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VOORWOORD

Ek het onder Willie Jonker studeer en my B.Th. skripsie oor “Die Kinderdoop en die
Veronderstelde Wedergeboorte in die Teologie van Abraham Kuyper” onder sy leiding voltooi.
Ek het later ook begin om oor dieselfde onderwerp ’n meestersgraad te skryf, maar persoonlike
omstandighede het dit in die wiele gery en kon ek dit gevolglik nie voltooi nie.

Ek het ontsettend baie by hom geleer. Sy teologiese bydraes is na my mening van die hoogste
gehalte en waarde in die gehele gereformeerde wêreld. Dáárom het ek begin om alles wat hy
geskryf het te versamel. Ek het later die pennevrugte begin digitaliseer. Dit móét vir die
nageslagte bewaar word én sulke goeie teologie moet so toeganklik moontlik vir almal wees.

’n Klasmaat en dus medestudent by Jonker het ’n groot biblioteek waarin, onder andere al die
NGTT’s, Voorligters en Kerkbodes beskikbaar is. Ek het hulle gaan deurblaai op soek na die
bydraes wat in die bibliografie van Jonker geskrifte in die huldigingsbundel vir Willie Jonker,
Koninkryk, Kerk en Kosmos, opgeneem was.

By geleentheid het ek en die oud klasmaat asook prof. Erik de Boer, van die Theologische
Universiteit (in Kampen, Nederland) en Buitengewone Professor in Patristiek in die Jonathan
Edwards Centre Africa aan die Universiteit van die Vrystaat, by my aan huis gekuier en het ons
aan die gesels geraak oor die versameling waarmee ek besig was. Prof. de Boer het die voorstel
gedoen dat ek die versameling omwerk in ’n biografiese bibliografie en dat ek dit as akademiese
verhandeling moet indien.

Langs die weg het my klasmaat my promotor geword.

Aan proff. Dolf Britz en Erik de Boer is ek geweldig baie dank verskuldig vir al die hulp en
leiding wat ek van hulle ontvang het. Hulle het hulle huise, harte en bronne tot my beskikking
gestel en my letterlik met raad en daad bygestaan. Om alles te noem wat hulle gedoen het, sal
baie plek in beslag neem – dus volstaan ek gewoon met bostaande.
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Mev. Bettie Jonker het moeite gedoen om my te help. Sy het alles wat sy van haar man het, tot
my beskikking gestel en met my ure lank oor hom gesels.

Die sukses en die mate van

volledigheid van my versameling van Jonker, is grootliks aan haar te danke.

Ek het ook baie hulp en bystand van mev. Marlene Schoeman en haar personeel by die NG Kerk
se argief in Stellenbosch ontvang waarvoor ek hulle van harte wil bedank.

Die een persoon sonder wie niks wat hierna volg, moontlik sou wees nie, is my liewe eggenote,
Lindey. Dit is letterlik waar: sy het alles vir my moontlik gemaak, my gedra en onderskraag,
aangemoedig en bemoedig en les bes, dit met my uitgehou!

Bowenal, dit is deur die voorsienige beskikking van die hemelse Here dat ek in eerste instansie
aan prof. Willie se voete gaan sit het.

My lewe, my tye is in Sy hande – óók hierdie

verhandeling. Soli Deo Gloria.

Tekenskets van Willie Jonker, 1951
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HOOFSTUK 1

INLEIDING
Prof. dr. W. D. Jonker (1929 - 2006) het op die terrein van die teologie ’n bydrae van onskatbare
waarde gelewer. Sy teologie, bediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en lewe verdien
studie.

Hy word deur talle gelowiges, predikante, teoloë en leiers in die breër Suid-Afrikaanse
samelewing beskou as een van die mees invloedryke teoloë wat die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in die twintigste eeu opgelewer het. Sy persoon en optrede, sy Bybelse teologie en sy
integriteit het van hom vir baie die spreekwoordelike lig op ’n berg gemaak in ‘n veel bewoë en
donker tyd in die Suid-Afrikaanse kerklike- en politieke geskiedenis. Op 60 jarige leeftyd in
1989 ontvang hy ‘n huldigingsbundel.

As redakteurs skryf Theron en Kinghorn in die

voorwoord:

“Geen teoloog het waarskynlik 'n groter bydrae gelewer tot die vernuwing in die
ekklesiologiese denke in Suid-Afrika as juis hy nie.”1

Dit is nog te vroeg om ‘n biografie van Jonker te skryf. Die gevolgtrekking waartoe Theron en
Kinghorn egter gekom het, was dat dit 'n totaal onbegonne taak is “... om die invloed te probeer
bepaal wat uitgegaan het van sy talle wetenskaplike publikasies, sy veelvuldige meer populêre
artikels, sy prediking, die weeklikse koerantrubriek oor baie jare en die nawerking wat hy deur
sy studente gehad het ....”2 Met hierdie taak kán egter op ‘n verantwoorde wyse begin word. Dit
is wat hierdie studie wil doen. Sonder Willie Jonker, en die bydrae wat hy gemaak het, kan die
kerk- en teologie-geskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk gedurende die 20ste eeu
eenvoudig nie beskryf en uitgeklaar word nie.

