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Ons het tot dusv·er veel gese van D,,. Du Tait s'n 
wedt 1en · weinig laat deurstraal aangaande sijn persou11 
So hoort dit, want dis ons in die eierst·e plaas te doen 
om di·e grol·e werk wat Ds. Du Toit verrig het. ~faar 
daarom mag 'n beskrijwing van sijn persoon nic agter
wegc blij n1e. Ook dit het Mijwende betekenis. Ja, 
di~ bcstudering van christeli'ke karakters is selfs iets 
wat t·c \'·eel nagelaat word, en waaraan meer en men· 
behneftc gernel word. 

Daarom gaan ons nou oor tot 'n persoonsb.e3krij
wing -~ekcr nie die maklikste deel van ons taak nie. 
Ons sal Ds. Du Toit ecrs naar sijn uitwendige \'Cr
skijning bcskouw. 

UlTWENDIGE \'ERSKIJXING. 

Ds. Du Toit s'n v·erskijning was van die aard, dat 
i·ederecn dadelik voe] : dis g'n aHedaagse persoon nie. 
Intrressant is wat die "Zuid Westen" indertijd daar
omtrent meegedeel het : 

"Op cen synodale v•ergadering te Kaapstad, waar 
Dr. Andr·ew Murray pr·esideerde als moderator, raakte 
hi] in g·esprek met een van de meest g·eachte pre
dikant·en van de N. G. Kerk, die het weer persoonlik 
aan de schrijver vertelde. Dr. .Murray zci tot hem: 
"G-- kijk rond in de Zaal en jij zal onder de vele 
personcn niet een vinden met zulk een buitengewoon 
intelligent voorkomen in zijn gezicht als Stefanus du 
Toit." Een ridderlik komphment voor een man van 
groot \'lTstancl door een groot geni~ en een groat ver
stancl zelf gemaakt." 

Die .opmerking is waar. Ds. Du Tait s'n bree, 
kale skeclcl met weinige krullende hare, sijn lange 
skerpe neus, sijn skerpe ken met matige baardgroei 
bedek, maar veral sijn skerp deurdriqgende oog--het 
nooit nagdaat om inclruk te maak nie. 

Ons :;preek van oog in die enkclvoud. want so moet 
dit hi·er ver:itaan word. Hij had in werkelikheid maar 
et:n oog. wat goed kon kijk. Die ander was dof en 
tot weinig diens in staat. Daar is egter maar min 
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mensc wat dit geweet het, s1) weinig was daarvan te 
sien. Selfs het ::,ijn eerste vrouw oers na jare van 
huweliks-saamlewe dit agtergekom. 

Eendag bet :,ij uit 'n grap naar horn toegeloop met 
'n vooruitwijscndc ~topnaald om horn 'n prik tc gee. 
en toen het hij die opcnbarende aanmerking gemaak: 
· 'wil jij mijn enigstc oog wat ik be,it ook nog uitsteek? .. 

Van liggaamsbouw was Ds .Du Toit nie grout ni·e-
sijn hoogte was van d~e micldelmatigc soort en sijn 
gewig ook wat g.ewiss·el het tussen 135-145 pond. 
Hi] was altijd aan die magere -kant, maar tog flink van 
stuk. Sijn gang wa, reg.op en sijn voetstap was ferm. 
Bi] konversasie kon hij soms die bors uitsit en sig iet
wat naar agter oorbuig. 

\Vat sijn kleding aangaat, daarop wa" Ds. Du Toit 
nie al te netji·es nie. altam wat die latere lewenstijcl 
betref. clic ·tijd waarin die skrijwer hiervan si~n vader 
nader leer ken hPt en waarvan hij nou veral spreC"k. 
Een pak klen: werd gewoonlik gedr-a, tutdat dit nic 
meer kon nie c:n ook die aanmerkings van die huisge
notc ( veral van die vrouwmensc ~ te ,·eel- werd. Dan 
eers het D::.. Du Toit in 'n ander pak gestap. Kleding 
vrn-; vir horn heloemaal 'n bijsaak, iets waar 'hij amper 
nie aan gedenk het nie. Vandaar dat hij altijd klaar 
v.·:l'i om, kongres;,e, tentoonstellings en dies mcer te 
op2n met die daelikse pak. .Net nou en dan hct sijn 
nouwg·e~ette hui::,vrouw hom oorgehaal om tog 'n ma
nCl of nuwe pak aan te trek. 

Hifruit moet e1wewel nie afgelei word. dat Ds. Du 
Toit slorclig was ni,e. Van water het hij baing .gehou 
en o;ijn huis\'rouw het clikwels cli-e opmerking gemaak, 
clat hij smorrrnc; bij die waskom te kere gaan soos 'n 
meltjie wat sijn waterbacl neem. Dit het gespat en 
g·esprenkel. dat die hcle wastafel daar getuigenis ,-an 
afgeleg het. Van 'n verfrissende bad was hij ook 
'n groot vrind. Ook sijn pak k'lere. das, Pns., was 
gewoonlik tamelik in die plooi. 

Om die kale skedel le bedek het hij ~ ook dikwels 
in huis; 'n "smoking-cap".' gedra, waarmeC' hij soms 
straat-to,e ontvlug het l 

Van opskik was hij geheel afkerig. Die enigste 
ver::;iersels wat hij g·edra het was 'n trouwring,. en 
aan sijn silwer horlosie 'n swaar gouC' ketting, ge
maak van die 'eerst·e Joha'.lnesburgse goud. 

'N LEWENSDAG. 

Ds. Du Tcoit was gewoonlik noeg wakkcr, maar 
het c.:er::; onge\·eer son-up opgestaan. · 'n Uur uf \\at 

"-. 
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hct hiJ gewoonlik eers in die kooi le lees. Daarnaas 
het clan ook altijd 'n tafeltjie vol boeke en tijd
skrifte gcstaan, sodat hij net di·e ~kcrm-lampie kon 
opteek om met ~ijn lektuur te begin. Teen slaap
vNlie-; kon hij maar sleg. Sijn nagrus van ongeveer 
6 uur moes hij he om die volgende dag fris en opge
Wf'k te kan werk. 

Sijn eerst'C gang was naar die blom- of boomtuin. 
Al-; hij hlomme snij clan word dit in :,i:n hand so 
smaakvol regg.epak, dat sijn huisvrouw a~per g'n lus 
had om dit weer vir die wa,,ib uit mekaar te maak 
nie. Gaan hij naar die borne dan was dit om ::;omers 
die hec,rlike vrugte te bewonder en daarvan te geniet·, 
of in die wipter om hul te snoei. Hij het dan oak 
stl::'eds gesorg dat hij 'n groat en uitgesogte boord 
had, wat dcur hom:'elf gesnoei en opgepas werd. Die 
nuw:>te ~oortc moe<> daar wees en die nuwste meth.idc 
\·an snoei moes in toepassing gebreng word. 

l'it die tuin werd Ds. Du Tait naar die brekfis-tafel 
geroep. Hij was g·n grnot eter nie en sijn maal was 
ee1woudig. Vle·es hct hij slcgs eenmaal per dag ge
eet, en dan maar 'n klein stukkic. Vis daarenteen meer 
en met meer smaak. 

vV;:i::, hij aan taf:el clan bet hij al sijn aandag aan 
sijn nnalti]d gewij. Hij kon smake!ik ect en het laat 
vcrstaan, dat die maaltijd al si~n attensi·e werd is. 

Bi] die middag-maal was daar mees gaste aan
wesig. Ds Du Tait had 'n ope huis en was die gas
vrijheid self. Aan moed·er die vrouw werd egter van 

-die aanwesigheid van gast•e ( som s vername) nooit 
kennis gegee nie. Die eer,,tc wat sij tot haar ont
steltenis daanan moes boor, wa<: dat meer clan een 
die trappc afkom als daar geroep word om te eet. 
Tcvergeefa hct sij die sug ge:;laak: "ag, Pa, waarom 
hct jiJ mij nie laat weet nie ! " 

Van brckfis bet Ds . Du To it bij sijn studccrtafel 
gcsit en skrijwe, of besoekers ontvang (die was daar 
gewoonlik baing en hul het horn vreeslik uit die werk 
gehou). ;-Ja die middagmaal bet hij sijn middag
slapie gaan neem, waar hij baing van gehou het. Dan 
werd eers die Engelse dag blad gelees, wat na 'n 
halfuurtjie of so op die aangesig neerval om die slaap-
verstorende vliee weg te hou. ,. 

Als Ds. Du Toit daar opstaan dan wa~ dit om sijn 
rittige asteriske t·e skrijwe, wat nou nog fintel van 
J.ewe :il het dit mccs gehandel oor die verbijgaande 

dinge van die dag. 
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Sawcnds het hij nie Yeel of laat geweik nie. Xa 
die aandete het hij sijn sigaar op stoep gaan rook, 
daarna mee:i 'n kart wandeling gcmaak. enige tijd in 
d~e huiselike geselskap deurgebreng en clan \Toeg
tijdig ( ongeveer r o uur; bedtoc gegaan. 

Op die plaas was dit later enigsins anders. \Yas 
hij rnie op sijn kwartaal-. reis nie dan werd ·n grunt 
ded van die ,·ocmniddag in rl.ic boerdcrij deurgebreng. 
So ouk in die namiddag, en clan mues hij clikwels tot 
twaalf uur in die nag werk om die ,, Stemmen'" en 
,,On:. Taal" te -.krij\\ e en om sijn opgehnopte korrC's 
pondensie bi j te hou. 

:0,'ou ourgaande tot die be::J;:rijwing van Ds. Du 
Toit .'>'n meer inwendige lewe, natuurl'ik soo,c, dit sig 
naar huitc g,eopenbaar hct \want ,,wie weet \1at in 
de mens is clan de geest de~ men-en die in hem is?·· 
sal ons eers bespreek 

SlJ~ E:.\IOSIO'\iB.LE ', c;E:.\ICJEDS-) LEWF. 

Hierbij sal one, eers wij" op sijn tir·/dP-fr7<'P. IJaar 
was bij horn 'n .'>terke liefdt" tot sijn vrouw en kind<>rs, 
tot sijn familie, tot di,e natuur, tot sijn land en rnlk, 
en tot God. Di·e laaste punt be::-.preek uns later. 

Dat Ds. Du Tait sijn ecrste vrouw hartelik lief had 
is reeds aan d1C' lesu geblijk. Singend getuig hij 
daarvan in sijn gedigte: ,,Ik kan haar niet vergeten," 
en ,,Geen Li·cfdc zonder wonde." J are na haar clood 
skriJwe h~j nog aan 'n Yrind: ,,ik kan mijzelf even
min hier op aarde terug1Vinden als haar die van mij 
is ,giegaan." Maar hi,eroor het ons terplaatse al ge
nocg gese. Ons stip hier nog aan, dat Ds. Du Toit 
vier jaar later weer getrouwd1 ·~s en 'dat ook sijn 
tweede huisnouw kan gctuig \'an die tere liddc wat 
hi] haar toegedraag het. 

Wat sijn kinders aangaat kan ons se, dat hulle, 
te midde v,an al sijn l1ewensdrukte. altijcl. oortuig wa-. 
dat hul 'n liefhcbhende vader be:-.it. Hoe diep bet 
sijn hart gcvod vir die 4 wese, wat sijn cerste vrnuw 
horn nagelaat het ! "\ls hij op rei:o is ah derutasie-lid 
in 1 884, dan skrijf hij onder gcwddige drukte aan 
siJn neef D. S . • 1\. du Toit, wat horn altijd met familie
sake op hoogte gehou het: 

"Dank vooral voor meeclelingen van de kJ.einen, die 
temeer welkom zijn omdat haast niemand anders mij 
iets van di,e weesjes (want och, wat hebben z,e aan 
hun vader, die haast nooit bij hen zijn kan ! ) mede
deelt." En wedewm : '"Zo waren ook de briefjes 
v~n, en de mededelingen aangaande mijne k1einen nog 
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mecr waard dan de langste lij:ot van nieuwsberichten 
of het belangrijkste vertoog dat gij mij zenclen kondct. 
Dat tuin-maken zonder tuin-dat rechtsgeding zonder 
rechtszaak-die briefjes zonder inhoud clat handuitste
ken van de kleine dochter zonder verklaring-dat allcs 
is w naar het leven l . . . Ach. wat zou het leven zijn 
zonder bloemen en zonder kincleren? ... Gij zult nu 
ook wel best in staat zijn om Oubrocr en Jaap k be
<lanken voor hun onleesbare briefjes. die voor mij toch 
vcel waanl zijn." 

