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VOORGESLAG.

Deur di.e skrijwer hiervan hct 1Js. Du Toit enige
bt.esonderhede betreffende sijn lewe laat opteken, wat
non gaande-weg ·en stuk-stuk, al naar dit te pas kom;
me·eg·ede~l sal word.
Met betrekking tot sijn voorgeslag het Ds. Du Toit
die volg·ende laat opskrijwe: "Saver aanwi]sbaar is
ons geheel uit Frans-Hug1e:note 'bloed. Bowedien is
ons sowel van vaders- .als moederskant van adelike afko.ms. Die naarn werd vroeer geskrewe: Dtt Toict,
en word deur di,e familie-oorkonde aldus verklaar.
Die stamvader was koningsgcsind en het in 'n tijd van.
omwenteling, tnen die koning voor sijn vijande rnoes
vlu.g, horn op sijn so1der verberg. Toen die vij;mde·
weer weg was, het hij di1e koning naar sijn leer teruggestum. Als beloning daarvoor het die koning horn
in die adelstand verhewe met die ti tel: du
toict cl. i. van die d ak. Die familiewapen
bevat dan ook drie swaweltjies.. diertjies
wat soos daardie koning skuiling soek onder die dak. Die familie bestaan nog in
Frankrijk, Belgie en Switserland."
Hier moet vermeld word, dat Ds. Du Toit 'n Stamlijs van die Du. Toi ts laat druk het, die biesonderhede·
waarvan ontleen is aan 'n oue familieregister op perk.ament geskrewe. Aangaande die wapen teken hij1
daarop aan: "Van het familie-wapen hebben wij twee
v,ormen gevonden, wijzende dcnkelik terug op twee afzonderlike takken van de familie. Het en1e wordt ge:_
voerd door leden der familie in Frankrijk en Engeland, waarin echter vreemd is dat het devies i:n 't
Spaans is, luidende: God en de Konin-g: Het an<lere,
dat wel enigszins hierap gdijkt, voor:al de l·eeuw boV1enop, hedt echter in plaats van het schild een eikel
zonder do1p, en in plaats van de dr~e zwaluwen negen
ei.kels met doppen en tot devies in 't latijn: Deo Favente Ttttus (door Gods gunst bewaard)"
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Die diktaat gaan dan. voort als volg: "Francois
is die' stamvader van die familie in Suid Afrika. Hij
het waarskijnlik in 1688 uitgekom en is denkclik diesdfde wat in Lcii~en (Holland) tijdc1ik gewoan bet.
Sijn brocr Guillaume had ses clogters. Ilulle name
word nergens vermcld nie. \Vat van Bruno die an<ler broer, same met 'n suster, geword het is nie bekend
nic.
"Ou Francois en ook die ou Du Plessis, was manne
van geld. Francois was 'n voortr•ekker, omdat hij:
gouw-gouw aansoek gedoc;n het om grond te koop waar
nou Daljosaphat le, maar ·c.he goewerneur het eers beiswaar gcmaak, omdat dit buite die grense ,·an die
t,ocnmalig1e kolonie (n.l. Bergrivier)• gelee was.
Eindelik wcrd op twee voorwaarde::. toegestem :
1) dat
Franc:ois sigsclf moes bcskerm teen die Bocsmans en
· 2) dat hij 1 ooo gulde moes betaal.
"Die plaas krij tocn die naarri van Kleinbos en die
transport word deur Simon van <ler Std in I 692 getcken. \Transport en plaas"ts nog in besit van Ds. Du
Toit s'n weduwe.-Skrijwer.]
"Inderd.aad het die oue Francois teen die Bocsmans moes veg. Vandaar die naam Du Toits-kloof,_
die kloof waardcur hij hul vervolg het en wat lang c}fe
weg wa:, naar Goudini, Worcester en die binnelande.
Ook die naam Trompett<erbos, ('n plaat bosse teen die
helling van die berg] herinner aan die oorloggic, want
daar werd di:e trompet 'geblaas en moes almal. bij mekaar kom.
"Die ou Du Plessis bet 'n plaas gaan koop aan EeTste Rivier. Naidat hij hier 'n tijdlang woonagtig was,
is die stamhouer in Frankrijk oorlede en werd Du
Plessis als naaste crfgooaam opgeroep om die landgoed ·en 'titel te .aanvaar. Die goewerneur het in persoon uit <.he Kaap g.egaa111 om die <lokumentc aan horn
te oorhandi.g. Nadat die goewerneur goerl 01ntvang
was en geeet bet, laat hij dcur sijn sekretaris die papier·e van die rijtuig haal en oorhandig dit aan Du
Plessis met 'n gielukwensiing. Maar hij beda;nk die
g'oewerneur hartel.iik en sc: "nee, ik verlang nie wee;r
t·erug nie naar d~e v1ecspotte van Egypte.
Vri]heid
van godsdirens en gewete ±s mij meer werd." [Terwijl.
Ds. Du Toit <lit .dikteex, het hij onder trane gesug :
"Wat 'n .oproep vir die nageslag I" Die verbondsgedagt·e bet Ds. Du ll'oit altijd diep· in die siel gegrijp.]
GROOTOUERS EN OUERS.
~'MiJn

