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RUILWAARDE

R UILNOM M ERS: D ie aantal tydsk rifte w a t in S uid-A frika m et groot
geesdrif opgerig en v ir ’n korter of
langer tydperk bestaan het, is nie
erg g erin g nie. S elfs k oeran te w at in
die reël ’n groter lesersk rin g het, ly
aan hierdie u itdrogingsiekte, en langs
die pad van ons gesk ied en is lê daar
’n nie onaansienlike aan tal geraamtes.
Onder die tyd sk rifte w a t in die afgelope paar jaar die hongerproses deurgem aak het, is een van ons belangrikste A frik aan se organe, nl. „Ons E ie
B oek ”. H ierdie tyd sk rif is met groot
geesd rif en opoffering opgerig en vir
jare in stan d gehou. D ie man w at
hierdie stryd gestry het, is die wakkere professor Frangois M alherbe van
Stellenbosch.
Nou kan hy en ons
alm al w at die „boek” liefhet, weer
gerus asem haal en m et krag vorentoe
gaan. D ie N asionale Pers, w at dinge
nie la a t doodloop nie—dink maar aan
„Die H uisgenoot” en „Die Jongspan”
h et d it nou onder sy sbrg geneem.
E k w il graag vir die soveelste keer
die aandag van ons lesers op die
tyd sk rif vestig. E lke
ontw ikkelde
leser het „Ons E ie B oek ” nodig en
m oet daarop inteken. D ie prys is
uiters billik: 15/- per jaar, en dit
word u itgegee in K aapstad. ’n A n
der tyd sk rif w at die ondersteuning
van alle belangstellende A frikaners
verdien, is „Tydskrif vir Letterkunde”. H ierdie tydskrif staan onder redaksie van C. M. van den Heever
en A bel J. Coetzee. D it kos ook 15/
per jaar en is verkrygbaar by prof.
Coetzee, posbus 1176, Johannesburg.
D it vervan g die Jaarboek van die
Skryw erskring van Johannesburg. In
Septem ber 1952 het die derde nommer
v a n d ie 2 d e Jaargang verskyn. As tyd
sk rif is dit besig om ons A frikaanse

