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Van dcr Walt B.J. 1981. Die vierde weg; Sestiende-eeusc
modelle vir die Christen se betrokkenheid in die wêreld.

W etenskaplike bydraes van die PU vir C H O . Reeks H. Inougurele
redes, nom m er 84, 47 p. (R edeuitgespreek by d ieaan v aard in g v an die
am p as H oogleraar in die D epartem ent Filosofie aan die PU vir C H O ,
14 N ovem ber 1980.)

By die lees van hierdie inougurele rede kan m ens nie anders as om tot die
gevolgtrekking te kom d at ’n inougurele rede nie altyd saai, ingewikkeld en
o nv erstaan baar hoef te wees nie. O p ’n eenvoudige en hclder m anier,
deurspek m et hum oristiese opm erkings, het prof. V an der W alt dit by die
aanv aardin g van die hoogleraarsam p in Filosofie van die PU vir C H O oor:
Die vierde weg: sestiende-eeuse modelle vir die Christen se betrokkenheid in die wêreld.
W ie sou nou ooit kon dink d at so ’n rede teen die Telcvisiereeks High chaperal
sou wen om ’n V rydagaand om te kry (p. 28). D it wys mens net wat die
C hristclike W ysbegeerte alles kan regkry.
Die basiese tem a van die rede gaan oor die betrokkenheid van ’n Christen in die
wêreld, cn die aanleiding tot hierdie tem a vind prof. V an d er W alt in die
S krif en wel in Jo h an n es 17 en R om eine 12. U it Jo h . 17 onderskei hy
verskillende m oontlikhede vir die C hristen se betrokkenheid, t.w.:
* in die w êrcld m aar nie van die w êreld nie;
* nic onttrekking aan die w creld d eur gelowiges nie m aar ook nie intrekking in
die w creld nie;
* nie wêreldvermyding of wêreldaanvaarding nie m aar wêrelduyding.
M et d it in gedagte m een prof. V an d er W alt d at hy vier m odelle kan
onderskei, w at clkccn op ’n eie wyse gestalte wil gee aan die gem elde
Skrifw aarhede. Die vier m odelle w at hy behandel, is:
*
*
*
*

die C hristen
die C hristen
die C hristen
die C hristen

bo die w creld,
teen die wêreld,
langs die wêreld,
in die wêrcld.

