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Voorwoord. 

Die kommissie, deur die weleerw. here Kuratore b . 
noemd in verband met die aanstaande Jubileum van d '
Theo!. Skoal. het onder meer 'n opdrag om 'n boekie uit · 
gee, waarin be1angstel1ing opgewek word vir de saak V< 

onse Skoal, met die oog op die voorgestelde Jubileum-kc 1 
lekte. Die kommissie gee hierbij gevolg aan sijn opdra. 
en wens meteen te meld, dat aan alle gemeentes gedruk . 
lijste uitgestuur is, waarop die gemeentelede gelieve aan :-;; 

teken die bedrag, wat hul vir die jubilee-fonds gaan c 

sander.-
Lees, en laat lees, en help! 

Os. W. POSTMA. 
Prof. Dr. J. D. DU TOIT. 

·Prof. Dr. F. POSTMA 

·--:-<r---



Een Jubileum-F onds. 

In verschillende ,,Kerkbladen" is onder de aandacht der 

gemeenten gebracht het wenselike om het Jubileum-Feest, 

het 50 jarig bestaan, onzer Theologiese School te vieren 

in 1919. Er werd in dat schrijven ook voorgesteld dit 

jubileum niet slechts te vieren met luistervolle woorden, maar 

ook met daden. Dit kan ook niet anders, of men moet 

de hele zaak maar laten. Z o men geen praktiese daad 

van vrijwillige opoffering op die grote dag openbaart, moet 

men die gebeurtenis maar stil laten voorbijgaan om geen 

opspraak te maken in de wereld. Maar wie in de Gere

formeerde Kerk, die een waar lid d er Geref. Kerk is en 

van jeugdige dagen meegeleefd heeft in de geschiedenis 

der Kerk en steeds heeft meegeroepen, dat onze T heo!. 

School het bolwerk is der Geref. Kerk, zou er immer 

mee kunnen tevreden zijn om die grote gebeurtenis te 

verzw1rnen. Wie zou het kunnen doen, die gelooft in 

Gods werk, dat in onze Theologiese School niet b~· 

schaamd geworden is. Zou het niet ongeloo£ zijn - als wij 

ons niet opmaken in de Naam d es Heeren om te doen, 

wat onze hand vindt om te doen-een ieder naar dat hij 

van God gezegend is. Wij weten toch, zoals we er zo 

menigmaal op gewezen zijn, dat aan on ze Theo!. School, 

waar onze eigen leeraars voor Z. Afrika opgeleid worden, de 

bloei onzer Geref. Kerk in Z. Afrika te dank~'n is. En zo 
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menigmaal is gezegd: Een Kerk die hare eigen inrichting 

niet heeft tot opleiding harer toekomstige evangeliedienaren, 

kan niet bloeien. Bovendien is onze Theo!. School, met 

haar Letterkundige lnrichting tans zeer vergroot, tot uitge

breide zegen geweest. Z ijn ook niet daar velen christelik 

opgeleid om op allerlei wijze n uttige betrekkingen onder 

ons volk te beldeden, en als een zoutend zout m onze 

maatschappij te zijn? 

T och had schrijver dezes emge bedenkingen toen de 

broeders in Potchefstroom met een plan voor de dag 

kwamen. Niet dat we tegen zulk een kostbare zaak zijn. 

Neen, waar we meegeleefd hebben met onze Theol. School 

van haar zeer gering ontstaan, en steeds meegewerkt en 

meegeworsteld hebben, is niets dus voor haar te kostbaar. 

Maar de broeders hadden een berekening die leek o p een 

raming der gemeenten, en een rarning der gemeenten. hoe 

ook berekend, komt altoos neer op een verplichting. 

Daartegen gevoelde ik in het begin bezwaar, daar ik als 

penningmeester goed bekend ben met de st-aat der 

espektieve gemeenten, en weet dat verscheidene gemeenten 

moeten worstelen om haar tegenwoordige verplichtingen 

te vervullen. 

Maar in de laatste Kuratoren-vergadering is de zaak 

duidelik gemaakt en vastgesteld, dat er geen raming zal 

zijn, maar dat er een dringende vrijwillige oproep zal 

uitgaan door de ganse Kerk van Z. Afrika aan een ieder 

om naar zijn vermogen, en naar de zegen van God 

ontvangen, te doen wat zijn hand vindt om te doen. En 

met de zaak op deze wijze voorgesteld heeft het ganse 

Kuratorium zich gaarne verenigd en heeft ieder der Kuratoren 

. z \jn krachtige steun toegezegd. Het plan der Kuratoren 

1s ook alreeds voorgde gd aan de Algem. Verg. van 



5 

Transvaal en Kaap Provincie, die ook eenpang dat plan 

aangenomen hebben. 

