daar die "Patriot"-leg~er van 1891 soek is, kan
OIlS die grande vir sijn mening nie nader aangee nie.
Sijn boek "Sambesia" kan egt1er op die punt geraad
pleeg word-'n boek so rijk en waardevoi van in
baud.
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Daarin word Lobengulu \ oorgestel als die "Rijks
verwoest,er" teenoor Salkats als die "Rijkstigter." Lo
ben se fout was tweeerlei: I hij het horn van die
Boere afgewend en 'n ooreenkoms met Engeland aan
gegaan, en 2) hij het konsessies uitgegee; 'n punt wat
dan verder uitvoerig bespro!lre word. Die Adendorff
konsessie word daar ewewel nie genoem nie.

Ds. Du Toit bejammer dit, dat Transvaal die mooie
kans laat 'verbijgaan het om sijn "sfeer van invloed"
noordwaarts uit tJe 'brei. Sonder "staatsgeheirne te
wil misbruik" verme1d hij Mlteressante feite, wat die
historikus seker ,goed te 'pas sal kom (sie hI. 5 I ) .

Hoe dit ook sij, die Trekkwessie was die oorsaak
van 'n verwijdering tusse:n. die twee broers-'n ver
wijdering wat jare geduur het. :Maar eindelik wcrd
die breuke gelukkig geheeld.

"BI] OUD-EUROPA TER SCHOOL."

Terwijl Ds. Du Toit lIlog in Europa aant reis was,
het hij 'n reeks artikels begin skrijwe oor "Jong Afrika
bij Oud Eu:ropa ter School. " Hij wijs am hoe OTIS

landbouw, industrie, fabriekswese, mijnontginning, ens.
kan ontwikkel deur bij Europa skool te gaan. Ons
wil 'n eie \ olk wees en hij het gehelp om die nasie
wakker te maak!. Maar dan moet ons ook aan die
"eise" van selfstaJIldigheid beantwoord. Ons moet on5
s,elf ontwikkel. anders Iblij die Afrikaner \ an \ reerndes
afhankelik.

"Ik hen !l1U Cornwallis bezocht en heb gezien dat
we uit de tweeduizendjarige mijnontginning zeer-\eel
killUlJen 1e1'1en '1Qor ons pas begonnen mijnwezen. De
olijv1etlteelt, de zijdekultuur, de wijnbouw heb ik wat
van l11aderbij beschouwd in Frankrijk, ltalie, Spanje
en Portugal, en ik heb mij overtuigd. dat hier voar
OIlS een mime leerschool is Ik heb cigarenfabriJeken\
bezocht, als bij\". te Sevilla. waar een 8000 vrouwen
en meisjes 'bezig zijn cigaren en cigaretten te maken,
i.k heb bezocht fabrieken \oor pottebakkerij, aardew rk
en porcelein. en ik heb rnij verwonderd waarom wij
in de eerste beginselen van de eel voudigste industrien
nog wVler ten achteren zi]n. Mijn bevindingen en op
merkingen hoop ik in enige stuk'ken t n beste mijner
landgeIlioten te geVlen."

Nadat Ds. Du TOlt aangewiJs het, dat die im
portasie \"an ,eksp rts nie die ware ding is ni , g at hI}
voort :-

" Jarenlang hebben w'j ooze zoonc; naar Europa gezonden
0111 opgeleid te worden tot predikanten, dnktoren en rechtsge
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leerden. Hondcrden jonge Afrikaners zijn aldus in Europa op
geleid; tienduizenden ponden .sterling zijn daaraan te koste ge
legd.

"Goed, maar waarom moelen nil allen in hetzelfde pad
Jopen, zodat we haast te veel geesteliken, geneeslmndigen en
rechtsgeleerden hebben? Waarom niet enige jonge Afrikanen
de veeteelt, de kaasbereiding ; waarom niet enigen de landbouw,
bij Ilame de wijnbouw, de olijventeelt, de zijdekultuur; waarom
niet nu enigen de mijnontginning hier in Europa laten bestude
ren? Dat zou oj. de ware weg zijn, dat zou goede vruchten
afwerpen. Onze jonge Afrikanen moeten hierheen kamen, die
wetenschappen hier theoreties en prakties aan]eren, en dan te
rugkeren in hun eigen land, am die kennis aldaar toe te passen;
dat zal meer geven dan alle ekperts. Alleenlik zij moeten niet
te jong zijn wanneer zij overgezonden worden. Zij moeten het
yak dat zij in Europa kamen bestuderen eer~t in Afrika kennen
zoals bij ons in gebruik, dan kunnen zij met een prakties oog
het verschil opmerken." (P. 26 Junie '90).

Dan Vlo1g die inderdaad belangrijke stukke. Laat
011S hier bijvoeg ciat d~e "Zuid Afrikaan5'e Tijdschrift"
dadelik hierdie pLan toegejuig het (P. 25 Sept. '90),
en da t 1ater daaraan uitvoering gegee is.

PERSARBEID.

SO het dan Ds. Du Toit in Augustus 1890 sig aan
die Paarl gevestig, waar hij sijn oue persarbeid weer
·opgevat het. I!1 'n agterkamertjie in die agterp1aas
van 'n gehuurde woning, waar sijn skoonmoeder, Mevr.
Joubert, tijdens sijn afwesigheid in Europa, gewoon
het,-daar in die agterkamertjie, s1aap- en studeerver
trek tege1ijk, het hij sijn editorial~ werk begin. Eer~

enige tijd laber het hij met gesin die linker-vleugel
van die Drukkerij-gebouwe betrek, waar hij geblij het
tot op sijn vertrek naar Daljosafat. In die kamer
tjie moes skrijwer hiervan dikwcls ffijn vader bewon
der. Goedsmoeds, na a1 die teleurstellings, het hij
daar sijn artikels geskrijwe en die Bijbelvertaling weer
aangevat a1sof daar niks gebeurd was nie.

Hard :moes Ds. Du Toit werk vir sijn jaarlikse salarjs
van £ 300, ,en dit het nile al dae maklik gegaan nie
.om die talrij~e gesin daannee te versorg. Sommige
van sijn boekwerke sou wegens goeie v,erkoop 'n ekstra
penning opgebreng het, maar Ds. Du Toit was bereid
om die wins in die drukkJerij te 1aat opgaan, sodat
met die uitgawe van minder-betalende werke (bijv.
van die vertaalde Bijbelboeke) kon aangegaan word.

In die tijd het hij sijn joemalistieke vaardigheid
ontwikkel, meer dan ooit. Senator Reitz se ergens in
'n voorlesing van· Ds. Du Toit s'n prosa, dat hij sig
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daaraan gewij het meer als aan poe~le, en dat hij dit
"met uibtckende behendigheid en \ eclzijdiJhf'id" aan
gewend het. 50 was dit, Ds. Du Toit s'n pen \\ as
'n swaard. Sowel vrind als vijand moes dit onder
vind.

"SAMBESIA".

:\laar Ds. Du Toit kOll nie al te lang op een
l-lek stil ~it nie. Buiten ~ijn studeerkamer en kring
van gewone werksaamhede was die grote, wije wereld,
waarmee hij steeds in kontak wou blij. Hij was Afri
kaner in die eerste plaas, maar dan ook wereldburger.
Op die grate wereldgebied het hij sijn reuse-gees laat
uitsweef sover en so dikwels ab maar kon.

So het hij dan in 1894 Mashona- en Matabelelalld
besoek, t1en dele in belang van 'n Paarlse ~yndikaat,

maar veral om oudheidkundige naspeurings te doen.
Vergeseld van enige vrinde werd die moeilikste deel
van die reis afgeleg in 'n veerwaentjie met osseo Die
vrug van die reis is VleI"ieerS sijn hoogs-belangwekkende
boek getiteld: "Sambesia of Salomo's Goudmijnen
bezocht. I, Ds. Du Toit se daarvan dit :-

"Ongelijksoortiger Ibladzijdoo. en hoofdstukken heeft
de lezer zelden in cen boek gevonden. 50mmige
hoofdstukken in de reiswagen, onder een boom, op
een klip, langs een mierhoop, aan een rivier, op schip,
of aan strand geschreven, met potlood; soms bij het
flikkerlicht van teen vuur, soms bij 't schemerliC'ht van
een kaars in een lantaarn, Sloms heel haastig bij een
buitellp.ost op voorkomende postgelegenheid; dus los~e

indrukken, briefgewijze aan vrienden gericht... De
latere hoofdstukken daarentegen geschreven terug in
de studeerkamer,. temidden van een bibliotheek van
boeken o\er het Noorden, en vooral over de oude
delverijen en bouwwerken, zijnde een korte samenvat
ting van veel lezen en nadenken gepaard met eigen
onderzoek en waarneming."

Ons gee bier verkort die oordeel van "Ons Land"
oor die boek :

II De schrijver van cHt belangrijk en interessant boek is
goed bekend <Ian onze lezers. De vele geschriften van de hand
van deze hekwame Afrikaner zijn verspreid onder on7.e mensen,
en dat een boek door hem geschreven lezenswaardig is behoe
t·en wij niet te zeggen....

In een hoek dat onJeeveer 220 bladzijden telt zien wij de
schrijver in niet minder dan vier ver~chillendekarakters optre
den: als reiziger, dichter, politikus en ~eschiedschrijver. Deze
-vier dramatiese persone" wisselen elkal1der gedurig af, zodat
men zelfs de droge hoofdstukken met genot kan lezen.
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Het boek bevat heelwat informatie omtrent de J;{eaardheid
van de grond. de goudvelden. d~ afstanden der verschillende
plaatsen. enz. Zij die van plan zijn zich in deze streken te
~aan vestigen zuBen weldoen dit boek eerst nauwkeUlig door te
lezen.

Het gedicht dat onze aandacht vooral trof is dat over
Lobengula, de rijksverwoester, ~etiteld: Nag en dageraad in
Matabeleland. De geest en verheven verbeeldingskracht zijn
ongetwijfeld van de hoog&te rang. Ook het gedicht over he
helden~raf der ondt."r Wilson gevallenen is verdienstelik.

\\tij hopen dat dit boek door velen gelezen zal worden, om
dat wij menen dat elke Afrikaner bek(md behoort te zijn met
zijn land en zijn geschiedenis. (P. 19 Des. '95).

Die gedigte, wat in die hoek staan,.is seker van
die bestes ooit deur Ds. Du Toit gelewer. Ons noem
hi,er nog die "KlaaglJi~d van d~e Os en die Antwoord
van die P.erd"-'n stuk wat deur mnr. R. de Vil1iers
van die Paarl op musiek gesit en bij geleenheid van
die ,eerst,e Taalkongres gesing is.

Di,e historiese stukke bestrijk 'no wije veld. Ver
haal word van die Rijkstigter (SaLkats) en die Rijks
verwoester (Lobe:ngulu); van dIJe konsessies, wat laas
genoemde g'elok het a~s "een muis in de val en als
een vogel in de strik"; van d~e feit, dat TransvaaL
me kans laat glliJp het om tijdig mlet Lohen te onder
handel; van me heroemde Charter, wat Transvaa~"toe
gemuur" het-en. sOVleel m'eer.

Dat Ds. Du Toit, als hij g,ereis het, :Lekker k:an
Vlert,el-mt weet ons Lesers al. Die skoot het hij 3 ~

maand met 'n ossewaentj~e gerij en ruim 1,300 mijle
daarmee afgele. Dit het gegaan "door ontoegankel'ike
strek'oo,. langs onmogelJik'e paden, dikwels op een of
twee sporen, .soms. geheel zander spoor door het vel.{i
over bergranden, door rivieren (zonder driften) , door
boss.en en grotendeels door woest,e streken, waar leeu
wen, tijgers en ander ongedierte rondzwerven." lets
goeds kan dus verwag word I

Ook als p<?litikus trlee Ds. Du Toit op. G.a. skrijf
hij oar die "kompeterende zeehavens." Die altijd
'besige man het opsettelik teruggereis oor Beira, Dela
goa Baai, Durban, O. Londen en P. Elizabeth "am de
voor OIlS brandende vervoerkwestie van de verschillen
de haVielIls naar de binnenlandse sentrums van handd
grondig te bestuderen op de plaatsen zelf" (bI. 101).

OUDHEIDKUNDE.