.:\Iaar dio. nic nodig om meer aan te haal uit die 
weinige bewaarde briewe nie. Die skrijwer hiervan 
weet bi] ervaring wat Ds. Du Toit als vader was, 
en _hoe, ook in die geval van sijn kinder:; uit die 
twecde huwelik gebore, sijn aangesig van besorgheicl 
oortrokke was bij kra:nkheid en hoe hij al sijn werk 
laat !c,taan het om gedurig bij die o-iekbecl van die 
kleintjies te waak. 

In sijn bock: "Een sprekend Portret \·an de laat-
ste Dagen ( 2 Tim. 3: i-9)," st~ Ds. Du Toit onder 
che hoof "zondcr natuurlike liefde' o.m. dit. aangaan
cle clie vc·rhouding tusscn ouers en kinclers : -

" Ik heb gelezen van een vader, die zijn kind naar een kost
school moest zencien maar voor hij hem henenz1md bracht hij 
hem voor een spiegel, toonde hem de beminlike trekken van 
zijn jeugdig onschuldig gelaat, en sprak met een bewoge11 ge
moed en onder tranen: " Mijn kind, breng mij dat 011schuldig 
gelaat weder, als gij van uw stu.lie terugkec1t." De onschul
dige jongeling verliet het ouderlik huis. Maar toen hij weder
keerde was de onschuld van het gelaat geweken, en de merkte
kenen van verschillende ondeugden, die het hart bezoedelden, 
stonden op zijn aangezicht te lezen ! Ouders, is hierin niet een 
stem die de diepste snaren van uw hart trillt-n doet? Dan vrees 
ik dat ook bij u die "natuurlike liefde" grotendeels. zo niet ge
heel gemist W('rdt. Die natuurlike liefde heeft de Heere u niet 
vergeefs gescbonken; zij moet Lie onschuld van de jeugd bewa
ren ; en als gij u daartegen ve1 zct onder we! ke voorwendsels ook, 
dan verbreekt gij de tederste en heilzaamste banden door God 
zelf gestreugeld. En weet dit, de genade verbreekt die banden 
niet, maar heiligt ze; het is de zonde die ze verbreekt."-

Dat Ds. Du Toit s'n lig-ontroerbare hart bic-.;onder 
die krag van moerier!ie/de gevoel het, laat sig gemaklik 
denk. 

Hoor wat hij daaromtrent o.e in sijn predikasie: 
"Af:otcrvc11 ener Stammueder", uitge~proke bij geleen
heid van die oorlijde van sijn skoonmoedcr, :\Icvr. Jou
bert, 1muecler van 1sijn 'eerste vrouw. Hij se : -

"Kiemand die onze ovcrleden moeder gekenci heeft 
zal Lich verwoncLeren dat haar heengaan gepaard met 
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haar leven bij ons de tederste aandoeningen opwekt ter 
overdenking van wat een ware moeder is en wat op
recht·e moederliefde voor ons bet•ekent... Opent haar 
slechts de kerkerdeuren, en ziJ zal afclalen in de don
kerste en verlatenste hol•en om haar arme veToordeel
de zoon in zijn boeien te besproeien met tranen heil
zamer clan de clauw \·an Hermon. Cecft haar slechts 
toegang ·en zij zal de galg heklimmen om haar zoon, 
veroordeeld .als moordenaar, er1 cloor allen \'erafschuwcl, 
nog een!::i voor ·t laatst t•e omhelzen en te kussen ... 
J a, moederliefde o\·erleeft kerker en gerechtsplaats, 
dood en graf... l\Iijn vriend, hebt g·e nog een moeder 
of schoonmoeder? 0 waardeer haar als de edelste 
schat op aarde... Yan eeri moeder hebt ge niets te 
vrezen dan-haar tranen ! 0 hebt gij mogelik uw 
moeder bittere hartetranen gekost, haast u, ku!::it die 
van haar wangen zolang zij u nog vergeven e11 zegenen 
kan; anders zullen deze tranen doornen in uw pe l u w, 
angels in uw g.eweten worden." 

'Nat Ds. Du Toit hier skrijwe (en on!:> sou ,,u graag 
meer aangehaal het) was gebore uit 'die innerlike er
varing van moederliefde. Ilij se dan ook wat vercler: 
"A.ls schoonmoeder J:eefde zij de laatste r 5 jaren in 
ons lrnis. Hoewel de band door het jong afsterven 
harer dochter, onze immer betreurde gade, sedert jaren 
anders verbrok•en zou zijn, was •en bled zij on~ als 
een eigen moeder. Als hoofd van het gezin zat zij 
steeds aan het hoofd onzer tafel en bleef haar kamcr 
de huiselike vcrzamelplaats. En gelukkig elk gezin 
waarvan zulk een moeder het rriiddelpunt is!" 

In haar groat lijde aan die end het die moeder 
harersijds gese: "Du Toit jij was ialtijcl aHes vour mij, 
en waarom kan jij m"ij dan nu niet helpen dat ik toch 
kan wegkomen? Help mij, help ~ij toch weg ! " 
("Stemmen" 1905, no. I bl. 4.) 

Hoe diep Ds. Du Toit vir sijn eie moeder gevoel en 
hoe roerend hij van haar afskeid geneem het, wcrd 
reeds vroeer meegedeel. 

FAMILIE-LIEFDE . 

.:VIaar laat ons die kring bietjic wijcr trek. In 
sijn "Portr•et" ens. hct Ds. Du Tait so raak geskrijwe 
oor die verslapping van familiebande. Hij het aan
getoon hoe sterk die bande eertijds hier was, hoe die 
stamlijste bestudeer werd, hoe welkom ~eder was wat 
maar in die verte blo·edverwantskap kon aanwijs. Dan 
spreek hij oor die familiefeeste, wat deur die Engebe 
beskawing 'gcskaad word '.deurdat die ons 1leer: "Vader 
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r~n moeder, broeder en zuster, maar ,·erder g,een fa
milie." Hij skrijf: -

" 6 Hoe levendig staan my nog voor de geest die aarts
''aderlike familiefeesten op Nieuwjaarsdag, of op de verjaardag 
van grootvader of grootmoeder. Dan komen kinderen en kinds
kindereu aan, sommii;en over verre afstanden ; ja er moet een 
grote hinder in de weg gekomen zyn zo een gemist wonlt, en die 
wordt dan ook waarlik gemist. !Jan hebben die kinderen een 
waar feest, op de grass1ge werf van de oude plaats, of ondtr de 
oude eiken door oupa geplant-een waar feest, waa1 by die 
nieuwmodiese styve kinderfresten niet halen !-Hoe genoegelik 
spelen zy samen; hoe wordt de band van de familieliefde van 
jongs af gekweekt; welk een spyt gevoclen die jonge hartjes 
als het <ivond wordt en zy moeten uit elkaar; hoe Vf'rlangen zy 
naar een volgende feestviering·! Dan scharen zich alle !eden 
van de familie om de dis. De oude port-de-visite deur wordt 
geopend en een lange tafel gedekt, waaraan gy dan al die blyde 
gezichten kunt zien. o Die waren echte liefdemaallyden. De 
huismoeder, geholpen door haar dochters of antler vrouwelike 
le<len van het gezin, dien·en als echte Marthas; en aan Marias 
gesprekken ontbreekt het niet. Ach, waar zyn zy nu, die fami
liefeesten ! U. zie ze nog hier en daar; maar zy worden steeds 
zeldzamer; steeds minder bezocht; stteds meer betekenloos en 
koud." (bl. JI). 

Die in bcsil i;, van Ds. Du Tait s'n werke kan 
vcrckr nalee., wat hij hieromtrent sc in sijn preke: 
.. De Erfbegrafenis" (Gen. 2 3) in die "Gctuige" ,·an 
1885, •no. 7: en "Hic:t afsterven van •een Familie-hoofd" 
(Gen. 48:21) in d~e "Getuige'' van 1895, no. 14. 

;\'atuurlik het Ds. Du Toit so geheg aan die fa
miHeband omdat dit geheil1igd is deur die Genade,·er
bond. Maar daar kom ons later op terug. 

TPngevolge van hierdic familie-waardering was IJs. 
lJu Toit nngcns li,ew,er dan in die ludsefihe krin[.[. Hij 
had bt>swaar om die superint·endentskap \"an onderwijs 
aan te nc>{'m omdat hij so huisdik van aard was. Dan 
klaag hij in die reisbcskrijwinge gedurig dat hi~ so 
weinig bij sijn famili,e kan wees. En in sijn "Eijbe1-
la:nden Doorneisd" se hij: "Hoe schrijven wij nu? 
Ondcr menigvuldige werkzaamheden die al onze tijd 
en al onze krachten vereisen. De stilLc avondstonden, 
en noege morgenuren als ontstolen, besteden wij aan 
deze schetsen. Niet dat zulks ons verdriet. Neen, 
''eeleer is 't •Ons een ontspanning en lidhcbberij. Wij 
schrijven toch in de schoot van het huisgczin, liefel ik 
gestoord door kinderstemmen en de vele kLeine (gans 
n~ct onaangrenamc) stoornisscn van het gezellig huise
lik V:cr~eer. En dan, wat 't mij vooral tot cen lust 
maakt: ik schrijf aan vriende11, lieve Vrienden. van wie 
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ik V'er verwijderd ben, en met wie ik dus in de geest 
gemeenscha p heb." 

In die aanhaling word meteen gesproke van "vrien
den'', want ja, 7 1rindskap was 'n emosie wat ook sterk' in 
sijn hart gewerk het. Ds. Du Tait had nie veel vrinde 
nie, maar die wat hij had was beproefd, sodat hul vir 
horn deur wat,er en \'Ullr sou gegaan het. Sijnersijds 
het hij clan ook aan hul tmuw gebliij met sijn hele 
hart. 

Daar vrindskap wortel in gemeenskappelike oor
tuiging ,en daar Os. Du Toit ,-as g1eglo het in die na
sionale herstel van die Jodevolk, het hij ook ver
skillende Joodse vrinde gehad. Dikwels het hij op 
sijn reise bij huUe tuisg·egaan en het hul horn selfs 
pr£:ekplekke verskaf. Twee van huUe het uit dank
baarheid horn later selfs gedeeltelik in staat gestiel om 
oor te gaan tot die lmop van 'n plaas. So had hij 
vrinde uit aUc molike kringe en :itande en soorte van 
mense. Sijn hart was so ruim ! 

Die st•erkste was egter' die uindskap waar d1t ge
heiligcl werd deur diie gemeenskappel'ike geloof in 
Christus. So skrijf hij aan mnr. D. S. A. du Toit, 
onder datum 13.8.83, van Pretoria: "Ik verblijd mij 
reeds in het vooruitzicht weder de vrienden en broeders 
te zien 'en te spreken". Ik V'Oorzie daarin weer een 
Elim op de woestijmeize. Moge die hope niet ver
ijdeld worden." 

Maar menig·een weet uit eie waarneming hoe Os. 
Du Toit vir sijn broeders en susters alles oor had; hoe 
hi j sig a He opoflerings en inspanning'> getroos het om 
maar vir hul tie ka:n dien; hoe helange1oos hij dit ge
daan het en ho.e hij horn dit v·erwijt het als hij daar
aan nie ten volle kon voldo,en ni•e. Dit was horn 'n 
1ewensleus: "Ik ben een schuldenaar." en: "Ik ver
draag all:es om der uitverkorenen wil." 

