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Dit is ’n genoeë om hierdie twee w erkies aan te kondig.
Die skryw er is professor in die Ou-Testam entiese teologie
aan die G o r d o n D i v i ni t y S c h o o l en van sy hand het reeds
’n hele aantal w erke verskyn. Blykens sy bibliografieë is
hy volkom e op hoogte van die standaardw erke op hierdie
gebied. Daarby is hy ’n behoudende w etenskaplike.
Die eersgenoem de w erk handel o.m. oor: die Bybelse
patriarg e — geskiedenis of fantasie?; die stede van die
patriarge; K anaan in die tyd van die patriarge; die God
w at die aartsv ad ers vereer het; die w ette van die
patriarg ale tyd.
Die tweede w erk handel oor ’n ewe belangrike periode, naam lik die tyd van die B abiloniese ballingskap en die
terugkeer daarna. Die jongste opgrawinge het juis hieroor
’n vloed van lig laat opgaan. Ons herin n er aan die Lagisbriewe, die inskripsies van en oor N ebukadnesar, Nabonidus en Cyrus ens. Dit is vandag m oontlik om die beleg en
innem ing van Jerusalem in 587 v.C. feitlik van stap tot
stap te volg. Pfeiffer handel o.m. oor: die veldtogte van
N ebukadnesar; die B abilon van N ebukadnesar; die wysheid van die B abiloniërs; Daniel in Babilon; Nehemia;
E ster.
Die twee w erke sal veral vir p redikante van belang
wees, m aar ook — om dat hulle populêr geskryf is — vir
alle Bybellesers w at m eer van die agtergronde en die
resu ltate van nuw ere ontdekkinge in Bybellande wil weet.
B a k e r B o o k H o u s e het gesorg vir ’n nette uitgawe.
S .d .T .
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New Light on some Old Testament Problems.
Papers read at the 5th meeting of „D ie O .T . Werkgemeenskap in S u id -A frik a ", P re to ria, 1962. Pro
Rege-Pers, Potchefstroom . 75 sent.

Die O u-T estam entiese W erkgem eenskap in S.A. het gekom
orn te bly en het in die p a a r ja a r van sy bestaan die arbeid
van Ou-Testam entici in ons land oor die hele w êreld bekend gestel, soos die ondergetekende ten opsigte van
P alestina en E uropa erv aar het tydens sy reis in 1962.
Orals w ord m et groot w aard erin g van die jaarlik se publikasies gespreek. Vanweë sy afw esigheid verlede ja a r het
die skryw er hiervan geen deel gehad aan die vyfde vergadering nie en daarom kan hy volkom e objektief oordeel
o or die gehalte van die hier gepubliseerde referate.
Die volgende w ord hier aangebied:
Prof. dr. I. H. Eybers: S o m e light on t h e c an no n of the
Q u m r a n sect.

Prof. dr. J. H. Kroeze: R e m a r k s a n d Q u e s t i o n s re ga rd i n g
s o m e c r ea t i on - p a ss ag es in t h e O.T. (la te r b re ër uitgew erk in die boek: S t r i j d b i j d e s c h e p p i n g ) .
Dr. C. J. Labuschagne: S o m e r e m a r k s o n t h e t ran sl at i on
a n d m e a n i n g of a m a r t i in t h e P sa l ms .

Dr. B. J. van d er M erwe: The laying on of H a n d s in the
O.T.

Prof. dr. A. H. van Zijl: I sai ah 24 — 27: t h e i r d a t e o f
origin.

Prof. dr. P. A. Verhoef:

Some

notes

on

t y p o lo gi c a l

exegesis.

Al die referate is van aktuele betekenis. Van besondere
belang is egter na ons oortuiging die van proff. E ybers en
Van Zijl (albei destyds verbonde aan die U niversiteit
van S.A. — in tussen het prof. Van Zijl to t die p rak tiese
bediening toegetree). Eybers, w at ’n o u to riteit op die
gebied van die Dooie See-rolle is, w erp in teressan te nuw e
lig op die vraagstu kk e rondom die kanon van die Ou
T estam ent, terw yl Van Zijl teen die kritiese trad isie van
ja re die egtheid van Jes. 24—27 verdedig.
Gemeld kan w ord dat die referate vanaf die tw eede
vergadering alm al tans by Pro Rege-Pers in P otchefstroom
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verkry kan w ord teen billike pryse. Die referate van die
sesde vergadering (oor die boek Psalm s) sal D.V. teen
die einde van die ja a r verskyn.
W anneer begin die N ieu-Testam entici m et iets dergeliks? D aar is soveel vraagstukke w at gesam entlik bespreek kan word.
S .d . T.
P. Jongeling: Beproeft de geesten. Stichting G eref.
gezinsblad, Postbus 86, Groningen. 301 bl.

H ierdie boek kan ons van h arte aanbeveel. Dit handel oor
die W êreldraad van K erke; M orele H erbew apening; die
nuwe O ndcrw ysw et in N ederland; die R assevraagstuk in
Suid-Afrika en oor die C hristelike gesinslewe.
H ier w ord dus allerlei u iters belangrike en aktuele
vraagstukke aangesny en die skryw er spreek m et die stem
van die vroeëre en by ons so geliefde G ereform eerde Ne
derland. Mens voel dat hier iem and skryf w at één is m et
ons in gees en w at m et beide voete staan in die S krif en
die geskiedenis van sy volk en kerk, w at hom d ierb aar
is. Om dieselfde rede skryf hy ook m et die grootste warmte oor ons volk en daarby m et verbasende groot kennis
van ons geskiedenis en van ons problem e. Mens kry
eintlik skaam om 'n b u itestaan d er so te hoor p ra at, as jy
dink hoeveel flouhartigheid en liberalism e baie van ons
eie m ense beetgepak het.
So ’n boek soos die van ds. Jongeling kan dien as
’n sterk w apen om baie m isverstand, onkunde en vooroordeel teen ons u it die weg te ruim . Jam m er dat sulke
stem m e so sk aars is in die buiteland!
Bem oedigend is dit as die skryw er, na 'n grondige
betoog oor ons rasseprobleem verklaar: „E r is, gelooven
we, voor de R epubliek geen reden voor paniekstem m ing,
al trac h t een groot deel van de w ereldpers deze stem m ing
wel aan te kweken".
V ir so baie van ons volk w at op die helling van libe
ralism e en m aterialism e aan die afgly is, sou dit die oë
kon oopm aak as hulle so ’n boek soos hierdie lees.
S. J. van d er Walt.
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Neil R. Lightfoot: How we got the Bible. Baker
Book House, G rand Rapids. 1963.