Die belangrijkste deel van die boek is die oudheld
kundige nasporings. Die laastJe 77 bladsije word daar
aan gewij. Ds. Du Toit het vir die doel nagelees
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oue Portugese skrijwers van 2 a 300 jaar gelede, ver
der die beskrijwi,ngs v~n l\1auch en andere reisigers, en
eindelik die lIluwste werke van Bent en Willoughby.
Hij het in die oue mijne ingedaal am met die oue
mijiIloperasies 'be~ood te word, en het so tot die gevolg
trekking gekom dat hier die rijke goudland moet
gesoek word, waar die Koningin van Skeba heerskappij
gevoer, 00. waar Saloma sijn gaud vandaan gehaal het
vir die tempe1 van Jehova. Ja, oak die profesie word
hier verklaar, want daarin is sprak1e van die Koningin,
wat weer in goud van Ofir sal gleklee wees CPs. 45: 9)
en van die Koning, vir wie weer sal gegee word goud
van Skeba CPs. 72: 10. 15. "\Vaar dus het goud ge
haa1d werd voor Salomo's g1orierij~e heerschappij, vaf~

daar za1 het VlooI'1namelik weer komen voor de toe
komstige tempe} VaJ[l het du.izendjarig rijk".

ERE AAN WIE ERE TOEKOM .

. Onder h~erdie hoof het "Desbaleines" 'n stuk ge
skrijwe in die Johsburgse "Evening Chronicle", van
13 Maart, 191 I, wat voor sigself SPl"eek. Ons gee
dit hier 'Vlertaald :-

"Meneer Editeur..,-Ons moet g'n bewondering ont
hou nie aan d~e waardevolle werk van Dr. Carl Peters,
die beroemde Duitse ontdekker en oudheidktWldige,
wat nou in Johsburg is, maar hij het g'n reg op die
eer van die ontdekking, dat Rhodesia was die land
vanwaar die oue Egyptenare hul goud gehaaU het.
Mnr .. S. J. du Toit van die Paarl het lit 16 jaar
gelede al gese in sijlll werk "Sambesia". Daarin 10
kaliseer hij die 1Jand 'van Poont of PWlt en gee presies
dieselfde redes als Dr. Peters. Mm. Du Toit meen
dat die Egyp'tenare oorspronkelik van midde-AfrilCa
gekom het, en wijs aan dtat d1e name Ofir en Afrika,
Ofir-Sofir, Sofara-SofaIa dieselfde is. Oorspronkebk
was dit [let die naam van 'n· hawe, maar later werd
die hele omlliggende land so genoem. Die eer van
hierdie onderstelling kom aan Afrika toe. Laat ons
dte plaashke produk 'bes'kerm als ons kan, en eer gee
aaJl1 wie dit toekom."

Inderdaad is daar groot ooreenkoms tussen die be
wijsvoerings van die twee reisigers. Dr. Peters gee
volgens die Johsburgse 'Leader' 5, Ds. Du Toit 6 punte
Noemenswaard is die verskil nie.

"DIE KO""TINGIN VAN SKEBA."

Naas hierdie gJeskrif moet OIlS noem: "Di Konin
gin fan Skeba, of Saloma sijn oue Goudfelde in Sam-
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besia. Historise Roman". Hier kan die leser Ds.
Du Toit van 'n ander kant leer ken. Die historiese
loman het sijn ontstaan te dank,e aan bo-be~krewe rei~.

Veral die romanti,ese omg1ewing van dieTati'-streek \\ as
die spoorslag om so'n boek te skrijwe. Diepe studie
en rijke kennis, ook \ an die kafferlewe, is dIe grond
...lag van die gleskrif. Ds. Du Toit het die boek in
~ijn "Sarribesia" aldus aangekondig:

"Wordt het OilS ver~und OilS vourut=men uit te voeren, dan
hopen we later, in de vorm van een histories roman, die oude
tijden te doen herlevP11. en de Koningin van Scheba te doeo her
leven, samen met Salomo en heel de omgevin~ der bevoll..in~

die in de verre tijden hier leefde en arbeidde. Dus niet een
geschiedenis, ook Ilif't eell algehele verdichting: maar eene herle
ving van die tijd zo na mogelik, volgens de gegevens welke wij
hebben in aude historiese werken en deze overblijfselen; maar
dan hervindt ge Simbabwe en heel Sambesia volleven en bewe
ging ide goudindustrie in volle bloei, geheel het rnaatschappelik
verkeer; en vooral h:lpen we u dan te doen beseffen, dat die
ouden ook mensen waren, die leefden, gevoelden, bemindell,
haatten, vr~ugde en smart kenden evenals wij. De lezers van
Sarnbesia roepen we dus toe: Vaartwel en : Tot wederziens I" It

Ons bestek laat net toe Oln hier die hoop uit te
~preek, dat die boek in netter V10rm en beter druk weer
uitgegee en algemeen gelees mag word. Dis 'n stule
egte Afrikaanse letterkunde.

DIE JAl\IESON-INVAL.

In begin Januarie 1896 het die onsalige ]ame:-O"l
inval plaas gevind. Toen het die "hartdike saam
werking;' met mnr. Rhodes opgehou. Ewewel het Ds.
Du Toit die naam van "Rhodesman" behou. Vandaar
dat hij besluit het om, anderhalf jaar na die gebeurte
~lis, sig te verantwoord in 'n boekie. wat die opskrif
dra = "Onze politieke Aardbeving". Ons gee weer
net aanhalings. Die les·er kan self sijn gevolgtrekking
maak. Ons begin met die Paarlse vergadering van
]anuarie, 1896:-

" I. STANDPUNT DOOR ONS INGE'N'OMEN."

I' Pas bracht de telegraaf het onverwacht en door velen me t
ong;eloof ontvangen bericht dat Jameson met een gewapende
macht de Transvaalse grens overgetrokken was,. of de eerste
pubheke ver(!adering in de Kolonie gchouden werd aan de Paar
opgeroepen , met een kennisgevinp; geschreven en verzonden door
onze hoofdredakteur (0.1. Os. Du Toit) uit ons kantoor, op de
morgen van 2 ]anuari 1896, v60r men nog wist of er een schot
vallen zou. Door onze hoofdredakteur werd op gemelde verga
dering het volgende voorstel gedaan dat eenparig aangenomen
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werd en dat door Colesberg en andere plac.t~ell haast letterlik
werd overgenomen.

II D~ze vergadering heeft met diep leedwe~en kennis gen 
men van de onrustige toestalld waarin de Z. A RepubIiek tans
verkeert, als tl eurig op zlchzelf en zeer schddelik voar de mijn
industrie en voor d~ welvaart vall heel Zuid Afdka ;-z·j veruor
deelt ten !)terkste het binnenrukken van Transvaals grond~ebied

door Or. jdmeson. d~ Adrnillistrateur van Mashonaland, met
een gewapende macht, als ol\geroepen en berekend de treurigste
gevolgen na zich te slepen, en zij v~rwacht van de heer Rhodes,
als bestierend Direkteur der Brits Z. A. Maat"chappij, een sp e
dige en duicielike verklaring aangaande deze schuldige daad Vdl1

de hoofdambtenaar der Maatschappij ;-zij heeft met veel ge
noegell vernomen dat Harer Majesleits Hoge Kornmis"aris deze
daad van inbreuk op een aangrenzendt" Staat he~ft afgekeurd,
en aile middelen heeft in 't werk g-esleld om Or. Jameson met
zijn macht teru~ te roepen, ja zeU naar Trano;vaal is vertrokken
in bclan~ van de vrede :-zij verneemt ook met genuegen dat de
Transvaalse Regering bereid is de rechtmatige grieven der nit
landers in Transvaal, waartoe ook vele Kolonisten behoren, te
overwegen en zoveel mogelik daaraan te~emoet te komen op
konstitulionele wij~e, waardoor uitzicht gebocien wOldt op een
vredelievende schikking, wat zij vall harte wenst ;-en am zoveel
in haar verrnogen is bi i te dragen tot de verwezenliking van
deze wens be~luit zij tot de benoeming van een Komit{~ van
Waakzaamheid, bestaande uit 5 leden, ten einde de voortgang
van zaken te volgen en n<tar omstandigheden werkzaam te zijn in
belang van vredeien orcie, overeellkomstig de geest van dit besluit,
waarvan door gemeld Komite per telegraaf bcricht zal worden
gedaan aan Zeks. de Hoge KOl1lmissaris, al1n de edele heer
Rhocies, en aan ZHEd. de President der Z. A. Republiek." ......

Op het Bond"kongre:; t~ Burgersdorp in 't begin van Maart
1896 was nnze hoofdredakteur de mede opsteller en sekonrlant
van het uitvoerig- voorstel, dat eenparig werd aant.::'enornen :

Ie De ver~adering wenst met de meeste nadruk ·haar gevoe
len tt" uiten, da~, tenzij de heer Rhodes er in slaagt zich te zuive
ren van deze beschuldigingen J van aile cieelneming aan, voorken
nis en begunstiging van het komplot en van daarop vol~el1de

bescherminp; der hoofjaanleggers en uitvoerders, het voar de
Nc1tionale Afrikaander Partij onmogelik zal zijn met hem op
staatkundig gebied samen te wcrken."

D~. Du Toit gaan dan aldu:, voort, nadat hij die
Rhodes-verheerliking en- veroordeling bestraf het:

"Ziende de opgewondenheid die er heerste en de nadelige ge
volgen daarvan, hebben wij behoudens ons standpunt, steeds tot
bezadigdheid aangemaa nd....

Of wil men besliste uitspraken hebben tegen heel dat kom
plot en zijn hoofdaanleggers, men kan ze vinden op haast elke
bladzijde van Di Patriot, De Paarl en later Het Dagblad. Inder
daad, "Ne verbaull ons over de moedwillige verblindheid derge
nen die ons beschuldigen van fhuwharlig;heid in dezen.... Wij
ondersteundcm o.a. de eis, dat Engeland een grondig- en onpar-
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tijdig onderzoek naar de ganse zaak zou instellen. en zodan'ge
veranderingen in het Charterbestuur zou maken als waarborg
boden dat zo iets niet weer kon gebeuren; wij hielrlen onvoor...
waardelike overgaaf van Dr. Jameson vol; eisten een beslister
houding van ons Parlement; eerbiedigden 'n hogere hand in de
tegenspoeden van de heer Rhodes; veroordeelden de kenterin~

in de houding van de heer Chamberlain, alsmede het zachte
vonnis over de aanvoerders van het komplot ; waarschuwd~n de
Transvalers tegen de fijnere politiek der Johan'llesburgers; ble
yen eisen een volledig onderzoek; en veroordeelden de onder
drukking- van zekere kabel~rammen."...

"2. ZOVER EN NIET VERDER.·'

"Nu is de vraag: of we ver genoeg gingen volgens de elsen
van ware vaderlandsliefde gepaard met een gezonde politiek.
En dan houden we vol dat we weI degelik gingen zover nodig
was....

Dan V'olg 'n opsomming van wat gedaan werd :
Wat de heer Rhodes betreft, hij heeft bedankt als premier

dezer Kolonie en als bestierend direk teur der Gecharterde Maat
schappij. Bovendien heeft onze partij besloten hem niet langer
te volgen....

V'le gingen en gaan niet mee met degenen die hun ganse
politiek veranderden ten~evolge van de Jameson-inval. Vroe
ger zagen en erkenden zij samen met ons allen dat de Transvaal
ons niet goed behandelt, doch na de invaI is alles goed en mag
men niet op de fouten van Transvaal wijzen of men is een jingo,
en Rhodesman, en wat niet al. VnJeger waren zij samen met
ons tegen het imperialisme en gaven aan Charterbestuur in het
l100rden de voorkeur boven een kroonkolonie. Doch na de
inval schreeuwden zij: II De Charter moet herroepen I" zonder
te bedenken dat het enige alternatief is een kroollkolonie in een
!1aturellengebied, wat niet anders dan schadelik kan werkcn
voor onze naturellenpolitiek door ~eheel Zuid Afrika. Vroeger
keurden zij heel de opening naar het noorden samen met ons
goed, in belang van onze KoJoniale handel, doch na de inval is
meteen heel het land in het noorden niets waard, enz., enz.
Welnu, met zulke politieke manteldraaierij gaan we uiet mee "

Punt 3 gaan oor "wat nog niet aan 't licht kwam
n.l. bij die ondersoek te Pretoria, Kaapstad en Landen
Daaronder word besproke die v'olgende kwessies: I)
waar die meeste ingesmokkelde vuurwapens gebli] het
en 2) watter aandeel mnr. Chamberlain in die kom
plot gehad het.

In punt 4 "Geopenbaarde Geheime") word mnr.
Rhodes als die hoofskuldige aangewese: "In J unie
1895 vormden de heren Rhodes en Beit het plan de
ontevredenheid te Johannesburg te orgam.seren tot een
revolutie, de ontevredenen van wapenen en geld te
voorzioo, en Dr. Jameson met een gewapende macht op
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de \\ e;:,tergrens van Trans\ aal te plaaben, ten einde
TraI1S\ aal binnen te rukken wanneer de revolutie uit
J)rak. "

.. 5. l\IAAR W A'1 O'ITRENT RHODES?"