D ie skryw er ontken nie die m oontlikheid d at d a a r dalk ook an der m odelle
kan wees nie, w ant “ ... die werklikheid (is) altyd vecl ryk eren gekom pliseerd
as die reduksie d aarvan tot ’n abstrakte m odel” .
Sy volgcnde stap is om die bogcnocm de m odelle te v erduidelik na
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aanlciding van die verhouding lussen kerk en slaal in die sesticnde eeu. Hy het
ten doel ora m et die analise die voor die hand liggende keuse aan te toon.
Die standpunte insake die verhouding tussen kerk en staat is dié van die
Room s-Katolisism e, die A nabaptism c, die L utheranism e en die Calvinisme. U iteindelik kies V an der W alt self vir die Calvinistiese model,
om dat hy m een dat dit die vierde model is w at die naaste aan Christus se
gebed kom d at sy navolgei s wel in die wêreld m aar nie van die w êrcld moet
wees nie. Volgens V an der W alt het C alvyn d aarin geslaagom baie m eer in
die w ereld te staan en terselfdertyd m inder van die wêreld te wees as enigecn
van sy tydgenote. D ie geheim w aarom Calvyn dit kon regkry, was nie sy
onversetlike wil en briljante verstand nie m aar die feit dat hy die sleutel tot
C hrislus se bede in Johannes 17 ontdek het: die Heilige Skrif!
D aarna word die lyne deurgctrek van Genêve na Potchefstroom in ’n poging
om die vierde denkw eg verder uit te bou, te proklam eer en te konkretiseer,
veral dan in die D epartem ent van Filosofie en die Instituut vir die
Bevordering van die Calvinisme.
H ierdic rede bied baie w aardevolle en intercssante insigte w at beslis nuttig
gebruik kan w ord. O p p.4 poneer prof. V an d er W alt die stelling d a t d aar
nie m eer van die “ D onker M iddeleeue” gepraat m oct w ord nie, aangesien
nie alleen ’n Christelike kerk nie m aar ook ’n Christelike staat en
sam elewing, ’n corpus Chrislianum, juis in daardie tyd bewerkstellig is. Die
begrip “ D onker M iddeleeue” het indcrdaad sy oorsprong in ’n bepaalde
gcskicdbeskouing, en vanuit ’n Christelike geskiedbeskouingsou mens beslis
nie van daardie hoogs interessante tyd as “ donker” wou p raat nie.
D ie bew ering op p. 17 d at die gcestelike ryk en die kerk vir C alvyn nie
heeltem al saam geval het nie, terw yl L uth er tog sterk gcneig het om die
koninkryk van G od m et die kerk te vereenselwig, is ook verhelderend. D it is
ind erd aad ’n gevaar w at ook in Suid-A frika wesenlik is d at die gesag van
Gods W oord bepcrk kan w ord tot die kerk en die dinge w at ten noustc by die
kerk betrokke is. Die vrug van Skrifgehoorsaam heid m oet juis oor die hele
linie van die lewe gedra word.
T en spyte d aarv an d at die rede in ’n redelike eenvoudige taal geskryf is en
deurentyd die leser (en die hoorders) betrek, is die struk tuu r d aarvan tog nie
so eenvoudig nie. D it begin m et C hristus se gebed in Jo hannes 17; d aarn a
word die gebed dan as’t w are in drie trefwoorde as m oontlikhede vir die
C hristen se betrokkenheid in die w êreld saam gevat, t.w.: were!dvermyding,
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wcreldaanvaarding en wêreldwyding. In ’n verkenningstog d eur die sestiende
ecu word wcer vier m oontlike antw oorde onderskei, en liulle word weer tot
vier m odelle herlei, t.w.: C hristen bo die w ereld, C hristen teen die wereld,
C hristen langs die w êreld en C hristen in die wêreld. M ens vra jou af of dit
nog konsckwent verband hou m et C hristus se gebed w aarm ee begin is.
W anneer die vier m odelle na aanleiding van die verhouding tussen kerk en
staat geanaliseer word, word die tw ectcrreineieer ook weer tclkens as
figurant ingebring. Dit alles verleen inderdaad ’n ingewikkelde konstruksic
aan die rede.

’n A nder probleem w at ek het, is dat die sestiende eeu vanuit die vier
m odelle benader w ord, w elisw aar m et die bedoeling om by die diepste
religieuse grondm otiew e w at hulle m otiveer, uit te kom. Ek het nie fout te
vind d aarm e cd a t die religieuse grondm otiew e as m otiveringvir die m odelle
gesoek word nie — d aarom verw elkom ek ook die oproep tot dicper g aande
bestudering van onder anderde die 16de eeu. M y v raag is net o fhierdie vier
m odelle wcrklik konsekwent uit die sestiende eeu afgelei kan w ord, en sal die
betrokke m odelle op elkc p un t van die rede tocgec d at dit ’n korrekte
tekening van hulle is. Ek dink hierdie vraag onderstreep net die noodsaaklikhcid vir nog dieper navorsing.
M y kritiese opm erkings ten spyt — hulle is per slot van rekeninggocd bedoel
— het ek groot genot gchad in die lees van hierdie rede, en ek wil graag vir
prof. V an der W alt ’n lang en gcseënde skof as hoogleraar in die
D epartem ent Filosofie aan die PU vir C H O toebid.
P. Coertzen