Dit is ’n bock oor ’n terc onderw erp; die Bybel is tog die
W oord van God, dit is geïnspireer, dis openbaring. Die
o p en b arin g sk arak ter van die Bybel w ord in hierdie bock
egter volkom e erken. V erder beteken die w oord „Bible”
in die titel nie openbaring nie, m aar die Bybel as boek.
Die o nderw erp van die boek is dus nie die openbaring
nie m aar: hoe het die bock w at ons Bybel noem en soos
dit vandag voor ons lê, ontstaan. Met hierdie doel voor
oë gee die o u teu r ’n leersam e oorsig oor ou boeke in die
algem een, oor m an u sk rip te van die Ou en Nuwe T esta
m ent, oor teksvariante, kanonvorm ing ens.
As Engelse skryw er kom hy n atu u rlik uit by die
Engelse Bybel: The English Revised (1885) en as Amerikaan by die A m erikaanse Bybel: The Am erican S tandard
V ersion (1901) en The Revised S tan d ard V ersion (1952).
Hy behandel egter die hele voorgeskiedenis van Wycliffc
af, dan Tyndale, w at in 1536 die m arteldood gesterf het;
vervolgens die C overdale’s Bible (1535), die M atthew ’s
Bible (1537), die T averner’s Bible (1539), the G reat Bible
(1539), die Geneva Bible (1560), the B ishop’s Bible (1568),
tot die Authorized V ersion van 1611. Dit was ’n ruspunt
in die lang geskiedenis.
Die skryw er bespreek ook an d c r nuw e vertalings as
die Revised en S tandard, soos die T w entieth C entury
T estam ent (1905), W eym outh’s Version, M offatt’s Version,
G oodspeed’s Version, P hillips’ V ersion cn The New Eng
lish Bible; hv wvs op hulle goeie en m inder goeie hoedanighede.
Die boek is bestem vir individuele studie en studiekringe, m aar kan ook goeie dienste bewys by die studie
van die tek skritiek. Dit gee 'n goeie insig en uitstekende
leiding.
J. H. Kroeze.
Jac. J . M u lle r: Uitgesoekte Silwer. Tafelberg-uitgewers (E d m s .) B p k. 1961. Prys R1.75.

H ierdie bock bestaan uit sestig Jeugboodskappe w at in
die loop van ja re in ’n ru b riek oor „geestelike w aardes"
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in die naw eekuitgaw e van „Die B urger” verskyn het. Die
dagstukkies w ord onder die volgende hoofde saam gevat:
godsdienstige aangeleenthede, lewensdissipline, die selfbeoordeling van ons lewe, die liefdeslewe en sy versoekinge
en die verantw oordelike lewe van diens. As aanknopingspu nt by elke artik el w ord, vir gebruik saam m et die
Bybel, ’n passende teks uit die S krif gegee.
Ons wil die skryw er w aarlik gelukwens m et die kostelike gedagtes w at hy op diepsinnige m aar tegelyk uiters
p rak tiese wyse vir die rypere jeug van ons volk ingeklee
het. Uit elke dagstukkie spreek die gerypte ervaring van
’n skryw er w at die behoeftes en versoekings van die jeug
duidclik verstaan. Die skryw er skroom nie om onomwonde stan d p u n t vir of teen hedendaagse gebruike of misbruike in te neem nie. Dit kan ook eintlik nie anders nie,
w ant die skryw er stel hom onverbiddelik op die W oord
van God as uitgangspunt w at geen kom prom is ken nie.
In die voorw oord bied hy sy gedagtes aan „in die blye
w ete — op grond van die lering van die gewyde blad —
dat die jongeling sy pad suiw er sal hou as hy dit hou
na Gods W oord”.
’n Boek w at in besit van elke jongm an en jongedogter
van ons volk m oet wees.
Ons kan die uitgew ers ook gelukwens m et die pragek sem plaar w at hulle die lig laat sien het. Die netjiese
band ko rresp o ndeer m et die diepsinnige inhoud om 'n
blywende plek op die boekrak in te neem.
C. J. Malan.
Douglas M. W hite: Holy Ground, Expositions from
Exodus. Baker Book House, G rand Rapids. 1962.
144 bl.

H ierdie boek is die tweede in die reeks ..Evangelical
Pulpit L ib rary ”. Die eerste handel oor „C hrist in You”
d eu r H. H. H obbs en die derde oor „Serm ons from the
Psalm s" d eu r C. P. Swank.
H o l y G r o u n d wil nie ’n indringende w etenskaplike
ontleding of bespreking gee nie m aar wel ’n hom iletiese
behandeling van gedeeltes uit Exodus. Die inhoudsopgaw e
197