letterkunde—prosa en poësie, k ritiek
en u iteensetting—te laat groei to t ’n
hoë peil. ’n D erde ew e belangrike orgaan, ietw at van ’n ander karakter,
is „Standpunte” onder redaksie van N.
P. van W yk Louw en andere. D it kos
24/- per jaar en is verkrygbaar by
D ie Redaksie, R ichm ondw eg 1, D rieankerbaai, K aapstad. H ierdie blad bev a t naas kortverhale, gedigte, dram as
veral die tetiese stellin g van Standpunte, literér m aar ook filosofies! D it
dra ’n in tertaal- en internasionale
karakter: A frikaans, N ederlands, E n 
gels vorm die hoofm edia van ged agteuiting. D it is reeds in sy sesde
Jaargang. D it prikkel elke dinkende
leser, al verskil jy ook hoe van die
skryw ers.
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BEL A N G R IK E B E R IG T E : E en van
die belangrikste berigte uit ons R uilnom m ers is ongetw efeld sekere onaangenam e
verw ikkelings aan ons
A m erikaanse
susterinrigting—Calvin
Seminary. In „The B anner” van 25
Ju lie en in „Die Kerkbode” van 17
Septem ber word ons m eegedeel dat
daar aan die in rigtin g gedurende die
jon gste sittin g van die Sinode van
die Christian R eform ed Church ingrypende dinge gebeur het. V an die
6 hooglerare daaraan verbind, is nie
m inder as 4 ontslaan nie. T w ee van
die ontslane hooglerare is na bereik in g van die eerste ouderdom sgrens
nie weer herbenoem nie, terw yl die
ander tw ee nog voor die grens afg edank is. V olgens die m ededelings in
„The Banner” is die afdanking die
gevolg van persoonlike oorw egings en
nie van prinsipiële m oeilikhede nie.
D aarom het die Sinode die ontslane
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hooglerare w eer beroepbaar gestel in
die C hristelike gereform eerde gem eentes.
N ietem in doen die
hele
gebeurtenis alle oortuigde C alviniste
onweldadig aan.
’n Tweede saak w at ons aan d ag
in Suid-Afrika w erklik verdien en
w at dan ook in ons ruilnommers, o.a.
„Die Kerkblad”, 22 Aug., en daarna
in „Die Kerkbode”, 3 Sept., die a an 
dag geniet, is die toenem ende euw el
van verw êreldlikte Sondae. Ons hoor
al van m oeder-v kinder-, sending-,
armsorg-sondae, en so pas het die
ergste gebeur. daar m oes ook
’n
G rondbewaring-sondag kom. As ons
die D ag van die H ere so begin gebruik, dan sal daar op die duur nie
meer ’n dag vir die H ere self oorbly
nie. E k stem volkom e saam m et die
redaksie van „Die Kerkbode" w aar dit
sê: „Die m eeste goeie sak e vir die
bevordering w aarvan ons sp esiale
Sondae gevra word, kan seker lan gs
die w eg van die gew one eredienste en
prediking van die W oord gedien
word”. D it is ’n ou euw el m et alle
respekte vir ons gelow ige voorvaders.
Die sprekendste voorbeeld daarvan is
die sgn. in stellin g van D in gaan sd ag
as ’n Sabbatdag. D in gaan sd ag is geen
Sabbatdag nie—m ense kan nie ’n ekstra rusdag vir die H ere instel nie!
E lke dag van ons lew e is ’n dag vir
die Here, m aar die H ere self het die
sew ende dag afgesonder.
’n Derde saak van m eer as plaaslike
belang is die besoek van prof. dr.

J. H. B avinck, hoogleraar in die Sendin gsw eten sk ap aan die Vrije Universiteit. Prof. B avin ck beoefen nie net
die w eten sk ap van die sending nie, hy
w as ook jare en jare aaneen sendelin g in die V erre Ooste. D ie diepte
van sy liefd e vir diegene w at nog nie
to t die kudde van die H ere behoort
nie, is so gew eld ig dat alm al w at hom
hoor spreek het, oortuig geraak het
van ons h eilige roeping. Sy besoek
h et ons h arte weer w arm gem aak.
Ons A frikaners het ’n groot roeping
ten opsigte van die k erstening van
die sw art heidendom in Afrika. D ie
rassevraagstuk is egter m eer as ’n
religieuse vraagstuk alleen. M et die
k ersten in g van die sw artm an kom
daar ook allerlei sosiale, ekonom iese,
opvoedkundige, politieke en ander
m oeilikhede na vore. E en mooi studie
hieroor vind ons in „Die B randw ag”,
8 Sept. deur J. Sproul: „As die sw art
m an baas in A frika word”. Daarby
m oet w eer gew ys word op die referate
gehou op die jon gste vergadering van
die S.-Afr. Akadem ie vir W etenskap
en Kuns, w aaroor C. H. R autenbach
in „Die H uisgenoot” (15 Aug.) ’n mooi
sam evattin g gee: ,,’n U itd agin g aan
die W itm an”. ’n L aaste gebeurtenis
w at die aandag verdien, is die skoolkw essie: in Kaapland begin die stryd
om m oedertaalonderw ys nou eers,
w an t die oorplasing van st. 6 na die
m iddelbare skool voer m oedertaalm edium daar in.
J. CHR. COETZEE.

BOEKBESPREKING.

Serm ons and O utlines on The Lords
Supper. Baker B ook H ouse, Grand
R apids, 6, M ichigan. P rys 1.75 dol
lar.

B ogenoem de boek het verskyn in die
M inister’s Handbook Series, en is bedoel as«leidraad by die voorbereiding
van preke i.v.m. die N agm aal. D it