grootvader was Ernst, getrouwd met Leonora Elizabeth Malan. Hij was oudeding van die Paarl-
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. sc gemeentc en feitclik bouwmecstcr van die ou ker~
_gebouw, wat nog in gcbruik is. Hij had 'n ijster wil
en het selfs Ds. Van der Lingcn nic ontsien nie, als
die verkeerd was in sijn optrcdc. S.Eerw het dikwels
zesc: "die man is 'n g·cbore generaal". En clan weer :
"ik haat die man en tog moet ik horn rcspekteer."
":MiJn vader was D.avid Petms, getrouwd met Hekna. Elizabeth Du Plessis. Eienli'ke stigter van die
_gcmeente W c'llington, werd hij als ouderli:ng gdkose
nadat sijn brocr Andries daar als lcraar beroepe was.
Daartecu kom toen objeksie in, omdat hij broer was
van di•e pr·eciikant. Hoewcl daarteen nog g'n wet bestaan het nie, het hij vir die roeping bedank. Later
werd hi] nie w1eer gekosc nie, omdat uom Andries altijd als prcdikant daar gestaan het. Sagmoedigheid
was sijn biesondcre karaktertrek en vredemaak dikwcls siJn werk. l\Iijn moeder werd gekenmcrk deur
stille godsvrug en huis,elikheicl."
Fris herinner sig die skrijwer hiervan die beeld
van die grootmoeder. ( Sijn grootvader Du Toit het
hij nooit geken n~e.) Op ongeveer sewejarige leeftijd,
het hij, nadat -sijn moec1er oorlede was, enigc tijd met
sijn broer onder haar dak deurgebreng. Een herinnering verdring ·egter a'l die andere, n.l. hoe hij smorrens om 4 uur .saam met haar opgestaan het, om na te
kijk als siJ in die Bijbel en Daghoek lees. Hij hoor
nog haar clunne St·emmetjie als haar morelied en mo·regcbed opstijg. 0, die jeugherinneri,nge uit 'n waarlik hetere tijd als wat o:ns nou belcef I
Die oue famil~ewoning met sijn strooidak, sijn
kleine ruitjies en bree vensterbankc, sijn ouderwctse
g las.ekas en staan-horlosie, sijn sobere, blinkgewrewe.
rneubels, sijn halwe lig, sijn rustige ruimte, en daartusse die sti11e, ietwat .tengerige gestalte van srjn
grootmueder- -kijk, daaraan terug te denk is g;enoeg
om di.e gemoed te verdiep en uit sijn wankeling weer
op 'n fondament neer te sit I
Haar aang,esig was fijn bewerktuig-die neusie was
klein en skerp en die ogeblouw was die bl'ouw van die
hemel. Die spitse ken en die clunne lippe-alles het
b~Jmelkaar gepas.
So het sij in haar kleinheid en fijrnheid geleet en •
verdwiJn; verdwijn om in haar jo:ngste en grootste
s.eun te herleef en te blijf leef. Salige 'lnoederwerksaamh.eid !
DIE SEUN.

Daar was 6 broers en 7 susters.
_susters is jong oorlede.
Al di·e
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Broer en 3
ander was·
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getrouwd en bet 'n hoc ouderdom bereik.
Van die
broers is mees bekend Daniel Francois, wat met die·
bijnaam "Oom Lokomotief" genoem werd, en Ds. C.
W. Du Toit, die HetTorrndc prcclikant ''an Potchcfstroom.
Stephanus /acob11s' werd gebore 9 Oktober, 18.p.
Hij was die I 3e kind --egter g'n swakke agternakommertjie ni·e, uiaar die ~aamtrekking van die familickrag.
Van si3n j.eugdac is min bekend. \\'at uit die verdwiJnendc verte kan teruggeroep word, gee ons. c Jns
h,et dit te danke aan Mnr. D. F. du Toit (Oom Lokomotief), die I 2dc kind en net cnigc jare ouerc brncr
van Ds. Du Toit.
Als biesonder·e en belangrijkc besitting \'an die familie moct vermeld word, nu Ta en ou Aja, 'n jong en
meid,twec tradisie-dracrs van die oue slawctijd. Oom
Loko sc: "na die vrijdom van die slawc het hul bij
ons gekom en het geblij tot hul dood toe. Vtm die
agste kind af het ou Aja gedien als vroedvrouw, rlic
kinders gespeen en half-groot gemaak. Ds. S. j. du.
Toit was al omlr,ent twee jaar oud toen hij gespeen is
.en het vir Aja "ma" en vir ma "n6i" genoem.
l\Jelt
1speen het Aja die kinders in haar bu~tekamcr gencem.
Ds. Du Toit het haar toen gcdreig met: "ma, als jij
mi] nou nie naar n6i toe gaan breng nie:, clan vloek ik."
SiJ was die vroedvrouw van die omgeving, en is aan
slaapheroerte oorledc, nadat sij enige nagtt> in haar
beroep wak·end deurgebreng het. Sij was dag en 11ag
tot <liens gereed.
"Met ou Ta het ons twee heelwat grappies gehad
in die werk, o.a. het ons die ou vertel dat die werel\l
draai, wat hi] natuurlik met die gewone, goedkope argumente bestrij het.
"E.en aand was hij weer tamelik hoog deur die takke en het Aja .laat in die kombuis blij werk. Hij het
toen kwaad (geword, want hij wou ect en gaan o.laap.
Toen begin hi] plan maak, als sij inkom, om haar tc
vra waar siJ so lank geblij het; dan sal sij dit anlwoord, en clan sal hij haar so s&, ens.
So het hi] 'n
lange woordewissding voorberei, waarin hi] natuurlik
. die beste daarvan afgckom het. Toen sij kom begin
hi] ook; maar hij krij .g'n antwoord nie. Sij sit hulle
kos stil-stil op tafel, terwijl hij deurpraat om die twis
uit tc lok. Sij gaan toen bij die tafel sit met haar
hand voor die oe. Hij praat maar deur sonder <lit op
te merk. ~aderhand kijk hij op en sien rlat sij met
die hand voor 6e sit. Hi j dag toen bij homsclf: glo,.
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·die vrouw bid en ik sit raas.
Dit het horn so bes'k<1amcl laat voel, dat hij sonder eet gaan slaap het.
Die ~torie hct hij self vertel.
"Later is hij helemaal verander, sodat hij bij sekere gelecnheid aan .:\for. Pannevis vcrtel het, dat hij
voorheen 'n "dronkenaar" was, maar tot bckering gekom hct.
"Die inneming van die Kaap het hij als agterrijer
van sijn baas bijgewoon. Hij kon daar clan ook een
·en ancler van vertel, hoewel hij toen nog maar jong
was. Jarelang was die ou veewagter en het vir ons
saans wilde eetgocd meegebreng, met die boodskap,
·dat die bobbejane dit vir ons stuur. Ons moes dan
vir die bobbejane artikels terugstuur, wat hij kon geniet, en <laarvoor het ons gewoonlik later 'n dankie teruggekrij. S.oms hct ons met .horn saam veld-toe ge,gaan en clan het hi'j stories .vcrtel.
'Tit die jeug van Ds. Du Tait, so gaan Oom Loko
voort, kan ik nie iets biesonders vertel nie.
Onder
ons matcrs is sijn buitcg-ewone gawe nie eicnlik opgemerk nic, waarskijnlik om die gemeensame verkeer.
Vader moet dit egter tamelik vroeg opgemcrk het, clat
hij 'n buitcgewone kind was en het met moedcr weleens daaroor gcpraat. Een van sijn ondcrwijsers,
Eerw. Roth, 'ri Hollander. wat later in Amerika predikant gcword het, hef <lit ook opgemerk en met vadcr
daaroor gesproke. :.vrolik was <lit te sien uit sijn selfverdcdiging, waardeur hij hum die naam van "klein
advokatjie" verwcrf het.
"Sijn sterkc geheue het daaruit _geblijk, dat hij
sonder moeite he.le pr·eke kon opskrijwc waar hij onde:ri
was. Als kind was hij 'n waaghals, dikwels onversigtig, soc.lat hi.j lelike ongelukke gekrij het.
Als luj
bergtoe gaan, clan was halsbrekendc toere op kranse en
steiltes aan die orde van die dag. Sijn moeder hct
<likwels gesl-, <lat sij hartklopprns had totdat hij weer
terug wa!:-.
SKOOLlJAE.