E chter, zoals men soms hier te lande denkt, versta men 

het niet verkeerd-dat deze zaak met vrijwillige bijdragen 

bijeen gebracht wordt. V elen hebben zulk een verkeerde 

opvatting van een vrije gift, zoals men het noemt. Die 

betekent bij hen dat men vrij is om net zo min te geven 

als onze zondige begeerlike natuur ons toelaat; men is 

vrij - er is geen verplichting. Neen, breeders en zusters, 

de vrijwillige gave volgens Gods Woord is een grote zaak. 

Mijns inziens is het veel gemakliker als we gevraagd had

den voor een bepaalde bijdrage; hebben we die voldaan 

dan hebben we onze plicht gedaan, maar met een vrij

willige bijdrage in de dienst des Heeren staan wij voor het 

aangezicht des Heeren, Die alles weet. En dan, als iemand 

waarlik enigszins teder van harte is, rijst altoos bij ons 

de vraag : hebben wij genoeg gedaan, kunnen we met het 

oog op de vraag, die tot ons gekomen is in de belangen 

van Gods Koninkrijk, vrij u itgaan voor Gods aangezicht. 

Als dit in het oog gehouden wordt, dan vertrouwen we dat 

de pogingen, die nu in dezen aangewend warden, met een 

gunstige uitslag bekroond zullen warden. 

Het p lan is dus dat elke Kerkeraad in zijne gemeente de 

beste wegen aanwenden zal om van nu af tot in het jaar 

19 l 9 vrije giften in te zamelen voor het Jubileum-F eest der 

Theol. School. 

Een hoog ideaal hebben de broeders te Potchefstroom 

zich voorgesteld hopende £I 0,000 te verkrijgen. Maar het 

hoge ideaal moet ons niet laten terugdeinzen. Gaan we 

denken over al de tijdsomstandigheden dan denkt men 

misschien dat dit onmogelik is. Maar als we weer letten 

o p andere zaken - hoe spoedig worden soms in onze 



dagen, te · midden van alle druk, grote sommen bijeen

gebracht. Offervaardigheid is er nog wel in ons land, zo 

men maar eendrachtig samenwerkt. Als men in de ganse 

Geref. Kerk waarlik in de naam des H eeren zich opmaakt 

en ieder waarlik doet wat zijne hand vindt om te doen -

dan zullen we niet beschaamd uitkomen. 

En de zaak is nodig. H et is geen aanvraag uit weelde 

die gericht wordt tot de gemeenten. Neen , we hebben 

geld aan de Theo!. School n odig voor verschillende doel

einden. Er moet uitbreiding aan onze gebouwen gegeven 

worden. Groot is het getal studenten en leerlingen in de 

verschillende departementen, waaruit onze School tans 

bestaat, n.l. de Theo!. School, het K ollege en het Gym

nas1 um. Jammer dat de afstanden zo g roo t zijn in or1s land, 

want we zijn zeker, dat, a ls onze lidrnaten te Potchefstroom 

kwarnen en zagen hoe de leerlingen in somrnige school 

lokalen opgepakt zijn, zouden ze zeggen, dat h~ t zo niet 

!anger kan, dat is tegen de saniteitsregels, er m oeten 

onmiddelik and ere plannen aangewend word en. V erder 

hebben we nog m eer leerkrachten aan onze Schoo l nodig. 

D e leeraren en onderwijzers kunnen het werk niet af. 

Gelukkig hebben we tijdelik enige h u lp van Holland 

verk regen, die in het laatste jaar een leraar voor ons 

gesalarieerd heeft en nog 2 jaar ons die hulp •verder 

toegezegd heeft. En dan moeten we ook door middel van 

beurzen studenten kunnen aanrnoedigen naar onze School 

te komen. Want alle Kolleges hebben steeds een groot 

aantal beurzen en hebben daardoor studente n . H et is 

dringend nodig dat wij deze pogingen aanwenden om onze 

inrichting uit te breiden. En waarom is dit zo dringend 

nodig ? Willen we zo gaarne groot zijn ? Neen, het is de eis 

van de tijd. Gij weet, er is nu in Z .A. een Universiteit 
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opgericht, die beheerst nu alle eksamens. Daardoor mo:::ten 

de studenten hun graden verkrijgen. En als een inrich <ing 

klein is dan telt die niet mee. Dan wordt men op zij 

gedrongen. Kunnen onze leerlingen niet mee kompeteren 

m die eksarnens, dan is al ons werk te vergeefs en ook 

al onze opofferingen in de verleden tijd. Dus, ons beroep 

op de liefdadigheid der gemeenteleden komt niet voort uit 

weelde -maar het is de aandrang van de tijd waarin we ]even. 