om val die volgendc tem as: I. Out of the w ater. II. Holy
Ground. III. Before Pharaoh. IV. Upon the Sea Shore.
V'. By the W aters. VI. Before the Lord. VIL. Upon the
Rock. V III. Before the M ount. IX. In to the M ount. X.
In the Gate of the Camp. XI. In the Cleft of the Rock.
X II. In the Top of the M ount.
W at die ontplooiing van die verskillende hoofstukke
betref, sou ’n m eer piram idiese opbou van die stof om
die sen trale teks hom ileties sterk e r ingeslaan het as die
m eer horisontale opeenvoigende behandeling van die gedeeltes, w aard eu r die gedagtes som s b ietjie los van mekaar te staan kom. Daarby is die behandeling en toepas
sing van stof vir my gevoel som s te m oraliserend.
Mens kry die indruk d at die skryw er kinderlik glo in
Gods W oord en Gods weg m et sy volk. Die volgende komm en taar op Exodus 15 se oorw inningslied kenm erk sy
benadering: „There is a predictive chorus to this great
.song: ‘The Lord shall reign for ever and ever’. This
caused me to look longingly dow n through the ages to
the Throne of God, and I discovered th at the m ultitud e of
the redeem ed shall swell the anthem throughout the
endless ages of eternity: ‘And they sing the song of Moses
the servant of God and the song of the Lamb, saying,
G reat and m arvelous are thy w orks, Lord God Alm ighty”
(bl. 52).
J. L. Heiberg.
C alvin Peter S w a n k: Sermons from the Psalms.
B a ke r Book House, G rand Rapids. 1962. 122 bl.

H ierdie boek is die derde in die reeks Evangelical Pulpit
L ibrary. Dit begin m et ’n algem ene bespreking van die
Psalm s o n d er die opskrifte: I. Biblical Poetry, II. H ebrew
Art and R hythm , III. The P enitential Psalm s, IV. Pin
nacles of Prayer. D aarna volg die hoofopskrif Serm ons
from the Psalm s w aaro n d er die boetpsalm s 6, 32, 38, 51,
102, 130 en 143 behandel w ord asook Ps. 22.
Die aanbieding is volgens die voorw oord self „in free
p ractical style w ith no apology for its lack of critical
o r textual sch o larsh ip ”. Die naam Serm ons from the
Psalm s toon dan ook duidelik die hoofdoel van die boek.
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Die skryw er gee onder m eer ’n oorsig oor die aard,
betekenis en om vang van die Bybelse poësie w at om trent
een derde van die Ou T estam ent beslaan. Hy laat m ens
ook iets van die antieke denkklim aat aanvoel, soos byvoorbeeld in die volgende sin op bl. 22: ,,The Aryan w ord
lo r poet signifies ‘m ak er’, bu t in the Sem itic language
it signifies ‘seer’, the m an of instinctive vision”.
Die behandeling van die besondere Psalm s bied indringende en gevoelvolle bespreking en gee m ens insig
in die m ilieu en geestesgesteldheid van die digters. In een
opsig bly die leser egter in ’n m ate onbevredig, naam lik
daarin d at hy nie self gekonl'ronteer voel m et die dinge
wat die d igter erv aar het nie. Die besonder moeilike
kuns om die leser op spontane wyse in die plek van die
digter self in te skuif, is hier, soos in so vele hom iletiese
behandelings van die Psalm s, nie genoegsaam gegryp nie.
Of sou dit dalk saam hang m et die volgende w oorde van
die skryw er op bl. 21 (w at juis deur hom as die aktuele
betekenis van die Psalm s gesien w ord)? — „The ethics
of the Psalm s was according to the age. It was not yet
a thing so personal. It was a general, a national, repen
tance. The sense of personal w rongdoing was not popu
lar in Israel. N or was it either deep or poignant. This adds
to the beauty and im pressiveness of the Psalm s, m aking
the shadow they cast the longer and m ore re stfu l”.
Die ervarings van persone, w at die digter as illustrasie
by elke Psalm byhaal, slaag ook nie d aarin om bogenoemde besw aar te ondervang nie. Dit m aak die saak vir die
leser m iskien wel kontem porêr m aar nog nie persoonlik
aktueel nie. Die Calvinistiese leser voel m eer behoefte
aan direkte S krifto esp raak as aan indirekte verhalende
illustrasies.
B ehoudens hierdie enkele k ritiek p u n te kan die w erk
aanbeveel w ord as ’n verdienstelike, kernagtige en bevatlike behandeling van die genoem de inhoud.
J. L. Heiberg.
T . J. Bach (G eneral D irector Em e ritu s, Evangelical
A lliance M issio n ): Vision and Valor. M issio nary
Biographies from St. Paul to M alla Moe. Baker
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Book House, G rand Rapids 6, M ichigan.
108 bl. $1.00.

1963.

In die k o rt bestek van 96 bladsye w ord die lewensgeskiedenisse van nie m inder nie as 26 groot sendclinge behandel, d.w.s. bietjie m eer as drie-en-’n-half betreklik klein
bladsye p er persoon. Van volledigheid en studie-diepgang
kan h ier dus geen sprake wees nie. Tog is die boekie beslis
die m oeite w'erd om te lees. Dit is Iris en helder geskryf,
en saam m et duidelike pentekeninge van al die sendinghelde en -heldinne gee dit tog die kern van elkeen se
lew enstaak aangrypend weer. Juis d eu r die groot verskeidenheid, w aard eu r aan geen enkele individu veel aandag
gegee kon w ord nie, kom die eenheidsbeeld van G o d se
w e r k d e u r die eeue heen, in alle lande en o n d e r alle
volkere van die w êreld in sy allerrykste verskeidenheid
na vore. In teressan te besonderhede, bv. dat getroue naturelle Livingstone se lyk 900 myl ver gedra het (vanaf die
plek w aar hy gesterf h et in Afrika, tot by die kus), toon
dat die afgelope eeu(e) se geskiedenis nie net m enslike
hebsug en sg. kolonialism e was nie, m aar dat in C hristus
die volkere en rasse m ek aar ook dikw els gevind het.
D. C. S. van d er Merwe.
Clarence Edw ard M acartney: Wrestlers with God.
(P ra y e rs of the Old Te sta m e n t). Baker Book
House. 1963.