Toen hij in sijn laast•e siekte nie meer kon weg 
nie, was sijn bed 'n vuur onder horn en was die 
gedagt•e aan sijn verstrooide skape horn meer dan eens 
'n bittere marteling. Al1leen die biesondere genade
werking Gods het horn clan geleer om te herus. 

In verband met vrindskap noem ons sijn beleefdheid, 
sijn respek vir die vrind en medemens. In die opsig 
was hi] 'n gebor·e Fransman. Hoe swaar ook op die 
proet gestel. hoese1er ook in s!jn drukke werksaamhede 
op bruta1e manier gestoor, hoe dikw~l's ook met k1eine 
ding'e lastig g·ev:a1-nooit was Ds. Du Tait onbdeefd 
n~e. D~e kleinste kind en die vervel:endst·e laspos het 
hij met vriin.delikheid en geduld bejegen. Net die 
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dornme drukkersgebroed" ( 'n uit<lrukking van D::i. van 
Velden, wat Ds. Du Toit soms .gebruik het) wat sijn 
werk verknoei, kon horn sorns 1dik onge<luldig maak. 
Maar in d]e g•eval was <lit g'n onbeleefdheid_, rnaar 
'n regmatige bestraffing v'an slordigheid en verregaan
de onoplettendhcid. 

Een staaltjie van sijn beleddheid. lo Dal,iosa
fat hct nogal dikwels bij horn kom kuier 'n jonge 
vlrind, wat baing swaksinnig was. In plaas van ham 
als 'n minderwaardige tc bejegen. het Ds. Du Toit, 
ook bi] dringendc werksaarnhedc, stPecls geprobeer om 
met horn 'n praatji•e aan te knoop. En als hul g.c::,e]s 
dan op was, het Ds. Du Toit 'n prcnteboe!k of iets 
anders 'g•esoek, waar die besoeker horn verder mee kon 
besig hou. Dit spireek vanself, dat di·e broeder bijge
volg graag sijn bcsoek herhaal het ! 

LIEFDE TOT DIE NATUCR. 

Ds. Du Toit s'n hartstogtdikc liefde tot die natuur 
is bij sijn '"rinde seker oorbekend. \Vie van hul1e her
·inncr sig nie di1e p:ragtige "Lentepreke" nie wat hij tij
dens die voorjaar gel·ewcr het? Die preke is op ::iigself 
al 'n v1ersameling. Ds. Du Toit het altijd gese, dat 
die mens uit 'n paradijs kom en naar 'n paradijs heen 
moet. Van uit die oogpunt was die natuur altijd vir 
horn 'n voorwcrp van lcring en hePrlikheid. 

Bowe aHes had hij b1ornme lief. Die blornme 
word gedurig in sijn geskrifte genoem en geroem. 
Ons sal rnaar inlas wat hij daarvan se bij sijn bcsoek 
aan Gethsemane : "En zelfs die lieve bloempjes on
der de bomen, zij hinderden mij niet, rnaar waren mij 
veeleer welkom. 't Is mij of elke dro[ppel bloeds, 
hier onze Zaligmaker ontperst en op de grond gevallen, 
een bLoem voor ons doet ontspruiten; en hier vooral 
is elke bloem een glimlach van onze hemelse Vader ; 
ja, hier is dke bloern rnij, meer dan elders, oen m·er
blijfae] van een vcrloren en een bclofte van een her
w.onnen paradijs. Ik plukte dezc lieve bloempjes. en 
zag met smart hoe spoedig zij \·crwelktcn. Ik nam 
van hct zaad om ze in mijn bloemtuintje te zaaien" 
("Bijbellanden" II bl. 95). Leser, lees dit, en kijk 
dan weer 'n blomme!jie aan. Is die diepste wese van 
die liewe skepseltjies nie hi.er uitgebecld n~e? 

Nou 1gee ons nog 'n stukkie oor die Europese en 
Af'rikaanse 1ente-meteen 'n proewe van Ds. Du Toit 
s'n heskrijwende prosa :-

.. De schoonheid der natuur van Zwitserland, door de Euro
peanen zo zeer geprezen, heeft echter veel minder aangriipends 
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voor iernand die van de Kaapkolonie komt en Zuid Afrika door 
reisd heeft. Ik kan niet zeggen dat die Zwitserse bergen veel 
voor hebben boven ooze bt'rgen, zij zijn b~ter begroeid en dan 
met sneeuw bedekt, anders niet. Maar wat ik, en in Zwitser
land, en door heel Europa zover ik reisde opgemerkt heb, is : 
rle langzame overgang van winter tot zomer, gelijk ook van dag 
en nacht. Men heeft hier een schemeravond van bijna twee 
uren Jang. En zo heeft men bier ook waarlik Lente, wat wij in 
Afrika bijna niet hebben. Wij hebben Winter en dan meteen 
Zomer, soms binnen 14 dagen tijds. Wanneer bij 01 sin Afrika 
de bomcn beginnen uit te botten, dan ee11 week zonneschijn en 
zii zijn in voile bladerdos, en nog enige warme dagen, zoals wij 
bij ons in de lente hebben. en de frisse jeugd is van de bladeren 
geweken, hard en donkerkleurig maakt ze de vroege zomerhitte. 
Niet alzo in Europa. Ik ben hier nu bijna een maand. Toen 
ik 't eerst voet aan wal zette in Engeland, bego1inen de jonge 
bladeren zich re~ds le vertonen, doch schuchter als een jonge 
maagd, zich 11og achter hun knopjes verschuilende, bloo, en 
huiverig om zich te spoeclig bloot te stellen aan de nog wat gure 
lucht. En zo staan zij nog; er is een lar:gzame, nauweliks merk
bare voortgang. Die jonge bladeren en bloesems schijnen als 
in tweestrijd, de koesterende zonnestralen doen ze begerig het 
hoofd uitsteken; maar de gure winden die nog tussen-beiden 
waaien doen ze met schroomvalligheid terug blijven. Deroos
knopjes openen zich slechts zo ver dat even de kleuren van 
de verborger.e schoonheid doorschemert, en zo blijven zij dagen 
lang, alsof zij de ontwikkeling van hun jeugd zolang mogelik 
vertragen willen, vrezende een te spoedige verwelking. En zo 
<luurt het nu heel de lente voort. en geeft u de tijd om u in de 
.zich verjongende natuur te verblijden. Bij ons in Afrika echter 
was het mij elk jaar weder een teleurstelling als dat jeugdig 
groen en de lieve lente zo ras voorbij vloog. Indien ik in Euro
pa predil:ant ware, ik zou een lente-preek houden voor jongelie
den, en deze schuchterheid van de natuur aan hun jeugd ten 
voorbeeld stellen, vooral aan de jonge maagden. En a\s rnoge
iik van mijn jonge vrienden deze regelen lezen, dan wil ik hen 
vragen, of bij ons in Afrika niet mogelik de jeugd gelijk de Jente 
te spoedig zich outwikkelt en te ras voorbij gaat? En deze 
vraag wil ik vooral aan jonge maagden doen. Ik wenste wel dat 
ik al mijn jonge vriendinnen hier bij mij had ; ik zou ze naar 
een van de fraaie parken of tuinen <"ihier brengen, en zou haar 
op de schroomvallige bladeren en modeste bloempjes wijzen, en 
zachtjes in 't oor fluisteren : " Leert hier een les van de lieve 
natuur; ontwikkelt niet te snel tot rijpheid; blijft kinderen zo
lang gij kunt, zo mogelik uw !even Jang; dat zal u en alien om 
u een blijvende verkwikking zijn, ge\ijk aan die bladPrtjes die 
zo Jang jeugdig blijven, ons verkwikken.'' (Uit •'Op Reis.") 

LlEFDI<: TOT LAND E:'\ VOLK. 

Dat Ds. Du Toit _die twee met sijn hele hart be
min het, stip· ons net aan. S. Afrika was vir horn, 
na al sijn reise, dile beste liand in die wereld, selfs d~e 
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"land van die Toekomo.". !\ooit het hij begeer om 
ergens anders te woon nie. · 

Vir sijn \·olk hct hij veel tot o.tand gcbreng en \eel 
oipgeoffer-·n bewijs dat hiJ hul l~efhad. :.let 'n be
woge gemoed het hij eem aan ·n kring sttidente \·ertel. 
hoe hij boeke uit sijn rak moes ,-erkoop om die "Pa
triot" aan die gang te kan hou. :.Iaar ge1weg. Uns. 
het r,ecds van e<:>n en ander melding gemaak. Belan
geloos het hij sijn rnlk, naar si_in be-::te oortuiging, 
gedien tot sijn dood toe. 

Nou rkom ons wt w1at die td;nbeeld ts \'an li<:>fde, 
namelik 

HAA T EN TO ORK. 

"'.\Ioct ons dan in die karakter-skets van n Christen 
ook die affcktc van haat en tuorn opneem en dit 
selfs ab ieb ,,ourbeekligs kwalifiseer? Ongetwijfeld. 
Die Skrif spreek van 'n "hate" ,-an wat kwaad i,,. En 
als iemancl sig geheel tot instrument \·an die duiwel 
st,el, seg die psalmis: ··.wu ik niJct haten die l' haten?" 
Heilige toorn tref ons dan ook bij di·e Beere Jes us aan. 
Alleen rnoet ons hier onderskei tusse f>ersoon en saak,. 
en moet ons onsself afrraag of die haat en toorn ·n .. 
heilige is. 

Ds. Du Toit kon sterk lief he. maar daarom kon 
hi] ook geweldig haat. wat naar ::iijn mening sonde 
en ''erkeerdheid was; hij kon geweldig toorn teen wat 
in sijn oog ab ongeregtigheid mo.es gebrandmerk word. 
Met reen woord-hij kon gewe1dig skerp wees. Daar
van 1le sijn geskrihe geno1egsaam getuigenis af. Die 
"wee u ! " \an die Here Jesus het hij op sijn lippe 
geneem en uit sjjn pen laat doei. In die opsig het 
daar iets \'an die oue profete in horn nagetril. 

.:\faar laat ons daarop let. dat Ds. ·Du Toit altijd 
geprobeer het ~m·er molik persoon en saak \'an mekaar 
t,e sk·ei. Teenoor pcrsone w1as hij altijd bi: uitnemend
heid ?'Pr;<ewensgesind. Hij kon die regterhand van 
vrindskap ,uitstrek tot di,e felste teen::.tander. In die 
opsig was hij waarlik l,{rootmuedi;;;. Ons glo dat nie
mand horn di·e luf sal onthou nie. Hij het dan ook 
bij al sijn skerpheicl gedurig gese : "Ik oordeel nie
mand. Die ons ;0ordeelt is de Beere." Oor die ver
borge rnersele van die hart. oor iemand s'n stand teen
oor God. het hij g'n uitspraak gedaan nie. Wat hij 
geoordeel het was die werke. Haatdra,gend was hij 
nooh. . 

\Vanneer Ds. Du T·oit als geestelik!e vader ernstig 
moes bestraf, was sijn hart bij die minste blijk van 
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,-ertedering ontroerd. Ja. selfs voor die tijd, want 
dan he,, hij die k'ks: .. Is niet Efrai'm mij een dier
bare zoon? is hij mij niet cen troetelkind? want sinds 
ik tegcn hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglik 
aan hem; daarum rommelt mijn ingewand ov·er hem". 
r] er. 3 1 : 2 o I . 