We vertrouwen dus dat ons beroep ·op de gemeenten 

niet te vergeefs zal zijn, rnaar dat de Geref. Kerk evenals 

in de dagen van ouds tonen zal, dat de Theo!. School ons 

waarlik dierbaar is. En dat waar ze nu worstelt om haar 

plaats te behouden te midden van andere H oge Scholen, 

we tonen zullen met daden dat we het nodige daarvoor 

willen verschaffen. 

P. POSTMA. 

Die drie Doeleindes. 

In die jaar 19 19 sal onse Theologiese Skool, D.V. 50 jaar 
bestaan het en met die oog hierop het die Kuratore 

gemeen. dat daar 'n insameling van vrije gifte moet plaats

vind om, als dit mogelik is, die som van £I 0,000 of meer 

als 'n dankoffer te breng. 

Op die vraag waarvoor sal die som bestee word het die 

Kuratore ook antwoord gegee. Dit sal vir drie . doeleindes 
gebesig word n.L 

(a). Vir 'n rente-fonds om meerdere leerkragte aan die 

Skool te verkrij ; 

(b). Vir die toekenning van beurse aan veelbelowende 

jongeliede ; 
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(c). Vir gebouwe, wat bij die uitbreiding van die Skool 

nodig word. 

Net 'n paar woorde oor elk van die drie punte. 

M e e r L e e r k r a g t e . Onse - Skoal moet dieselfde 

werk lewer wat die andere Kolleges lewer, want onse 

studente moet dieselfde eksamens doen. Als die studente 

nie deur kom nie dan krij, reg of nie reg nie, die Skool 

e11 die Professore die · skuld. Dit is reg dat daar gelet 

word op die manne wat geroep word om aan die inrigting 

te arbei, maar dit word ook tijd om te sien dat een man 

nie die werk van drie of meer andere kan doen nie. En 

so is die werkelike toestand. Vir die vakke van Mathesis 

en Natuurkunde b.v. het ans net een; doe nou maar onder

soek en verneem hoeveel manne in die andere Kolleges 

vir die vakke aangestel is en corded dan of die wens 

onbillik is dat daar meer leerkragte aan onse inrigting sal 

kom. n lnrigting kan all~en invloed uitoefen wanneer 

daaraan goed en degelik onderwijs gegee word; en dit kan 

slegs verwag word wanneer behoorlike voorziening gemaak 

is vir voldoende leerkragte. Hierdie saak is die mees 

bevorder!ike vir "n inrigting en daarom word die voorop 

gestel. 

Be u r s e. Hoevele veelbelowende jongemanne moes 

halwerwege die studie staak en half-klaar uitspring om "n 

stukkie kos te verdien? Hoevele van ons eie bekwame 

jongemanne moes teen wil en dank hul eie inrigting, die 

inrigting waarvoor hul grootouers en ouers betaal het en 

betaal. die rug toedraai en naar andere inrigtinge gaan, 

omdat hul daar 'n beurs kan krij om verder te studeer? 

Hierdie saak kom op onse koppe neer. Ons kla dikwels 

dat die jongmense ons verlaat en andere beginsels toege

daan is. Het ans self nie daar aan skuld nie waar ons 
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maar toelaat dat hul van hul eie inrigting weggaan en ons 

niks wil doen om onse veel-belowende jonge manne te 

behou? Laat ons dan die hande ineen slaan en saamwerk 
om ·n fonds te krij, waaruit ons jaarliks vir dergelijke 

jongemanne, wat veel-belowend is en steun waarlik nodig 

het, ' n sekere aantal beurse beskikbaar kan stel. Vir 'n 

bet er en verhewener doe I kan daar me 'n gift gegee 

worde nie. 

G e b o u w e. Van self volg dat, als daar meer manne 

aan die skool kan arbei, daar meer studente aangetrek sal 

word en als daarbij nog 'n fonds voorhande is om veel

belowende . jongeliede, wat hulp nodig het, te steun, dit 

noodsakelik word om uitbreiding aan die gebouwe te gee. 