201

O or boeke

VENSTER op die huwelik; openhartige vrae oor seksualiteit
en die liefde. 1982. Reeks F3: Versam elwerke, nr. 16. Potchefstroomse U nivcrsiteil vir Christelike H oër Onrlerwys: Instituut vir
Reform atoricse Studies. 268p. R7.00.
H ierdie boek handel nie in die eerste plek oor ’n w etenskaplike en prinsipiele
ontleding en regverdiging van en vir die huwelik as sodanig nie. Dit gaan
hier eerder om praktiese vraagstukke en alledaagse verskynsels in en
rondom die huwelik.
In 43 kort hoofstukkies behandel bykans 40 verskillende skrywers, as kenncrs
van die huw eliksproblem atiek vanuit verskillende vakgebiede, ’n wye
verskeidenheid van temas. Die bydraes is onder drie kategorieë ingedccl,
naam lik: voor die huwelik, in die huwelik en huweliksverryking; met ook ’n
V oorw oord w aarin die Bybelse w aarhede oor seksualiteit en die huwelik
prinsipiecl behandel word.
Inhoudelik dek die werk die meeste belangrike vraagstukke m et betrekking
tot die huwelik vanuit ’n Christelike perspektief, met soms deeglike Bybelse
verantw oording en antw oorde. A angeleenthede soos die keuse van ’n
huw eliksm aat, verlowing, saam w oon voor die huwelik, seks in die huwelik,
huw eliksontrou, huw cliksontbinding, egskeidingswetgewing, finansiele aspekte, diensplig en die huwelik, geboortereëling, rolvervulling in die
huwelik en huw eliksverryking word nie noodw endig feitelik ontleed nie
m aar met G od sc W oord as uitgangspunt geëvalueer.
H ierdie boek kan bcskou word as besondcr geskik vir allc verliefdes,
verloofdes en getroudes. Eweso kan ouers, onderwysers, prcdikante en
huw eliksraadgew ers dit as handleiding gebruik vir die beantw oording van
praktiese vrae by die jeug, om sodoende die ewige Bybelse w aarhede met
betrekking tot die huwelik en dit w at d aarm ee verband hou, opnuut bekend
te stel en in te skerp.
C. IV. fíes/er
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M innaar Lucia C . Wêreld en waarde: Magersfontein, o Magersfontein in oënskou. Potchefstroom : Scntrale Publikasie-aldcling,
Potchefstroom se U niversiteit vir G H O , 150 p.

O o r E tienne L eroux word veel navorsinggedoen en veel gcpubliseer. Lucia
M in n aar sc L eroux-studie is ’n uiters welkom e toevoeging. Die besondere
w aarde van h aar wcrk is ecrstens geleë in die Chrislelike eslelika wat sy aanlê.
Andersyds hied sy ’n uitm untende anali.se van “ M agersfontein.” “ M agersfontcin” is ’n werk w aarin die verteller Horn tot ’n supcr-ingcligte leser rig.
L aasgcnoem de m oet detailkennis besit van K ierkegaard, S artre, .Jung,
Dostoevski, K afka, K oestler, Sam uel Beckett ens., en by m oct ’n litcratuurw etenskaplikc by uitnem endheid wees. In die lig biervan is die na'icwe
reaksics w at op die boek gevolg het, o.a. van die kant van kcrkm anne en
politici, pateties. Soveel onaangenaam heid in die hele M agcrsfonteinsensuurdebakel kon d e u r’n werk soos Wêrelden waarde v oorkom gcwccs het.
W êrelden waarde bestaan uit vier hoofstukke. In die eerste w ord die historiese
stof in “ M agersfontein” o ntleeden bepaal op w atter w ysediestof in die boek
benut is. Die tweedc hoofstuk bied ’n breS bespreking van Leroux se V an
W yk Louw -gedcnklesing en gaan in die lig hiervan in op verskeie
struktuurelem ente van die boek soos collage, rom antiek, m ite, nar,
geskiedenis, spoke, grafte, chaos en evalueer die integrasie van hierdie
elem ente in die rom an. Die dcrde hoofstuk ontleed die vcrhaal- en
lesersverhouding en gaan in op die belangrike vraag van die lewensbeskouing. Dit bied ook ontledings van ironie, satire en die absurde in die
rom an. V eral die cvaluering in hierdie hoofstuk is van belang. In die laaste
hoofstuk word die literere kritiek in oënskou geneem en w ord sckcre heiligc
koeie getakcl. Die belangrikste vrae in die literêre kritiek: dieoutonom ic van
die kunswerk, die lewensbeskouing in die kunswerk en die lewensbcskouing
van die leser, w ord in oënskou geneem . Dis dan ook in die vierde hoofstuk
d at L ucia M inn aar op die voetspoor van Seerveld ’n Christclike estetika
aansny en riglyne vir ’n Christclike literatuurbeskouing bied.
H'êrelden waarde wil aantoon d at neutrale literêre kritiek nie bestaan nie en
dat ’n christclike, norm aticw e kritiek niks aan w ctcnskaplikheid hoef in te
boct nie. Die werk ontvou “ M agersfontein” aan die leser as cen van die mees
diggeweefde en betekcnisryke werke in A frikaans. O m die w aarhcid te sê,
die leser vind die bctekenisdigtheid soms verbysterend.