Laat ·Ons hierbij voeg, dat D:i. Du Toit sigself 
oak :,ke:r;p beoorded het. Slegs een geval. In ver
bancl met sijn reisbepalings het hij ~ig eem misreken 
en 'n klein broedPrkring moes teleurstel. Hij skrijf 
daan·an in siJn kwartaalc.,reis : "Zelf teleurgesteld 
mrwstcn wij dus ander·en teleurstcilen, tot onz,e 'bittere 
spijt. _:\iemand ·verwijte ons dit echter, want wij heb
ben onszelf dat al te veel verweten. \Vij zijn, als Cato, 
"trenge rechters m·er onszelf. Hebben wij verkeerd 
gcclaan. wij belijden onze schuld aan de mensen evenals 
WL' zulks Gode beleden, <"n hopen zij Lnllen ons wrgeven 
gelijk God 1011..; \T:r;gaf. \\'ij zijn schuldcnaars ·en hopen 
hcter te rlo·en." \"Stemrnen", I\' no. 2 bl. -J.!. -

Om tot die hoofpunt terug te keer, Ds. Du Tuit 
kon sk<"rp oorcleel, umdat hij gemeen het, dat die 
l1ciligP wet van God clit eis. Sijn oordecl werd nie 
gcbore uit persoonlik·e of tijdelike oorwegingc nie. maar 
uit lie:flcle tot God en sijn wet. In hoeverre hij daarin, 
nJ.ar eisc van Christelike ~cdeleer, geslaag het, ~al ons 
hicr 1ni·e uitmaak nie. Ook in cli·e opsig sal hij wel self 
"iJ!l 1onvolmaaktheid geYoel en clit yoor God belij hct. 
Ons het cgter vrijmoedigheid om te se, ctat di.e eienlike 
drang bij horn steeds was 'n ongeveinsde liefde tot 
sijn broeders. sijn land en volk, ·en sijn God. 

l;'N \'REES. 

Bij die gemoedslewe moet ons oak die emosie 
van vrees bes pr-eek. 

:0J'ouwel, ans kan nie van D~. Du Toit sc nie, wat 
andere in h1il helde p!-ijs. n.l. dat hij g'n \"recs geken 
hel nic. Dis ook nolg ctie vraag of die grootstc helde 
nie juis vrees dei.ir-en-deur geken het nic, sodat hul juis 
claarom dit met 'n kragtige werking van di·c wil kon 
ourwen. 

Ons ·weet reeds dat Ds. Du Toit 'n sekere be
df'e:,dheid deur die genade Gods oorwen het. Eers 
was hi] so skamerig \'an aard, clat hij amper nie met 
gernak op straat kon loop nit". Toen hij dit eens aan 
sijn sko-onmocder vcrtcl, wou sij dit nouweliks gdoof. 
So was hij op die punt v-erander. Hij kon later sonder 
bcdugtheid vo,or koninge -en keiser" verskijn. en kon 
Yijandige monstervcrgadcrings met onverskrokkenheid 
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in die aangesig s}en. Hij was indcrdaad 'n man "wat 
sijn man kon staan," ja, wal mecr is-hij was 'n man 
wat aliePn kon staan. Dit het hij sijn hcle lewe lang 
getoon. Daarin openbaar hij die kcnmerk van he
ruisme, van manlikheid en mocd. 
. 1.;it sijn studic-jare wee:t ons dat dit sijn grootste 
Fret was, om snags saam met Oom Loko, in die graf
keldcrs weg te kruip, om so grootsprekendc studie
hrncrs c.he angs op die lijf te jaag. 

Dan, dit was sijn gewoonte om, als dit enigsins 
kon, 'n maand naar strand te gaan. Die magtige see 
het ho111 g'n vrees aangejaag nic; intccndeel, hij het 
baing van die see gehou, nie net om daarbif, maar 
v,eral om daanl'p te wees. Een-twce-drie was 'n ou 
skuitjie opgedokter en 'n aantal vrindc bij mekaar ge
maak urn diep in die see te gaan visvang met Ds. 
Du Tnit als c.lie ::,kipper. agter aan die roerpen ge
sete. 

\\'at kon hij interes::iant V<'rtcl van die toggies ! 
Hoc 'n swcepst(\rthaai aan chc hock kom, al die vislijne 
deurmekaar war en met die skuitjie op loop sit. Hoe 
hij besluit om ni,e van die gevaarlike monster, wat 
die vaartuige kon stukkend slaan, af tc wees ni,e deur 
die lijne cleur te snij, maar 'n plan maak om horn· aan 
wal 1'e breng. lfoe clan die skeepsme;; grof ges1ijp 
word or die ankerklip, om di,c haai, behocdsaam nader
getrek, 'n haal Le gee oor sijn stcrt, waar a1 sij:n 
krag saamgevat le. Hoe· clan die lang·e kerel eindelik 
op strand gesleep word, tot verbasing van 'n menigte 
omstanders, vol verbasing oor "wat Du Toit nou weer 
aangevang het." 

\Vat het \Tral sijn eerste gade hcnouwde urc· deur
leef als die skuitjiP nie aankom nie, terwijl dit al 
danker word! Croot nire werd clan op Vishoek-berg 
aangcsteek, om die pad huiswaarts tc wijs... Deur 
'n plots-opgestanc stormwind was hul teengehou I 

Later hct die skrijwer hiervan self van die toggie.;; 
mecgcmaak, tnPn ook gevaarlike kunste werd uitge
haal. :\faar almal hct geweet, dat Ds. Du Toit 'n be
kwamc skipper is, ~odat 'met stil vertrouwe in sijn bclcid 
kon berus word. 

NUWSlJIERIGHEID OF' BELAI'\GSTELLING. 

Hierdie bcwcgiug in die menselike gemoecl wa;; 
bi] Ds. Du Toit in st,erkc mate aanwesig. Ons ver
staan c.laaronder v'eral dit dat iemand van friss•e yoor
st,ellinge hou. 
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>louwel, die voorwerp ,·an onse beskrijwing was 
n vijand van wat met d~e naam van vervclentl, lang
dradig of alledaags kan besternpiel word. Daarom het 
hi] so graag gereis. In vreemde streke en lande was 
daar altijd ieb nuws om sig af te ::,pieel op die reflek::; 
Yan sijn helder-fris gernoed, en dit was vir horn so'n 
aangenarne bevrediging gcwees. \Vat het hij al nie 
afgereis nie ! Europa was horn bijna heeltemaal be
kend. Deur Palcstina en Egypte was hij been; en 
siJ11 ,·adcrlancl het hij bcreis van die Kaap tot die 
Sambesie, kruis en dwars. Eens was daar selfs bij horn 
'n sterke voornerne om 'n tog van clie Kaap naar Kairo 
te organiseer. ::VJ aar dit het misluk wegens gebrek 
aan geld ·en tijd. Ook 'n antler reisp1an, in 1900 ten 
bate van ·enige vrindc georganiseer, het in die water 
geval. ("Getuige'' XX hl. 288;'. 

Dicselfde rnorlidcle vir nuwe voorst·ellings vincl 
ons ook in Ds. Du Toit s'n preke. Als hij prnck dan 
macs 'n mens luister, of jij wil of nie, s6 nuw en fris 
was die g·edagte,;. :\let gemeenplaat• e het hi] horn nie 
opgehou nie, en hij het dit 'n preclikant kwalik geneern 
als hij gl'n nuwe {'n oue dinge uit die skat van sijn 
hart kon voortbreng nie. Ja, ook oue, maar dan be
langsteHend en fris aan die gemeente voorg•estel. 

Van sijn geskrift·e kan ons dieselfde se. Wat hij 
geskrijf het, het altijd ingeslaan, en groat belang
stelling gewek. Vandaar dat sijn bocke altijd goed 
verkoop het, in weerwil van sijn geisoleerde posisie. 
Daarom was hij ook so'n uitnemende jo·ernalis. Dik
Wl'ls het hij ons gese, dat hij vir icder nomrner van 
die '"Getuige·· uf '"Sternrnen:' ten minste een stuk voor
berei waarvan hij weet clat dit biesonder die aandag 
sal trek. Op .en top dus 'n Fransman. 

Als hij '"ert.el clan was dit ook een en al lewe. 
'11 Transvaalse boer. vir die eerste keer met Ds. Du 
Tuit bekend 1geword en bij wie Ds. Du Toit toen 'n 
nag geslaap het, se oendag vir ons: "l\Iaar hoor, die 
dorninee Du Toit is di-e "leersaamste" man wat ek' 
nog ooit ontmoet het". 

~ atuurlik het so 'n frisse man ook belangstelling 
rnn sijn hoarder verwag. Vandaar dat hi]· midde 
onclcr sijn prekc jongmense bestraf het wat sit rondkijk'. 
of op 'n ander manier hul verstrooidheid openbaar. 

Sijn belangsteJ.ling het ook daaruit g·eblijk, .dat 
hij sig so ten voHe kon gee_ selfs aan wat kleinighede 
genoem word. Als hij bij die strand sijn hoeke vir 
die visvangs sit regmaak, dan is sijn hele siel daarin 
en vergeet hij die hele werdd. 'n Mens sal dan se, 
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dat die hele wereld afhankelik is van daardie hoekics 
en touwtjies ! 

VREUGDE EN DROEFHEID. 

Die inwendigc bewegelikheid het :,ig ook kenbaar 
gemaak in sijn vreugde en droefheid. Soms was die 
twPe so tc ;;c gdijktijdig aanwc:,ig. Ergens in ·n 
brief gebruik hij die uitdrukking: ":\Iijn oog weent 
en toch \·erblijdt 7irh mijn hart." Inderdaad wa;; dit 
-,om;, :-o. On-. sal ·n paar gcvalle noem. 

Ds. Du Toit kon bijna nooit 'n kincljie doop nie 
of dit was onder trane. Die gedagtc aan die hulpelose 
verlorenheid van die kincljic. maar tegelijk aan di·e tcre 
verbonds-barmhartigheid van GodJ het 'n traan aan 
sijn oog ontpers maar ook 'n lag in sijn siel gewek. 
Selfs bij dikwels hcrhaalde cloop kon hij nie mechanics 
( wcrktuigelik wee;, nie. 

Sijn prcdiking was nie anders nic. Dan 'n vri11de-
1ikc glimbg als hij 'n blijc waarhcid verkondig, en clan 
weer 'n stortvlocd nn smart bij die voorstelling van 
onse menselike cllende en daarnaas die ontferminge 
Gods. 

Innig kon hij hom verblij als daar stoffc vir blijcl
skap was. Die blijclskap hct hij nooit op stui'sijnse 
manicr wcggest·cck nie. Kinderlik kon hij sig ver
heug oor die vreugdc wat God horn in die lewe be
rei het. Selfs was blijmoediglzeid een van sijn heer
likste deugde. ::VIaar daaroor later. 

Droefheid, aan die antler kant, kon horn biesonder 
aantas. Om dit aan t•e wijs haal ons aan uit sijn 
"Overpeinzing onder Bcproevingen", geskrijwe in 1902 
toen 'n kindjie van sijn dogtcr Bettie> oorlecle is : -

" Het is Zondagmorgen, de dag door God zelf geheili.gd en 
gezegena, met een biezondere zegen. Hoe heeft mijn ziel in de 
laatste tijd de stille Sabbaten genoten. Zij waren mij zovele 
Elims in de woestijn, waar ik met mijn gezin kon nederzitten 
onder de palmbomen van vrede bij de fonteinen van levend 
water. Wat was zij ons verkwikkend, die rust te midden van 
onrust, alom die kalmte te midden van ~tormen rondom. di~ 
vrede te midden van strijcl en woeling overal ! 0 die rust in de 
schaduwe van de steenrots tegen de hitte der beproevingen. dat 
schuilen onder de schaduwe van de Almachtige. dat uitrusten 
aan het liefdehart van mijn Zaligmaker, dat berusten in de ver
diensten en gerechtigheid van mijn middelaar,-het was mij een 
voorsmaak van de eeuwige rusJ:. druiven van Eskol in de woes
tijn reeds geproefd. 6 Die stille afzondcring met mijn gezin 
rondom het huisaltaar, het was mij een voorsmaak van de grote 
toevergadering van de kinderen Gods, van dat samen nederzitten 
onder de Levensboom langs de Rivier van het Water des Levens. 
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"Maar nu buigt mijn ziel zich necier in mij. De hand van 
<le Almachtige heeft mij aangeraakt. Twee van mijn kinderen 
zijn gehuwd en van beiden heeft de Heere de eerstgeborenen tot 
zich genomen: het lief zoontie van mijn oudste zoon en nu 
laatste week het bevaliig ciochtertje van mi jn cudste dochter; 
en teruggekeerd van de begrafenis kon mij11 jongste zoontje 
nauweliks het huis hereiken, viel dadelik te bed aan een ernstige 
ontsteking van het hersenvlies, waaraan hij gevaarlik krank 
ligt, zodat het ouderhart bezwaard is van bekommernis en de 
ziele worstelt; "l\1ocht het jongske ]even voor U w aangezicht !' 