"Buite;,kooltjies, aldus verder Oom Loko. was m
<lie dae maar erg primiticf. Daardie, waarin Os. Du
Toit sijn eer5te opleiding ontvang het. was 'n sogenoemc.le 3dc klas goewernemcntskool aan die Dal, deur
die regering op die ,£ vir £ stelscl tot op sekere hoogte (ik mcen £Jo van wcersij) onderstcuncl en soms ge1nspekteertl. Sover ik mij kan herinncr was die eerste
1J'nderwijser van Ds. Du Toit 'n sekere meneer Bart
Smith, 'n man van Enge1se afkoms, maar met foutiewe.
uitspraak van sijn ·eie taal.
Onse uitspraak wcrd
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daard·eur so bedorwc, dat ik vandaag nog· skaam ,-oel
om die bictjie Engels wat ik ken te gebruik. Ds. Du
Toit het egter oor die moeilikheid beengekom.
Ons het hi·etjie uit Hollands in Engels leer ,-enaal,
en omg.c.keerd'.
Lees, skrijf en sijfcr, met biP!fi&
aardrijkskuncle was sowat alles. wat ons ge1eer hct -met
inbegrip van heelwat Bijbelse g·eskiedenis en \Tac
(v.d. Berg. Bijbe!sllistoric l'raf?e!l en Hellenbroek.
/l oorbeetd d er goddelike Waorlzerlen.)
Als 'n kind
saver dit gebrcng het, ,<lat hij bietjie aardrijkskundcken en ecnvoudiogc proporsic (reel van dri:e \ -;ommctji·es kan maak •en sijn vrneboekies ken, clan .was hij nil~
leerd. Natuurlik kon nie algar daarbij koln nic.
"Later bet ans Eerw. Roth als onderwijser gehad
en is die ondcrwiJS 'n trappie hoer gegaan. Yertaal-·
boekie was Dr. Changuion's "Elemcnl'i of Translation", in 'n scric van drie boe~ics. Selcle wcrd cgtcr
toen die derde deeltjie bereik. Eerw. Roth was Hollander van gieboorte en had 'n cg r'Iollanclse aksent
I-IiJ kon goed sing, en hij bet ons daarin hietjie onderwijs g-egee".
Aangaande die ti'jd het Ds. Du Toit als volg gcdiktecr: "So onvrijmoedig was mijn aarcl, <lat hul mij
in g'n gcsdskap kon krij nic en dit hct sla gckos om
mi] te hewceg skooltoe te gaan. In mijn later lcwc
moes ik staan voor koning.=; c:1 keisers. synoclcs c.n.
volksverg.adcringc, sander dat onvrijmocrligheid mij'
ooit gchinder bet. 'n l3ewijs dus, I) hoe Gods gcnadc
'n natuurlike swakhcid kan oorwcn en 2) dat Gods roeping onsc bekwaammaking is.
_ "Di:e onvrijmoedighcid wa;. oorsaak, dat ik nooit
aangedring bet om als predikant opgelci te word, hocwcl ik roeping claarvoor gevocl het. ).'1ijn opvocding
het ik ontvang in 'n gewonc burgcrskunl. Toen ik 4
jaar oud was kon ik Hollands Pn Eng«.~ls leeo.."
''." JECCDll~L \\'ORSTELL\'(;,