" Nu is het verhoor voorbij, en uitspraak gedaan. na eigen
schuldbelijdenis en heel Zuid Afrika. heel de beschaafde wereld
stemt daarmee in. dat de heer Rhodes schuldig staat aan een
van de grootste politieke fouten. of liever politieke misdaden
ooit in Zuid Afrika gepleegd, na de rransvaalse anneksatie de
~rootste en in sommige opzichten mogelik nog groter.......

Edoch, heel natuurlik komt nu het algemeen rechtsg-evoel
zich aldus uitc:preken: 0, Goed, deze is nu de misdaad van de
heer Rhodes, maar wat is nu zjjn slra.f? De straf behoort toch
geevenredigd te zijn aan de misdaad."

Zeer goed. Dat erkent elkeen. Maar hierbij bedenke men
(I) dat de straf moet uitgesproken worden door het bevoegde
hof, en (2) dat die moet rekening houden met de stand van de
misddoiger evenzeer als met de zwaarte van de misda:ld. \\ aar
bij men nog bedenken moet dat de heer Rhodes lang niet ont..e
straft is gebleven. Hij is van de hoogste hJogte door enig staats
man tot heden jn Zuid Afrika bereikt gedaald tot de algemene
veroordeling van de ganse bevolking des lands.

Toch erkennen wij dat hierdoor niet aan de strengste eisen
van algemeen rechtsgevof"l is voldaan. Deze is feitelik slechts
de straf der publieke opinie. Maar wit men fen gerechtelik
vonnis. welaan dan. zeg OilS: I) Well< hor moet dat vonnis uit
spreken, en 2) ap welke wet moet zulk een vonnis gegrond zijn ?
Het is opmerkelik dat degenen die Olll verdere wraak roepen.
zowel in Engeland als hier, nog nooit deze vra~en hebben kun
nen beantwoorden. En dat is toch weI het eerste.'· ......

"6. WAT NU GEDAAN?"

" Wat maeten, wat kunnen we dan verder doen? Laat men
bet ons aantonen als praktiese mannen van gezond verstand e n
wij zullen meegaan als het doenlik is. Maar laat ons toch niet, in
vredesnaam. met scbimmen vechten, en ler bereikinp, van per
soonlike en partii-doeleinden onze partij verscheuren en dus onze
gemeenschappelike belangen benadelen.

" Nog-eens, wat wi! men i ... We willen al het mogelike doen
om het gedane kwaad zover doenJik te herstellen. En, goed toe
gepast kan oak uit dit kwaad een zegen vaor onze nationalitelt
g-eboren worden, zo het ons. na de wakkerschudding. nu tot eens
~ezindheid en ~amenwerking brengt. Maar laten we toe, als
g-evolg van het Jameson komplot, dat om~e partij vaneen ge
scheurd wordt dan is dit eell veel er/l:er kwaad dan bet komplot
zelf.

Wat wij1dan menen dat nog gedaan kan worden is:
I) Waken tegen een gemeenschappelike vijand van welke

zijde die ons ook aanvalt en daartoe aIle onderlinge ~eschi11en

"oor zolang ter zijde leg~en.
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2) Maar laat ons vooral, nu we weldra cen algemene ver
kiezing hebben voor Ho~er- en La~erhuis, de nodige waarbor
gen eisen van onze kandidaten, dat zij zieh verenigen met ~Ilze

Bond~beginst:len en politiek, als uitgesproken op onze Bondskon
gressen, en die zullen handha ven. En willen de kandidaten OilS

deze verzekering ni ~t geven, laat ons hen dan geen enkele stem
geven ...

Maar laat ons niet mannen van ervaring, verdienste en bf"
kwaamheid, die met ons in deze punten meegaan, willen uitwer
pen eenvoudig omdat zij niet tot die uitenten konden meegaal1 r

welke sommigen onzer in de eerste opwinding vorderden."

Ons het bietjie uitvoerig gesiteer, sodat die Ie ·cr
n1etcen kan kennis maak met die politick in ~ijn laterc
lewen~tijd deur Ds. Du Toit gevolg.

RET DAGBLAD.

In 1896 het Ds. Du T,oit die grote ondcrneming
aangeclurf om 'n dagblad in Kaapstacl uit te gee.
Tot hiertoe het Ds. Du Toit "De Paarl" geredigeer;
'n blad wat driemaal per week aan die Paarl uitge
konl het. Voortaan sou "De Kolonist" die Paarh(~

koerant vervang len net soveel maal verskijn.
Die uitgawe van 'n dagblad is g'n kleinigheid nie.

Dis ook die vraag of die tijd toen daarvoor rijp wa~.

Ka twee-jarige bestaan werd die uitgawe gestaak, ge
deeltelik wegcns 'n "Konsiliasie-politiek", wat dcstijd ...
nie populcr was nie. Ds. Du Toit tog omskrijf die
gedragslijn van sijn dagblad als volg :-

,t Wat nn de politieke beginselen van ons DAGBLAD en van
de PATRIOT betreft, die blijven onveranderd als tot heden. Zij
zijn Bondson~anen en het Program van beginselen van de Bond
en onzer Nationale Partij zijn en blijven ook onze beginse en.
Overigens is 0115 doel op gemelcle grondslal{ een echt Zuid-Afri·
kaanse politiek te vo]gen en voor te staan. Daartoe achten wij
nodig vermijding van alles wat verwi jrlering kan veraorzaken
tussen de twee grote nationaliteiten (de Hollandse en Eng-else}
in ons land, alsmerle van alles wat verwijdering kan werken tus
sen de versehillende Staten en KolonH~n van Zllid Afrika.

We moeten en zuBen toeh cen groot Yolk worden in een
groot land. Nederig en bescheiden daartoe samen tf" werken is
ons hoafddoel. Vooruitgallg is en blijft dus onze leuze, maar
vooruitgang in de reehte riehting, namelik de wording van een
grant volk. Opbouwen is ook ons doel, maar bOllwen op het
rechte fondament, van ware eensgezindheid en oprechte samen
werking, want aldus slechts zal het grootste bouwwerk van eeo
Verenigd Zuid Afrika tot stand komen."

Die dagblad-ondernerning het va!! die kant van Ds.
Du Toit veel opoffering ge-eis. Sijn gesin het hij aan
die Paarl moes agberlaat. Hijself het hom in die
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Kaap op armmoedige manier behelp. Agter die edi
toriale kantoor was. afgeslote deur 'n afskorting van
matglas. sijn cet- en slaal kamer. Daar het hij ~mor

reu,; sijn eie brekfi':l en saan~ sijn eie aandete klaar ge
maak. om net smiddags 'n 'itukkie warm ko" bij die
re<;taurants te gaan eet. Die ~krijwer hiervan het 'n
\\ eek lang sijn ,ader vervang en het tocn met cii
]e\\-etjie nader kenni" gemclak. Bij terugkoms had
sijll ,ader g'n ander klagte ab hierdie: "au
Jaa]. hoe lijk dit of jij nooit mijn bed opgemaak en
nic mooi. "ir mijn tee-goedjie'i ge~org het nie."

"~lAGRITA PRINSL09."

III die jaar 1896 het D~. Du- Toit ~'n drama
"?\lagrita Prinsloo" geskrijwe en aan die Paarl laat
of"oer. Dit was 'n heerlike aand. Die stadsaal was
propvol en g'n een het onbewoge vandaar gegaan nie.

Soos ons weet is dit 'n drama uit die Voortrekkers
tijd. Lang. en met groat voorliefde, het Ds. Du Toit
die idee gekoester om die tijd in 'n heldedig te besing.
maar die gelecnheid was hom claarvoor nie gegun
nie. Wat ons egter nou in "l\fagrita Prinsloo" besit i"
'n stuk egte na~ionale literatuur. Die drama word
meer en meer gewaardeer. Op baing plekke is dit
reed<; opgevoer.

..I ONS KLIJNTJI."

. Hierdie maandskrif, 'n vrug van die eerste Paarlse
faalkongres, is die e-erste van sijn soort in Afrikaans.
Toen op die Kongres bcslote wa!3 tot die oprigting, het
1rof. Cachet, onder akklamasie. hierdie naam aan die
nuwc kind gegee. wat meteen aanleiding was tot heel
\\at gcpaste ~in~pelmgs. In die eerstc stukkie van
die eerstc no. kom a.m. dit voor :

"Myn doel is: die Ius en liifde fer ons moedertaal op te wek
en an te kweek. Ek kan ni anders praat ni as ek geleer het, en
d't is Afrikaans. Al is ek kIyn, tog hoop ek goed te kan ge.,els
en nOll en dan een nuttige woordje te kan se. Ek het'n goeie
godsdiinstige opvoeding g-ehad, en ~e]eer dat di frese fer ons
liwe Here di beginsel van di wysheid is. Ek sal ni preek ni, dit
kan ek oek ni, mar myn opvoeding sal ek, hoop ek, ni vergeet
ni.

Di ouel'S kan gerus hulle kinders en jonge mense met my
]aat omgaan ; aI i~ ek nOll en dan 'n bitji plisirig. ek sal ni onbe:
haorhk wees ni.

O'er politiek sal ek ni praat ni, mar ali daar miskiin'n
waordii my antfal, denk dan mar, dat 'n jonge mens partykeer
onfersigfg is."
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Die kindjLe is in die stormjaar van 1896 gebore.
Dis seker een van die redes waarom hij maar tien
-jaar oud geword het. Hoeseer die kind ook al beloof
het dat Pij me oor politiek sou praat nie,-die kantoor
waar hij vaJIldaan gekom het was onder verdenking,
en dit het menigeen van saamwerking en steun terug
gehou.

Tog het die tijdskrif spoedig 'n 3000 intekenare
gehad, en die sijfer het later selfs hoer geklim. Onder
die skrijwers was daar tal van bekwame manne, soos
Ds. Du Toit (aan wie dioe hoofversorging van die
kindjie toevertrouw was),. prof ]. Lion Cachet, Prof.
S. Postma, mnr. Von Willigh en andere. Vername
stukke, wat daarm verskijn het, was "KQningin ,an
S~eba", die "Afguns"- en die "Baas-duivel", "Oor
Taal - en LetterkuncLe"', en (om nie meer te noem nie)
'ill menigte gooiggies, waarvan sommige bepaald ver
~ienstelik is.

"ONS TAAL."

Ds. Du Toit was nie die man am moed op
te gee nie. In M'ei, 19°7 het weer "Ons Taal" ver
skijn, In maandskrif met dieselfde doeI opgerig. Daar
in word gese: ,,"Ons Klijntji" het bestaan, mar wil
ni meer kom ni. En feral nou met di nuwe beweging
op taalg1ebied denk ek dit hoogs wenselik dat di be
weging tog een tijdskrif het, waarin net Afrikaans
geskrijwc word.':

Die taal-ijwer van geleerde jonge Afrikaners was
dus vir Ds. Du Toit '[1 spoorslag om weer In aanvang
te maak. In "Ons Taal", wat nog m~er als "Ons
Klijntji" van Ds. Du Toit afhankelik was, het o.m.
van sijn hand V1erskijn 'n herdruk van die "Geskiedenis
van die Afrikaanse Taalbeweging", en die "Afrik.
Taalskat." Ds. Du Toit het met die "Taalskat" goed
gevorder. Ongelukkig het krankheid en dood tussen
bei gekom, sodat die groot stuk werk onvoltooi geblij
het. Bij die saamsbel1ing werd gebruik gemaak van
bouwstoffe deur mnr. Pannevis versamel.

KRITIEK OP DIE TRANSVAALSE REGERING.

Soos Ds. Du Toit self in sijn gedikte·erde lewens
skets gese het, was sijn kritiek op die Transvaalse re
gering die oorsaak dat sijn blaaie ondergegaan het.
Van die kritiek moet vanself die lewensbeskrijwer enige
stukkies aan sijn lesers \roorle. Hij hoop dit kort en
sakelik te cLoen en sonder die wonde weer ope te
haal, aIleen \rolledigheids-halwe. Hij volg die "Af
geperst1e Getuigenis."
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Laat OIlS vooraf se dat die "Patriot" reeds onder
001n Loko dergelike kritiek geoefen het, veral in 1890.
{)Oln Loko het duidelik gese, dat die stemreg moet
uitgebrei word, dat die koloniale spoorwegpolitiek nie
moet teengestaan word nie, dat die Trans\aal "ba
'krompe" is deur die Kaapse Afrikaners met wantrouwe
.aan te kijk, en soveel meer (sie "Patriot" 1890.. 13 en
27 :\Idart, I 7 April, I 5 l\Iei, 2 4 Julie). l\laar onder
Ds. Du Toit het die kritiek veel skerper geword, ter
wijl howedien die Rhodes-kwes~ie daarmee in \ er
band gebrag werd.