Dit is 'n natuurlike saak. ·n Boer wat vorentoe boer moet 

altijd uitbrei en so ook 'n skool wat vorentoe werk. 

Stilstand is agteruitgaan en daarop volg afbreek. Ons 

_ beur vorentoe en daarom moet daar uitbreiding wees. 

Dit is nou net in kort die drie ~doeleindes, waarom ons 
die dankoffer wil insamel. 

Wie kan nog se: Vir so iets gee ik niks ? 

lntegendeel elkeen, wat ernstig oor die saak· nadenk, 

en onbevooroordeeld die sake beskouw, sal dankbaar wees 

dat daar 'n gelegenheid is om iets te gee vir sulk ' n doe!. 

Onse verwagting sal nie teleurgestel word nie. Dit geloof 

ons vas. 

F. POSTMA. 
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Hoe? 

Als MOET en Wll eers daar is dan kom HOE vanself. 

lk mo e t - ik k an, moet onse leuse W\;!es. Halfhartig

heid sal die saak in enige gemeente verongeluk. Ons sal 

omtrent £60 tot £75 per honderd lidmate nodig he om die 

som bijeen te bring. Elke gemeente rnoet eers vooraf 

vasstel wat hulle wil opbring en die som desnoods over 

twee jaar verdeel. 

Planne genoeg. Is die gemeente gewend om sespens m 

die pond jaarliks op te bring, clan sou hulle dit misskien 

kan maak om vir een of twee jaar, nege-pens in die pond 

op te breng en dit is seker die maklikste . 

. n Ander gemeente sal weer, se, twee man krij wat elk 

£50. vier wat elk £25, tien wat elk £I 0, tw.intig wat e lk 

£5 gee en kan geld en waarde kollekteer om 'n groot 

verkoping te hou om aan te vul. 

'n Derde gemeente sal misskien n raming maak vir 

die lede, as hulle dit so verkies en die som m die twee 

jaar opbring. 

In die vrugbare dele sal weer verskillende 

gekrij worde wat twee of meer jaar lang ·n akker 

Theol. Skool saai a!s 'n vaste rente fonds. 

broeders 

v1r die 

Wat ik graag nog aan die hand wou gee is dat ons uit 

die hele Kerk eers van onze gegoede manne die eerste 

£3000 krij. Als ons nou tien man kon krij vir die eerste 

£I 000, en twintig vir die tweede £ 1000 en veertig vir die 

derde £ l 000, dan loop die sacJt vanse lf. Die somme van 

die breeders sal dan eindelik gereken worde bij die van 

die gemeente, waar hulle sorteer. Als die gemeente buite 

die giften nou n og hulle som opbring, sal dit heerlik wees. 

Die penningrneesters m oet gerus maar 'n tijd opmaak vir 
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die eerste £3000 en ik is seker, dit sal vol gernaak worde 

v66r die twee jaar om is. Laat dit rnaar in die ,,Kerkblad" 

staan totdat dit vol is. Misskien is daar nog meer ver

nuftige p lanne, wat m die ,, Kerkblad" kan bespreek 

worde. 
lk meen dit sal goed wees 0rri die kuratore en professore 

in elke gemeente te stuur om die hele saak duidelik te 

maak en raad te gee, waar nodig. Dit is die werk vir die 

Algem. V ergaderinge. 
W. POSTMA. 

Korte Geskiedenis van die Theologiese 
Skool op Burgersdorp, K.P. 

Waar daar ·n plan is om £10,000 bijmekaar te krij met 

die D.V . 50 jarige bestaan van onse Theologiese Skool, 

sal dit goed wees om korteliks die geskiedenis van die 

inrigting op Burgersdorp te gee. Van die begin af het onse 

Gereformeerde vaders gevoel dat Kerk en Skool saam

gaan. Op I I F ebr. 1862, dus precies 3 jaar na die stig

ting van die eerste Gereformeerde Gemeente te Rusten

burg, het Ds. D. Postma, Sr. , toen Predikant van Rusten

burg als Konsulent aan die kerkeraad van die Geref. Ge

m eente te Burgersdorp die eerste voorstel gedaan ter op

rigting van sodanige Skool. Op 'n Algemene V ergadering 

van die Kaap Kolonie in 1864, waarop toen tegenwoordig 

was nog net die Kerk.erade van Burgersdorp, Middelburg, 

Colesberg, P hilipstown en Aliwal Noord is Ds. Postma 

als Professor beroepe; maar eindelik is beslote dat die 

saak van die opleiding in die hande gelaat rnoet word van 

die enigste twee Pred ikante, die ons toen had n.l. Di . 