Ds. Du Toit het in sijn geskrifte sig scldc oor "ijn
e1c gcmoedslcwc uitgclaat. Daarom stcl ons tcm<·er
op prijs die ontboesPming, wat voorkom in sijn
kragtigc prcek, getitclcl: "Verwcrping dcr Prcd~st1natie io. opstanrl tegen God,'' en wat op hierclie pcnode
van sijn lewc betrekking het.
"Ik heb geloofd. daarom spreek ik," ~o Hkrywe L>s. Du Toi~ ..
Ook in dezen zijn onze woorden een persoonlike getmgems. Laat.
schrijver dl"zes u zijn levenservaring, tot op beden een geheim aan
weinigen hekend, openbaren. en de mededeling zij een hezegeling
van deze leer en rnenigeen tot een beilrijk voorbeeld !
"Ik was een klein jongske. hoe oud weet ik niet, maar ik sliep
nog bij mijn vrorne ouders achter in bet boekje van· bet bed, dus:
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tussen 5 en 7 jaren naar mijn beste weten. Miin ouders waren van
de stille bidkamer-heiligen, die. schuchter in 't hei!ige, met hun
godsdienst niet tekoop Jiepen. We wisten <lat zij de Heere vreesden
en voor ons baden; <loch nooit in 't openbaar. (Het was nog voor
de dagen der opwekking.) En veel praatten zij ook niet over godsdienst, hoewel trouw in de huisgodsdienst en in het vermanen van.
ons waar 't nodig was.
"Toen reeds fluisterde de satan mijn jong gemoed al die Gode··
vijandige ingevingen in, zoals: "als God alwetend, almachtig,
vrijmachtig is, waarom heeft Hij clan de aarde en de mens geschapen
en de mens lateu vallen om hem dan voor eenwig te verdoemen ?...
Uan is Hij toch niet de gunstige en barmhartige God!" ... enz. En
toen de satan mij nu in deze zondige opstand tegen God ver genoeg
opgezweept had, begon hij mij te pijnigen met de ingeving: "Nu
hebt gij de zonde tegen de Heilige Geest begaan; gij hebt u tegen
God zelf bezondigd; dat is een bewijs dat gij geen uitverkorene
zijt; -voor u is dus geen genade ! " enz.
"o Welk een zieleworsteling voor een nog zo jeugdig hart! En
ik had geen vrijmoedigheid om met iemand te spreken, zelfs niet met
mijn ouders. 's Daags zocht ik zoveel mogelik de eenzaamheid en
worstelde duar in 't gebed. 's Nachts kon ik niet slapen, en dat was
bet zwaarste om zulks voor mijn ouders verborgen te houden.
Dikwerf bemerkte mijn Iieve moeder, dat mij iets hinderde, en vroeig
wa t mij mankeerde. Dan zeide ik maar dat ik zo naar voelde aan
mijn hart, waarop mij wat Jrnmfer of iets anders te drinken gegeven
werd Eu werkelik deed die worsteling, die vrij Jang duurde, mijn
hart zo aan, dat men mij aan de behandeling van Dr. Brehner overgaf. _,
Maar de kw au! zat te diep voor aardse middelen. 0 Wat ik in die
tijd doorbracht weet God alleen, en zal eerst de eeuwigheid openbaren !
" Ik bad en worstelde. Maar ach, al meer bleek mijn onmacht
en doemschuldigbeid. Ik had God gelasterd-ik was geen uitver- ·
korene - ik was bestemd voor 't eeuwig verderf en wat kon alle
bidden en worstelen daartegen doen? Daarbij kwam bovendie1i het
besef dat ik ten volle de he! verdiend had. lk wilde mij daaraau
ontworstelen, maar 't was mij als kwam de he! mij steeds nader. ·
Mijne krachten bega ven mij almeer. Het was als iemand die tegen
een sterke stroom met n Ile krachten opzwom, en toch al verder
afdreef.
"Eindelik, op een avond (door mij niet opgetekend maar 'wis
opgeLekend in Gods gedenkboek) in de avondschemering giug ik
achter het huis, langs een sloot, bij een oude boomstam -die hoomstam
is er niet meer, maar de plek zal ik 11ooit vergeten, zij blijft mij ·
heilig daar vie! ik neer. Ik was uitgeput. Ik kon niet meer lk
had vastgehouden en geworsteld. Maar nu zonk ik. De ·angsten
der hel hadden mij bevangen. lk liet Jos. Ik liet alles los. Mijn
hart ont~onk mij en sprak: "Ik kan toch tegen God bet niet volhoudeu. Wat zal ik dan nog !anger kermeu en worstelen. Laat ik
mij maar eemmml overgeven voor het verderf en dan maar verder
het !even genieten tot de dag mijns doods.'.'
"Daat knielde ik die avond hij die hoomstam. 1Vat ik bad kan
ik nu niet meer teruggeven. De Geest zelf bad in mij met onuitsprekelike zuchtingen. Maar wat diep in mijn ziel voor eeuwig
g;egrift staat, als hetgeen tussen God en mijn ziel alstoen plaats vond,
is dat ik daar mijn !even heh verloren, maar om het te vinden. Ik
guf rnij over om verloren te gaan, en vond daarin rnijn eeuwige
heboudenis. Mijn overgave was daze: "Ach, 'Heere, ik kan niet
meer ! Ik beb nu 1tl genoeg gekermd en geworsteld. Maar hebt Gij .
mij voor bet eeuwig verderf hestemd, dan kan ik er toch niets tegen ·
doen, en ik heh het verdiend. Mijn oordeel is rechtrnardig. Nu dan, ·
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ik geef mij hier van avond over aan de he!, om voor eeuwig verloren
te gaan. Alleenlik, ik werp mij neer aan de voet des kruizes. La at
mij<daar verloren gaan. Meer lean ik niet ! " ..
1 ·• Ik viel daar in onmacht neder.
Hoelang het duurde weet ik
.niet. Of Gods engel mij opwekte uit wat anders mijn doodslaap
wezen zou, weet ik niet. Enige tijd moest er voorbijgegaan zijn.
Want toen ik weer tot hewustzijn kwam yvas het donki,,r.- Donker
daar buiten ja, maar licht in mijn ziel. Daar sprak de Geest: "Zo
wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar zo wie
zijn !even verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden." Eu ter
ere van Gods verbondstrouw durf ik verklaren: ik heb nooi t weer
getwijfeld aan mijn genadestaat."
DIE GROTE OP\\'EKKIXU.

