word vir ons uitgewerk. Daarby word kortliks gewys op die teenstand
sowel as medewerking wat die sendingwerk in die verskillende gebiede
ondervind.
Uit die aard van die saak moet ons verwag dat die gegewens baie
kortliks en die oorsig baie vlugtig sal wees— daarvoor is die boekie te
klein en die gebied wat dit dek te groot. Maar dit vervul in sy doel,
naamlik om vir ons nuus en handige gegewens oor die huidige stand van
sake in die uitbreiding van die Christendom te gee.
D

r.

P. S . D

reyer

D r. C. A. v a n P e u r s e n , Filosofische Oriëntasie. Een Inleiding in de wijs
gerige Problematiek, J. H. Kok N.V., Kampen, 1958, 275 pp.
Dr. van Peursen is ’n baie produktiewe skrywer en by ons ook reeds
goed bekend. Ook ons studente maak dankbare gebruik van sy ver
skillende inleidings in die wysbegeerte.
Hierdie werk is ’n inleiding in die probleme op wysgerige gebied.
Dit is verdeel in vyf dele: A. Kennis; B. Het Zijn; C. De Wereldbe
schouwing; D. De Wereld; E. De Mens, ’n Sesde deel (F. Aanhangsel)
gee verskillende aanwysings, ’n beknopte oorsig oor die geskiedenis van
die wysbegeerte, ’n register van filosofiese begrippe en ’n naamregister.
Die werk is ’n inleiding en wil niks anders wees nie. ’n Inleiding
lewer egter sy spesifieke probleme op: Dit moet helder en betreklik
eenvoudig geskrywe wees; dit moet probleme nie ontwyk nie, maar
duidelik aantoon, terwyl van die skrywer verwag word om stelling in te
neem en die beginner rigting te gee; dit moet sy gebied so volledig moont
lik dek, sonder om oorlaai te wees. Aan hierdie vereistes voldoen die
werk van Dr. van Peursen uitmuntend.
Ek kan die werk ten sterkste by ons studente en elke wysgeriggeïnteresseerde aanbeveel. Ons sal die boek nog baie gebruik.
D

r.

P. S. D

reyer

R. S o e d a r m o , In de Wereld maar niet van de Wereld. Een Studie over de
Qrondgedachten van de Theologie van Friedrich Qogarten (Diss., V .U .),
J. H. Kok N.V., Kampen, s.j. (promosie het in 1957 plaasgevind), 159 pp.
Hierdie dissertasie bied ons ’n deeglike, sistematiese, oorsigtelike
samevatting van die werk van Gogarten. Vir iemand wat ’n samevattende
werk oor Gogarten soek, kan ek hierdie werk beslis aanbeveel. Die kritiek
van die promovendus op Gogarten pas in die patroon van die kritiek
wat van Gereformeerde kant op die dialektiese teologie uitgeoefen word.
D

r.

P. S. D

reyer
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Benedetto Croce’s earlier aesthetic Theories and literary
Criticism. A critical philosophical look at the development during his ration
alistic years, (Diss., V .U .), J. H. Kok N.V., Kampen, 1958, 110 pp.
C a l v in G . S e e r v e l d ,

Croce is een van die belangrikste denkers van ons tyd. Die Croce
wat ons gewoonlik ken en rekening mee hou, is die latere Croce en dan
veral sy geskiedenisfilosofie, wat baie invloed uitgeoefen het. Deur sy
invloed op Collingwood het hy ook groot invloed in die Engelse wéreld
gekry. Die proefskrif onder bespreking gaan egter oor die jong Croce,
die gewoonlik minder bekende. In hierdie opsig is die dissertasie ’n
welkome aanvulling van ons literatuur oor Croce en iemand wat ’n studie
van hierdie figuur maak, sal dankbare gebruik van hierdie dissertasie
kan maak.
D r . P. S . D r e y e r
D r . T. M i n n e m a , The social Ethics o f Reinhold Niebuhr.
analysis, J. H. Kok N.V., Kampen 1958, 124 pp.

A structural

Hoewel in hierdie uitgawe nêrens ’n aanduiding in hierdie r'gtmg
is nie, het hierdie werk waarskynlik oorspronklik as dissertasie gedien.
Dit dra al die kenmerke van ’n dissertasie. Dit wil nie sê dat dit nie ’n
bruikbare en belangrike werk is nie. Inteendeel, die skrywer het geslaag
daarin om die kern van Niebuhr se etiese denke raak en oorsigtelik te stel
en is ’n welkome bydrae tot die literatuur oor Niebuhr, ’n Behoorlike
geklassifiseerde en uitgebreide literatuurlys aan die einde verhoog ook
die waarde van hierdie boek.
Ek wil die boek graag aanbeveel. Ek hoop dit sal bydra tot groter
belangstelling by ons in ’n baie belangrike denker van ons tyd.
D r.

P.

S. D

reyer

F. W . G r o s h e id e , I Corinthe. Serie Commentaar op het Nieuwe Testa
ment. J. H. Kok, Kampen, 1957. G ld . 19.25.

Dr.

In werklikheid is hierdie boek ’n vrywel onveranderde herverskyning
van die werk met dieselfde naam van 1932 in die nuttige en bekende
„Bottenburg'Serie”. By wyse van voetnote is verwysinge na die literatuur
oor die afgelope vyf-en-twintig jaar bygewerk maar nie verwerk nie.
Dit is jammer dat weens hierdie metode die uiters waardevolle diskussies
van die afgelope jare op die gebied van hierdie Bybelboek geen kritiese
oorweging ontvang nie. Ek verwys met name na die nuwere benaderinge
en besprekinge, ook in Gereformeerde kringe, van I Kor. 7. Jammer
ewe-eens dat die voortreflike werk van byvoorbeeld Van Stempvoort in sy
Eenheid en Schisma met niks meer as ’n voetnoot aangedui word nie.
Netso jammer ook dat Cullmann se Petrus, Junger, Apostel und Martyrer
en sy ingrypende behandeling van I Kor. 15 in Unsterblichkeit oder Auferstehung der Toten heeltemal buite rekening val.
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