"Dat de Heere mijn twee eerstgeboren kleinkinderen weg
nam kan mij niet bevreemden. hoewel hct smartlik is voor vlees 
en bloed. Irnmers hij heeft ons duidelik en herhaaldelik ver
klaard: "Aile eerstgeborene is mijne," niet slechts van de 
Israeliet, maar ook van rle dienstmaagrl, van de gevangene, ja 
zelfs van bet vee (Ex. Ir: 5; 12: 29: r3: 13, 15; 22: 29; 34: 20; 
Lev. 27: 20; Num. 3: 13, 43; r8: 17; L>eut. 25: 6; 33: 17). 
En van dat pas gestorven kleindochtertie heh ik het verwacht. 
Zij waste lief, te rein, te edel voor dit I even; de wereld was haar 
niet waardig. Elkeei1 die haar zag werd aangetrokk~n door de 
.aanminnige glans van die helder zwarte ogen, door de vriende
like glim Jach die er altijJ om die lipjes speelde. Daarbij was 
zij zo lief, zo zoet. zo tevreden en vergenoegd met alles. Elkeen 
kon het zien, op haar gelaat blonk-een he1nelse glans. Dan had 
zij van jungs af (zij is maar een weinig over een jaar onder ons 
gebleven) iets eigenaardigs: te midden van onze cirkel van 
familie en vrienden kon zij menigmaal de oogjes naar boven 
slaan en strak op een plaats zien en dan daarbi i zo genoegelik 
lachen, en dan kon niets haar aandacht aftrekken. Bij wijlen 
duurde het een geruime tijd. Elkeen kon bet bemerken dat zij 
iets zag dat wij niet zagen, iets schoons en heerliks, dat haar op
getogen hield. Zelfs in haar bitter lijden (en zij heeft lang en 
smartlik geleden, zodat de wormen aan haar niet v~el hebben 
zullen,) toen zij geen behagen meer had in iets op aarde, kon zij 
nog soms die vlagen van verrukking krijgen; dan blonk nog 
<lezelfde glans op haar vermagerd gelaat en speelde die blijde 
glimlach om haar bleeke lipjes. 

"Ja, ja, ik heb het gevotld, ik heb bet gezien en geze.gd, dat 
wij haar niet zouden hehouden. Zij was een van die sch are van 
kleine engelen welke de heme] tot ons nederzendt 0111 6ns vlees 
en bloerJ aan te nemen, een weinig met ons te lachen en te spelen, 
en clan op een wenk van boven terug te gaan en ons hart met 
zich mee te voeren naar het land van de heerlikheid ... 

''Het is haar heengaan meer nog dan de gevaarlike krank
heid van mijn zoontje dat mijn ziele tan~ vervult met overpein
zingen welke ik nterschrijf voor de betrekkingen, en ook voor 
anderen ; want waar is een familie welke de heme! niet al
dus zocht te "trekken met mensenzelen en touwen der liefde" 
{Hos. II: 4) ?" 

''Lijden moeten die kl-::inen, lijden moeten al die kleinen die 
zo jong van ons heengaan-rlikwels pijnlik. smartelik lijden
maar nergens zien we Gods heerlikheid duideliker hierbeneden 
<loorschemeren dan juist in dat kinderlijden. Toen die ontslapen 
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klei11e uren. dagen lang onder haar smartlik lijden zo kalm en 
ve_rgenoegd in haar beddeken kon liggen. soms met die hemelse 
ghmlach, maakt mi in gade de gepaste oprnerking: het is alsof 
de engelen haar daar in haar beddeken oppassen en verzorgen, 
zodat zij geheel voldaan daar nerlerligt. En als Engelenglans 
reeds hier in haar Jijden onder ons afstraalde, hoe heerlik zal zij 
het nu bebben in dat beter gezelschap van ander vroeggestorven 
kleinen en engelen? Ach, ware ons oog niet zo beneveld. ons hart 
niet nog zo vleeslik, wat zou het heerlik zijn een blik op die 
kinderwereld daar aan de andere zijde te slaan ! ...... 

Dan wijs Ds. Du Toit aan dat haar heengaan was 
I, 'n herinnering aan ons bederf en 2) 'n betoning 
van l.ods ontferming. Hij sc verder : 

"Haar heengaan opende voor mijn geestesong een donker 
uitzicht op de toekomst. Zonderling was mijn zielservaring in 
haar geval. Overtuigd van jongs af dat we haar niet zourlen 
behouden, kon ik nr.uwehks ge!ovig bidden om herstel, hoezeer 
mijn hart ook verlangde haar te behouden. Welk een tweestrijd 
in 't gebed voor Gods aangezicht, nog die !adtste morgen van 
haar sterfdag toen ik haar bezocbt te Stellenbosch! Nimmer, 
ook niet die morgen, verhelderde het gebe<l mijn hoop op haar 
herstel. En toch toen we die:: morgen op de cab terug reden 
naar het station en ik in stille overpeinzing en verzuchting zat, 
vie! er een zeldzarne lichtstraal in mijn ziel, welke ik op de trein 
aan mijn gade mededeelde. Ik dacht: maar ik bid dageliks d:-it 
God ons een overblijfsel mocht laten in de dagen van afval 
waarin wij ]even en mijn bede voor de mijnen is steeds dat wij 
verwaardigd mogen worden tot dat ov'Erblijfsel te mogen .be
horen. Maar a\s nu de Heere al zijn uitverkorenen jong weg
neemt, wat blijft er dan bier over? Ik dacht aan de kleine en 
haar vreemde geestvervoeringen en blijkbare gemeenschap met 
de onzichtbare wereld, en vroeg mij zelve af: moeten dan al 
zulke ki nderen weggaan? Zullen wij in de don kere tijden die 
wij tegemoet gaan niet juist zulke edele geesten behoeven? 
Heeft God niet in vo1 i~e dagen van donkerheid aan zijn volk 
een Miriam, een Debora. ecn Anna, en zelfs in latere tijden een 
Joan d' Arc gegeven? En voor het eerst kreeg ik aandrang de 
Beere te vragen : indien er een toekomst is voor een overblijfsel 
onder ons volk haar ons dan toch te sparen als zulk een pro
fetesse. En werkelik kwam er, in haar uiterste, bij mij nog een 
straal van hoop <lat wij haar zou<len behouden. Doch reeds 
die namiddag kregen we een telegram dat zij heengegaan was, 
en dat bericht wierp voor mijr; gemoed een donkere wolk op 
onze toekomst. 

"En ten slotte bleef er niets anders over clan <lat haar heen
gaan mij een ernstige roepstem is tot heiliger wandel. Zij zal tot 
ons niet wederkomen, maar wij zullen tot haar gaan. Ja, ik ge
voelde als David van alle zieleworsteling bevrijd toen ·zij. eenc 
maa\ gestorven was. Ik ·kon met Job zeggen: "De Heere 
heeft haar ons ontnomen; de naam des Heeren zij geloofd ! " 
Maar de verschijning van deze kleine engel in onze familie
kring en haar heengaan blijft voor mij een spoorslag tot nog 
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hei1h:er wa11clel. .. Wij lieten op hd lint van ll111,e b!of'111e11kr.111s, 
bij het grafje "nzer kit ine 11eergele~d. clrukken; ·· T1·l wec\er
ziens, idc'ine E11ge1."' 

II OPE. 

Die laaste gemoeds-cienskap waar ons op gaan 
wijs i:-. "hoop", in die ;,in van gevoel \'an ~n toe
kom:-.tigr goed. 

Ds. Du Toit was ,n optimis, iemand wat :-.teed'> \·an. 
die toekom;:, goci.e verwagting had. Self hct hij \·er
klaar, clat 'n pessimis ('n swart-sicner) nooit :n volk'
leier kan wee:i en nooit v,eel in die wereld tot ;,tand 
kan breng nie. 
, lJit sijn hoopvolle lewenso,pvatting laat s~g vir 'n 
deel sijn taaie ri'OlhaJ"ding verklaar. So wat van aan
hou, eu nie moed opgee nic, het die skrijwer hiervan 
bi] niemancl anders in di·e mate waargeneem nic. Ons 
ken :oijn menigvulclige .c:·n bitten: teleurstcllings. In 
horn is inderdaad die Skrifwoord vcrvul : "Een 
w1r!N is het die zaait en cen and er is hct die maait." 
Geclurig rnues hij dit aanslwuw dat 'n ancler die vrug 
\·an sijn arbeid geniet. Hij het maar oor die harcle 
kluite moes stap, aldeur ::iaaiend, saaiend en bijna niks 
anders aanskouwend clan die kale. op die onmblik so 
nik.:; be1owencle aarde. 

Tog het hij nooit moecl opgegPc nie. Die vrug, 
hocwel cleur 'n ander ingc6es, het altijd weer :oijn moed 
vcrkwe:ndig. En di-e ecrsteling wa:o vir horn altijd 
weer 'n profesie van 'n voller oe:o. 

Daarom kon hij 1van jaar tot jaar, onder .teenwerking 
en teleursldling yolhou. Volhou bijv. met sijn blaaie 
te rC:'digcer. Daarom kon hij als "Patriot" en "Ge
tuig<'" \·al weer met die "Stemmen" begin; als "De 
Paarl" misluk weer "De Kolonist" aanvat; al-, "Ons 
Klijntji" nie mcer wil• ni·e clit m~·t "Ons Taal." pro
lwcr. 

G"it die hooprnllc temperament vcrklaar ons ook 
Ds. Du Toit s'n /J!i7moedigheid. Die gelaat was ver
rimpcld van sorg maar die glans van i.nwendige blij
heid lwt daardeurhcen gestraal. :\ls hij bijv. van 
sijn werktafel opstaan clan was dit nic om met 'n 
betrokke aangesig in die huiselike kring te verkcer 
n.i~. .~·ee, oi:s hoor horn kom en ons sien horn (naar 
SlJn e_ienaard1ge gcwoo~.te) eers staan op die drempel 
van die deur om met bh]'e aandoening aan te staar wat 
dfar gaancLe is e1;i_ 'n vrindelike opmerking te maak. 
r.;eergedruk w~s hi] selde. Sijn sorg<' het hij vir horn 
soved als mohk gehou en ons net die vrindelike kant 
van si.jn wcse laat sien. 
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Eers aan die einde van sijn lewe, cnigc jare v66r 
:oijn clood, het .skrijwer hien·an, tocn hij met sijn vader 
'n maand lang aan strand verkeer het, opgemerk clat 'n 
geclrukter -,temming ·die aangcbore !Jlijmoedigheid 
mPrkbaa1 oorsombcr het. 

En chm nog was die hope claar ab plcganker \·an 
,..ijn ,,it,1. Ja. veral in die later tijd en ook op si:n 
sickbed het che altijd horn bijblijwendc hoop haar 
'uiwer Christ·elike karakter gcopenbaar. Hoe meer 
hom die clinge op aarcle ont\·al, des te meer het die 
Bijbebc \\'oord horn in die siele geklink: "uw loon 
i-. groot in de lwmelen." 