'n Gebeurtenis wat beslissend op Ds. Du Toit !>'11
Jonge lewe gcwcrk het, was die Opwekking ''an 1 860,
waaromtrent hij die volgende mecgedcel het:
"Bijna al die predikantc het met die opwekkings
meegegaan. \Vat nie meegegaan het nie was manne
van meer liberalc rigting, en wat beslis daarteen sig
versit het op grand van gereformeerde oortuiging was
Ds. D. van Vclden en Ds. A. F. Du Toit.
"Toen die opwckkingsgecs sig tc \Vellington npenbaar, bet Oom Andries 'n ::.trenge prcek tlaartccn gehou
op grond van :.\Iat. 6:6. llijhetdic verskillencle
w"ijse van hidde volgens Gods \Voord uitecngcsit en
gewaarskuw teen die hcdcndaag:,,e bidurc. I nsonderheid het hi] aangcwijs, dai dit lei tot onthciliging- Yan
Gods naam. :.\Iijn oucrc brocr, David, hct agtcrgt-blij
om die aand die biduur in \V cllington biJ tc woon.
Tocn hiJ laat thuiskom \'ertel hij dat 'n nieisic i11 haar
g.ebe<l op alleraanstotelikstc manicr die naam ,·an God
uitgesing het, als 'n :soort van Ycr;;et tcc1n die waarskuwings y'an Oom Andries.
"Tcenoor die vermanings het die gcrnerntc met bidure voortgcgaan. Kerkcraaclslc de l1et ook Yuorg eg'aan.
Ook Ds. Van der Lingen was tot op sckere
hoogte <laarmce cens, totdat die bidurc in die rl.istrik
van \VorcPstcr die vorm aannecm. dat almal gclijkop
luid biclde en flouw val, sodat grote wanordc vcroorsaak wercl. Die gees hct sig ook oorgcplant
naar
Fran:,,hoek en Klein Drakenstein.
Naar die laao;te
plek het Dt:i. Van dcr Lingcn self-; onvcrhoeds een
aand ·gegaan en hul tot orde geroep, ,·cral op· groncl
van I Cor. I4 : 32,33.
";.\fi3n Yadcr had sdf 'n bitluur, van die cer:,,tc :ioort,
in lmis. Als kind hct ik sielf daaraan cleelgcncem.
maar daar nooit g'n vrcde mcc gehad nie. Ik het ondervind cli» 'n ongesondc Yroomhcicl. wat op die duur
g'n opwekkende maar necrdrukkende invloed op die
gees uitoefen. Bowedicn !wt ik toen al die mi,.,bruike
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gcsicn wat daaruit vuortvloei, bijv. dat op inekaar geskimp word met gesangvcrsies en in die gebed. '.'
STCDIETIJD.
m~jn

jaar bet ik bocrwerk geclaan, toen
die inwcndige roeping onwedcrstandclik werd.
Ik
kon net lees en skrijwe en. het tog in 'n jaar en ncge
maandt:' mijn aclmissie-ebamen \'ir die kwcckskool gemaak.
"Nominaal was ik op die Paarlsc Gymnasium, maar
die meeste werk het ik privaat bij die lerarc gedaan,
vcrnamelik bij Mnr. Pannevis. ~Aangaandc :.\for. Pannevis word later mccr meegedeel.) Hij was bicsoncler
thuis in Gri·eks en Latijn, en in bijna allc Europe~c tale.
Mnr. Pannevis was gudsalig on het niks om die guns
van die wcreld gegce nie. IIij was 'n bewonderaar
van Bildcrdi:jk en self maker van mooic gedigtc.
"Die ccrste licfcle vir die Afrikaanse taal bet hij
-en :.\Inr. Van der Lingen bij mij opgcwek. Dan het
hul mij grote voorlicfde ingeboescm ,·ir Hollands en
I I ollandse letterkunde, terwijl anders die opvoeding
in die land op Engdse lce5 gesko<.'id was.
"Toen het ik reeds -stukkc en gedigte in die "ZuidA frikaan" geskrijwe, stukke geinspirecr dt>ur die anti<'ngelse gees van illnre. Pannevis en Van der Lingen.
0.a. kan ik hier noem die gedigte: "Aan m13n Vaderlancl", "\Vedersta de Beginsclen" en 'n reeks hekelrligtc, o.a. teen che liberalc rigting, waarvan te nocm
is: "De modcrnc asprofcct" en. "Hct S.crp<'nt en het
aanbeeld".
"Die gods<licnstige oortuiging in die Paarl bij mij
aangekweek, het mij bietjic ::.oos 'n uil oncler die vods
laat vocl in SteHenbosch. Bijna al die studPntc het
vi.janclig tecnoor mij gestaan. Voor die 4 jaar om was
hct die meeste met mij saamgestaan en wcrcl ik gekose
als president van die studente-korps.
"Jn harmonic met prof. Hofmeyr hct ik gestucleer en
wat ik tc Stdknbosch opgedaan het aan kennis van
dre gercformeerde leer en Ycral van d~e profcsie, het
ik aan prof. Hofmeyr tc clanke. Hij hct ons Rom. 9
1 I goecl ingeprent.
~let mij :;,aarn is klaargeko111 D.
Ackerman, A. Faure en B. Keet.
"Prof. Tiofmeyr vra mij tocn om in Holland verdcr
tc gaan 5tucleer.
Ds. A. :.\Iurray was, op mcdecleling
van prof. II. daarmee eens, en het die geld bij 'n paar
vermoende lcde vain \ Vellingtonse gcmeentc gekrij.
<laar ik niks had nie. l\let die voorwaardc daaraan
verbondc kon ik egter nic cens word nie, n. I. dat ik 'n
toekom::,tige professora le benoeming in Stellenbosch
"Tol

1 9cle
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moet aanneem. Ik hct gevrecs, <lat ik met cHc heersende rigting nic sal kan saamgaan nic.
Ik raak
bowediPn verloof en gee die plan op.
TRANSYAALSE REIS.