Die "Afgeperste Getuigenis" ~e

II Transvaal zal even min als Zion verlnst worden door paar
dfn en wagenen, door krijgsheiren en vestingen, door diploma
tieke kun2stgrepen en menselike bondgenoten....Laat baar
daarom tot de Heere de toevlucbt nemen; maar dan is zijn
eis duidelik en beslist: bet onrecht te herstellen Ues. I), en dan
is er ook geen vrees VOl>r oorlog.

En we spreken clit uit met temeer vrijmoedi~heidomdat bet
onrecht door Transvaal gl"pleegd niet nu eerst door ons ~rdt
gezien en veroordeeld. Neen, sedert het begin daarvan, toen het
kwaad nag in zijn wording -.vas. toen wij nag zelf in Transvaal
waren, sedert de laatste 18 jaren, waarschuwden wij tegen die
ongerechtigheden publiek en privaat; maar men weigerde te
horen en ging steeds verder in het kwaad. Wij sommen slechts
kortdiks op ollze waarschuwingen:-

1. Tegen de Konsessie-Polztiek, welke kort na de teruggave
des lands werd ing~voerd hebben wij van het begin getui2d en
gewaarschuwd met al de kracht die in ons was, als tegen een
kanker. die heel de staat doortrekken zal, daar zij ten d.->el heeft
d~ enkelen te verrijken ten koste van het gemenebest.

En zo is het reeds, en zo zal het zijn.
2. De Dienstbaarmaking vall de nchtsprekende aan de uit voe

rende en wetgevende macht, of de onderwerl'ing van het Ge
rechtshof aan de Regering en Volksraad, was een ander kwaad
dat zich reed~ kort na de teruggave des lands openhaarde, ...
waartegen wij van het begin getuigden als een verkeerd beginseI,
dat later moest uitlopen op om kering van de gehele staat ...

3. De O1zthoudilZg van het Stemrecht aan de uitlanders en de
wijze waarop zulks gedaan werd is een andere ongerechtigheid
der Transv:lalse overheid waartegen wtj al die tijd getuigd heb
ben. als zijnde in strijd met aile glJddefike en menselike rechtsbe
ginselen, alsmede met een gezonde staatkunde.

De onthouding van het stemrecht is in stnjd met goddl"lik
recht, want zelfs aan Israel, dat als uitverkoren volk afgeschei
den van de volker~n moest blijven. had God ten re~el gesteld,
en dat gedurig herhaald: .. Enerlei wet en enerlei recht zij voor
de ingeborene en de vreemdeling," enz. (Zie o.a. Ex. 12: 49;
22: 21; 23 : 9 enz) Israel werd dan oak gezegend wanneer het
recht deed aan de vreemdeling en gestraft am verdrukking van
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de vreemdeling-, welke overal gelijk gp.steld wordt met de wedu\\e
en de wees.

Maar evenzeer is het in strijd met de algemeen erkende be..
ginselen van volkerenreeht. In aile konstitutionele lancien geldt
het beginsel: ,. G~en belasting zonder ver~egenwoordiging:'

Met eieze leuze hebben de Verenigde Staten zieh vriige':ochten
van Engel.md: U Geen taksatie zonder representatie! " ...

Maar deze handelwijze is meteen hoogst onstaatkundi~ en
staat g-eH-jk aan een man die een wal wi! opwerpetl tegen cen
immer hoger zwellende stroam, welke toch eindelik rloorbreken
en hem overstromen mvet.

En aeh, hoe dikwels hebben wij getraeht van het begiu del'
instroming van uitlanders, privaat en publiek. de Tr~nsvaal~e

bewindsmannen dit onder het oog te brenF;en, maar vergeefs [
Herhaaldelik wezen we er op tegenover de bewering- dat het ge
vaarJik was de uitlanders stemreeht te geven: I) dat de grate
meercierheid del' delvers toeh het stemrecht niet zouden gebrui
ken, 2) dat een delversbevolking uit vreemdsoortige elementen
be5taat en dus nooit eensgezind zou zijn, 3) dat een delversbe
volking bovcndien g-c:woonlik republikeins is en dus niet trach
ten zal de Republiek omver te werpen; maar 4) blE:'ef men toch
bezorgd, dan kon men aIle gevaar afwe.,den door de eenvoudige
bePi1ing, dat enig burger (want die hEt stemreeht aannemen
w(/raen dan burg;ers) die scllUldig bev,)I1den wordt aan hoagver
raad uit het land verbannen en al zijn bezittingen verbeurd ver
klaard z')udel1 nrorden, dat zou gelloe~ zijn tot beteu!{eling: en
vOE:'gde men er bij dat de persoon die dat verraad aall het Iicht
bracht een cieel van de verbeurd verklaarde eigendommen zou
krijg-en, dan behoefdc men geen geheime volitie 0111 hen te be
waken, zij zouden het zelf veel betel' doen. En door' aldu!\ ~e

legenheid te geven tot vcrkrijging van stemreehr'en burgerschap
zou Illen de besre elementen van de uitlander bevolking bij zich
hebben ingelijfd en aldus de Republiek hebben versterkt en de
gevaarlike elemenren der delversbevolking hebben krachteloos
gemaakt. Maar omgekeerd door hen wederreehtelik het stem
rech t en burgerschap te onthouden organiseerde men die
vreemdsoortige elementen tegenover de Republiek door een ge
meenzame grieve. en het einde was te voorzien: de dam moet
eindeJik doorbreken en dan is de verwoesting groat.

V\rAT HEEFT ENGELAND ERMEE TE DOEN?

Zoo kan aileen iel1a lei vragen die rn·t de g~~ehi denis der
laatste 20 jaren onbeke d, of ciie moeciwillig verblind is. Bij eie
terugg-ave des lands toch rn 1881 vel'bondel1 de Transvaalse ge
zaghebbers zich aan de vreemdelingE:'n het stemrecht en vol
burgE:'rsehap te sehenken na een jaar inwoning en verder gelijke
feehten en voorrE:'chten met de Dude burgers. Maar al dadelik
vo~rde men het onreehtvaardig beginsel in dat de uitlanders hun
burg-erschap moe!'rE:'n afzweren en dan een proeftijd moesten
doormaken voor zij Transvalllse burgers werden. welke praeftijd
zij stelselmatig verhoogde, in 1881 tot 2 jaren, in 1882 tot 5 jaren,
en aldus opklimmende tot 14 jaren, met al zulke onmogelike be
paling-en dat geen uitlander het ~ternreeht kon verkrij~en."...
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Dis die drie "hoofbe!:Jware".
Nouwel. toen dit tot 'n bot!:Jing kom tu::,'-en Tralb

\ aa] .en Engeland werd D~. Du 1'oit deur ve1e gC\ ra..l~
om !:Jig nader te verklaar :

"Van verschillende kanten krijgen wij brieven die on~ op
I epen o"ns standpunt nader te verklaren. Zij komell mee ta
op hetzelfde neer, nnmelik: "Gij zijt ons vo()rge~aan de laatste
20 jaren in onze nationale herleving; glj hebt on~ \'erkon(lIgd
ddt god~diellst en vaderlandsliefde onafscheidelik verbonden
zijn, en waarom staat gij dan nu tegenover de grate meerderheid
van uw volk? Is ddt llIet voor U een bewijs dat gij verkeerd
z jt i"

"NuweI ik weet en erken dat ik in dezen sta tegenover de
grote meerderheid van mijn volk, en het smrlrt mij zeer, niet om
mijnentwil. maar om hunnenlwil. Maar de enige vraag die miJI1
gedragslijn regelt i~ niet: "wat zegt de menigte?" maar: lOW ie
hedt rf'cht?" en: "waar is de y, aarheid ?"

D=:,. Du Toit wijs dan aan, dat hij 001... \ roeer al
leen of bijna aIlecn moes staan. n.l. tocn hij in cliL
Kaal kolOlUC geijwer het \lir dioc 51<.001 met die B1Jbel.
\ ir die regte van ons Taal E'n Na!:Jiona1iteit, en teet
die .\nnek!:Ja!:Jie sig ver~ct hct.

Gevolg \ an die ,ersock am nadere verk1aring wa..,
die uitgawc van die "Afgcrcr!:Jte Getuigeni~".* \-\'aar
uit ons siteel. en waarvan die aanhef aldus lui :-

"In de krisis welke ons land doorwor<;te1t sta ik onder mijn
stamvel wantel1 en geloof<;genoten tails bijna aileen, al~ weleer
een Micha onder de 400 Achabs profeten (I Kon. 22), of al<; eel\
Elia onder de 400 Baals-priester !OJ (I Kon. IS>. Allen vel klaren
met een stem : Tranlivaal heeft recht in deze strijd, en komt
het tot oorlo~, dan zdl God zeker aan haar zijde strijden."

Gnze herhaaldelik uilgesproken overtui~ingdad.rentegen is.
Transvaal heeft ongerechtlgheden die hersteld moeten worden ~

dit is wat Engeland ei"t; weigert Tran~vaal dit volhaldend, en
koml htt lot OOl"log, dan strijd zij niet vom Ttcht, maar voor
onrecht, en ki.tn dus ap Gods hulp nitt rekenen, en dan vrezen
wii de ergste gevol~en ; daarom roepen wij haar lOe om toe te
geven aan Engelands rechtvaardige eisen en nif::'t ten strijde te
trek ken.

En met deze verklaring zijn \\Iij bereid het Godsoordeel af
te wachten. Laat mij dan maar vrij intussen gespij!it worden
me[ brood da bedruktheld en met water der bedruktheid, ik durf
met Micha te zeggen: "Indiell gij enigzins met vrede ·vederko nt
Ult de stl ijd, zo heef[ de Heere door mij niet gesproken I" En
met hem zeg ik er bij: .. H oort gij volkell altegaar!" Ik neerr
u allen tot getui~en,... Indiell nu de anderen even zeker zijn van
hun standpunt dat zij zich evenzeer vel bind~n dat zo Trano;vaa
niet vllorsp0f'dig is in de strijd de Heere door hen niet gespro
ken heeft.

* Gepubliseerd 12 dae voor die uitbreek van die oorlog
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Onze KoIoniaIe Afrikaanders waarschuwen wij:. Zit stil ;
moeit L1 niet in de strijd; want tegen uw wettige overheid
moogt gij niet opstaan (Rom. 13), en tegen uw broeders in
Transvaal kunt gij oak niet strijden. Wij hebben een verzoek
schrift aan de Koningin in die geest, getekend in verschillende
distrikten, ingezonden bij onze Gaeverneur, en yah hem bericht
ontvangeo, dat de Petitie naar Hare 'Majesteit verzonden is, en
dat er geen gevaa:- bestaat dat Harer Maiesteits regering een
enkele Afrikaner zal apkommanderen am tegen ·ooze Transvaalse
-stamverwaoten te vechten."

Gedurende die oorlag het Ds. Du Toit sig stU ge
dra. "Nergens gaande dan voar noodzakelike bezig
heid·'. Reeds voor die tijd is hij daarmee begonne,
soos die "Getuig1enis" se :-

"Wij voar ons zauden dan ook weI verlangen dat diegenen
die van oos verschillen, ja velen van wie OilS veroordelen, maar
<ie helft van dat zelfonderzfJek daormaken waarme~ wij in zelf
verootmoediging ons hart doorzochten voor Gods aangezicht, en
we zijn er zeker van dat zij minder Iichtvaardig zouden oorde
len. Ja, tot een getuig-enis geven wij de volgende mededeling
aangaandc ons zelven: het is nu meer dan 3 maanden, sedert
de zaken aldus kritiek werJen, dat wij ons afzonderden in onze
huiselike kring en nergens uitgingen dan om enige preekbeurten
te vervllllen en bijbellezingen bij te wonen, aIdus zwaar drukt
op ons het gevaar dat wij ons yolk zien bedreigen, en dat wij
reeds de laatste 3 jaren zagen naderen en waartegen wij al de tijd
publiek en privaat waarschuwden doch helaas vergeefs. Onze
getuigenis hier gegeven is dus de vrucht van ernstig en herhaald
zelfonderzoek, waardoor wij slechts temeer bevestigd werden in
ons standpunt boven aangeduid."