H ierdie boek uit die ..Evangelical Pulpit L ib rary ” bevat
oordenkings o or gebede uit die Ou T estam ent. Die W o r 
s t el aars m e t G o d wie se gebede bespreek w ord is:
A braham , Lot, Jakob, Bilcam , Moses, Josua, Dawid, Elia,
Elisa, Hiskia, Jerem ia en M anasse; verder w ord behandel
Psalm 55 : 6, ,,’n gebed w at iedereen kan doen”.
Die outeur, ’n P resbiteriaanse p redik an t, behandel
die gebede in die raam van die lew ensom standighede van
die bidders, sodat hy tegelykertyd ook beskouinge van
die genoem de persone gee, hoewel nie volledig nie. Hy
besien sy onderw erpc psigologies en bespreek hulle prakties. Hy skrvf pragtig en het hier en d a a r b riljan te ge
dagtes.
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Sy hoofgedagte is dat d aar alleen redding is deur
C hristus, en vir sover hy daarvan nie afwyk nie kan ons
m at horn saam stem .
Die o u teu r laat ook baie an d er m ense in sy bock
aan die w oord kom soos David Livingstone, lord Byron,
m rs. Shepherd of Som ersetshire, bishop B utler, John
Knox, Bossuet, George Eliot, Sherm an ens., ens., veral
ook digters: Longfellow, Alexander, Newbolt, Keble,
Wesley, Faber ens., ens. In die bespreking van die gebed
van M anasse w ord die gebed van M anasse uit die apo
ki iefe boekc gesiteer.
M acartney het ’n boek van geloofservaring en praktiese vroom heid nagelaat w at ons m et stigting kan lees.
J. H. Kroeze.
J. J. Degenaar: Eksistensic en gestalte.

Van die hand van die Stellenbosse dosent in die Wvsbegeerte, dr. J. J. Degenaar, het d aar in 1962 by Simondium-Uitgewers, Johannesburg, verskyn die boekie Eks ist cnsi c en g c s t a l l c (prys R1.20). Die subtitel verklaar die
aard van hierdie k ort verhandeling nader: A a n t e ke n i n g e
hy die e k s i s l e ns i al i s t n e en b y d i e p o ë s i e v an N. P. van
W y k Louw.
in ,,’n W oord vooraf”, ’n soort o ra t i o p r o d o m o , toon

die skryw er hom wel bew us van die gevare w at die soort
dissipline bedreig w at hy hier onderneem , m aar hy m een
dis nie sonder w aarde om ’n eksegese te gee van die ,,w at”
as geïntcgreerde deel van die ged ig stru k tu u r nie. Hy
beoog geen w aardebepaling van die digkuns van N. P.
van Wyk Louw nie, m aar wil bloot as lilosoof ’n ondersoek instcl na „die d e n k stru k tu u r van N. P. van Wyk
Louw soos dit afgelees kan w ord uit sy pocsie” (bl. 12).
Vervolgens omlyn Degenaar die betekenis w at hy heg
aan die begrip „eksistensialism e”, en gaan dan oor tot ’n
Jd im a a t-k a ra k te rise rin g ” van die eksistensialistiese denke: (1) Die on-afheid van die m ens w at tot onsekerheid
lei, (2) die rusteloosheid w aarin die rede vcrw erp word,
en (3) vraagsteiling w aardeur die m ens die w êreld transendeer. Gewapen m et hierdie agtergrond waag die skry201

w er hom dan aan die digkuns van N. P. van Wyk Louw,
by nam e die w erke Al l e e ns p ra a k , Die h a l w e kring, Die
d i e p e r reg, Rak a, G e s t a l t e s en diere, Dias, N u w e v e r s e en
Germanictts.

Die skryw er bekleintoon die feit dat sy doelstelling
is om N. P. van Wyk Louw se d e n k stru k tu u r vas te stel
soos dit afgelees kan w ord vanuit sy poësie en w aarsku
dat hy nie daarm ee bedoel dat die digter ’n sisteem opgestel het w at in sy digkuns uitgew erk is nie. Degenaar
stel hom ook nie ten docl om self ’n sisteem te k onstrueer
uit die gegewens w at hy gevind het nie. Hy sê: „Dit gaan
mv slegs om m et behulp van ’n denk-klim aat sy denk
s tru k tu u r te verstaan m et behoud van al die uiteenlopende belew inge ton opsigte van ’n fenom een w at te r sake
m ag wees" (bl. 24).
E erstens skenk Degenaar aandag aan die m ens-begrip
w at in l o u w se poësic tot openbaring kom: die m ens in
sy eensaam heid, opstandigheid, onvoltooidheid, verstrcngeldheid met die bose, angs, onsekerheid. In die volgende
k ort hoofstukkc behandel die skryw er dan Louw se siening van God as ’n onvoorhande w erklikheid, van die
w oord in sy skeppende krag en ten slotte die aard van
die d igterskap en die taak van die denkerdigter.
Ek gee m et opset 'n redelik lang ontleding van Dege
n aar se w erkplan om dat so aan die lig tree dat ons hier
te m ake het m et die w erk van ’n sistem atiese, in die
filosofie ên die poësie van Louw goed onderlegde denker
en ond ersoeker — iem and w at hom bow endien steeds
daarvan bew us bly dat hy verwyt m ag w ord van lite rire
inlcgkunde te pleeg.
Hoewcl D egenaar angsvallig p ro b eer vcrm y om die
in d ru k te skep d at hy hom hier m et ’n letterkundige
ondersoek besig hou, is dit sekerlik nie ’n geheel en al
o n literêre ak tiw iteit om die d e n k stru k tu u r of w êrcldbeeld
in ’n d igter se oeuvre af te lees nie. M aar dan m oet dit
op die w oord van die digter af geskied soos dr. T. T.
Cloete gedoen het m et die digkuns van Totius in D i e wêre ld is o n s w o n i n g nie. Degenaar se benadering is beslis
te ap rio risties en sy geskrif sk ip p er ju is op dié ro ts w at
hy p ro b eer om seil het — die rekenskap van sy doel in
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bv. die inleiding of op bl. 24 ten spyt. Dit sou besonder
interessant wees om hierdie boekie van Degenaar te
vergelyk met die pas deur die uitgew ers aangekondigde
studie van prof. Cloete oor die poësie van N. P. van Wyk
Louw: O p di e w o o r d af.
Oor die wysgerigc aspek van E k s i s t e n s i e en g es t al t e
ag ek rny nie bevoeg om kom m entaar te lew er nie, m aar
vir sover Degenaar hierdie filosofie gaan inlees in of
al'lees uil die digkuns van Van Wyk Louw, kan ek m et
stelligheid bew eer dat dit hoogstens interessant en nogal
vernuftig is, m aar dal dit nie besonder w aardevol is vir
die begrip van die „w at”, in die poësie van Louw nie. Die
prinsipiëlc literére besw aar teen hierdie soort geskrif is
dat dit stilswygend poësie gelyk stel m et bv. ’n prosaverhandeling of essays. As Degenaar won nagaan w at die
poësie van Louw sê ten opsigte van die d en k stru k tu u r
w anruit dit gegroei het, m oes hy nagegaan het hoc Louw
sc verse dit sê o p die w y s e van poesie.
P. D. van dcr Walt.
N. P. van W yk Lo uw : Lewenslyn.