D ieskryfstcr wy veel stof aan Leroux se idee van die nuwe’mite (27), in lyn met
dic jungiaanse argetipes. Sy verwys na Leroux se belangrike opm erking in
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die gcnoem dc losing “ M y grootstc vrces is d at in ’n nuwe, strak w interwêreld, die W it N ar van N eo-M arx, N eo-M ao, d ir toonbeeld sal word van
’n kom ende semi-mite; en dat die voorspelling uit die Oostc bcw aarheid sal
word dat die W estersc genie sal doodloop binne die kringe van onbeperktc
indiw iduele vryheid” (aangchaal, p.33).
Volgens liaar is “ M agersfontein” ’n verkenning w aarin die groot leemte in
die lewe van die m oderne mens blootgclê word: die verlies aan geloof in ’n
iewende mite. Per im plikasic is dit natuurlik die Christelike geloof wat
uitgedien geraak het (77).
M eesal word die oningeligte leser in die beoordeling van m oderne
kunswerke d eur ’n eliese m otief gelei. Die verband tussen die etiese en die
estetiese in “ M agersfontein” is ’n ontsaglikc ingewikkelde probleem.
M agersfontein hied ’n w êreldbccld w at norm loos en sinloos is, w aarin die
onderskeid tussen goed en kw aad nie bestaan nie, “ w aar die kwaad en die
sinloosheid die enigste werklikheid in die boek is” (81). O n der andere word
die vulgêre o ordaadstru k tu reel gebruik in dieoppervlakteverhaal, w aar hy
satiries besig is m et die m aatskappy w aarteen die werk fulm ineer (30, 76).
Die probleem word vcrdcr ge'intensiveer deur die feit dat Leroux sc
voorham ertcgniekc die lescr sc afkeer in die werk self oproep (78).
U iteindelik is d aar later niks in die w êrcldbeeld van “ M agersfontein”
w aarteen dieskokkende gem eet kan word nie (81). In wcse hct mens d it hicr
te doen m et ’n negatiew e lewensbeskouing. Dit bicd wel ’n ncgatiewc,
implisietc oordeel oor die kw aad (84); wat ontbreek, is ’n mctafisicse
eenhcidsvisic op mens en wêreld, icts w aarom Leroux vra as hy die nuwc
m ite vooruitsien.
D aarom verklaar die skryfster: “ As die lescr klaar gcglimlag, gclag en
gcskater hct, sy eie w êrcid in Magersfontein herken hct, die struktuur en
tegnick, die virtuositeit in die afwisselendc toonaarde bew onder hct, deur
die godslastering gcskok is en hom aan die onfatsocnlikhedc gecrgcr het, dan
het hy niks m cer oorgehou w at hom in sy dicpste wese aangcgryp hct nie, so
aangegryp het soos groot literatuu r dit doen nie” (85).
H ierdie oordeel hang natuu rlik saam m et die lewensbeskouing van die
Christen w ctenskaplike Icscr. D ie C hristen se vcrsct geld im m ers die valsc
godsdicnsbcskouing van J u n g w at hicr gehantccr word, die psigologistiesc
interprctasic van m ens en w freld in term e an argctipcs (95). V cral is dit
gcrig teen die individualisasieproscs w aarin self en God bchoort te vcrsmelt.
Die psigologistiesc m ite kan nooit die oorsprong van die mens en sy wêrcld
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wees nie; dit groei imm ers uit die onbew uste van die méns.
L ucia M inn aar slaag daarin om die klem te verskuif van ’n oppcrvlakkige
eties-godsdienstige beoordelingvan “ M agersfontein” n adiedieptedim ensie
en dui eksplisiet aan dat ook in Lcroux se werk d aar ’n binne-estetiesc etiek