• 
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Postma en Beyers. So het dan toen bij Os. Postma te Rus
-tenburg gaan studeer : -

M. P. A Coetsee, N. J. R. Swart en J. Lion Cachet; en 

bij Ds. Beyers te Reddersburg :- S. Venter, A. Coetsee, 
P. Viljoen, L. ]. du Plessis en nog 'n S . Venter. 

Nadat Burgersdorp 3 maal te vergeefs Predikante uit 

Nederland beroep het, is Os. Postma in 1866 hierheen ge

kom alsook die Studente. Van toen af het Burgersdorp 

hard klaar gemaak om die Skool hier te krij , sodat toen 

die Sinode op Potchefstroom in 1869 bijmekaar kom , kon 

die Gemeente hier aanbie 'n tweede Pastorie van sowat 

£!000, so te seh deur die Gemeente alleen bekostig

verder 'n jaarlikse waarborg van £I 31 : 2/-. Die overige 

Gemeentes van die Kaap Kolonie het £ 168 : I 0/ - gewaar

borg en die 9 Gemeentes van die Vrij Staat en Transvaal 

£111. 

Op Maandag 29 Nov. 1869 is toen met grote plegtig

heid die Skool bier geopen met die 5 Studente: M. Pel

ser, S. J. Venter, L J. du Plessis, M. P. A. Coetsee, en 

W. ]. Snijman ; terwijl Di. D. Postma en J. Lion Cachet 

die Professore was (of Docente soals hulle destijds ge

noem was). Hulle het tegelijkertijd die Gemeente van Bur

gersdorp als Predikante· bedien. Jarelang was die klaska

mers die studeerkamer van die Predikant en 'n b uitenka

mer agter in die agterplaats van Ds. Postma s'n Pastorie. 

Met wat 'n Petrus' moed en 'n Abrahams geloof het onse 

vadere toch nie die sware strijd vir onse Gereformeerde 

beginsel begin, en onder welke ontmoedigende omstandig

hede voortgeset ! Vandaar die waarheid van die woord: 

,. V eracht de dag der kleine dingen niet.'' Van die buite

kamer is die Skool toen later gegaan weer naar 'n agterste 

dee! van d ie gebouwe waar die Vrije Kristelike Skool 
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was, vandaar weer naar 'n private wonmg, van n Engels

man gehuur, en toen eindelik ~n n private woning van 

Prof. Cachet. Die kerk het nooit eigelik so ver gekom om 

op Burgersdorp groot skole en logiesgebouwe te set, want 

net toen daarmee begonne is, is die Skool naar Potchef

stroom verplaas. Als Professore het in die tijd gedien te

same Os. D. Postma en J. Lion Chachet van 1869 tot 1875. 

T oen als Prof. Theologiekus Ds. D. Postma van 1875 :tot 

1890 en met hem als Prof. Litterarum P. Postma B.A. 1876 

tot 1880 en M. Postma M.A. 1880 tot 1889 en S. Postma 

B.A. van 1890 tot 1897. Os. }. Lion Cachet is toen weer 

Prof. Theel. geword van 1891 tot 191 2 met Prof. Littera

rum vir 'n tijd S. Postma B.A. en later J. A. du Plessis 

8. A. van 1898 tot 1903, P. C. Snijman B. A. ook van 

1898 tot 1902, D. Postma, Mz. B. A. van 1902 tot 1905 

en F . Postma B. A., later Dr. Postma van 1904 tot op 

heden. Predikante . van Burgersdorp was gedurende die tijd 

D. Postma, J. · lion Cachet, P. Postma, M. P. A. Coetsee 

Jr. en L. P. Vorster. 