Die pmt mag ons ook nie verwaarloo-. nie. J esu:i 
moe:i sien op die vreugde Hom voorgestel om staandc 
te kan blij (Hebr. 12). Paulus eweso. 

\'anclaar dat Ds. Du Toit nie nagPlaat bet om op 
die Joun in die hcmele sijn uog tC' \'Cstig ni•e. Ook 
.anclerC' ht>t hij met die hoop vcrsterk. Ons haal nP1 
aan wat hij in I 907 ;,krijwc onclcr die hoof "Twij~el
moeclig doch niet mi::,moeclig" : 2 Tim. 1: r 5) :--

" Zwakke broeder, teerhartige zuster, wees dan niet zo 
-spoedig ontmoedigd ! Paulus wist en beleed het: "wij hebben 
deze schat in aarden vate11, opd;.it de uitnemendheid der kracht 
zij van God en niet uit ons" (2 CiH·. 4 : 7). En de belofte, hem 
.gegeven, is ook de onze: " Mijn genade is u genoeg; want miJn 
kracht wordt in zwakheid volbracht" (2 C<ir. I2: 9). En moet 
ge dan ook met Paulus v:erkl<1re11: "van buiten strijd, van bin
nen vrees,'' al zijt ge som5 door de zwakheid van het vlees "twij
fdmoedig,'' word nooit " mismoedig." Dezelfde Geest, die in 
Paulus woonde, woont ook in ons Hij l.~idt, vertroost en ver
-sterkt ook ons. Word dan niet ontmoedigd als alles u schijnt 
tegen te !open. De Heere weegt met een andere weegschaal 
-clan de publieke opinie, dan uw en 111ij11 m~ning dikwels is. Hij 
we ·gt met de weegschaal van 't heiligdo111, mtt de weegschaal van 
de eeuwige heerlikheid. Wat O'IS hier groot schijnt, is vaak in 
zijn oog gering: en wat ons gering schijnt. acht Hij groat. De 
tijd is zo kort, de eeuwigheid zo Jang. "Vele eers~en zulle11 de 
laatsten, en vele laatsten de eerstcn zijn." ("Stem men," no. 5 
bl. .~. \ 

nrnsT.\Xr>. 
~ ou gaan ons oor tot 'n be:-;krijwing \'an Ds. Du 

Toit ;,ijn \'•erstand en wil. Vans.elf hoef dit nic ~o 
uitvoerig te wees nie. Sijn ganse ]ewe ·en werk deur 
ons beskrewe 1£> getuigcnis af van die grootte van sijn 
verstand ·en die krag \'an sijn wil. -Dan. die twee 
w'rmogens dra ook nic so·n streng pcrsoonlike karak
ter •nie. Dis meer 'n ,·erskil in graacl bij die een 
mens en die ander. Uok moct hier die opmerking 
gemaak word dat dit ons nic te cloen is om 'n strenge 
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groepering van die sielsfunksies nie. Ons het 'n skema 
gemaak wat prakties aanwendbaar is. Bowedien is die 
siel van 'n mens 'n eenheid, wal sig nie uit mekaar 
laat kcrf nie. Op die feit wijs vcral die nuwere siel
kundc. Vandaar dat ons rnecls die \'Crsland en wil 
laat inwerk het op sommige van die beskrE'we emo,,ie-> 
of gemoedsaandoeninge . 

.Nou moct ons eers wijs op che vtttf[hPid \an [}s. 
Du Toit s'n vei;stand. Icdereen wat met horn gede
bateer ht'l moes 'erken: Ds. Du Toit is mij te gouw. 
Van sijn skrijfwerk kan dieselfde gese word. Et'.n 
twee-drie was 'n artikel klaar vir die pers. ~\lleen 
'n Ylugge verstand lmn dan ook t,e midde van soveei 
andere besigheid al die skrijfwerk verrig het. Een 
van sijn sub-redakteurs het ons, nadat hij enige ti.id 
onder Ds. Du Toit werksaam was, met v'erbasing ge
vraag: "maar wanneer doen jouw vader tog ::iijn werk?" 
Gereken die kortc oomblikke wat horn vir rustige arbeid 
gelaat werd, kon die vraer nie besef hoe Ds. Du Toit 

. sijn 'Werk Jdaar krij nie. 
'n Ander hocdanigheid was s~jn lwmbinasie-ver

mo g e. vVel kon hi j streng anal ySiecr (on tlced) . Ons 
verwijs bijv. naar sijn preek oor: "Volg g1j :viij", 
drie woorde wat in dri'e hoof\,erdelings behandel word, 
ieder weer met drie onden"erdelings. :viaar in hoof
saak was si jn denke syntheti(»i ( ~aamstel1end). Als 
hi] bijv. bewij:o dat de koningin van Skeba bekleed 
was met goud 'van Ofir, uit Afrika gehaal, dan i;, hij 
daar nic mee tevrede nie, maar v·ermelcl met·eens dat 

. die profesie spreek van 'n koninigin weer bek1eed met 
goud van Ufir (Ps. 45:9). So het hij altijd die dinge 
gesi·en in hul grool sameha:ng. Dit is dan ook wat in 
Skrifstuches 'en preke so getref het-die manier waar
op hij begin, mitlde en einde met mekaar in \"erband 
gebreng het. 

'n Derde punt wat ons hi,er bespreek is Ds. Du 
Toit s'n sterh geheue, want dit is tog t,en s1otte 'n 
\"erstauds-hoedanigheid. al is dit dat Ds. Du Toit \SOOS 

ons straks sal si,en) hierbij wijs op die werking van die 
wil en di,e emosie van belangstdling. 

Ds. Du Toit het nie juis so baing dinge geweet 
ni,e, maar wat hij ,geweet het was ,·olkome sijn eiendom. 
Ons het ons dikwels v1erwondcr hoe hij steeds weer 
op eenvoudige beginsels terugkom, om dan daarop 
selfstandige kennis te bouw. Wat hij gewect het, 
het hij goed geweet. Ons kan gerus se, dat hij reeds 
in sijn studi,etij:d die V1oorraad kennis versamel het, 
waarmee hij verder in sijn lewe sdfstandig g,ewoeker 
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het. Hij had dan ook ni·e gedurig nuwe boeke en 
nuwe uitgawes van boek·c nodig nie. \Vat elkc dag 
vir variasi!C' op die kennis-mark uitgcstcl werd, was hom 
g'n steunpilaar van ware wetenskap nie. 

Daar :,ijn hoof nie vol was \'an allerlei foite en 
datums nie, kon hij vashou wat hij werkdik nodig had. 
:.\fet 'n Davidsling•er en weinige klippers kon hij sijn 
man staan en kon hij selfs bekend word als 'n veel
wetcr. J a, hij was van aHe markte thuis en op iecler 
lewensgebiecl het hij ho'm gemaklik heweeg. 

Wat nou meer spesiaal sijn geheue aangaat, moet 
uns meld, dat hij op sijn oue clag met gemak sawencls 
gecligte hct sit resitcer, wat hij in sijn jcug en stuclie
tijd van buite gdeer hct. 

Sijn g•eheuc hct voorts ingewcrk op sijn preek
methode. Sijn professor het gedurig daarop aange
dring, dat die studcnte hul preke rnlledig moet uit
skriJwe. Een dag kon Ds. Du Toit dit egter riie 
ineer hou nie, en vra toen: "J\Iaar, professor, ::-.it 
clan die H. Gees in die inkpot?" Sijn methocle wa:, 
clan ook ( soos hi j ons meegedeel het) om veel te 
mediteer (na te denk). Is aan hicrdi·e voorwaarde 
voldaan, clan had hij sl'Cgs 'n kort skets of selfs niks 
nodig nic om sijn 'P'redikasi·c te kan uitspreek. 

Sijn taaie geheue was so goed als ·n uitgeskrewe 
rrcek. Xi·e alleen die gedagtes maar ook die stille 
woorde van sijn meditasie het hij gcma:klik weer terug
geroep. Daarom is vir die deursnee-student die raad 
van uitskrijwe nog n~e so sleg nie . 

.., Maar laat ons nou luister naar die mcrkwaardige 
woorde van Ds. Du Toit aangaande die mensclike ge
heue. Ilij skrijf o.m. in die "Stemmen" (I no. 5 bl. 
Io) als \'Olg : -

" Schrijver dezes had een onderwijzer op het Paarls Gym
nasium, wijlen de heer T. S. A. Hofman, die in heel zijn onder
wijssisteem uitging van dit beginsel "dat de mens ni<'ts ver
geet," en nog immer ben ik dankbaar dat ik zulk een onder
-wijze,had. We konden hem nooit meer uit zijn humeur ma
ken dan te zeggen: "Ik heb iets vergeten." Hij nam dat een
voudig niet aan en hield immer vol dat hij zulks niet geloofde, 
omdat de mens niets vergeet. Het beeld waarmee hij het ons 
trachtte duidelik te maken is : de hersenen van de mens zijn als 
een zeer grote bibliotheek of boekerij van duizcnie boekdelen. 
Wanneer zulk een bibliotheek nu goed geordend is in verschil
lende vakken of afdelingen en onderdelen, zodat geschiedenis, 
natuurkunde, aardrijkskunde, enz. elk in onderafdelingen ge
rangschikt zijn. en de boeken die bij elkaar behoren bij elkan
.der staan, dan kan iemand die in zulk een bibliotheek tehuis is 
.in de duisternis gaan en zijn hand leggen op elk boek dat hij 
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hebben wil, of i11 elk geval kan hij elk boek gemakkelik vinden. 
Maar als nu eens die duizende boeken in wanorde dooreenge
worpen bij hopen daar liggen, dan is het een Heseiik tijdrovend 
werk om het boek dat men h~bben wil te gaan uitsnuffrlen en 
somtijds kan men het boek niet vinden dat men hebben moet; 
maar laterals men naar een ander boek zoekt, dan komt men 
er op af. 

" De toepassing hiervan op een goed en slecht geheugen 
is zeer etnvoudig. De man met een goed geheugen i& hij die 
zijn bibliotheek in goede orde gerangschikt houdt; en die met 
een slecht geheugen is de slordige bibliothekaris, die zijn boeken 
in wanorde dooreen laat liggen en dus 11iet vinden ka11 wat hij 
hebben moet, al is het in zijn voorraarl. Een ieder kan zelf de 
proef hierop nemen. Hoe dikwels zeg~en wij: ,. Ik heb diL of 
<lat vergeten;" maar morgen of overmorgen dan "valt het ons 
weer bij,'' gelijk. men zegt. Wat toont dit? lJat hetgeen wij 
zochten niet vergeten was; maar slechts verlegd, zodat wij het 
op de juiste tijd niet konden vinden .... 

"Dit onderwerp heeft niet slechts een wetenschappelik bc
lang, maar is ook van prakties nut. 

,. Wanneer onderwijzers dit beginsel zouden aandringen bij 
bun leerlingen, wat zal dat hun een aanwinst zijn in hun 
studie en voor heel hun leven ! Onze onderwijzer, van wie 
wij hierboven spraken, was een levend voorbeeld van zijn theo
rie. Hij vergat niets. Wat kon die man ons niet vertellen, van 
alle landen en alle tijden ! Hij was een wandelende bibliotheek 
van praktiese kennis. Al wat hij had doorleefd (en hij had een 
veelzijdige ervaring), al wat hij had gelezen, al wat hij had ge
hoord of ondervonden, dat alles wist hij juist op de tijd zo 
nuttig en aangenaam te gebruiken. 