gebied word d eur die twee “ oorstrom ings” van die vcrhaal: die vloedram p
in die oppervlakverhaal en die oorstrom ing van die onbew uste (94).
Sy sê op ’n pick: “ V anuit ’n ge'integreerde perspektief kan dié rom an ook nie
groot kuns wees nie: w at religieus o nw aar is, is esteties oncg” (95). H ierdie
oordeel deel ek nie.
T ereg wys sy d aarop d at d aar in “ M agersfontein” ’n mctafisicse grondslag is
en dat die A frikaanse kritiek eg positivisties versuim het om oor die kern van
die boek uitspraak te lewer (100). D ie nuw eF ranse K ritiek (R oland Barthes)
konstatcer d at dit nie ’n sonde is om ’n ideologic te hê nie m aar om daaroor
te swyg.
D it gaan in die literêre kritiek dus nie om die veroordeling van ’n
lew ensbcskouing nie m aar om die verrekening d aarvan. L eroux kan nie
sonder sy esteties geïntegreerde Ju ng iaan se opvattings “ geanaliscer” word
nic.
L ucia M in n aar raadplccg in h aar w erk ai die toonaangcw ende literatuurwetenskaplikes soos L otm an, D oubrovsky, Price e.a. O ok verwys sy
uitvocrig na A frikaanse letterkundiges soos V an W yk Louw, Dekker, V an
d er W alt, Steenberg, Grové, Du Plessis ens.
A an die einde van die werk gee L ucia M in n aar dan ’n ontleding van ’n
kunsktritiek gebascer op die Christelike lewens- en w êreldbeskouing. In
wese kom dit op die estetika van C alvin Seervcld neer. O ok sy sluit aan by
die ictw at bedenklike interpretasie van Seerveld van Dooyeweerd sc enkcle
opm erkings oor net twee van die analogieë van die estctiese m odalitcit.
Sckerlik is dit te veel gevra d at m ens sal aan v aar d at D ooyeweerd na soveel
uitvoerige analises van die analogic^ van an der m odaliteite in A new critique
I II net twee sal kan form uleer m et verwysing na die Grickse estetika en dat
hy op grond d aarv an d an in ’n sekere sin niks m cer as ’n Neo-Klassisis sou
wees nie. V an die sinkern van “ suggestie” loop Seerveld baie draaie, lê hy
onder vele andere ook klem op die speelse en koherensie. D it bly dus vir my ’n
v raag of m ens kan volstaan m et ’n interpretasie van Seerveld sc estetika as
sou die kuns m et sim boliese objektivering van sekere betekenisinhoude tc
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doen he. Toegegee d at mens sinkerne nie kan definieer nie en dus tot op
groot hoogte op intui'tiewe wesenspeiling aangcwese is, vra mens nog altyd:
K an toespclingsrykheid werklik die wese van die kuns uitm aak?
Voorts vind ek dit jam m er d at die cstetika nie aan die begin van die werk
behandel is en dus as (nog meer) ge'integreerde deel van die analise van
“ M agersfontein” kon diens doen nie. Andersyds begryp ek egter wel dat
hierdie werk crns wil m aak m et in die eerste plek die gangbare literatuurkritiek.
Die leser w ord aangeraai om die skitterende sam evatting van w at kuns nié is
nie en wél is, op p. 144-145 te lees voordat die werk self aan die beurt kom.
N og eens: die boek is ’n groot diens aan belangstellendcs te m idde van
onverkwiklike debatte. D it bied geldige en grondige kritiek w at die aandag
van estetici verdien.
J .H . Smit
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Die navolging van Christus vandag; ’n keur van IBC-studiestukke,