Daar het U nou, \Vaarde Leser, korteliks die geskiedenis 

van die Skool hier op Burgersdorp. Of sij goeie werk 

gedaan het gedurende die 35-jarige bestaan hier ;i Vra 

maar aan die ou vaders en moeders in onse gemeentes, 

met welk 'n besielende ijver deur die genade Gods die 

meeste van onse ou predikante Gods W oord en Sakramente 

bedien en die T ugt so gehandhaaf het, dat wanneer 

vandaag een van die ou mense sterf, die ganse publiek 

opko m naar die begrafenis uit respek vir die eerlike en 

ernstige wandel van die o'erledene. Vra rnaar aan die 

ou ingesetene van Burgersdorp en orntrek en U sal hoor 

dat die onderwijs in die dae hier so goed was dat hulle liever 

hulle kinders vir die Universiteits eksamens in •onse Skool 
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geset h et. dan in die Goevernements Skoal, ja, in d ie 

v eragte like buitekamer, agter in die agterp laats van d ie 

Pastorie het 'n sekere student S. Postma, la terals Predikant 

o' erlede op Middelburg K. P., onder die lei ding van Prof. 
'.\1. Postma, M.A., sijn B.A. eksamen eers te op die lij s 

d eurg ekom. 

Natuurlik het die Skoal h ier ook haar wors tel ing en 

strijd gehad. Gedurende die donkere dae van die oorlog 

met E.ngeland 1899-1902 het d ie autoriteite Prof. Cach et in 
die tronk gestop, 'n hele paar studente is op d ie s lagve!d 

gesneu we ! en andere weer naar vreemde oorde verban vir 

hulle vaderlandsliefde. 

\Vaar die Skool dan in geringh eid gebore is. toen onse 

K erk deur die h eel S. Afrika maar ' n k leine 4000 lidmate 
getel het, maar waar ender veel teenspoed en moei te sij 

altijd groter geword het, omdat sij als Skoa l v ir onse Kerk 

en vir on s V c,Jk manne op alle gebied des levens gel ewer 

het, manne deur G ods gena de besie!d met d ie s u ivere 

g odsvrug, toegerus met die nodige wetenschap en vervul 

met die ware vad erlandsliefde, sal ons, nou dat die Skcol 

haar 50ste jaar bereik en onse lidmatetal meer dan vier 

maal so sterk i~. sal ons, ja m o e t ons dan nie ons bes 

doen om haar uit te b rei? Ja onse har te moet so vervuld 

wees met dankbaarheid vir die verlede, waarin God ons 

so trouw gehelp bet, dat ons g lad nie moes terugs taan n ie 

om di e £10,000 bijmekaar te breng. 

D. POSTMA, Mz. 

---o--



Die teenwoordige toestand. 

Dit :is nie meer nodig nie om te vra waar is de Theo

logiese School, wanneer iemand in Potchefstroom kom. n 

\\'andeling in die King E dward Straat na die Noordbrug 

oor Mooirivier laat dadelik merk aan die pragtige ope 

gronde, sowat ses morge groot, met plantage van vrugte~ 

er:. sipres borne daarop, die speelruimte vir studF:nte, en 

aan die gebouwe op di.e agter grens van die gronde, dat 

hier 'n inrigting rnoet wees vir opvoeding en onderwijs. 

Net die aanb!ik is genoeg om lus vir s tudie op te wek. 

Daar staan die twee kosthuise met 'n ope gesig na die 

pragtige landeriie van die 1\edersetting aan die o orkant van 

Mooirivier. !n die verte is sigbaar die toppe van die rand

ies na die kant van Vaalrivier. Die s omertooi van wil
kerbome langs Mooirivier maak levenslustig. 

Gaan ons die kamers in, dan tref ons dieselfde gesel

ligheid aan. Goed verlig oordag deur die helder trans

vaalse lug en sonlig, 'sa\ven s deur die elektriese verligting, 

hoge mure, goeie ventilasie, heerlik stil, weg van die ru

moerige straat. In een woord , dit is 'n ideale plek vir die 

student wat dit meen met sij studie. 

Die skoolgebouwe rnaak dieselfde prettige indrukke. 

Aan 'n lang gekoesterde wens is nou voldaan. 

Daar staan die gebouw vir ho' er onderwijs; nie ver daar 

vandaan en net geskeie deu r 'n professors woning staan 

weer een vir middelbaar onderwijs, terwij l die vir la' er 

onderw-ijs binnen 'n paar maande ook voltooi sal wees. 

Nou is daar eenheid van opleiding. La'er, Middelbaar, en 

Ho'er onderwiis. 

Die skool is dus vooruitgegaan in die laaste iare. 