By die lees van hierdie stuk, net soos destyds by die
aanhoor daarvan ( L e w e n s l y n is by my w ete m instens een
keer d eur R.adio Suid-Afrika uitgesaai — ’n besonder knap
en trcffende aanbieding van hierdie boeiende radiodraina), het veral twee sake my onm iddellik getref: eerstens
hoe 'n begaafde d ram atu rg die m edium w at die radio
hom bied, op voortreflike wvse kan benut; en tw eedens
hoe die rasegte ku n stenaar m et kennis en grootheid en
dieple van gees kreatief só in sy stof kan ingryp dat
dit oncindig vcel m eer w ord as 'n blote storie in dram atiese (lees: dialoog-) vorm.
Baie sg. radiodram as is wesenlik niks m eer nie as
voorkam er-toneeltjies w at ewe good op die verhoog aangobied kon gewees het en bied ’n m ens geen dem onstrasie
van die m oontlikhede van die hoorspel as genre nie. Om
m aar net die saak van pick, lokaliteit, aan te roer: soos
met die M iddeleeuse aanbiedings op driedek-w aens (he
m e!, aarde, hoi!) kan jou toncel met die radio as m edium
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wee-s in die hem el of op die aarde of in die w aters onder
die aarde. En die tydsaspek (d aard ie tiran w at Vondel in
sy J e j ta selfs m et die Bybelchronologie laat knoei het) —
die terugflits, selfs die vooruitflits, bied alle moontlikhede. Dit kan ’n dram a w ord van wié, hoe, w aar en
w anneer: nuut en v errassend g estru k tu re er —■m its jy die
tegniese m iddele w at die hóór-spel jou bied, kan benut,
en m its jy die seggende, beeldende, ew okatiew e krag van
die w oord so kan gebruik dat jy w aaragtig m ense en hul
lewe (stryd, strew e — noem dit w at jy w il) in die luisteía a r se gees kan oproep.
Met al hierdie m oontlikhede ên gevare in gedagte, is
dit vir die leser van L e w c n s l y n (w at al lesende hóór of
herbclcef) duidelik dat dit presies is w at N. P. van Wyk
Louw hier doen in die keuse en ontginning van sy stofgegewe: die sirkustonele — dod em uur cn trapees bv. —
die vei'plasing van die toneel na die ,,hiernam aals”, om
nou m aar die gcbruiklike term aan te wend, die terugflitstegnick en die vinnige spronge, die inkantasie-effek
van fraseherhaling („L uister Esm e, luister: hoor tog . . . ” )
plus cggo, ens.
Vanaf die inset van die stuk w ord die lcser-luisteraar
ingevoer in die w êreld van Ciano se sirk us w aarin tegelykertyd Esm e se lew ensdram a hom afspeel: eksposisie
ên verw ikkeling naas- en inm ekaar. En na die voorlopige
hoogtepunt van Esm e se doelbew uste verongeluk van
h aarself uit w raak op Orloff, kry ons die oorgang na die
S elekteerder, iewers nd hierdie lewe van tyd en ruim te.
H ierdie S elekteerder, Morse, in w oorde wat wissel
van byna argelose ironic lot brandende intensiteit, opcnb aar Esm e aan h aarself d eu r terugflitse van h aar verledc,
en d eu r genadelose in terp re tasie van h aa r w oorde en dade, h aar m otiew e, h aar hele wese. D aar is vicr sulke
terugflitse: Ansie, die engel, Willie en die put, Willie cn
die w inkel (die gebeure w at aan die naam Nel, wat sy
ook noem, gekoppel is, bly onverduidelik — reik dus uit,
skep spanning). Ons b e l e w e — w ant die episodes w ord
gespéél — dus gebeure w at verhelderend en kw alifiserend
inw erk op die hede, m aak ons b eter bekend m et Esme.
m aar w esenlik gaan dit hier om ’n m eedoënlose ontm as204