"Daarop stel die professorc aan Ackerman en m1~
als proponcntc voor om offisieus 'n rcis naar Transvaal
te onderneem in vcrband met die kerkkwcssic;,.
Os. ·
Van der Hoff van Potchcfstroom hct prE'dikante
uit Hollancl gckrij. Inmicldels was Ds. F. Lion Cachet
begonnc met die stigting van die Ned. Ger. Kerk in
Transvaal, en was op sijn aandrang daarbeen beroepc
Di. Jooste, H. Neethling (etrccht), en Kriel ( Lijdcnburg'. Ds. Cachet hct 'n onvcrsoenlikc houcling teenoor die HcrY. Kerk aan~cneem, sodat g n Stellenbossc
student daar sou bcroep word of daar sou g,aan preek.
"Intusse werd Burgers president en gt'C hij 'n geweldigc stoot aan die Herv. K,erk als Staatskerk, terwijl van die houding van die Kaapsc Kerk gebruik gemaak werd om predikante uit Holland te krij.
Do..
Van \Varmelo werd deur die kerkeraad van Pretoria
naar Holland toe gestuur om daar navraag tc doen.
naar predikante wat hicrheen sou wil kom.
"Dr. J. J. Kotze (Richmond) doen daarop 'n
reis naar Transvaal en preek in die Henr. Kerk, in
Pretoria. Meteen vertel hij aan die kcrkeraad watler
soort 1wedikante nit Holland kan verwag word en dit
geef 'n gees van antevrec1enheid. Kolzl- word daa1beroepe, maar hedank. Daarop skrijf oud H. Pn·tori.us aan Dr. Ph. Faure en Dr. Robertson als moderator en skriba van di,c synode en als deputasie, wat
noeger gemeentes daar besog hct, en \Taag om 'n
pans jongc predikante te stuur wat moes preek ml't
die oog op bcroep. Faure en Robertson skrijf a;m
die profc~sore, wat Ackerman en mij aanhe\·eel. On;,
werd gcstuur mPt aanbevelingsbri,ewe van die \~ier en.
met opdrag om sonrkr strijd op tc wek eetwoudig net
die Evangdic tc \·erkonclig waar ons genaag word.
"AckPrman gaan oos, ik wes met die bepaling om
op Pretoria saam te kom. Onpartijdig het ik vir heidc soort van gcmeente" gepreek op grond \'an cli't' helijdenisskriftc wat in beide dieselfcle was. 1:Dit het
Cachet deur sijn strijd verkrij, dat die Hen·. Kerk die
belijdenisskrifte erken het.) <lp Pretoria, en wel bij
Nagmaalsgelcenhcicl, was 'n seer grote opkoms.
Ds.
Smits sou kom als plaasven anger van Ds. \'an \Nanneloo.
lk bad tocn reeds in hnitewijke Yan Pretoria gepreek. Smits lrnm \'rijdag nie uit nie.
Saterdag.:.
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more was Smitc. daar nog nie, nou word die wn3wrng
groot. Die meer .liberak partij krij 'n partij van dickerkeraad, wat ons twee me wil laat pree'k nie op grond
van 'n besluit wat die kerkcraad geneem bet tijdeus.
die bcsoek van Dr. Kotz6, n.l. dat hulle predikante sal
laat pree.k wat sitting het in die Kaapse synode.
Die
antler parti] boor dit en die gernlg is grote wrijwing.
"Toen <lie spanning op ~ijn hoogste was die Satcrdagmiddag, kom d;iar lwrig dat Ds. Smits 'n ongeluk
had onderweg en ni'l· kon kom nic
Die kerker.aacl
hon 'n verg. in die konsistorie en buite is gemeentevergaderings bij die waens. .J osop Fourie, licl \"iH1
Uitvoerende Raad. klim op ·n wa en seg: "Burgers !
clie kc:rk het 6ns gebouw; rnijn hand het elke bakst·eon
gernaak en vanrlag sal ons \·ir on~ nie laat uithou uit
die kerk nie. Als die k:erkrleur nie binne 'n half uur
oop is nie, stel ik voor dit oop tc trap." Almal i.::i•
daarmce eens.
"V cldk:orncl Lewics rocp sijn burgers op nm clicroers klaar te hou en hul stuur 'n rleputasie naar die
kerkeraad met clic versoC'k om ons twee te laat preek.
Die kcrkeraacl laat ons rocp en vraag u~ ons sitting het
in die Kaapse synocle. ''Xcc:, sf- ons. ma;ir uns is gclegitimcercl als proponente," en ons V!;:'rtoon die aanbevelingsbriewe. Ons deel \·erdcr vrindskappelik l1ll'('
clat die doel van onse sending nie is om vijanclskap te
wck nie, maaT clit weg te neem. Die kerkeraad besluit
dadelik clat er g'n nagmaal sal wees, maar wel precliking.
"Die :\Iaandagoggcnd maak enigc van cli·e gemccntc kcle 'n \'ersuek oµ aan die kcrk·eraad, 1; om Ds. Van
\Varmeloo te \'Crsock g"n predikantc ui t te breng •nic en
2 • om mij te beruep.
Die versuek wcrd bijna cenparig
rlcur die g·emcente geteken. l\'laar die kerkeraad kun
nil' claclc:lik hanclel nie; g'n konsulent was aanwesig.
''Ds. Van cler Hoff. opgenome met mij tijclem, die
bc:.oek te Potdwfc.troorn, tree nou ~elf als voors. van
die kerkeraacl op en laat die beroep uitbrcng; maar
die partij van Van \Varmeloo protestecr en clie saak.
mocs vuor die kerkclike kommissie kom.
Dit het
Jang ¥;eduur; ge\'ulg was clat <lie bcroep bckragtig
wercl.
UIT
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. In verband met die Transvaalsc: rei:;, gee onc. e1;:rs
'n paar uittreksels uit 'n reisbeskrijwing van Ds. Du·
Toit, wat in die "Elpis" van Jan., 1874 opgcnome
wercl:
'
'
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" De }rfaatschappij. Wii treden nu op eeu moeiliker gobied,
Bomen en stenen la ten zich toch gemakliker beschrijven dan mensen;
zij worden niet opgeblazen als men ze prijst, zij worden niet hoos
als men hunne gehreken aantoont. Doch met de Ieuze, "De waarheid
zal u vrijmaken ! " treden wij ook dit gebied vrijmoeclig in.
"Dat de bescltavin(J nog veel te wensen overlaat, hehoef ik niet
te zeggen; <lat is wat elkeen weet. De geschiedenis onzer landgenoten aldaar laat zulks reeds vooraf veronderstellen; jaren Jang toch
hebben zij daar geleefrl, bijna geheel ontbloot van lernren, onderwijzers, lioeken, enz. Wat zij hadden, was hun bijbel. .111, hier kan
men een nieuw voorbeeld vinden van wat de hijbel vopr een volk
doen kan. Wij voor ons waren verbaasJ over de hoogte van zedehke
besdrnving, waarin wij de burgers over het algemeen, onder de
genoemde omstandigheden, aantroffen. En zelfs in de hurgerlike
-samenleving zal men verbaasd staan, als men de maatschappij aldaar
nit dit oogpunt beschouwt, om te zien hoe deze "uitgeweken boeren "
zich zelve een staatkundige en maatschappelike opvoedi1w: hehhen
gegeven.
"Een rnJe Rep11blikeinse yepst heerst gevolK1Jlik in het hnisgeziu,
de staat, P.11 de kerk. Het kan niet anders dan de kolonist treffen hoe
de volkstem hier het hoogste gezag heeft. Zij zijn uog niet gewoon
aan bukken en bnigen Yoor vreemde overmacht, die vrije zonen der
Repuhliek. Zij denken voor zichzelve en handelen voor zichzelve. Dat
de vrijheid hier echter nog niet tot bandeloosheid is ontaard, moet wel
bijna elkeen verlmzen; maar is toch een feit da t elke onbevooroor<leelde opmerker treft. De Transvaler is geen slaafse onderdaan, daar
iH hij niet aall gewoou; maar hij is evenmin een wederspannig;e ourust·stoker. Hij oor<leelt vrij over Volksraad, Uitvoerende Raad en President, en zal ook handelen overeenkomstig zijn oordeel; maar met eerhied eu bescheidenheid. Dat verstandig redeneren, d<1t vrij oorclelen,
heeft 011s meer dan eens <iangenaam verrast daar waar men het niet
zoeken zou. De 'I'ransvaler wil vordering en verbeterillg; hij zal 7,e]fs
verouderde vooroordelen la ten als gij hem verstandelik overtuigt. 't
Is hier duidelik te zien, men is gewoon zichzelven te regereu, en niet
maar blindelings aan te nemen wat hem opgedrongen wordt.