Gedurende die oorlog het Ds. Du Toit meditasies
ge~krewe, geput uit d~e boek_ van Jeremia en getitcld:
"Gedachten des Vr,edes te midden van Oor1og." Ons

gee twee klein stukkies :-

"Ziedaar Jeremia's persoonlike verhouding en gezindheid
onder de afval, versmading en vervolging van zijn yolk. Toe
passing op onze tijd is overbodig voor elkeen die .. verlichte
ogen des verstands "heeft. Schrijvel' dezes kan slechts als per
soonlike getuigenis (mogelik tot besturing t'n bemoedlging van
anderen) hierbij voegen : 1) dat zover onze veranderde tijdsom
standigheden toelaten hij eveneens allerlei verguizing en ver
vol~ing moet doorstaan ; 2) dat zulks gelukkig ook niet is als
een dief of kwaaddoener, maarenkel am de getuigenis der waar
heid (hij heeft oak nog nooit rente van enig iemand genomen
cn niemand am gunsten gevraagd) ; 3) hij is eveneens afge7.on
derd en stil: en 4) het heeft hem nimmer aan troost en kracht
ontblOken, zodat hij niet tot Jeremia's weemoed verviel". (Ge-

uig.!, ]ulZie I90I.)
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II En wij waren er niet onverschillig onder. Oie ons kennen
in ollze onmiddellzke omgeving weten hoe ons oog heeft J."e
weend, ons hart heeft ~ebloed, toen wij dageliks de verwoestin
gen zagen voortgaan en de ellende vergroten. En daarom is
het ook niet tot verwijt, niet tot verzwaring van de druk, maar
tot no"iige zelfontdekkin~ en tot Jeniging der smart dat wij Yo ij
zen op de ware oorsakell dezer ellende en de enige weg om die
te verzachten, zo wij ze loch niet dadelik geheel wegruimen
kunnen. Ja, God aileen weet wat wij \oor onze lijdende stam-
verwanten gevoelen." (Getllige, Aug. 19u2) .

Na die ooriog het D~. Du Toit '11 oproep tot
stigting \ an 'n Vredebond gepubliseer. Veel het daa
nie van gekom nie, sover on~ weet.

Uit die stuk "Na de Oorlog", waarin die "rede:::,
voorstel voorkom, neem ons ook hierdie stukke oar :-

'1 Maar van de zijde der tegenpartij werden wiJ overslroomd
met de laagste schandbrieven en vreselikste verwensingen, meest
al naamloos en toch uit zovele verschillende distr'kten, dat
daaruit een algemene geest van haat en vijandschap zich uit
sprak. Oorspronkelik hebben we, volgens gewoonle, al deze
naamloze brieven eenvoudig vernietigd als geen dandacht waar
dig. Doch toen zij zo algemeen en uit aIle oOl'den toestroom
den, hebben we enigen bewaard. W ie wil kan ze inzien en zich.
overtuigen welk een slroom vall lasterillgen en verwijtillgen op
ons hoofd werd uitgegolen.

En waarom ?-Eenvoudig omdat we tegen de oorlog I adden
gewaarschuwd. En hoe meer de kriJg ons ongelukkig volk
tegenliep, hoe meer zij cLiaro lder leden. hoe feller zi] ems haat
ten en veroordeelden. Hcrhaaldellk werden we bed. eigd dat
men ons het leven zou benemen. ,

Het algemeel) vel wijt ons gedaan was: dat wij Iliet met ons
yolk meegingen en dus geen vriend van ons volk waren, maar
een hater en vljand en verrader van ons yolk. Ons enig ant
woord hierop was en IS ook nu : dat juist hij de ware vriend van
zi)n yolk is de hen waarschuwt als zij verkeerd gaan lk
durf eerl;k verklaren dat ik al de t'jd, dag en nacht, met vele
tranen en zuchten, voor mijn arm yolk bleef bidden, En hoe
zeer men mh 001.. verguisrle en verwens e, ik heb nif'mands na
deel gezocht ~edurende de oorlog : waar ik iemand geen goed
kon doen (en aan velen heb ik in de stilte wei gedaan), daar heb
ik mij toch weerhouden iemand nadeel te doen, zelfs waar ik in
de gelegenheid daartoe gesteld was."

PROF. CACHET OOR DIE "PATRIOT".

Ons kan nie nalaat hier af te druk nie wat prof.
Cachet in d' e "Stem" geskrijwe het toen hij in die
"Patr~ot" van 23 Oktober, 1904 lees dat d'e blad sal
gestaak word. Hier is die woord van 'n \\-elm nende
teenstander, of laat ons Hewer s~ van 'n getrouwe
medestander, ondanks al die Vlerskil van opinie in later
tijd :-
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" Het ber~cht dat up LJonaerdag 23 Oktober ill ,I Di Afri
kaanse Patriot" verscheen, dat de uit~ave van dit blad zou ge
staak t worden, was zeker niet onverwacht, doch h:'t'ft llllS tllch
pijnlik aangedaan en voornamelik, omdat wij te gelijkertijd toch
ook blijde waren, dat de richting door" Di Patriot II ill de laat'ite
jarell vourgestaan, te min bijval \fond OIII dat blad voort te zet
1en. Juist het gevo~l dat wij blijde moesten zijn, was OilS zo
bitter smartelik.

I' Di Patriot" toch hadden wij vroeger lief en wij hebben
altijd vroeger geze~d dat het staken van II Di Patriot" eell na
tionale ramp zou zijn. Er is geen blad dat meer gedaan heeft
om de Hollandse Afrikaners op te wekken om deel te nemen in
het bestuur des lands dan dit blad. Ret let::rde velen lezen en
terzelfder tijd leer-de het velcn scbrijven. I)e Bond is het kind
van I' Oi Patriot " en de gehele Afrikaanse beweging yond haar
begin in de lezers en ondersteuners van dat blad. Het was bij
uit"emendheid het blad der Boeren en ~ing zijn weg, niette~en

staande de bitterste tegenwerking van een ~edeelte dec Afrika..
ners en de gewone zwakheid der onderstcuners. Ret streed
voor de onafhankelikheid der Republieken: gaf de toon aan
voor de strijd in de Transvaal, met een woord maakte ons Afri-
kaners. .

Wij wden wei dat men ons zal tegenspreken, doch het is
zeker, dat onder hen, die goed en bloed opofferden om hun
broeders te hel pen, geen klein gedeelte der oude Patriotlezers
gevonden werd.

In de ]aatste jaren was het echter anders. I( Oi Patriot "
verzette zich tegen het gevoel -ies uolks, en lIiets was ons bitter
der dan in dat blad, eertijds zo J!;ewaardeerd, de stukken te lezen
waarin ons volk beschulaigd werd van allerlei overtredingen en
waarin de Engelse pOlitiek geprezell werd. In een ander blad

.zouden wij het kunnen verdragen hebben, in II Di Patriot" niet.
Wij beschuldigen niet. en willen van ganser harte de verklarin~

van de h'lofdredakteur aannemen, dat nnch de hrer Rhodes
noch een zijner medestand~rsooit ~edacht heeft invloed uit te
oefenen op de politiek van het blad, doch dit doet ons te mee:-r
betreuren, dat het blad zich tegen de Afrikaners kantte. Wij
misten de krachlige steull van dit blad in de driejarige strijd, die
achter ons Jigt. NOOlt konden wij inzien hoe het mo~elik Y'as,
dat een blad zo wei geredig,eerd en zo wei bekend met alles wat
door het Engelse goevernement gedaan is, niet kon gevoe-len de
onrechtvaardigheid van de oorlog en niet kon inzien dat de
bittere veroordeling der rebellen, om er bet minst van te zeggell.
onrechtvaardig was.

Het is in de laatste tijd dt: gewoonte gewol'rlen am met \'er
achtillg van" Oi Patriot " te spreken. Oit hebben wij nooit ge
ddan en kOllden het ook niet doen. A ltijd gedachten wij aan
hetgeen dit blad voor ons volk geriaan heeft, en waren wij ook
verplicht ons vierkant tegenover dat blad te stellen, wij verga
ten ollze vroegere vriendschap lIooit, en bleven het betreuren
dat wij niet naast elkander, maar tegenover elkancier moesten
'Staan.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



'N BESKULDIGIl\IG \VEERLEG. 335

.. DI PATRIOT" sprak aItijd duidelik zijn gevoeIt:n uit.
Vrienci ell \ Ijand zuIlen dit moeten erkenllell. Men wist altijd
wat men er aan had en daarin verschiJde .. Oi Patri0t" van de
mee.,te koeranten, vooral papkoerdntel1, die aI lijd met aile men
sen willen vrede houden. .. Oi Patriot" y,as een oorlogs man
en is dit tot aan zljn dood gebIeven en als een gevallen strijder
w'l en wij ook hem gedenken. I\loge er weldra weer zo een
• Patriot" als de oune was in ons land opstaan. om de toene
mende halfheld en flauwheid te bestnjden."

Ds. Du Toit het hierop geantwoord dat hij diL
'rillut:rlike komplimellt', van die "Stem" wClardcer,

\\ allt gewoonlik word die "Patriot" ~e groat wt'rk en
nubele strijd misken met ~node ondank. Ds. Du Toit
wil egter daarop wijs: I) dat hij ~ig \ er~et hel lecn
die volk=igevoel "waar ~ulks s.i. 'lJerheerd geloop het
en waarteen plig en gewete hOln geroep het om te
waarskuw"; 2 dat die "Patriot" die yolk be~kuldig

het, maar dat die beskuldiginge, ook "gegro//(I" wa~;

3) dat die "Patriot" die Engelse politiek geprijs het,
maar claar moes bijkom: "waar sij dit \'erdien het";
4) dat daar 'n veroordeling was van die rcbelle, maar
dat hij CDs. D. T.) sig van "op:;ettelike bitterheid"
nie bewus is nie; hij het gemeen om die \'oetstappe
te moet druk van l\:Ioze~, Chri~tus, die Aposteh, Luther,
Calvijn en die geref. vaders.

RHODES S'N G~LD.

Ds. Uu Toit werd telken::, be..,kuldig dat Rhocle~

S'11 geld hom omgekoop het. Reeds in 1892 het 'n
sekere blad daarrnee voor die dag gekom. P. 14
Jan. 18 9 2 ).

Omtrent die punt ~e Ds. Du Toit in ~ijn "Ce
tuigeni~": "Ik kan er aIleen bijvoegen: dat ik sedert
de Jame::lon-inval nooi..t met de heer Rhodes enige ge
dachtewisseling had 0\ er Tran~vaal, bij Dlond of ge
schrift; dat de heer Rhodes nog nooit getracht heeft,
direkt of indirekt, enige invloed uit te oefenen ap mijn
opinie of op wat ik schrijf."

Nouwel, onse persoonlike getuigenis i~: als Ds Du
Toit geld van Rhodes ontvang het, dan weet ons nie
waar dit gebli] het nie. In ~ijn huis moes D<;. Du
Toit baing eenvoudig lewe om deur te kom. Deur
die oFpassendheid van 'n spaarsame huisvrouw is dit
hom geluk. Gedurende die oorlog het die honger
voor sijn deur gestaan, en moes enige Joodse vrinde

vroeer deur hom mildelik gesteulld) hulle hulp aan
bied. Die hulp het die aankoop van 'n plaas in Dal-
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josaphat molik gemaak. Later het Ds. Du Toit dit
weer verkoop om 50 :in besit te kom van die aue
familie-ei&1dom. "Kleinbos". Tog was daar bij sijn
oorlijde nag 'n swaar ver'band op die p1aas. Deur hulp
van vrinde is die Vlerband sedert heelwat kleiner ge
word.-Ons weet dus nie waar die geld van Rhodes
geblij het rue.

En hiermee neern ons dan afskeid van hierdie
donkeJ:1e periode. Ons (bet Ds. Du Toit self laat spreek
en het uitvoeriger gesiteer als misskien nodig was.
NOll kan die leser selJf sijn oordeel opmaak; 'n oordeel
spreek OIlS nie uit nie. Dit sal die geskiedskrijwer
van later dag selif weI doen.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



HOOFSTUK XVI.

STRljD VIR DIE DCE IrAAR/IL/D.

:\leer dan ~emandl ander~ in Suid Afrikla ten m'nste
<o,o\"er ons bekend het Ds. Du Toit opgetree als kamp
\- eo ter vir die oue gercformeerde waarhcid, wat aan ons
\ 1-.. kragtens ~ijn ge~kiedenis als 'n kosbaar kleinood
werd toevertrouw. .