kering van Esm e aan haarself: haar bedrog cn selfbedrog
word laag vir laag afgeskil. Dan vra en kry sy kans om
haar lewe, of die laaste gedeelte daarvan, oor te lewe —
en só verneem ons as luisleraars of lesers w át aanleiding
gegee het tot Esm e se sell'moord en w raak teen die M uur
van die Dood. E intlik is hierdie gedeelte van die stuk dus
ook ’n terugflits, w ant M orse se w oorde wek hierdie
verwagting.
H ierdie heel oppervlakkige analise van die s tru k tu u r
laat blyk hoe w esenlik die stuk hóórspel en nie verhoogspel is nie. Wat die dram a aan trefkrag laat win, is die
denklaag w aarin die handeling ingebed is. Bv.: W anneer
die S elekteerder vir Esm e probeer duidelik m aak hoe
futiel dit is dat sy h aar lewe op aarde gaan oorlei, aangesien sy prcsies w'eer sal docn w at sy gedoen het, vra
sy: „W at? Was my wil gevang!? Was ek dan vás? O nvry?”
Hy antw oord: „Jou wil was nie gevang nie. Geen wil is
ooit gevang nie. En tog: jy sou nie anders nie. Jy dink
dit m aar . . . ” (bl. 11). So kry die stuk g ro ter draagw vdte,
algem een-m enslikc geldigheid, deur juis súlke verwoording.
Dit is volkom e verantw oord dat die sin van w at in die
stuk becldend aangebied word, die tem a dus, hier en daar
u itd ru klik verw oord w ord (vgl. ook bl. 22). In die woordestroom w at die hoorspel is, is sulke „senuw eeknope”
nodig — die luistcrnar kan nie voortdurend voorstel ên
vertolk nie; lg. m oet hom som s gegee w ord •— soos ook
die titel w aarna sowel die S elekteerder as Esm e verwys.
M aar in die eerste plek is L e w e n s l y n ’n dram atiesbeeldende weergaw e van ’n m enslike strew e, konflik en
vcrnietiging (gecstelik ên liggaam lik) — interessant cn
spannend om sy tegniese knapheid, m aar ook boeiend en
aangrvpend om die m énslikheid en visie van sy inhoud.
Bene wens Dias (g roo tser en wesenlik in 'n an d er sleutel
geskryf) is L e w e n s l y n vir my die prikkelendste van Van
Wyk Louw se radiodram as: w at die stuk m iskien aan
om vang tek o rtskiet, daarvoor w ord ruim skoots vergoed
d eu r die verw esenliking van inherente m oontlikhede.
L e w e n s l y n is in 1962 uitgegee (heel kunstig) deur
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Sim ondium -Uitgewers, Johannesburg, en
eksem plaar.

kos 90c per

P. D. van der Wall.
Hans K illia n : Een staan by.

In on? tyd w at tot ’n groot m ate gekenm erk w ord d eu r
'n onniiskenbare verheerliking van die m ens en die tegn;ek, is dit ’n byna uitsonderlike voorreg om ’n boek oor
w etenskaplike (hier: m ediese) aangeleenthede te lees
w aarin die lof onom w onde toegebring w ord aan God.
H ierdie lew enshouding wat die leitm otiv in H ans Killian
se geskrif vorm , w ord reeds gesinjaleer in die titel: Ee n
s t a a n by. Dit bcpaal die hcle gees w aarin die herinneringe
u it ’n rocm ryke loopbaan as sjiru rg geskied — „roem ryk”
dan te lees m et die kw'alifikasie dat die beskeie, m insam c
v erteller nooil vir hom self of die w etenskap die roep opeis nie.
In die epiloog w ord die sin van die boek soos volg
saam gevat: „Iieling m oet ’n herinpassing van die sieke
in die goddelike o rd e van die n atu u r wees, ’n terugkeer
in die geborgenheid van sy w etm atigheid”. En: „Volkome
heling kan die m edikus nie alleen bew erkstellig nie; daarvoor m oet die sieke ên sy om gewing net so veel saam w erk.
En ook — die G root Onsienlike w at ag ter ons aardse doen
en late staan. Die opperste geneeskundige wysheid is en
b!y: ,Mcdicus curat, deus sa n a t’ — dit is: ,Die mensgeneesh eer dokter, die G root G eneesheer heel!’ ”
E e n s t a a n b y is grepe u it die lewe van professor Ilan s
Kiiian w at aan duisende genesing gebring het, en daarby
het hy vir hom ’n groot naam verw erf in die m ediese en
akadem iese w êreld. Hy het hom ook as navorser, skilder
en — soos hierdie boek op ondubbelsinnige wyse demons tre e r — as skryw er onderskei.
Die reeks gevalle u it sy loopbaan w at hy in E e n s taa n
b y vertcl, is leesstof vir elkeen, soos die uitgew ers tereg
op die stofom slag aandui. Die gesag w aarm ee hy die m e
diese besonderhede uiteensit, sal die vakm an bevredig;
die verstaanb aarheid van sy sk ry ftran t gee die leek ’n
intiem e en fassinerende insig in dié kring. Die hartlike
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menslikheicl van die m ededelings skep ’n w arm e en intiem e verstandhouding tussen ou teu r en leser.
Dit val ’n m ens op hoe dikwels heel prelensielosc gesk riíte ontw yfclbare litcrêre verdienstcs het. Soos ons eie
dr. Petronella van H cerden se K e r s s n u i t s e l s is ook Ec u
s taa n b y ’n boek van hierdie aard. In sy saaklike, onopgcsm ukte m aar tog gevoelige styl laat Killian ’n m ens ’n
verskeidenheid voorvalle beleef — liewer: intens daarm ee
meelecf. So is daar bv. die n iters dram atiese toneel wanneer prof. Killian ’n breinoperasie op die verongelukte
uitvinder uitvoer. Hy het slegs ’n lokale narkose toegedien,
en tenvy! hy in die harsings inkyk na die verw ydcring van
die skcdeldak en die nodige herstehverk doen, p raat hy
en die pasiënt m et m ekaar!
Afwisseling is d aa r genoeg in die boek: ek dink m aar
aan die heel hum oristiesc episode m et die „tweedeklasm ens” w at vlak voor die opcrasie deur ’n heilige vrees
verteer w ord, poedclnakcnd van die operasietafel af opspring cn am ok m aak in die hospitaal. Selfs die brandw eer storm die hospitaalpersoneel tc hulp om die paniekbcvange ,,Adam” te vang en te kalm eer.
Dio boek verte! nie slegs van sjirurgicse suksessc nie
— ook die neerlae is daar. Nie alleen w ord ook die edeie
in die m ens blootgelê nie (bv. die kankcrlydcndc venvagtende m oeder), m aar ook sy tekortkom inge. Nooit egter
op siniese wyse nie — daarvoor is die vertcller tc veel 'n
gelowige, gcbalanseerde en lewenswyse m ens, ’n Mens
dink aan die hardvogtige fabrieksbase w at die dood van
die uitvinder veroorsaak, die ouers w at m eer belong strl
in vcrsekeringseisc as in die herstel van hul kind, die
boerin w at kom pensasic in lam hcid sock, die mooi nonnetjie w at h aar eie hand skenk, die trek k e rb estu u rd e r
w at veins dat hy beheer oor sy ledem ate verloor het. Die
boek w ord so ewe veel ’n beekl van die sjirurgiese w êreld
as van die m ens in sy verskillende verskyningsvorm e.
Om hierdie rede van die cwige m ensiike daarin, die
pakkende v erte ltran t en die verheffende w aardeskaal
w ord die lees van hierdie boek w at ons invoer in die dram atiek, hum o r ên patos van die sjirurgiese en m ediese
w etenskap, ’n kostelike cn vcrrykende ervaring.
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Die vertaling uit die Duits d eu r Leo van der W eslhui jzen lees besondcr vlot, sodat ’n m ens jou skaars daarvan
bew us is dat jy m et ’n o orsetting te doen het. Ee n slaan
b y is uitgegee d eu r Tafelberg-Boekhandel, K aapstad en
kos R1.80.
P. D. van d er Walt.
D irk K am fer: Die elfde uur.
Die e l fde u u r is ’n keu r uit die jocrnalistieke w erk van