"De kerk. - Wij treden nu op het allertederst gebied. Wie iemands
~odsdienst aanraakt, raakt zijn hart nan.
~n dit schijnt hovenal het
,geval te zijn in de Transvaal. De kerkelike partijen zijn er scherpgetekend en hebben een gescherpt gehoor. N iet Iicht z<1l men een goed
woord spreken van <leze, of gene zal zeggen: "Ret i1-1 een kwaad
woor<l van mij." Doch sympathien en antipathien zijn er overal in de
wereld, en, het ongelukkigst Vd.11 al, het meest op godsdienstig gebied.
Maar ook hier zullen wij trachten de ware les I.fl belrnrtigen, en de
voor.zichtigheid der slang met de opi:echtheid der duif te paren.
" liet standpunt, waaruit wij de kerkelike parLijen heschouwen, i8
hetzelfde als waarop wij met de. vertegenwoordigers hebben kenlli.s
g1Jmaakt, nam. geheel onpartijdig. Wij hebbeu Oll8 ni1Jt geworpen in
-de armen van deze of gene partij om nit hare og1Jn te zien wij hebben
menig aanbod van hnlp en vriendschap, dat anders welkom zou wezen,
11fgeslage11, omdat wij niet aan <le hand van deze of gene partij <le Republiek wilden doorgeleid wezen,-wij hebben nergens gevraagd: Wie
is van Paulus? of: Wie is van Apollos? Maar, wie is van ChristuR 1 En
bebhen zodoende overal bet Evangelie gepredikt waar wij gevraagd
werdeu. S!echts een uitnodiging kunnen wij ons herinneren te hehhen afgeslagen, en we! omdat het ons onmogelik was daaraan te voldoen. Wij hebben met de leraren der Herv. en ner. Kerk (de Genoot.J:Jchappen die ons het meest aangaan) hroederlik samengewerkt-met
hen omgegaan voor hen gepredikt ; en door alien zijn wij met
vriendelikheid en Jiefde ontvangen. Ook hij de gemeenten van heide
partijen waren wij welkom. Bij hO!lunige !eden der Ned. Ger. Kerk
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wekte onze handelwijze verdenkiug; zij za_gen liever dat wij voor
Gereformeerden alleen zouden prediken, en wel, omdat anderen voor
ons zo gedaan hadden.''
UIT DIE
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Dan gee ons nog stukke uit Ds. Du Toit s'n rcisjoernaal, waarvan Dr. Robert<;on destijds (buitc "wete
van die skri,jwer) stukke in die "Zuid-Afrikaan" gepubliseer het. Dit wcrp 'n bdangrijke lig op die kcrkelike toe~tande van di,c .tijd. Die leser moct opmcrk,
dat onder 'gereformeerden vcrstaan word Kedcrd. Cereformeerden. Di1e stukkc lui als volig:
"Lichtenlmrg, 16 Julie. - Onze ondervinding tot hiertoe getuigt dat.
de partijdigheid bij de Geref. sterker is dan hij de Herv. B.v. de Herv.
hebben er uiets tegen dat wlj voor Geref. en Herv. gelijkelik prediken,
. maar de Geref. (velen altans) zijn ertegen. Ds. Jooste stemt ook mijne
wijze van doen niet geheel toe : hij wil uamelik, dat ik: wel voor de
Herv aan hunne huizen doch niet in lrnnne kerken predike. Hij verzekert mij echter, dat zijn doe! lietzelfde is, namelik, het heil zowel der
Herv. als der Geref. kerk. De Herv. gemeenten verlangen nog naar
_ orthodoksie en vereniging met de Geref. Zelfs velen (de meesten) onder de Geref. verlangen ook naar hereniging. Allen zien belangstellend
uit naar de Synode van Okt. in de Kaapstad, en wensen <lat de Synode
wilde snmenwerken om hier 'n hereniging tot stand te brengen.
"Marico 21 Julie.-Marico is 'n fraaie, vruchtbare streek. Water
is overvloedig, zoda& de afloop der fouLeiuen van de plaatsen een rivier
vormt.
"Twee jonge dorpen zijn er aangelegd, omtrent 'n uur van elkaar
verwijderd : - Jacohsdal door Gereformeerden en Zeerust door Hervormden, het laatste door de Volksraad erkend. Marico is 'n vrnchtbare bodem in het tijdelike, er kan veel gedaan worden. Zo ook in het
gee8telike. De Geref, gemeente telt er tussen de 2 en 300 !eden; en
de Herv. tussen de 3 en 400. Ds. Jooste komt er vier en Ds. van der
Hoff twee malen 's jaars.
'n Vereniging schijnt hi er best mogelik en
zeer wenselik,
"Rustenburg 28 Julie. - Het dorp is mooi bebouwd en heplaut,
omringd van fraaie plaatsen. Ds. Smits ontving ons met voorbeelcleloze vriendelikheid. Met hem schijnt samenwerking wenselik. Hij
geeft 't mij tekennen als zijne begeerte, da t de Herv. kerk mij toegang
verlenen wil. Hij schijnt wcrkelik de iuvloedrijkste predikant in de
Herv. kerk (zo niet in geheel Transvaal), hetgeen wij toeschrijven a an
zijne vriendelikheid en erkende rechtzinnigheid, want 7.eker is 't da t hij
algemeen in de Transvaal voor 'n rechtzinnige doorgaat. De toestand
van Pretoria is inderdaad treurig,-zijnde het in vier part1jen verdeeld. Een dee] heeft zich afgescheiden onder Ds. Smits, en weigert
te herenigen, voor zij zien welk een leraar hier heroepen wordt; 'n
antler deel houdt vast aan ds. Begeman, die 's Zondags in het kantoor
predikt; 'n derde deel volgt ds. Van Warmelo en het vierde dee] wil
bepaald 'n rechtzinnige predikant hebben. De Heer zelf beslisse die
strijd, zodat Zijn naam verheerlikt worde; ik houde mij geheel onpartijdig,-laat mij niet met geschillen en partijschappen in -ma,ir
predik slechts 't evangelie waar er 'n opening is.
Nu nog 'n enkel woord over de stand der kerkelike partijen over
't algemeen. De kerkelike scheuring (want anders kan ik 't niet
nqemen) hettft 'n grote dienst gedaan aan de zaak van Christus in
Transvaal, maar, aan de andere zijde, 'n groot nadeel teweeggebracht.
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Tweederlei zijn de voordelen, en tweederlei de nadelen door de oprichting der Ned.Geref. kerk tege11over de Staatskerk ontstaan.
I. Voordelen.' - 1 Zij heeft de Herv. kerk gedwongen onze belijdenis·s'chriften aan te nemen. 2. Zij heeft de Herv. kerk ged wongen gemeenschap te zoeken met onze Synode.
II. N adelen.-- 1. Zij werkt leerheiligheid in de hand in de
Geref. kerk zelve. Men boort vrij dikwels de Geref spreke1i van
hunne kerk als de ware kerk. 2 ..... .
"De grote roeping der Geref. kerk was, m.i.,.0111 de twee voordelen
zo13ven genoemd te bewerken. Nu heeft zij uitgediend. Zal er nu
verder iets gedaan worden, dan moet 't _in de Herv. kerk ziin. Zelfs
vele Geref. zien zulks in. Zeer wenselik is 't dat de Synode in Okt.de
'Transvaalse belangen zeer ernstig behartigt; wenselik dat zij daartoe
uiet vrage naar de namen, maar naar de belijdenisschriften der beide
Jrnrken, die, met 'n klein verschil, gemakkelik uit de weg te ruimen,
dezelfde zijn; wenselik <lat zij <l.aartoe 'n tweede kommissiezende, om
de leraars en onderlingen der beide kerken te ontmoeten, on tot 'n
hereniging te leiden ; -wenselik dat men, gelijk Paulus, (vergetende
hetgeen achter is, en zich strekkende tot hetgeen voor is) de grieven
van het voorledene 'n weinig terzijde stelle, om 't heil van de toekpmst.
De harten van duizenden in de gemeenten der beide kerken verlangen
zucMend daarnaar, dat de breuke tussen ouders en kinderEm, vrienden
en bloedverwanten, toch eindelik: geheeld, en 't evangelie van Christus
vrijer on meer onbelemmerd verkondigd worde. - Broeders l A!s de
zaak van de Transvaal in de Synode besproken wordt, denkt dan dat
de ogen van duizenden alhier op U zien, en van U ondersteuning t'erwachten.''

