baie Room se skole bv. is sentra w aar die liberalistiese gelykstellingsintegrasie t.o.v. die rasseprobteme geleer en gepropageer word. E n elke
regering van ons land w at soek na 'n oplossing van ons baie rasseprob!eme, sa! met hierdie feit rekening moet hou. Die verset teen die
sogenaam de „diskrim inasie" van die b!ankes teenoor die nie-b!ankes
kan ook tot die Roomse !ibera!istiese onderwys-be!eid onder die ge
kleurde rasse teruggevoer word.
Die !ees van die brosjure word in elk geva! sterk aanbevee! by alle
Protestante. Dit sa! die moeite be!oon vir e!ke predikant om die !ees
van die brosjure sterk aan te bevee! by sy üdmate by ge!eentheid van
die preekdienste sowe! as by die huisbesoek.
H. P. W O L M A R A N S .
PROF. DR. S. P . ENGELBRECHT : D<e Necferdu:McA Nert-ormde Ce-

/neenie P:'eiers^urg (Zoufpans&erp) 1852-1952.
die Kerkraad).

(U itgegee deur

H ierdie werkie van Prof. Enge!brecht gee 'n dee! van die geskie
denis van die N ed. Herv. Kerk w aaraan reeds !anka! 'n behoefte gevoe!
is. H oewe! die skrywer in sy groot „G eskiedenis van die N ed. Herv.
Kerk van A frik a" die kern van hierdie werkie gee, w as hierdie meer
gedetailleerde uiteensetting tog noodsaak!ik.
Die werkie (114 b!adsye) is uitgegee deur die kerkraad van die
N ed. Herv. Gemeente Pietersburg met die viering van die gemeente se
eeufees. T en spyte hiervan is die boek gehee! en a! die werk van Prof.
Engetbrecht en dra onmiskenbaar sy stempe!.
Hoewe! die werk n kerkgeskiedenis is, kom sydelings ook die
algemene landsgeskiedenis van T ran svaal ook te berde, w at natuurlik
vanselfsprekend is, omdat die kerkgeskiedenis nie van die landsgeskie
denis losgem aak kan word nie. M aar dit is in hierdie verband wat ons
bv. 'n polemiek teen dr. F. A. van Jaarsveld se „Eenheidstrew e van die
Republikeinse A frikaners' Dee! I (1951) kan aanvoel, hoewel lg. werk
nie by name genoem word nie. Hierdie aanduidings beloof nog verdere
reaksies van Prof. Engelbrecht in hierdie rigting.
Hoewe! 'n menigte gegewens verstrek word en die geskiedenis van
hierdie tydvak en bepaalde gebied so voüedig moontlik behande! word,
kan ons met reg sê dat die kerkgeskiedenis van Z outpansberg in hoofsaak die geskiedenis van twee persone is : D s. N . J. van W arm elo en
sendeling H ofm eyer. D ie geskiedenis van e.g. is die heldegeskiedenis
van 'n evangeüedienaar wat alles fei! gehad het vir die werk en werk
kring w aartoe G od hom geroep het. H y is dan ook werklik die eerste
grondlegger van die gemeente in Z outpansberg en die man wat dit
opgewerk het.
Die geskiedenis van Hofmeyer is die geskiedenis van die kerkvereniging en die redes waarom die kerkvereniging moes misluk. Elke
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geskiedenis het periodes en episodes wat onverkwiklike leesstof vorm;
hierop is die kerkgeskiedenis geen uitsondering nie. M aar die geskie
denis van sende!ing H ofm eyer vorm seker een van die onverkwiklikste
gedeeltes van die kerkgeskiedenis. Hierdie geskiedenis toon o.a. in
waiter mate die metodisme destyds in die Ned. Ger. Kerk ingedring
het en watter skerp kontras d aar tussen ]g. kerk en die Ned. Herv.
Kerk bestaan het, veral in soverre dit die praktyk betref. T en spyte
van alles wat in die boonste rakke van die twee kerke gedoen kon
word om die kerkvereniging te bewerksteHig, w as dit by voorbaat tot
mislukking gedoem w aar dit in die praktyk deurgevoer moes word.
Nêrens word dit so duidelik as in die geskiedenis van Z outpansberg nie.
iets wat ook onwillekeurig aan n mens duidelik word, is die mate w aar
in hierdie metodisme in die N ed. Ger. Kerk deur die loop van jare tot
vandag toe verflou het om vir iets anders plek te maak.
O ns wil hierdie werkie van Prof. Engelbrecht ten sterkste aan 
beveel. Die werkie is nie net vir historici van belang nie, m aar ook vir
elke predikant. A an die lidmate van die Ned. Herv. Kerk wil ek die
boekie in 'n besondere mate aanbeveel. Dit sal die baie vrae wat gestel
word oor die verskille tussen die kerke en die redes vir die mislukking
van die kerkvereniging beantwoord.
P. S. D R E Y E R .

EDO OsTERLOH UND HANS ENGELLAND, Biblisch-Theologisches H and-

wörterbuch zur Lutherbibel und neueren Überzetzungen. 4te bis 6te
Lieferung, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen.
M et hierdie aflew ering het die outeurs van die lei-letter G tot O
gevorder. Die werk staan nou al op bis. 416. Dit voorspel dat die
Handwörterbuch in sy geheel in die omgewing van 800 bladsye te staan
sal kom. Soos reeds by die bespreking in hierdie tydskrif opgemerk is
oor die eerste drie aflew eringe, kan mens moeilik n totaalbeeld van die
werk gee in die beoordeling. Die kwaliteit kan beste geoordeel word
aan die bespreking van enkele van die artikels. V ir die doel kies ek
uit die 4de aflew ering die uiteensetting oor ,,G ütergem einschaft" (G emeenskap van goedere). Dit gaan hier om die optrede van lede van
die vroegste gemeente van Jerusalem soos dit beskryf word in Hndl.
2 :4 4 f en 4 : 3 2 tot 5 : 1 1 . In hierdie bondige oorsig word eintlik nie
een van die noodsaaklike gesigspunte t.o.v. daardie historiese eksperiment oor die hoof gesien nie behalwe die feit dat dit 'n eksperiment
w as wat nie weer herhaal is in die nieutestamentiese tyd nie en dat die
gemeente te Jerusalem , te oordele aan die noodsaaklikheid om in die
heiden-christelike gemeentes vir hulle onderhoud te kollekteer, nog jare
lank aan die gevolge van die mislukking van die eksperiment gely het
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