Afstammeling van die Fram~e Hugenote, en Qpge
voed in 'n deur-en-deur orthodokse .huisgesin, waarin
hom van aIle kant die Que waarheid als toegeasemd
werd, het D~. Du To't gemeen dat dit 'n stuk was \ an
~ijn lewensroeping om met hand en tand vas te hou
en te verdedig, wat hom van die vadere ooroel wer
was. D,," Du TOlt was 'n man van nuwe dinge, 5005

die Afrikaner Bond en Afrikaanse Taal (Om nie
meer te noem n"e , maar die nuwe d nge was vir horn
die jonge lote, wat uit die oue starn en wortel uitge
c;pruit het. Die oue starn en wortelmoes behou word
am die nuwe takke v n die regte lewensap t va rsien
So was nuut en oud bij hom g'n teenstnjdighelid nie,
maar 'n eenheid en harm nie, en so was sijn arbeid
bevorderl k vir die volkon e ,Plewi 1E van a se nase.

o In die opsig is Ds. Du TOlt ons 'n \ oorbeeld. Hij
het die eel maal gelegde fondament nie ,ers ak nle.
Aan die ander kant h t hij d t nie daarbij ge aat nie,
maar het tot die volmaaktheid voortgevaar"

Om Ds. Du Toit s'n arb "d te kan waard er moet
ons nou eers vdjs op die fit, dat hij in 188 I begonne
is met die uitgawe van SiJl "Christellk Maandblad",
of 5005 d la r nader om kr \\ w rd, sijn "Gods
dienstig T jdschrift".

"DE GETLIGE.'

Ons moet h~er noodsakel k aanhaal wat Ds. Du
Toit skrij\\ e i die eerste no. Dit is 'n k raktens
tiek van sijn arb Id gedurende vele jare. Nad t hij
verwijs het naar die arbetd van Ds. Van der Lingen

oak in d" psig sijn geestelike v der) vervolg hij :
"Daarol . van harte n men Wlj h t wo rd over:

"De gelovigen zijn dus 0 k hier reeds v orbij het
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tijdperk van handelen; zij zijn getreden in het tijd
perk van met zak en asse te getuigen." Ja, getuigen
willen wij, op bevel en in de mogendheid des Heeren.
Getuigen, al wordt de woestijn daardoor geen vrucht
baar Eden. Getuigen, totdat de Heere zelf ons
het zwijgen oplegt. Getuigen, al neemt de wereld onze
getuigenis niet aan. Onze enige V'erwachting is die
van "de trouwe en waarachtige Getuige"; nadat Hij
verklaard had: "Hiertoe ben ik geboren, en hiertoe
ben ik in de wereld gekomen, opClat ilC de waarheid
getuigenis geven wu"-laat hij onmiddelik er op volgen
wat hij als gevolg van deze getuigenis verwacht, name
lik, [liet dat de wereld Zijn getuigenis zou aannemen,
neen die zou haar verwerpen; en tach zou zij niet
vrucht'eloos zijn: "Een iegelik die uit de waarheid is,
hoort mijn stem" (Joh. 18: 37). Ons deel is niet
mimer dan dat van de Apostel Paulus, die niet de be
kering der ganse wereld beoogde, gelijk nu zovelen
in blinde ijver, maar het ald-us verklaart: "Daarom
verdraag ik' alles om de uitverkorenen, opdat ook' zij
de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus
is, met eeuwige heerlikheid" (2 Tim. 2: I C? ) • Ja,
"voar de uitV'erkor,enen," "die uit de waarheid zijn,"
is de Getuige; die zullen de st,em der waaiheid eiken
nen. Aan hun "heil arbeiden wij in zwakheid; op hun
voorhede en medewerking flekenen wij in dezen.

"Want ja, wij V'ergeten het niet: de getuige der
waarheid is meteen. een maTtelaaT voor de beleden
waarheid, gelijk het Grieks beide gedachten zo treffend
verenigt in het enkel woord martyr. Ja, "de getui
gen zijn met zakken bekleed" (Op. I I : 3) . Elkeen
die g-etuigen wil voor de waarheld moet oak verwach
ten te lijden "am de getuigenis van ]ezus" (Op. 12:
17; 20: 4); en dat lijden te zwaarder naarmate de
getuigenis getrouwer is, ja zelfs tot de dood toe. De
wereld heeft die gettiigenis altoos gehaat en vervolgd.
En <he haat en vervo\ging neemt niet af maar toe
wanneer het einde nadert, zij het ook uiterlik ver
borgen en verfijnd; op laatst worden de getuigen ge
flood (Op. I I : 7- I 0 )-de stem der getuigenis geheel
niet meer geduld. Wij verwachten van de uitgave
van dit Maandblad geen roem of eer te oogsten. Dan
moesten wij een ander titel 'gekozen hebben, of aan
die naam ontrouw worden. Neen, zull'en wij waar
lik voor de waarheid getuigen, miskenning, smaad,
laster en vervolging zal ons deel zijn. Dit zei! ons
waarteken zijn, het kenmerk' van echtheid. II
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DOEL EN BEGIN"SELE.

Aangaandc Doel en Beginsele van die blad lees
ons dit :-

II Het doe\ van dit Tijdschrift is om in een dringende be
hoefte te voorzien. De gemeente des Heeren behoeft namelik
niet slechts herders om haar te welden, maar ook wachters om
haar te hoedell (Joh. 21 : 15-17) ; de kudde moet niet slechts in
de weide voortgedreven worden, maar zij moet ook bewaakt
worden tegen de indringende wolven (Hand. 20: 28--31). Daar
toe heeft de Heer des huizes in zijn Iteestelik huisgezin elke
dienstknecht zijn werk gegeven, en inzonderheid de deurwaarder
geboden, dat hij zou waken (Mark. 13: 34). En nu, te vergeefs
zoeken wij in onze godsdienstige litteratuur naar voorziening in
deze behoefte. AIlf"n stellen zich ten doel de schapen van Chris
tus in de geeste\ike weide voort te drijven; maar wie bekommert
.zich er over dat de onbewaakte kudde, verstrooid door bas en
dal, een gema~kelike prooi worden zal in de klauwen der ver
-scheurende wolven in schaapsklederen ; dat de avond daalt, en
er buitengewone zorg en werkzaamheid vereist wordt om ze
aan de briesende leeuw te ontrukken; dat de afval genaakt, en
velen verstrikken zal? Er zijn vele dienstknechten die het
geestelik voedsel omdragen in het huisgezin (Mat. 24: 4,)
ware het maar altoos gezond voedsel !-zo zelfs dat het heilige
vaak de honden gegeven wordt i maar wie staat als II deurwaar
.der" uit tc: zien of er geen vijand binnensluipt, en wakend de
kumst des Heeren in tP. wachten? Ziet J het is in deze behoefte,
Mededienstknechten des Heeren, dat wij ons in aUe nederigheid
en bescheidenheid voorgenomen hebben te voorzien, niet dan
na veel gebed en zelfanderzo~k, niet zonder onsze\ve ten volle
bewust te zijn onzer roeping van wege de Heere der gem~ente.

Veroordeelt of bemoeilikt onze zwakke pOf];ing niet! Wij heb
ben ons daartoe begeven ~ tot welzijn der gemeente; uit gehoor
zaambeid aan haar Reere, en in het gevoel onzer zwakheid en
onvolkomenheid. Helpt ons dan met uw voorbiddin~ en onaer
-steuning!

.. Het Beginsel, waarvan dit Tijdschrift uitgaat, is Gods
Woord als het enig onfeilbaar gezag in geloof en leven. Doch
wetende hoe weinig waarde een onbestemd beroep op Gods
Woord heeft in dagen waarin de Satan bij voorkeur zich voordoet
als Engel deslichts,en niets zo zeer misbru1kt wordt als dat hoog
heilig Woord om allerlei verderfelike nieuwigheden in te voeren
-zo willen wij duidelik verkl~ren, dat wij de Schrift tot ons
fondament en richtsnoer kiezen in haar geheelheid, .. al de
Schrift" (2 Tim. 3: 16), .. al de raad Gods" (Hand. 20: 27);
wetende .. dat de Schrift niet kan gebroken worden" (Joh. 10:
35J :-en deze ganse Schrift niet verwaterd en verdampt door zo
genaamde vergeestelikende (Hever geesteloze) verklaringen, maar
letterlik, in a1 haar kracht en de vo1heid van haar betekenis J.
en ook daarin, niet medegaande met de trotse zelfverheffmg van
een geestelik opgeblazen eeuw die zich verheft baven al de
eeuwen der Christelike Kerk die voor ons geweest zijn J willen
wij ons in de verklaring en opvatting der Schrift houden aan
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,. bet geloof eenmaal de heilig-en overgeleverd" (Judas vs. 3)"
vooral zoals op het laatst en duidelikst en zuiverst omschreven
is' in onze Formulieren van Enigbeid. vastgesteld te Dordt 16r&
en 1619. Van deze leer der vaderen willen wij onze l~zers niet
aftrekken. maar veeleec hen daartoe terugvoeren, teg-enover die
vele nieuwe richtingen en stromingen van onze tijd die, onder
vrome schijn. binnen onze Gereformeerde Kerle. de onnadenken
de menigte al meer van de gezonde leer vervreemden en hen van
bet vaste fundament loswikkelen. Op de Schrift en de leer dec
vaderen wijzende, willen wij, temidden van het gewoel der tijden,.
onze medechristenen toeroepen: U Staat op de wegen, en ziet
toe, en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij,
en wandelt daarin, 1:0 zult gij rust vinden voor uw ziel!" (Jer..
6: 16).'''

LE\VENSLOOP.

Dis hier die plek om iets mee te deel aangaande die
lewensloop van ·'n tijdskrif, wat in Suid Afrika ge
heel-enig was in sijn soort.

Die "~etuige" het als maandblad begin, oktawo
formaat en 1 6lbladsije groat. Met die vertrek van Ds
Du Toit naar Transvaal het hij die uitgawe onafge
broke voortgeset. Reeds in 1882 kon }:lij skrijwe:
"Aan menselike ondersteuning heeft het ook niet ont
'broken. Het aantal intek,enaren is reeds geklommen
tot circa 4,000. ongetwijfeld meer dan van enig Hol
lands tijdschrift in Zuid Afrika". (G~ II 9).

In 1891, met die terugkeer van Ds. Du Toit naar
die Paarl, om sijn pers-arbeid opnuw met erns op te
vat, werd die "Getuige" heelwat vergroot en h\ree
maal per maand uitgegee.

Aangaande sijn biesondere roeping. s~ hij weer :
"Onz'e biezondere roeplng acnten wij nog steeds-in
't algemeen te wijzen opo de "Tekenen der Tijden" en
lneer bepaald te waarschuwen tegen indringende dwa
ling en verleiding". (G. XI. I).

Na 'n lange tijd van bloei het die dag van agter
uitgang gekom. Dit was g,edurende die grote Boer
Britse oorlog. Ds. Du Toit, skrijwe in 190 I: "\Vat
wi] menigmaal getuigden van het begin i~ ook a1 de
tijd, maar vooral in de laatste jaren, aan onc;zelf \ter
vuld, n.1. dat de "Getuige" voor de waarheid oak een
martelaar voor de waarheid is en ten allen tijde was ...

"We ontveinzen het evenmin dat .wij onder deze
zifting (van de laatste jaren) gespijsd worden met,
"brood d,er bedruktheid" (I Kon. 22: 27). Wij be
delen niet, want de trouwe Bondsgod heeft dusver

.voor ons en ons gezin gezorgd dat niets ontbrak en
op Hem vertrouwende weten wij dat ook in de toe
komst ons brood zeker en ons water gewis zijn zal.
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Toeh is het niet meer dan billik dat wij het de broe
deren doen weten dat de · Getuige" tans niet betaalt,
Lodat de uitgevers meermalen ons in bedenking gaven,
de uitga\e te staken. ::\Iet al de kraeht die in ons i:,
hebbcll wij on:, immer daartegen verklaard en waren
\\ ij lie\ er bereid 011S zelf de grootste opofferingen tc
getroo:,ten. Tach willen" ij het de brot.deren in ern
... tige bcdenking ge\ en hoe het hun te moede zijn Lal
wanneer hun aangekondigd wordt dat de "Getuige"
teben het einde van dit jaar gestaakt wordt (en er
lij 1 weder slecht') sehikkingen gemaakt \ oar dit jaar .
\Velke !:ltem der getuigenis blijft er dan m,er teg n
de dwalingen en afval "an deze dagen; welke etuibc
\ oor de zlliverheid der leer; welke getuigc am op de
tekenen der tijden te wijzen?.. Kan uw hart de ge
dachtc verdragen dat deze stem, die \ oar de laat~te

20 jaar getuigenis gaf, oak zal tot zwijgen gebracht
worden? Ons hart smelt weg bij deze ge'dachte ...

G. XXIII. 19).
Eindelik moes die tijd~krif gestaak word. Ds.

Dll Toit skrijwe in 1904:
"Het \oalt ons zwaar dit afscheid~woord neer te

-,chrijven. Edoeh het kan niet anders. De Paarlse
Drukpers l\Iaatsehappij is in likwidatie en weldra wor
den alle 1 ublikasies gestaakt, en moeten wij de pen
11eerleggen als hoofdredakteur "an de "Patriot", ge
durende 28 jaren, van de "Getuige" gcdurendc 26
jaren en van "Ons Klijntji", gedurendc 9 jarcn. lIcel
deze zaak is door ons opgebouwd met grate opof
feringen; van ~en !klein handpersje en ec 1 klein maand
blaadje tot een komplete Drukpers gelijk er weinig 'n
in Z. Afrika bestaan. Ons werk van een lecftijd wordt
hiermee nu afgebroken.