Deel I, Instituut vir Reform atoriese Studie, PU vir C H O , Potchefstroom , 1982.
H ierdie eerste deel van ’n beoogde reeks publikasies bevat ’n keur van
IBC-studiestukke w at tussen die jare 1966 en 1981 verskyn het. Hoewel
som m ige van die bydraes dus al “ b aard gekry het” , bly hulle verbasend
aktueel en byderwets, net soos ’n b aard onder die m ansgcslag nou byderwets
is. H ierdie aktualiteit hoef ’n mens ook nie te verbaas nie, w ant die
C alvinism e is nie tyd- of m odcgebonde nie, hoewel die klem soms m ag
verskuif om aan te pas by of te antw oord op die gecstestrom inge van ’n
besondere tydsgewrig. In hierdie verband m oet verw ag w ord dat die
belangstelling hedendaags toegespits sal wees op die rassesituasic in ons land
en die hum anism e w at dw arsoor die w êreld hoogty vier. Dis noodsaaklik dat
C alviniste o nder hierdie om standighede o p n uu t stan dp un t inncem en hulle
stem laat hoor om Iciding te gee w aar soveel verw arring heers. Die
bcheerraad van die IR S m oet d aarom gelukgewens w ord m et die besluit om
hierdie versam clwerk die lig te laat sien.
In sy voorw oord tot die bundel trek dr. S.C .W . D uvenage, die eerste
D irekteur van die IBC (1966 tot 1974), enkele riglyne vir die navolging van
C hristus vandag. D it kom natuurlik uit die W oord van G od, die “ ... spieël
w aarin o n s die aangesig van G od aanskou” . D it vcreis gehoorsaam heid aan
die gesagrykc W oord, w at ons leer d at C hristus” ... die ewige Lcw ende is,
die H oof van sy kerk en K oning oor alle dingc, w at d eur sy Gees en W oord
die altyd T eenw oordige is” . D aarom geld hierdie beginsels op alle
lew ensterreine, soos tewens in die werk ter sprake kom.
N a ’n inleidende studiestuk oor die Skriftuurlike grondslac van die
navolging van C hristus, ’n historiese oorsig van die beskouings van bekende
figure uit die K erkgeskiedenis en ’n beginselfundering van die onderw erp
w ord dit dan in 28 studiestukke bespreek, ingedeel onder die volgende vyf
hoofde:
A.
B.
C.
D.
E.