die vroeg gestorw e koerantskryw er en radiom an, Dirk
Kam fer. Die bundcl is posthuum saam gestel en uitgegee
d eu r Tal'elberg-Uitgewers, en die stukke w ord voorafgegaan d eu r ’n sim patieke, effens hoog gestem de inleiding
d eu r Pieter W. G robbelaar. N ogtans is die voorw oord goed
deurdag en gee blyke van ’n suiw er insig in die wese van
die letterkunde. G robbelaar toon tereg aan dat Dirk
K am fer se opgenom e stukke nie suiw er reportage is nie
m aar eerd er 'n heel besondere soort joern alistiek m et hier
en d aa r onbetw isbare litercre verdienstes.
Die eerste afdeling van die bundel, M y lund, m y m e a 
se, is eintlik kort essays, geskryf in ’n effektiew e saaklike,
afgekapte styl, en m et onm iskenbare liefde vir en kennis
van ons eie. V andaar die wisseling van toonaard: te m idde
van n u g terd er w aarnem ing som s ’n mooi innigheid, en
dan w eer fyn hum or — vgl. bv. die K leurling op die bromponie wat die ryloper vir ’n verkeerskonstabel aansien!
Dirk K am fer op enbaar reeds in die k o rt stukkie ’n virtuositeit van taalbeh eer w at sy sinne som s ’n treffende klankpatroon gee en sy taalgebruik in die algem een fris en fonkelend laat voorkoin. ’n O orspronklike cn raak beeld op
sy plek verhoog die w aarde van sy stukke.
H ierdie virtuositeit w at die voorw aarde is vir geestigheid en tipetekening, val veral op in die tweede afdeling:
Ma a k lig d a a r ! d e u r V u u r h o u t j i e Br and. Myns insiens is
die deel die bestc in die boek, cn in sy soort is dit beslis
goed: ’n m ens m oet na Datei sc U r e- re eks gaan om die
gelyke van die soort geestige geskryf in ons taal te vind.
V uurhoutjie, Boksie, Ant Janie, G atiep en van die an d er
is oortuigende tipes. Nicolaas Beets, Anton B ergm an,
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Charles Dickens het reeds bewys dat ’n sg. ,,1'lat charac
te r” geensins hoef onder te doen vir ’n ,,round ch a ra c te r”
(E. M. F oster) w anneer dit kom by oortuigingskrag nie.
Die pittigheid van die stukkies w ord verhoog deur die
lim erieke w aann ee hulle afgesluit w ord — en die limeriekvonn wat Kami'er so goed hanteer, is die aangewese m e
dium vir ’n grappige rvm pie w at iets van die dissipline
van die kw atryn wil behou en daarby die verrassende
kw inkslag van die aforism e.
Die derde deel, ’n soort hoorspel, nl. B o e r t w a k , is m.i.
m inder geslaagd om dat dit bra sonder pit is: die bedoelde
geest igheid is nooit eers regtig boertig nie. Die growwebrood hum or val d eu r die mat en die „m alapropism es” is
te flou om snaaks te wees.
Die laaste helfte van die boek handel oor rugby. Dit
is duidclik opgeneem m et die oog op ons nasionale swak,
w ant hoewel die af'deling ook goed geskryf is, m is dit m.i.
aktualiteit. Die ineeste van hierdie rugbybelew enisse draai
om Ryk '.’an Schoor en Tjol Lategan, en op dié wyse van
beklem loning van die ,,m enslike sy” van die spel, voer
die skryw er sy leser in in die rugbyw êreld. Mede om dat
die vertelling oorsigtelik is en daar dikwels kom m entaar
is, word hierdie herskape ervaringe nooit ’n m ecvoerende
w erklikheid nie, en vir die nie-rugbygeesdriftige ontlok
die vreeslikc geu igtigheid van die skrvf oor 'n spel („hitte
van die strv d ”, „slagveld”, ens.) soms onw illekeurig ’n
glimlag.
Die e l j d e itnr is ’n onpretensieuse boek, in dié sin dat
dit nooit bedoel is om ,,letterkunde” te wees nie, m aar
dis aangenam c en op plekke sell's baie onderhoudende
leesstof. Binno sy eie reg beoordeel, is dit veral op grand
van Dirk K am fer sc heel persoonlike skryfw yse ’n verfrissende leeservaring.
P. D. van der Walt.
F. A. V en ter: Swart Pelgrim.