"En waarom? Ja, hier moet jui!:lt het rijnlik ant
woord ons uit de pen: omdat wij in de laabte jaren
geen genocgzame ondersteuning \ onden e 1 dc be.lig
heiel dU!:l niet betaalt. En vanwaar dan dit gebrl"'k
'Ian ondersteuning? Omdat de meerclerheid \ an ons
-\frikaander \ olk ons de rug heeft toegekeerd ...

"Voor hen die ons verlieten en \ ervolgden hebb 'n
wij gecn woord van verwijt. \Vij- oordelen llicmand.
Die ons allen oordeelt is de Heere. Wij nemcn af
::-,eheid met een rein geweten, en wat onszclve betreft
met \erootmoediging dat wij geen beter gebruik heb
ben gemaakt van de gelegenheden in onze handcll ge
~teld. l\Iaar het zaad is gezaaid; ill zwakheid madr
()prechtheid; nu wachten wij op de grate oogstdag.

"Of we dan de pen niet weder ZUllen opnemen?
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Dat is de Heere aIleen bekend. En toch kunnell we
ons niet verzoenen met de gedachte geheel buiten
gemeenschap te zijn met degenen die door zulke innige
banden der genade en des geloofs aan ons verbonden
zijn. Temeer is zulk een afbreken van aIle gemeen
schap ow ondragelik in de tijd waarin wij nu leven,
da.str er dan zover wij weten geen getuigenis voor de
Gereformeerde beginselen, en tegen de d walingen en in
verband daarme8 geen aanwijzing van de tekenen der
tijden blijft bestaan. Wat wij ons dus voorstellen te
doen om in gemeenschap te blijven m,et het verstrooide
overblijfsel dat lIlaar de verkiezing is, is de uitgave
van een l\1aandblad onder de titel van Stemmen d as
Tijds, als opvolgler van Patriot en Getuige beiden, het
doe] en de stl"iekking van die beiden verenigende, en
32 bladzijden beslaande: 16 bladzijden als voortzet
ting van het werk door de Patriot begonnen "fer
Moedertaal en Faderland," en daarin vooral te geven
een "Kroniek," behelzende leen overzicht van wat in
de verlopen maand voorviel op het grote wereldtonec1
zowel als in ons land, en meer bepaald voor de taal
in elk nommer een voortzetting van een gedeelte der
Afrikaanse Bijbelvertaling, welke wij daanne8 in ernst
hopen te hervatten.

"Willen en kunnen onze vrienden ons daarin ge
noegzaam ondersreunen, zodat de noodzakelike kosten
voor de ~itgave!van'zulk een. 'Maandblad gevonden kun
nen worden (meer verlangen we niet; we vragen geen
betaling voor ons werk; het is eeh liefdedienst), dan
en dan aIleen kunnen we aan onzc wens voldoen. Is
er gem Igenoegzame IOnderstJeuning, dan moeten wiJ IOtnze
vrienden hierbij een "vaarwel" toeroepen, zonder een
"tot wederzien" er bij te voegen.~' (G. XXVI. 195.)

"DE STEMMEN DES TI]DS. "

So het Ds. Du Toit geskrijwe in Oktober, 19°4
en in ]anuarie 1905, het inderdaad die eerste no. van
die "Stemmen des Tijds" verskijn. Die eerste stuk
daarvan is getitel: "Wederziens" . Bo-aan staan die
teks: Gij moet wederom profeteren {Op. 10: I I ~.

Die ondersteuning was gering maar voldoende.
Ds. Du Toit skrijwe :-

., Het antwoord is : we hebben geen 7000 gevonden als er.in
Elia's dagen overgeblevpn waren; maar toch een Gideon~

lel'terke van 300. .. Zijn er dan geen 7000 meer overgebleven
die de knie vaor de Baal niet gebogen hebben? It

Dus vroeg en vraagt menige broeder. Zo yroegen
ook wij. En het antwoord was: de 7000 waren in EJia's dagen
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5tH en verborgen. z6 verborgen dat tie profeet meende aIleen
overgebleven te zijn ; maar het Gideons ]egerke van 300 waren
heIden die zich niet ontzagen met ontbloten zwaarde te velde te
trekken tegen de heirlegers van de Mldianieten die als het zand
der zee ontelbaar waren. Dus zijn er ook nu nog weI 7000 stillen
in den lande verborgen; maar het Gideons legerke is ons ge
noeg." (St. I 2.)

Aangaande die politiek s~ Ds. Du Toit, dat hij
die nie heeltemaal sal opgee nie. WeI weet hij, dat
die politiek sijn werk baing benadeeL het, en weI wil
hij sig in partijkwessies nie meer meng nie( want hij
kall tog met g'n een partij saamgaan nie), maar hij sal
'n KToniek skrijwe met die nodige aanmerkings, op
dat sijn lesers ook in die opsig 'n wegwijser sal h~.

(St. 1.3).
Die "Stemmen" het Ds. Du Toit tot bij sijn dood

blij redigeer. Sijn siekbed was maandelang meteen
sijn redaksi,estoel, vanwaar hij sijn stuk'k1e sit en dik
teer het. Selfs het die tijdskrif lOog geruime tijd
na sijn dood blij bestaan am nagelate stukke van die
redakt,eur op te neem 'en als 'band tussen die ver
spreide geloofszenote te dien. B!-J die vereniging
van die Kruiskerke met die Geref. Kerk van S. A.
werd die uitgawe gestaak.

Die "Getuige" en "StemmenH was die vernaamste
wapens, waarmee Ds. Du Toit gestrij het vir die gelQof,
wat eenmaal aan die heilige werd oorg.elewer. Daar
bij werd egter die uitgaaf van kleine boekies (bro
sjures) lOie nagelaat nie. Ons gaan nou van die strijd
nader kennis neem en wijs vereers op Ds. Du Toit s'n
werksaamheid ill, verbandl met 'die 'VeTs/dining van sekte
wese en ketteTij in O,I,S land. Altijd was hij klaar am
al wat dwaal1eer is so maar bij die eerste openbaar
wording aan te pak. Inderdaad was hij 'n wagteT op
Sions muur.

GELOOFSGENESING.

In 1884 het Ds. Du Toit opgetree teen mnr. Ha
zenberg, die apostlel van geloofsgenesing, wat ook Suid
Afrika besoek en heelwat roering veroorsaa'k het. In
sijn boekie "Geloofsgenesing" (bi. 4) skrijf mnr. Ha
zenberg dit :-

"Vr. l\1oet men dan geen middelen gebruiken?
"Antw. Geen middelen dan zulke, die door God

zelf verordend zijn, en het van God verordend middel
in krankheid is geloofsgebed."

Maar hoe gedaan in. geval1e van sieke, wat Chris
tus als hul Saligmaker nie ken nie? Mnr. Hazenberg
weet raad deurdat hij kulpmiddelaaTs ken I Die uit-
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drukking vind Ds., Du Toit verskrikkelik, 'n "lastering"
selfs. Mnr. Hazenberg se dan ()ok werkelik: "God
nu, naar zijn grote barmhartigheid, kan hier en daar
personen verwekken, die tats IhttlpmiddelaaTs tussen Hem
en hen (de vreesachtigen) kunnen staan, om zijn bij
stand in hun belang, zelfs ten aaniien van lichamelike
genezing, te erlangen. Vaor dergelijk doel schijnt
de Heer ook mij bestemd te hebben."

Verder: "Bovendien heeft men op te merkcn, 'dat
zij die dergelijke invloed bij God in het gebed hebben,
personen zijn die geen geregeld salaris ontvangell,l
maar enkel door middel van vrijwillige gaven hun
tijdelik bestaan vinden. Dit was het geval met de
profeten onder het O. T., die grote invloed bij God
uitoetellden '0001 de mensen", enz.

Dat Ds. Du Toit s'n hele siel teen sulke en meer
dergelijke beweringe in verset gekom het, is lig te
verstaan. In.die "Getuige" het hij dadelik stukke
geplaas oor die "Gave der Gezondmahingen". Later
is dit apart afgedruk in 'n hoekie van 25 bis. Die
inhoud daarvan vat Ds. Du Toit self saam onder
die volgende punte in die "Stemmen'l van 19°7 :-

fI I. De Bijbelse Geloofsgenezing door de kracht Gods heb
ben aIle 2 kenmerken ; want God g-eneest goddelik : -:Ie genezin
gen waren I) ogenblikkelik en 2) 'Volkomen: en de hedendaagse
geloofs~enezingen hebben deze kenmerken "niet.

: 2. Dergelike genezingen als hier verricht vonden en vinden
menigvuldig plaats in de Roomse Kerk en door mal'tiese heel
meesters in aIle eeuwen. Men leze slechts Zola's Lourdes, en
men zal zien hoe bet beeld van Maeder Maria aldaar jaarliks
duizenden geneest, die Hjden aan kwalen ongeneselik verklaard
door de dokters.

3. Omdat de buitengewone gaven des H. Geestt:s, zoals de
gaven van gezondmakingen, slechts geschonken werden tot
stichting van de kerk van Christus en toen ophielden, volgens I
Cor. 13: 13 en verband.

4. Omdat Christus en de Apostelen ons niet voorspelden
dat er ware. maar weI dat er oalse wonderdoeners in de laatste
dagen zullen opstaan en verleiden.

5. Omdat de Bijbel het gebruik van middelen niet ver
biedt. maar verleer begunstigt" (St. 1907, no. 6 bl. 10).

Terwijl ons die leser naar die boekie self verwijs,
haal ons nag net aan wat Ds. Du Toit se omtrent Jak.
5 : 14, I 5, die teks wat geloofsgenesers so graag ge
bruik :

" Dat onze geloofsgenezer de zalving van kranken door de
{)uderlin~en der gemeente (Jak. 5: 14. 15) vereenzelvigt met" de
gaven der gezondmakingen:' aldus verwarrende de reeds ge
ordende toestand van de gemeente met de speciale gaven om de
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gemeente te stichten ; dat hij, hoewel zicb op deze tekst beroe
pende, als voornaamste grand voor zijn stelsel, toch zowel de
ouderlingen ais de olie in de praktijk wegcijfert, waar zulks in
zijn kraam te pas komt,-zal weI niemand bevreemden, die reeds
met ons kennis genomen heeft van's mans drieste schriftver
draaiin~" (bl. 16.)

AFSKA FFING.

~a mnr. Hazenberg nloet ons noem mnl". 1 heo
Schreiner, "Hoog-waardige Hoofd-Tempelier van de
Roge Loge van l\1idden-Zuid-Afrika." ~Iet hOIn het
Ds. Du Toit 'n openbare di:,putasie geholl. Oor die
kwessie "an matigheid en afskaffing werd gedebat
teer.

On<; moet daarop wijs, dat Ds. Du Toit reeds te
"ore 'u boekie llitgegee het, getitel: De Vrllcht des
rVijllslolts ell haar Gebrttik '{rotgPHS de Schri/tell. Die
boekie, wat heelwat 5ensasie verwek het, wcrd in t\\ ee
dae tijd geskrewe. Tog is die inholld degelik en, wat
die kwessie aangaat, afdoende. Dat die boekie op
spraak verwek het kan 'n nlen~ \·er~taan. Die af
skaffings-beweging was in volle gang. Sclfs was dit
'n brandende kwessie of gegiste wijn ook nie van die
Avondmaal fioes geweer word nie. Allerwege het
die beweging sig laat geld in kerk en skool.

Kennlerkend is al dadelik die woord van inleidi ng,
\Vat OIlS, hier oorneem :

"Toen ik in Augustus 1885, juist op bezoek aan de Paarl
zijnde,op verzoek van de Direktie van de Paarl Berg Wijn
maatschappij een woord tot de Aandeelhouders van die Maat
schappij riehtte over de beste wijze om een markt voor onze
Kaapse wijnen te vinden in Europa, bezigde ik ongeveer de voI
gende woorden tot inieiding, welke ik meteen als inleiding tot
dit boekske meen te mog-en gebruiken :-

"Mannen Broeders !-Het zal weI niet nodi~ zijn verscho
ning te vragen, dat ik in een vergaderinR; van wijnbouwers sta
om een woord in bet belang van de wijnhandel te sprekell. Of
kall er ook iemand onder u zijn die meent dat mijn ambt ais
leeraar mij dat beletten zou, orndat zovele broeders in de be
diening het gebruik van wijn ontraden, zo al niet veroordelen ?