Die Calvinism e — die enigste aan v aarb are -isme.
Die huw elik en gesinslewe — h artaar van ’n volk.
W eerbaar vir my land.
O n d er aanslag van vreem de ideologieë.
O ns daaglikse werk ’n roeping.

S onder om die nam e van al die m edew erkers hier te noem is dit
onw eerlegbaar d at elkeen ’n gesaghebbende is op die gebied w aaroor hy
skryf. O f ’n m ens m et alm al gaan saam stem oor alles w at hulle s6, is eintlik
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nic ter sake nie: hoofsaak is d at die bundel vir studie sowcl as inligting bedoel
is. G een enkele ecn van die studiestukke gaan die ernstige leser se gewete m et
rus laat nie. D aarom w ord die bundel baie sterk aanbeveel by alinal w at wil
nadink oor die gees van ons tyd en die Christengelow ige se stan dp un t en
reaksic daartecnoor. W il jy b eter weet w at die Calvinism c is, die gesin cn die
plek van die vrou daarin, perm issiwitcit, egskeiding, w eerbaarheid cn
dicnsplig, die belangrikste ideolodieë w aarm ee ons en ons kindcrs gekonfrontecr w ord, arbeid en ons roeping daartecnoor — d it alles is d aar, en
nog meer: genoeg vir die gewonc m an en ’n grondige inleiding van die
vakm an w at dieper wil delf. Deskundigcs uit al drie die A frikaanse kct ke is
hier aan die woord, en die w oord is gerig aan die tcoloog, sosioloog, politikus
ens., net sowel as aan die gewone kcrklidm aat, vaderlander, gesinshoofcn sy
gade, die ondcrw yser; kortom , die leier in die sam elew ing en alm al tot wie
hy hom wend. Die boodskap van die Calvinism e is d aar vir ’n icder cn ’n elk.
Die bundel is netjics gebind in sagteband en so netjies gedruk en keurig
versorg d at die enkele drukfoute nie hinder nie. Die prys is R 9,00 per
ekscm plaar.
J . van der Walt
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Kempff, D. 1982. Bevestig en bestry 1806-1900. Potchefstroom,
PU vir C H O (recks F, Instituut vir R eform atoriescStudie). 54 p. Prys:
R3,00.

Bevestig en bestry is die negende deel in die IR S se recks oor die inslag van die
Calvinism e in Suid-A frika en volg op ’n vorigc bock van dr. Kcm pir, nl.
Gewortel en gegroei, w aarin die inslag van die Calvinism e van 1652 tot 1806
behandel word. D it is jam m er d at d aar nic in die w erkie m eer inligting
gegee word oor die aard van die reeks (veral vir diegene w at nie die an der
dele o ndcr oë gehad het nic) en die oogm erke w at daarm ee nagestreef word
nie. In die reeks is sowel bibliografieë as studies oor besondere onderw erpe
en kort oorsigwcrke opgeneein.

In die ondcrhaw ige boek w ord die Calvinism e in Suid-A frika gedurende die
negentiende eeu baie kursories aan die hand van ’n bcperkte aantal
gepubliseerde werke behandel. D it bevat dan ook nie soseer nuw e inligting
en eintlik ook nie ’n nuwe interpretasie nie m aar wel ’n duidelike
geheelbeeld cn perspckticf w at nie in an der werke te vinde is nic. K em pff
konscntrecr op ’n aan tal kernsake, naam lik die G root T rek, d iestigting van
die G creform cerde K erk, die G enootskap van R egte Afrikaners, die
onderw ys in die republieke en kolonies en die A frikaner se beskouings oor
rasse- en volkcverhoudings. Die vernaam ste aspekte word hierm ee aangeraak, hoewel belangrike onderw erpe soos die C alvinism e en die negentiendc-eeuse NG K erk darem net baie sydelings aan die orde kom.
KempiT rangskik sy stof puntsgew ys, en elke hoofstuk vorm ’n kort
kernagtigc oorsig. Hy gee ’n hclder en duidelike beeld, hoewel sy stellings
soms ’n bietjie aan v egb aar is en u itgebreidcr m otivcring vercis as w at hy
verskaf. V ergelyk byvoorbeeld p. 1 en 2, w aar die ontw ikkeling van die
C alvinism e in G root-B rittanje bespreek word. O ok oor die Bocre se
vereenselw iging m et die O u-T estam entiese Israel en die verbinding tusscn
die C hristelike en die nasionale elem ente in hulle opvattinge sou ’n mens
graag ’n uitgebreidcr behandeling won gehad het.
As ’n oorsigtelike bcsprcking van die negentiende-eeusc C alvinism e in
Suid-A frika van ’n Calvinistiese oogpunt — m aar daarm ee tog nie ’n
onkritiese behandeling nie — bied Bevestig en bestry ’n tecnw ig teen ccnsydige
voorstcllings in an der werke oor die A frikaner cn is dit ’n welkomc
toevoeging tot die bctreklik karige literatu u r oor die Suid-A frikaanse
kultuur- en gecstesgcskiedcnis.
P. de Klerk
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