"En wat was zijn leer en voorbeeld ons in dezen tot nut! 
Naar zijn voorschrift hebben wij getracht ons geheugen onder 
tucht en orde te houden en nog steeds komt zulks ons te pas. 
Gedurende onze theologiese studie lazen we Todd's Student's 
Manual. Daarin wordt ons een dergelik beginsel aangedrongen. 
Hij zegt bijvoorbeeld, wanneer men Grieks of Latijn Jeert en 
bij vertaling de betekenis van een woord niet weet en dus in een 
Woordenboek opzoeken moet, dan moet men niet slechts die 
betekenis nazien ten gebruike bij vertaling van die volzin, die 
men voor zich heeft; maar men moet zijn !{eheugen alsdan er 
bij halen en zeg~en: " Let nu op, dit is de betekenis van <lit 
woord en onthoud het; ik wil dit woord niet weder opzoeken." 
En deze regel volgende bevonden wij die volkomen uitvoerbaar 
en zelfs niet zo zwaar als men denken zou. Datzelfde kan men 
-0ok doen met wat men leest of hoort. Men behoeft niet juist 
alles aan zijn geheugen ter gelegene bewaring toe te vertrou ;ven. 
Dit deed Gladstone; hij wist uit te pik ken wat hij spesiaal ont
houden wilde, en daarin bracht hij het zeer ver. 

"Maar ook voor het dageliks !even heeft de praktiest> toe
passing van bovenstaande stelling grote waarde. Daar is niets 
verfoeielikers, vooral bij jongelied,en en ciienstboden, dan zich 
bij verzuim of nalatigheid te verontschuldigen met cie uit
vlucht: "Ek het dit vergeet;" of soms nogal met de niet-
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gemeende zelfveroordeling: "Ek het dit skandeli!? vergeet." 
]a, schandelik is het, en daarop moest meer nadruk worden ge
legd in het !even. De mens mag zijn plichten niet vergeten; 
die is geen geldige verontschuldiging." 

Dan wend Ds. Du Toit die waarheid op gocl;,
clicnstig gehied aan en be!:>luit : 

"JJe 011twikkeling van de geheugenleer toont uns dat scher
ping van het geheugen bij kinderen begint met vergelijking ... ; 
en later kan het geheugen gesterkt worden door behoorlike aan
dacht en belangstelling aan enig onderwerp te wijden en het ge
heugen onder orde en tucht te houden, ten einde in herinnering 
te roepen wat men wil." 

T,en slotte wijs ons op Ds. Du Toit s'n rijke z•er
beeldi11g (fantasie). Die best'e proef daarvan is die 
lektuur van sijn hi,.,torie!:-e roman: "Die "Koningin fan 
Skeba ... 

Tol'll dic boek in "Un,., Klijntji'' \·crskijn, het 'n 
oue swacr en suster \·an D,,. Du Toit dit begin lees. 
Deurdat hij self en sijn :\Iashonalandse medereisigcrs 
mete<en als persone in die roman optree. hct die twee 
lesers gedenk dat allcs werkelik so gebeur het. Toen 
dit hul al te apokrief werd, vraag hul: ''maar is dit 
clan aUe:-, waarheid... "Nee", was die antwoord van 
'n vrind. "dis mos 'n roman, ,:n verdigte verteUing." 
"Maar ... merk toen die oue swai'r aan, "Fanie sal tog 
nie lieg nie ! ....... . 

J a, Fanie hct nie gelieg ni,e, maar sijn verbeei:ding 
was vir di.e twee oudjies al te rekbaar gewees ! Hu] 
het toen besluit om die 1ektuur maar opsij te sit. 

SIJN \\-ILSVERMOGE. 

Ds. Du Tait had 'n sterke wil. Vandaar dat hij 
maklik ander'e aan horn onderwerp het. Hij moes lei; 
volg kon hij nie. Korn hij in 'n vergadering clan was 
dadelik alrnal agter horn aan: met sijn oog en woord 
het hi] hul gebiologeer. Was dit nie die geval nie, 
clan kon 'n mens horn nergens anders soek als op die 
plek van d~e opposisie-1,ei,er. 

Ons weet reeds dat Ds. Van der 'Ling·en van Ds. 
Du Toit s'n grootvader g,ese het: "die man moes 'n 
generaal gewees het." Nouwel, die generaalsnatuur 
het di,e k1einseun van horn oorgeerf. 

Dit was dan ook tie \10ors1en, dat hij nie met an
der·c in een span sou saamtrek nie. Dit sou ook be
paald onnatuurlik en in seker opsig skadelik gewees 
het, als dit die 'geval was. 
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Vandaar dat hij in d~e Ned. Ger. &erk nie saarn
gctrek het met die ander brneders-pr,edikant,e ni1e. 
Dit was eenrnudig ondenkbaar. Hul moe::, horn \'Olg 
of hi} breek die tuig stukkend. Vandaar dat dit ook 
in die Afrikaner Bond nie mecr _gestrijk het nie toen 
mnr. Hofmeyr ,en hij aHebei di'e seggenskap had'. 
Spoedig bet dit geblijk, dat twee kapteins op een skip 
nie deug ni,e. Vandaar ook dat dit in Transvaal 
spaak geloop hct toen Dr. Leyds die raadsman van 
Pres. Kruger werd. 

~ atuurlik gee ons hier net di{· sielkundige \'er
Jdaring van 'n Yerskijnsel, wat op Christelik standpunt 
::iijn grand rnoet he in 'n godsdi,enstige oortuiging, n.l. 
die roeping Gods. Anders is -so 'n gcdrag nie te reg
vcrdig nie. ='Jouwcl, Ds. Du Toit was ahijd opreg 
oortuig van die roeping Gods. l\'let 'n Luther het hij 
ge::ic: "ik kan nie anders nie". Is dit die geval dan 
::iien on~ 1n die sidkundige bewerktuiging 'n werking 
van Gods yoorbereidende genade.-

Maar ons sal ook nagaan hoe Ds. Du Toit deur 
sijn wil sigsel/ onderwerp het. Reeds het hij vertel 
van die tug, waaronder hij sijn V'erstand gcplaas het. 
Dog hier rnoet nog meer genoern word. 

Ons ,·ermeld dan ook sijn arbeidsaamheid. Werk 
was sijn 1ew,e, sijn tweecle natuur geword. Selfs die 
deur horn soseer beminde Sabbat werd deurgebreng 
met werk-alken ,·an 'n antler aard. Hij het dik
wels in ons t'eenwoordigheid die ste1ling verdedig: 
"rus is ''"erandering van werk." Van sijn veelbesige 
lewe het hij gese: '"n Chinees krij tog een v:akansie
dag in 'n jaar, rnaar ik het nie eers 'n Sondag nie.(' 
Natuurlik het hij daarvan uitgesluit die rustije aan 
strand. :\1.aar daar w;as dit ook maar weer we1k, buiten 
die ur<e van visvangs en ,andere Heine ontspannings. 

Die leser ,si,en dus dat Ds. Du Toit nic net andere 
aan sijn roeping wou onderwerp nie, .maar dat hij 
ook die wilstug ten opsigte van sigsdf toegepas bet. 
Trouw was hij aan die horn oygelegde taak, serfs 
onder die mees terg,ende omstandighede. 

'n Ander punt wat ons hi,er nog aanvoer is sijn 
matiglzeid. Hij het matigheid t,eenoor afskaffing ver
dedig, omdat hij die deug ook bij ervaring ge~en het, 
terwijl hij t'een onrnatigheid, die antler uiterste, <>pg•e 
trek het in sijn "P,ortret der laatste Dagen". 

Ons glo nie dat daar een ding is, waarin Ds. Du 
Toit van onrnatigheid kan heskuldig word nie. Neem 
bijv. l'OOk. In die reel was hij tevrede met een sigaar 
na die rn6re-ete en dan weer een na die aandete. 



402 PERSOONSBESKRIJWI~G. 

Van 'n p1Jp, wat in die opsig so lig tot onmatigheid 
aan1eiding gee, was hij g'n vrind nie. Bij tije, als 
dit. vir sijn gesondheid nodig was, kon hij rook heel
maal laat staan. Di,e dokters hct horn dan ook gc
waarskuw om sorg te dra vir sijn fijnge~pannc senuw
g,estd. 

vVat hij ::..o tc SC dcurgaans geclaan het wac; snuiwe. 
Sijn skoonmocder hct altijd klaar gesit met die snuif
doos als hij in haar kamer kom, want sij het geweet 
hoe gek "Du Toit" daarnaar vvas. 

Ons gee hier nou 'n stukkie uit 'n brief ge.;;kreV> e 
aan mnr. D. S. A. du Toit uit Cencve, en gedateetd 
24 Julie I 880. Die stukkie toon aan dat Ds. Du Toit, 
strenge beodenaar van matigheid als hij was, nooit 
iets van 'n kluisenaar in horn gehad het nie, maar 
dat hij die Heine genoegens \"an die lewc kon geniet. 
Hi] skrijwe: "Het rcstje snuif dat ik nog overig heb 
van uw lie,·e moedcr gebruik ik zo spaarsaam clat wij 
nog samen daan·an kunnen genieten zo de Ileen~ mij 
v1eilig terugbrcngt. Weet gij wat een pijp tabak u 
meer dan ,cicns was in die sombere ogenblikkcn, die 
men soms als vreemdeling doorleeft? Dan kunt gij 
u voorsteUen wat dikwels deze snuifjcs mij waren. 
Maar wat schrijf ilk over zulk een klcinigheid? vraagt 
giJ mogelik. Ach. vriend en brocder het lleven bestaat 
rnaar uit kleinigheden. En dan, de Heere weegt met 
een andere schaal dan wij, niet waar?" 

Wijn het hij weinig gedrink, omdat die Kaapse 
-wijne vir sijn hoof t'e swaar. was. Wel was hij in 
later tij_d 'n Li1efhebber van 'n glasie Jocle-wijn. Ook 
'n _goeie likeurtjie het hU nie versmaad nie. 

Als l:aast·e · voorbeeld van sijn wilstug vcrmeld ons 
sijn '/JTPSiPshPirl. wat bij al sijn werk uitgekom het. 
Sijn handskrif bijv. was netjies en die letters naar 
strenge tug gcvorm. Hoe onleesbaar ook vir die on
ingewijde, die l,etter-setters het cerste naar sijn kopie 
gegrijp. Hul het geweet dat die letters altijd eenders 
g,emaak word. , Van krul1e en ongereelde handskrif 
was Ds. Du Toit 'n vijand. Hij het getoorn teen die 
rpensie, wat skrijwe sonder margine en hul letters naar 
wil 'en grit maak. Eweso presies was hij bij die 
pr:oewe-korreksi·e. In ctie drukkerij het hij selfs 'n 
boet1e geproklamcer vir diegene wat drukfoute onge
korrig,eer laat. 

· 'n Ander klein voorbeeld van sijn rresiesheid was 
sijn g,estcs (gebare) onder sijn rr1eke. Als hij van 
d~e heme] of van iets goeds praat werd altijd di'e peg
t,erhand gebruik. Die linkerhand daarenteen als hij 
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dit het oor die hel of iets kwaads. .i'\ooit het daar 
verwarring gewees, selfs nie in die mecs be'iielcle oom
blikke van "ijn prediking nie. 

· SIJN AESTHETIESE LEWE. 

Vervolgens is aan die beurt 'n korte he~kouwing oor 
:,ijn gevioel vir wat slwo!l is. 

Hij was 'n groot liefhebber Yan musiek, hoewel 
hij self g'n instrument kon bes peel nie; 'n gemis wat 
.aangevul werd deur die piano- en guitar-spel van sijn 
eerste en die piano-spel van sijn tweede gade. Deur 
che instrnmente wercl ook hul sang begelei, want goeie 
sangers was hul al drie, Js. Du Toit nie die minste nie. 
Sijn 1alt-st,em was a,ltijd hoorbaar 'tussen d~e antler stem
me uit. 

Vir sijn eerst,e gade het hij op die l'vliddelliandse 
see g1emaak die woorde van: "De lief de veruudert 
niet," g,esonge op die wijsie van: ":.VIeet me by moon
lig1ht," en vir die oraturia van prof. ]. S. de Villiers 
het hij die treffende teks verskaf. 