"Omgekeerd, ik zou mijzeiven, mijn voorgesJacht, mijn op
leiding en mijn ambt moeten ver!oochenen. zo ik mij schaamde
een woord te spreken in hpt belang van zulk een eerlike nerin~

als de wijnbouw, waar de gelegenheid zich niet sJechts aanbiedt
maar waar de nood het elkeen ten plicht maakt bet zijne bij te
dragen tot verbetering van de g'edrukte toestand.

"Immers, ik zelf was wijnbouwer tot mijn negentiende jaar,
en toen ik de wijnstok bearbeidde ~n wijn bereidde. meende ik
-steeds een eerlik beroep uit te oefenen, en dat meen ik nog. la,
ik blijf Gods Voorzienigheid dankbaar, die mij in zulk een
levenskring heeft geplaatst in mijn jeugd.
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"Dan, mijn vader en grootvader en verder voorgeslacht
waren wijnbouwers, en ik weet niet beter dan dat zij eerbare,
vrome mannen waren. Nog altoos eer ik hun nagedachtenis, en
dank mijn God dat Hij mij uit zulk een geslacht deed geboren
worden.

"Ja, men spreekt tegenwoordig vee] van de Hugenoten
vaderen. Men wi! een Gedenkfeest vieren, eEn Gedenkteken
oprichten. Maal' dan ver~ete men vooral niet bij dat feest aan
het belang van de wijnbouw te denken, bijv. door de oprichting
van een wijnbouwschool, en rondom het Gedenkteken een wijn~

rank te slingeren. Want die vrome Hugenoten moesten veel.
zeer veel nalaten bij hun vlucht uit Frankrijk. Maar twee din
gen hebben ze niet nagel;jten : die waren hun te dierbaar. Zij
namen onder de ene arm de Bijbel en onder de andere arm de
wijnstfJk.•....

"Verder, de kerk waarin ik ~edooptben en belijdenis gedaar.
heb is gebouwd door geld van de wijnboer, ee'rlik verdiend. De
predikant die mij de genademiddelen toediende van der jeugd af
aan, werd bezoldigd met ~eld in de wijnbouw verdiend. De
kweekschool waarin ik studeerde is ~ebouwd, de PJofessoren
werden bezoldigd. grotendeels uit geld van d; vrucht des wijn
stoks verkregen. Ja, wat oneindi~ meer zegt dan dit alles, juist
die grote Meester wiens discipel ik ben, heeft al zijn gezanten
bevolen, de drinkbeker aan aIle zijn navolgers toe te reiken, met
bet gebod: Drinkt allen daarvan I"

Die geskrif begin al dade]lik met hierdie sin:
"Ret krachtigst argument tegen de afschaffingsdrij
verij van onze tijd is en blijft: het geheiligd gebruik
van Brood en Wijn in de H. Schrift ons voorgeschre
ven." Ds. Du Toit wijs dan aan hoe dat die natuur
onder die vloek is en daarom Brood en Wijn aIleen
deur "verbrijzeIing en wedergeboorte heen" bruikbaar
kan gemaak word vir Gods doeI. Die brood moet ge
maal, die wijn gepers word. "Ongegiste wijn, so be
sluit hij, is dus ol1wedergeboren wijn, en weI goed voor
onwedergeborenen, maar niet voor de geheiligde voe
ding van de wedergeboren kinder'en Gods."

Die Avondmaalskwessie is verder aanleiding tot
die volgende kernagtige uitspraak (bI. 10) :-

II Een bedtl en verzuchting kunnen we hier echter niet in
houden. Oat elk gelovill: hart die bede overneme:-

Mocht on7.e trouwe Bonds~od verhoeden, dat altans in ons
land f'n in onze Kerk de taIel des Heeren ontheiligd worde met
ongegiste druivenstroop I

En waarom is die bede ons zo ernst? Wij hebben reeds
gezien, waarom de Heere juist brood en wijn voor het geheiligd
verbondsgebruik heeft gekozen: zij zijn gaven van de natuur
ia, maar die als door verbrijlelin~ en vernieuwing henen ge
heiligd zijn tot gebruik. De gisting van de most is juist de
wezensverandering, de vernieuwing of wedergeboorte van de
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wijn, waar bet druivensap van al het onzuivere wordt gereinigd
En wil men nu al niet slechts bij de zondaar een oppervlakkige
bekerblg stellen in plaats van de wedergeboorte of vernieuwing
van de gehe]e mens, maar ook bij de Bondszegelen een weinig
gekookte (belteerde) most invoeren in plaats van ge~iste, ver
nieuwde, wedergeboren wijn I? Och, dat God, deze ontheili
ging vall de bondsdis ~enadjglik verboede I"

Verder gaan ons op die saak nie in nie. Die
boekie is nog verkrijgbaar en kan deur iedereen ge
raadpleeg word. Alloon vermeld ons nog hierdie voor
val, wat daarin opgeteken staan (bL 7):-

"Tijdens de Synode zaten we ergens met enige
predikanten en ouderlingen aan een V'riendenmaal.
Een van de predikanten was afschaffer, een van de
genen die zover ging om een soort van druivenstroop
of kookwijn te willen invoeren bij het' Avondmaal,
waartoe echter zijn kerkeraad en gemecnte nog te
rechtzinnig en bijbelsgezind waren.

Gemelde predikant, als echte tempelier, maakte
bezwaar de wijn aan zijn mede-disgenoten over te
reiken-want goede tempelieren mogen geen wijn aan
bieden.

Ik vroeg gemelde predikant: hoe hij het onderte
kenen van wdanige verbintenis overeenbracht met zijtl
ambt als leeraar, dat hem gebood de beker ,aan de
gemeenteleden aan te bieden met het beVlel: "Drinkt
allen daaruit' '?

En ja, daar kwam die uitvlucht: Ja, maar dat was
ook ongegiste, niet bedwelmende wijn.

Aan een vriendenmaal kan men natuurlik niet te
ernstig disputeren. To-ch veroorloofden we ons de
opmerking : zeer verbaasd te zijn' zo iets van een
predikant te vernemen; en vroegen verlof twee vragcn
daarbij tie voegen.

I) Waarom toch de oude lederen zaKken bersten
w men er nieuwe wijn in doet, indien niet ten gevolge
van de gisting?

2) Waarom de perskuipen overlopen van most,
indicn niet veroorzaakt door de gisting?

Voor die gelegenheid waren deze twee vragen
genoeg."

Die "Vrucht des Wijnstoks" het teenspraak uitge
10k en wei van die kant van Ds. E. Z. J. de Beer,
toen predikant van Groenpunt. Sijn ".Brieven aall,
mijJt Landgenaten over de onthouding van sterke dTall
ken", is nie sonder talent geskrewe nie. "Dis bepaald
'n interessante boekie.
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SO\ er die skrijwer hiervan weet." het Ds. Du Toit
claar nie op geantwoord nie. WeI is nag Ds. Du
Toit s'n eksemplaar voorhande, waarin strepies ge
maak en 'n skets van beantwoording deur ons gevonde
is. Waarom dit egter bij die skets geblij het, kan
ons nie se nie. Misskien 'JIDdat rl.ie meeste punte in die
clisputasie met mnr. Schreiner besproke werd.

En so kom ons dan tot die "openbare disputasie",
\Vat gehou werd in die Stadsaal te Pretoria op die
clwende van 27-29 Julie, 1886 onder voorsitter~kap

\an Ds. H. S. Bosman. Veel hoef ens daaromtrent
hier nie te se nie. Die hele same~preking, gerap
portcerd deur mnr. J. R. ] aubert, en gekorrigeerd dcur
die twec woordvoerders, is nog in druk verkrijgbaar, en
dit is die moeite dubbel werd om die geskrif te raad
pleeg. AIleen word hier oorgeneem wat die "Graaff
Reinetter" destijds van die disputasie gese het. Die
leser sal sien, dat dit als 'n onpartijdige getuigenis kan
aangeneem word. Ons skrijf oor uit die "Patriot"
\"an 26 Nov. ~ 886 :-

., De strijd hreft twee avonden geduurd, en bet resultaat
was ongetwijfeld ten faveure van Os. du Toit. Had de heel'
Schreiner zich aileen bepaald bij d~ Christelike beginselen van
zelfverloochening, die onthouding ook van geoorloofde dingen
eisen., in het belang vall de naaste, of gewezen op de zwakheid
van velen, waardoor een mati~ gebruik gevaarlik wordt, of op
de goede diensten aan maatschappij, huisg~zill en godsdienst
door de afschaffing bewezell, dan ZOll hij veel roernrijker uit het
~trijdperk te voorliichijn zijn gekomen, doch hij trachtte aan te
tonen dat aIle gebruik van wijn en drank zondig en schadelik
is, en redeneerde op zodanige gronden t als weI voor onkundigen
van veel kracht schijnen. maar die de proef van de kritiek, waar...
aan Ds. du Toit ze onderwierp. ni~t konden doorstaan. Hij
trachtte ook weI uit de Hebreeuwse tekst het bestaan van ~e

giste en ()l1gegiste wijn aan te tonen, maar vond in Us. du Toit
zijn meester. VOOlstanders, als wij zeIvezijn van de zaak der
afschaffing, en erken nende gelijk wij doen, dat de Goede Tem
pelieren veel maatschappelik en zedelik goed hebben gedaan,
kunnen wij niet onze insternminglbetlli~en met redeneringen, die
op een verkeerde grondslag rusten. of ze~gen dat de Schrift het
gebruik van wijn en drank totaal verbiedt. Het is aileen bet
misbruik dat veroordeeU wordt, en niet het matig gebruik."

DIE SABBATTARIERS.

Na mnre. Hazenberg en Schreiner het Ds. Du Toit
die strijd aangebind met mnr. D. G. ]. Scholtz oor
die leerstukke van die Sabbattariers. In die opsig van
li~putasies was Ds. Du Toit 'n egte seun van die grote

Hervormers; want, 5005 ons weet, waC) die godsdiens-
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gesprekke in di,e oue tijd 'n vername middel om die
waarheid te laat segevier.

Die skrijwer hiervan herinner hom DOg goed hoe
veel belang gestel werd in die samespreking'en hoe
hi] met mede-leerlinge van die Gedenkskool driemaal
uit Daljosaphat te voet gestap het om daarbij teenwoor
dig te wees. Die ruime Zions Kerk aan die Paarl
was al drie aande (29-31 Augustus 1892) geheel ge
vuld. Die voorsitter was die eerw. J. P. J. Dempers,
leeraar van die Zions Gemeente.

Natuurlik kan ons hier selfs g'n oorsig van die de
bat gee tIlie. Dis gerapporteer en in boekvorm ver
krijgbaar gestei. Die tweede druk daarvan is ook.
al uitverkoop weI 'n bewij~ dat daar veel navraag
naar was. Sommige predikante \ersprei dit bij do
sijne in hul gemeentes. Ook in hierdie opsig het Ds.
Du Toit dus 'n goeie werk vir sijn yolk gedaan.

Van een voorvalletjie, wat gedurende die dispu
tasie nogal ontroering "\eroorsaak het. wiI ons nog
net melding maak. ::.\1nr. Scholtz het met die be
kende storie kom aandra, dat die paus die sabbat
naar Sondag \ erplaas het. Dit werd deur Ds. Du.
Toit weerleg. Later egter het Ds. S. l\:lalherbe, wat
ook teenwoordig was, daarop teruggekom. In die rap
port staan op bi. 39 dit :-

Ds. S. lVlalherbe: lVlijnheer Scholtz, Ds. du Toit
heeft de uitdaging van de Paus aangenomen; zou
u kunnen zeggen wanneer dat de Paus de eerste in
de plaats van de zevende dag gesteid heeft en door
welke Pam~ i~ zulks gedaan?

De heer Scholtz: Ik kall u een klein boekje laten
krijgen waarin alles staat. Ik h b het nu niet h·er.

Ds. S. J. du. Toit: 'Vij kunnen die uitdaging
van de Paus in de "oorrede van 't gedrukt Rapport
der Di~putatie plaatsen, met mijn antwoord daarop.

De heer 'Yessels Ie\ ert een gedrukte Circulaire in
aan de \oorzitter en deze ~eeft h t aan D:=,. S. J. du
Toit.

Ds. S. ]. du Toit: is dit nu de uitdaging van de
Paus waarin hij £200 uitlooft \oor de man die hem
aanwijst dat hij niet de eerste dag gesteid heeft in
plaats van de zevende dag der week? 'Waar is het
zegel van de Paus a1s bewijs van echtheid?

De heer '''esseIs: Vader Enwright, de venegen
woordiger van de Paus in Amerika, heeft die u· tda
ging gedaan.

Ds. S. J. du Toit: Neem dan d't papier terug;
daar wiI ik lliets merle te do-en hebben I De Pau')
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