I7. A. V enter se S w a r t P e l gr i m wat in 1961 m et die Hertzogprys vir prosa bekroon is, kan beskou w ord as die
A frikaanse teëhanger van Cr y t h e b e l o v e d cou nt ry . Na die
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voringewing is dit egter su iw erder r o m a n as die w erk
van Alan Paton, m aar w at duidigheid betref, m een ek,
beperkter.
S w a r t P e l gr i m is die vc-rliaal van 'n eenvoudige Transkeise naiurel, Kolisile, w at w eens ekonom iese nood
(grondverarm ing, sw ak oeste) gedwing w ord om in Jo
hannesburg uit kom s te gaan soek. H ier ervaar hy aan
die lyf die wryw ing en botsing tussen rassegroepe en
beskawings. Die problem atiek van die saak w ord verhewig
d eu r sy verhouding tot die vrou M iriam en die aanwesigheid van sy b ro er Mfazwe. U iteindelik breek Kolisile m et
die buew ewêreld van sy broer, w ord beseer in ’n mynongeluk rnaar herw in sy vertro ue in die w itm an en keer
ten slotte gelouter terug na sy gesin.
In die hedendaagse ro m ankuns val die klem op die
gevvone m ens in die alledaagse lewe wat op ongewone
wyse deurskou en uilgebeeld w ord. Mede hierd eu r kry
die verhaal busondere, sim boliese of universele betekenis.
Dit is m iskien juis ten opsigte van die uitbeelding van
die h o o fk arak ter d at die rom an ond er bespreking teko rt
skiet — nie dat Kolisile nie goed genoeg geïndividualiseer
is of aan oortuigingskrag kortkorn nie. Hy het net nie
uitgegroei tot ’n „groot” k a ra k le r nie, en m oontlik moet
die rede hiervoor gesoek w ord in die skryw er se basiese
gegewe: ’n eenvoudige natu urm en s. M aar nou is d aar
darein ook voorbeelde van w at an d er skryw ers m et een
voudige m ense kan doen, bv. Felix T im m erm ans m et
W ortel in B o e r e n p s a l m of die ou boer in K arel van de
W oestijne se De b o e r di e sterf t.
Wat egter in die guns van S w a r t Pe l g r i m tel, soos in
die inleidingsin van hierdie bespreking aangedui, is die
leit dal die probleem stelling new eproduk is van die dram aties-beeldende aanbieding van die stof: dit is altyd die
m ens Kolisile w at op die voorgrond staan in die rom an.
Die klem val nie op die ab strak sie „die kleurprobleem " of
„die sw artm an in die w itm an stad ” nie.
En tog is dit die sinryke tem a w aarto e die keuring
en organisasie van die m ateriaal aanleiding gee: die tragiek van die botsing van ’n sw artm an m et die w itm an
se stadsbeskaw ing. N êrens hoef die skryw er in hierdie
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boek d aaro o r te betoog soos Paton wel docn in sy Cr y
the b e l o v e d c o u n t r y nie. By Paton dus ’n inbreuk op sy
verhaalw êreld d eu r die sosiale hervorm er en politieke
ontevredene w at die k u n sten aar verdring. By V enter w ord
die fiktiew e w erklikheid van die rom an nêrens so onartistiek v ersteu r nie.
In die m oderne rom an is eenheid van ontw erp die
wese: dit het 'n georganiseerde s tru k tu u r (in teenstelling
m et die ou epe en volksboeke) w at aan die verhaal sin en
skoonheid gee. Daarom het by ’n heruitgaw e van S w a r t
Pe l g r i m die hoofstuk oor eervv. Ploeger in burgem eester
Verhagen se kanto o r verdwyn en ook die m oord op die
eerw aarde en kapt. B ernhartdus.
Wat b etref eenheid en sam ehang is die rom an besonder bevredigend — ek het reeds gewys op die basiese
patroon: die G oudstad w ord aanvanklik gesien as oplossing, en van d aa ru it w ord ten slotte w eer die Transkei
as toevlugsoord aanvaar. In die m aalstroom van die stryd
word Kolisile blootgestel aan goeie ên slegte invloede
(goed en sleg volgens die w aardeskaal van die rom an),
nl. soos beliggaam enersyds in M alasoe en andersyds in
Mfar.we. V erder: soos ’n w itvrou Kolisile se vertroue in
die blanke geskok het, bring ’n an d er w itvroutjie hom
tot insig.
Hoe seer die skryw er ook daarin geslaag het om deur
n bepaalde stru k tu erin g van die stof sy rom an sinrykheid
en skoonheid te gee, is dit w aar dat die tem a of idee soos
aangekondig in die titel nie ten voile verw esenlik is nie.
Kolisile bly net Kolisile, deernisvol uitgebeeld, m aar hy
w ord nie die \erpersooriliking van die sw art m an in ons
m idde nie, w ord nie simbool van elk van ons op hierdie
aarde in ons strew e na selfverw esenliking en geluk nie.
Ten slotte wil ek net daarop wys dat V enter nie alleen
in die herdru k ke van S w a r t P e l gr i m die stof om gewerk
het nie m aar ook die oorversierde styl van die eerste
uitgaw e ’n heilsam e versobering laat ondergaan het.
Die om gew erkte uitgawe van S w a r t P e l gr i m is goed
versorg uitgege deur Tafelberg-Uitgewers.
P. D. van d er Walt.
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