Bowestaande is ontleen aan die "Volkstem.", van
In d.ieselfdc blad van 31 Oktobcr,
1 8 7 3 11c-ageer Ds. Du Toit op die publikasi,e van si,in
mcdedelings. Sommige stukke Yan wat openbaar gemaak werd had hij liewers als "sub rosa" mededelings
hcskouw, maar hij sc t:egclijk, dat hij niks terugneem
van wat geskrewe werd. Dan geef hij weer sijn gevoelens orntr·ent wat moet gedaan word. Dit kom in
110ofsaak met bowestaande oorecn.

26 Sept., i873.
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Die diktaat van Ds. Du Toit het opgchou met di'e
medcdeling, dat dit lang geduur het voor sijn berocp
.bckrachtig wcrd. Dit gaan dan als volg voort:
"Tcrug in die Kaapkolonie kon ik nie anders dan
tijdelike beroepe aannecm, hoewel ik nie minder dan
1 2 had.
So het ik 6 maande <liens ged:aan vir Dr.
Heyns in die Kaap en tooo in Wellington vir Ds. A.
Murray. Hier werd ik geordend. Daarna was ik 'n
tijdjie tc Kruisvallei (TuJbagb), en vandaar het ik'
naar .::'-Joorder Paarl gegaan.
"Gedurende mijn_ verblijf in W cllington het ik in
nadcre aanraking gekorn met die opwekkings en die
bidure, wat ik moes lei, o.a. die Pinksterbidure.
"Toen het ik hul verklaar wat die ware Bijbel- en
Kerkleer is, en dat m.i. elke g.ebed om 'n nuwe uitstorting van d~e Gees 'n rniskenning is van die H. Gees,

TE

-- -

WELLI~GTON.

---- ---------------

en ons in gcvaar breng om ons tc bcsondig teen
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die
werking van die H. Gees, wat reeds gegee is.
"Dit l:<'t 'n gewelclige indruk gemaak, maar Ds.
Murray het biJ sijn terugkoms gcsc, dat ik n'Og 'n jonge
man is, 'n onervarc koetsier, wat vir 'n klip aan die een
kant wil pad gee, ·maar g·evaar loop te ver uit te draai
-en in 'n sloot aan die antler kant tereg kom."