'n Paar korte aanhalingkies gee ons. nog uit briewe 
.aan· Mnr. Du Toit, bowc v·ermekl, gerig. In '83 en 
.84 skrijwe Ds. Du Toit : -

,, lk hoop wel bij ons kortstondig \ erbli jf aan de 
Paarl op de terugreis weer het koor, en u daarbij, te 
hor1en zingen die lofzangen die mij aan verleden dagen 
herinneren, natuurlik ni•et zonder een diep w·rborgen 

· weemoed des harten." ...... 
,,Vooral een g,ewijd konsert zal mij, hoop ik, · zeer 

verkwikken, vooral van Pretoria komende, waar de En
gdsen het uitbazuinen: ·'Hollands is geen taal om te 
zing•en; 't klinkt k hard en te barbaars. '.' ..... . 

Wat verder sijn ~koonheidsin aangaat verwijs uns 
naar sijn g'edigt,e, enige waarvan elders, naar ons hoop, 
'n plekkie sal krij. Ongelukkig is dit maar prnewe 
van wat hij k6n geJ,ewer het als daar kans voor was. 
:\1aar poes~e eis vrij1e tijd en stilte, en clie twice was 
in sijn l1ewe maar skraal aanwes~g. 

Ei.ndelik het hij ons letterkunde ''errijk met mooie 
prosa-stukkoe. 'n Bloemlesing kan gemaklik daaruit 
saamgestiel word. Ons verwij1s hier, om net iiets te 
noem, naar sijn preek our "vVat is de men:,?" en die 
ho aang1ehaalde oor Europese en Afrikrtanse lente. 
Ook in die opsig van kuns het hij sijn nasie aangehelp, 
al was dit maar deur die aanmoedig.ing \'an skrijwers 
en d~gters. 

Skilderkuns had ,eweso die rnorliefde van sijn hart. 
Van die 1grote musea was hij 'n trouwe besoeker en 
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'n bewondcr.1ar \'an die daar tentoongestelde :,tukkt·. 
In sijn hui,, was o.m. te \-inde \-icr grout kopiee \an 
beroemde meeskr;,. 

;\Iaar ons moet hiermee eindig om ten slotte ieb te 
sl: our sijn 

GODSDIEXSTTGE LE\VE. 

Vir Ds. J)u Toit .. was die rcligie (g,od::ivree, c·n gudo.
diens) g'n bijsaak nie, maar 'n lewcnsbehoeftc. Rij 
horn wa::i leer ·c>n lewc nonit ge,,keie nie. Die llelijcle
nis \·an sijn lippe werd deur\'uel en cleurled in ,ijn 
binne:ot•e. Oor algemeen kan on,, sc, dat ;-ijn religicuse 
kwe 'n sterk gernelige en g·emoedelikf, karakter ge -
draag het. Hoewel afkerig van alle methodistiese 
rraktijkc en gedurig daarteen getuigencl. was ieckr 
proek van horn 'n 7t'llN' oj>'i•'t'ldcill!{. Tn clie op::,ig had 
Ds. H. S. Bosman gdijk toen hij in si.·n bekende :oy
nodale Openingsrede ge::il- hct: ''En D;,. S. J. du 
Toit clan. die man met zulkc o.chitteH'nde talentcn -ik 
heb geen gr.ot<Cr Re\ cil ( opwekkings- \ predihr ge
hoord clan hij gewe<.:,t is gedurencle de eerste jarcn van 
ziJn cvangelie-bedicning ! " 

Ons praat van 'n "ware'._' opwekking, want Ds. 
Du l~oit s'n prcke hct altijd nadruk g<ClL' op die 
suiwerp !eer-ieh wat horn tei;n allc clrijwerij en 'er -
keerde praktijke be,·eilig het, ja in ::iiJn lewe en arlwid 
die' pragtig·c harmonic hewerk het. 

Die twee leerstukke wat horn cli·e meeste besig ge
hou het was die \~an genadeverbond en uit,·erkiczing. 
Hier is die teenstdling met die gewone n:\'eil-precliker. 
wat mees net op dj,e bckering nadruk le. 

Ab huis,~acler had Ds. Du Toit. wegen~ clrukk·e 
werhaamhecle, weini_g tijd om sig met huiselike sake 
in te laat. Des te meer was hij -rlaarom in rlie gebecl 
'n priest·er. Dageliks wcrd kniPlend en sugtcncl aan 
die huistafd die bede herhaalcl, dat tog geen klou:w 
van horn mog agterblij in die dienshui<. van Egypte nie. 
En Son'dags, bij di·e huis-gt)rlsclicn'i, wac; <lit weer ~i:n 
gebedswoord. 

Maar laat ons in hierdie \'Crband liewers stukkies 
aanhaal uit sijn prcek: "Het Afsterven van een Fa- · 
mi.li,ehoofd, opgenome in die "Getui.g(:»' van 1 j J ullie 
1895 :-

"En toch zijn er die het spreekwoord gebruiken: '' genade 
is geen erfgoed.'' Wat? genade geen erfgoed? !-genade is juist 
het ware erfgoed, de enige duurzame nalatenschap van de 
gelovigen aan hun kinderen. 
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"Wat, genade geen erfgoed? Maar beschotl'V eens die 
~tamlinie van onze Zaligmaker. Daar hebt gij genade als een 
heilig onvergankelik erfgnfd nagelaten aan r 17 geslachten ach
tereenvolge11s, door een tijdsverloop van ongeveer 40 eeuwen ! 
Lees eens dat geslachtsregister Lukas 3- Het moge een jorre 
lijst van namen u toescl1'ijnen; maar elke naam op die stamlij;;t 
ingeschreven, welke als een erfschat van kinJ tot kind werd 
overgemaakt, is een bewijs clat genade wt>l degelik een heilig 
erfgoed is. Want door het geloof in de beloftenis ging dat erf. 
goed over van kind tot kind. Geen scbakel is fr in die "keten 
van I 17 schakels, welke ans niet toont, dat de genade overge
erfd is van de vader en overgaat weder tot het kind." 

Dan gaat hij rnort met nog 'n aantal Bijbelse 
Yoorlweldc te noem en kom dan nader aan huis : -

" Wat, de genade geen erfgoed? Maar zie om u heen. zie 
in uw eigen hart! floeveel zegen en genade hebben wt} ge
erfd van onze vn>me vaderen, de H ugenoten? Hoeveel van de 
Godsvrucht in hun zaad nagebleven is de erfenis van hun ge
beden Fil van hun geloof? Hoe menig kind wordt geboren met 
het zaad v;in de wedergeboorte als eea Johannes de Doper, ten 
gevulge van het gdovig aang1iipen van 't verbond door de 
ouders? 

"Wat, genade geen erfgoed? Maar raadpleeg de ervaring ! 
Wij kennen er verscheidene zulke families die als een Godge
heiligd zaad begunstigd zijn. En ga dan eens terug, en ge krijgt 
de oorsprong van die gt>estelike zegeningen bij die vrorne vader 
of grootvader, of bij die Goclvruchtige moeder of grootmoedcr. 
ls deze zelfde familie niet een van de voorbeelden hiervan? We 
kennen er zulke families; we hebben er heden 3 zulke families 
vo(Jr de geest, alle grote families, waar de zoons van die God
vruchtigf ouders nu alweer reeds grootvaders zijn, en die zegen 
\'el rneerdert met de uitbreiding van 't geslacht. In een van 
deze families was de bestendige bede van de grootmoeder: "dat 
geen klauw van haar kir1deren en kindskinderen mocht achterr 
blijven." En haar is geschie<; naar haa•· geluof. o Ik herinne_ 
mij een uitgestrekte familie, waarvan de zoons al weer stamhooft 
den zijn, en allen gezegend met beide de beloften van dit en he_ 
toekomencl leven. Wij ontmoetten verscheidene van die kinde 
ren en kindskindert>n, en erkenden met blijdschap de genade 
Gods in hen. Eindelik kwamen we bij de oudste broeder in de 
V1 ijstaat, en vonden daar de tachtigjarige rnoeder (zij leeft nu 
nog); wij spraken en baden met haar, en ja, daar vonden we 
het geheim van die zegen, de wortel van dat vertakt geestelik 
leven. o Die nederige dienstmaagd des Heeren, zo klein Ill eigen 
oog, dat zij bij het gebed neervalt met haar aangezicht in haar 
handen ter aarde, maar daarbij dat geloof voor haar kroost, dat 
aangrijpen van het verbond Gods voor de haren ! Toen wij dat 
~ebed gehoord hadden, konden we ook in gewijzigde zin zeggen: 
"Zalig de kinderen door u gebaard en door uw borsten ge
zor•gd ! " 

''Wat, genade geen erfgoed? flet is een heilig erfgoed ja, 
maar door het geloof vo01 tgeplant. Ook hi er, gelijk overaJ, geldt 
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het: "U geschiedt naar uw geluof ! " Waar 14ij alleen voor u 
zelve gelooft, ku.11 Gods souverein welbehagen ook wel uw kind 
redden zonder uw geloof en zonder uw gebed. Ma~r dat is dan 
de uitzondering., niet de regE'l. Maar waar gij gelovig Gods ver
bond en zijn beloften aangrijpt voor uw kinderen, daar geschie~~ 
aan u naar uw geloof, daar hect het: gij zult zalig worden, gt} 
en uw huis." 

"Ja. weet gij wat ons 't treu1igst is in het afsterven van die 
vrome stamvaders en stammoeders? Het is de vrees, dat 't 
verborgen gE'loofsleven, die stille godsvrucht, zal vermi11deren 
en uitsterven, terwijl een uiterlike gedaante van godialigheid 
de plaats inneemt ! o, Laat bet voortdurend, maar vooral bij bet 
afstervcn van zu1k een familiebaofd onze gelovige verzuchting 
zijn, wat we nu samen ten slotte van de Heere smekL11.'' 

Dan. violg 'n egte verbondsgebed. 

\Vat die uitverkiesing aangaat is ons reeds bekend 
Ds. Du Toit ~·n geloofservaring uit die tijcl tusscn 
si1n 5e en 7c lewensjaar. Hij dcel ons di,e hart~ge
heim mee in sijn preek: "Vcrwerping cler Prcde:;ti
nati f' is Op:;taml tegen God." 

Ab prie'iter van sijn huis wa,, dit die cluisendmaal 
hE'rhaaldc beck, clat hij met die sijne rnog behoor 
tot die oorblljf~el wat naar di>C ,·erkic..,ing is. ~'ie 
die gebC'd hoor uitspreek het, altijd weer met dieselfrle 
aandoening, sal dit noo'it weer vergeet riit:;. en 'die her
innering ~al sijn sicl tot .saligheid wees. 

Hocwel Ds. Du Toit na sijn vervrcemding van die 
Ned. Ger. Kerk, jarelang die g·emeenskap van die 
heilige moes derf, was tog sijn Sabbate vir horn heer
like Elims in die woestijn. In die huise1ike kring 
wercl dan 'n predikasic gelees en di'e aancloenlike 
sabbatsgebecl gcclaan. waanan sommige uitdrukkings 
in 'n \ roecr aangchaalde stukkie te vindc is. 

Verder het Ds. Du Toit .die gemeen~kap van die 
hcilige gevind in kl cine broederkringc waar hij voor
gegaan het Eenmaal in die maand hrt hiJ ook in Dal
josaphat 'n openbare predikasie gchou, waarbij gc
woonlik 'n .groot gehoor tecnwoordig was. 

~\Vat die sakrament_ aangaat was daar vir hom 
( naar si jn f'ie ui tdrukking) ti je van geestelike hongcr
mood. 

En so besluit ons clan hierdie skets in die hoop 
dat sijn ,\Tinde hom daarin mag terugvincl en clat die 
onbekendc iets van sijn beeld daaruit mag op\·ang. 