En tog blij die behoefte aan plaatsruimte n og groot. On-
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middelik word geeis die grootste kragsinspanning om in 

die behoefte te voorsien, anders moet aan toekomstige 

leerlinge, op hulle aansoek, gese word: Jammer, rnaar ons 

het nie plek nie. Dit sal gelijk staan met die handeling 

van 'n boer, wie se skaapkraal te klein is. Hij jaag horn vol, 

en jaag die ander skape veld toe en se: Die jakhals moet 

nou maar vang so veel hij wil. 
Die studente-tal het ook mooi gegroei. Ons gee hier die 

opgawe vir die laaste t ien jaar, en die sijfers is net vu 

ho'er onderwijs, Theologie en Lettere bokant Matriek, 

Jaartal Theologie Lettere Totaal 

1908 4 4 8 
1909 2 8 10 
191 0 I 11 12 
191 1 5 8 13 
1912 7 12 19 
1913 7 13 20 
1914 12 6 18 
1915 9 12 21 
1916 7 9 16 
1917 5 20 25 

Die hoogste punt in die geskiedenis van onse skool lS 

vanjaar bereik. Maar ons is nou eers halfpad waar ons 

rnoet wees, om in aanmerking te kom, bij die here wat 

geregtigheid moet laat geskied aan al die dele van die be-

volking. Die vooruitgang en die vastigheid wat ons nou 

het in die eenheid van opleiding laat ons die leuse aan

vaar Nil Desperandurn, of te: Ende Despereert niet. 

W. J. DE KLERK. 
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Voorbeelde. 
Wat in Nederland en in N.-Amerika vir die hoer onder

wijs gedaan word kan ons hier tot 'n voorbeeld neem. 

Daar is buiten ons nog twee hoeskole wat staan op die 

grondslag van die gereformeerde beginsels, ik bedoel die 

te Amsterdam en te Grandrapids. In vroeere dae was te 

Kampen ook Theologie en Lettere verbonde, net as in 

die eerste tijd bij ons te Burgersdorp. Hulle het gevoel 

dat die twee moes kom tot 'n skeiding. 'n V ereniging vir 

gymnasiaal onderwijs op geref. grondslag is opgerig geword, 

en deur vrije gifte in staat gestel om die letterkundige 

afdeling van die Theologiese Skoal oer te neem. Die 

Kamper kuratore het gedurende tien jaar 'n som betaal 

om die vereniging in staat te stel om die personeel en 

gebouwe oer te neem. Die som is nou afbetaal, en nog 

is die reserwefonds wat die skool het gehad nie uitgeput 

me. Daar is selfs uit vrije gifte een vijfde leerstoel gestig 

vir die Theologie. En die gymnasium is in bloeiende 

toestand. Maar ons spreek hier aHeen oer die hoeskole 

wat ook afdelings of fakulteite het vir lettere en regte en 

vir die 'natuurkundige vakke. Grandrapids in N.Amerika 

lijk in die o psig die meeste op ons skool, omdat nu!le 

net as ons 'n kollege besit en nie fakulteite nie. Die 

jonge mense moet na volbragte studie vandaar na 'n 

Universiteit gaan om daar die doktorstitel te behaal. Daar 

die skool het alreeds 'n m ooie gebouw, maar dit het nou 

te klein geword. Die kuratore het die vorige jaar n 

k:>llekte uitgeskrijwe vir 'n nuwe gebouw. Amerika is 'n 

rijk land, en die gerneentes is ook groter dan bij ons. Maar 

toch vers taan hulle d ie kuns om te organiseer, want toen 

d ie orgamsas1e klaar was bet daar in enkele da.e se tijd 
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50,000 dollars ingekom v1r 'n nuwe gebouw. 

ln Nederland het die gereformeerde hul eie Universiteit. 

Die inrigting word onderhoue uit vrije gifte en .uit kol

lektes. leder gemeente is verplig om elke jaar tweemaal te 

kollekteer vir Kampen en tweemaal vir Amsterdam. Dan is 

daar lede en begunstigers wat ieder jaar hulle vaste bijdrae 

opstuur. Van die regering ontvang die Universiteit maar 

min. N adat deur die wet Kuyper die doktersgrade erken 

is gew ord deur die S taat, is daar 'n subsidie toegestaan 

van ruim £300 'sjaars. Die gebouwe van die Universiteit 

is al lang reeds veel te klein , maar nou is daar a l bijna 

£400 bij mekaar gebreng vir die nuwe gebouw. Gedurig 

word daar vergaderinge beleg waarop die bekw aarnste manne 

spreek, w a t hul opleiding an d ie Universiteit het ontvange 

en deur die propaga n d a win d ie vereniging aan ledetal. 'n 

Grote bron van inko mste is ook d ie legate wat bemaak 

w or d a an die hoesk ool. D ie geld wat van erfenisse inkom . 

wor d n ie gebruik nie v ir d ie lopende uitgawe, rnaar a s 'n 

vaste fonds beleg . A lleen d ie rente w o rd g ebruik. So is 

d aa r ook 'n groot lega a t gegewe vir beurse, t erwijl d ie re

gerin g ook iedere jaa r e n kele b eurse beschik baar stel vu 

die V rije U niv e rsiteit. 

M e t hie r d ie voorb eelde voor oge kan o n s sie n , dat on s 

nog nie doe n vir ons Kollege wat ons kan doen a ls 

Gereformeerde in Z u id Afrika. Ons vertrouw nog te vee l 

op die kerkelike bijdrae en ons r eken nie dat die Kollege 

'n volk ssaak is. D ie gelowige wetenschap wil volksleiers 

k week, wat as advokate, dokters, onderwijsers, regters, 

magistrate nie hulle eie verblinde verstand volge maar wat 

hul laat lei deur die onfeilbare Woord van God. En daar 

het ieder belang bij, wat die zedelike-godsdienstige !ewe 

van o n s voLk. lid het. 



Ons sal darem 'n plan moet maak; om me alleen me 

die geld vir beurse, gebouwe en leerstoele in een keer bij 

rnekaar te maak, maar ook om 'n organisasie te stig v1r 

jaarlikse bijdrae aan ons Kollege. Maak darem die 

organisatie vir die Jubileumfonds so sterk rnogelik, dan kan 

daaruit iets blijwends groei vir die toekoms. 

S. 0 . LOS. 

---<>--

Ons Ideaal. 
Bij s11n afskeid als professor het oorlede vader Cachet 

iets gese wat ondergetekende goed in sijn oor geknoop, of 

liewer in sijn hart bewaar het. Dit was dit : toen die be

sluit genome werd om die Theologiese Skool op te rig, het 

van die ou vaders gefluister, dat dit wellig nog die begin 

kan wees van 'n K r i s t e 1 i k e H o g e s k o o l. 
Nouwel, dis ons ideaal wat daar gefluister werd. 

Fluisterend het die ou vaders gespreek, omdat dit toen 

so onmogelik gelijk het. So fluister ook 'n jong man als dit 

nog so onmogelik skijn om die nooi te krij. So fluister ook 

'n seun van wat hij wil worde, als die einddoel horn so 

baing hoog toelijk. 

Nau, na 50 jaar, fluister ons egter nie meer nie. Ons 

spreek dit nou rond uit, ons ideaal is ' n Kristelike Hoge

skool, want dis so goed of ons al die ,,nooi" het, en ans .. 
einddoel kom al behoorlik nabij. ~-

Ons he t 'n Skool, wat op kristelike grondslag ·ma.ci-

ne opkweek in godgeleerdheid, lettere, wijsbegeerte, op- •• 

voedkunde, 1N-is- en natuurkunde. Ons wil nou n et'. die. ' 

Skoal uitbouw tot · n algemeen erkende volledige HogeskooL . 
# • • 

Waarom is dit ons ideaal ? " · · 
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Ons het gesien dat in Suid-Afrika deur g e d a g t e s , grootse 

denkbeelde gevorm word. En die vormende gedagtes is 

weer van rn an n e afkomstig. En die manne het hu! gedagtes 

gekrij bij Hogeskole. So sit die ketting inmekaar. 

Ongeluklcig egter werd aan die Hogeskole geen reke

ning gehou met ons kristelik beginsel op wetensbppelik 

gebied, sodat die rnanne gevormd werd in 'n teelaarde wat 

vreernd is aan ons volksbestaan en bijgevolg werd daar 

denkbeelde onder ons ingedra, wat met ons wording en 

geskiedenis in teenspraak is. 

Dit werk grate skade onder die volk en v e r b a s t er 

dit. Elke dag gaan die oe meer oop vir die . vreemde be

ginsels wat oor ons heerskappij voer op a 11 e gebied. 

Daar moet nou 'n end aan korn. 

Ons wil he: 'n Kristelike Hogeskool a ls kweekplek vir 

kristelike groot gedagtes van wetenskap met kristen-rnan

ne wat dit kan uitdra naar buite, om die stroom te keer. 

Dis nou die tijd. 

En dis nou die eis. 

Daarom is dit nou die ideaal ! 

J. D. DU TOIT. 

\ 
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