1

P. F. Theron en J. Kinghorn (Reds), Koninkryk, Kerk en Kosmos (Bloemfontein: Pro Christo Publikasies, 1989),
Voorwoord.
2
Theron en Kinghorn (Reds), Koninkryk, Kerk en Kosmos, Voorwoord.
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Dit is nog te vroeg om ‘n kritiese biografie van Jonker aan te bied. Wat wel nou kan gebeur is
dat sy bibliografie volledig gelys kan word, en in ‘n verband met sy biografie ondervra en
beredeneer kan word. Die eerste stap sou dus wees om die bibliografie omvattend saam te stel.
In die 1989 huldigingsbundel is ’n voorlopige bibliografie opgeneem.3 In die lys ontbreek ‘n
aantal belangrike publikasies uit sy pen. Heelwat artikels, preke, briewe, ensovoorts, wat in
onder andere Die Kerkbode verskyn het, moet byvoorbeeld daarin bygevoeg word. Dan is daar
ook die werkies uit sy pen as jong student soos gedigte, wat na ons mening ingesluit moet word.
Hierbenewens kan ’n mens ook nie aan die wetenskaplike arbeid van die jong teoloog
verbygegaan word nie. Beide sy M.A. verhandeling in Afrikaans-Nederlands en B.D. skripsie in
Teologie voldoen ook aan die formele kriteria wat vir opname in ’n bibliografie geld.
Hierbenewens het, nadat die bundel verskyn het, nog skryfwerk die lig gesien, waaronder twee
boeke Selfs die kerk kan verander4 in 1998 en Die relevansie van die kerk5 wat twee jaar ná sy
dood in 2008 verskyn het. Sy bibliografie kan inderdaad nou voltooi word.

1.1 Die doel en omvang van die studie

Hierdie studie het sy oorsprong by die motief om ‘n omvattende Jonker bibliografie daar te stel.
Die bedoeling was om nie net bloot al sy publikasies te lys nie, maar om hulle ook digitaal te
stoor en beskikbaar te maak – vir sover die kopiereg wetgewing dit toelaat. Uiteindelik het die
gedagte geryp om ‘n biografiese bibliografie van Jonker saam te stel, wat as ‘n meestersgraad
studieprojek aangebied kon word.
biografies te begelei.

So ‘n studie sou dus beoog om Jonker se bibliografie

Afgesien daarvan dat aan akademiese en tegniese vereistes soos

korrektheid, volledigheid en eenvormigheid voldoen moet word, werp die bibliografie inderdaad
lig op die persoon, die lewe en teologie van Willie Jonker. ‘n Biografiese bibliografie van ‘n
besondere teoloog verwoord ’n lewens en akademiese profiel en bied sigself onmiddellik aan as
die eerste verskuldigde spitwerk en grondslag van studie en navraag oor Jonker, sy lewe en die
belang van sy werk.

3

Theron en Kinghorn (Reds), Koninkryk, Kerk en Kosmos, 179 – 184.
W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998).
5
W. D. Jonker, Die relevansie van die kerk (Wellington: Bybel-Media, 2008).
4
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Die bibliografie van Jonker hang uiteraard ten nouste saam met die verloop van sy lewe en
bediening as leraar in die NG Kerk. Vanuit die kronologie van sy bibliografie kan sewe periodes
in hierdie verband onderskei word:

1) Van geboorte tot Matriek (1929-1945).
2) Tersiêre onderrig aan die Universiteit van Pretoria (1946-1952).
3) Doktorale studie aan die Vrije Universiteit, Amsterdam (1952-1955).
4) Bedienaar van die Woord in die Transvaal tot na ’n studiereis (1961)6 na Europa
(1955-1961).
5) Die tweede bedienings tydperk tot met sy beroeping na die Theologische Hogeschool
te Kampen, Nederland: Junie 1968 (1962-1968).
6) Hoogleraar aan die Theologische Hogeschool, Kampen, Nederland (1968-1972).
7) Hoogleraar aan die Teologiese Kweekskool van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
aan die Universiteit van Stellenbosch tot en met die “Rustenburg Verklaring” (19731990).
8) Die periode na Rustenburg en emeritaat (1991-2006).

Dit het egter gou duidelik geword dat ‘n lewensomvattende biografiese bibliografie nie in die
bestek van ‘n meestersverhandeling ingepas kon word nie. Jonker het eenvoudig te veel geskryf.
En wat hy geskryf het, het ‘n te groot impak gehad. Om dus te voldoen aan die wetenskaplike
vereistes wat vir ‘n meestersgraad gestel word, is besluit om vir die doeleindes van die
onderhawige studie die eerste drie tydperke, d.w.s. vanaf Willie Jonker se geboorte op 29 Maart
1929 tot met die suksesvolle afhandeling van sy doktorale studies op 1 April 1955 aan die orde te
stel. Dit is op drie dae na, ’n tydperk van presies vyf en twintig jaar. Hierdie biografiese
bibliografie is dus beperk tot die tydperk van Jonker se formele universitêre opleiding. Die doel
van die studie is gevolglik die daarstelling van ‘n biografiese bibliografie van W. D. Jonker tot
en met 1955, toe hy in die teologie aan die Vrije Universiteit in Amsterdam gedoktoreer het. Die

6

Na Jonker se terugkeer na Suid-Afrika was hy steeds studenteleraar in die NG Gemeente Potchefstroom-Noord.
Die bekende Cottesloe-beraad (Desember 1960) het gedurende sy studiereis plaasgevind. Ná dié beraad word almal
in die Nederduitse Gereformeerde Kerk geëtiketteer as pro- of anti-Cottesloe en dit sou ook uiteindelik Willie
Jonker se lewe beslissend beïnvloed.

3

voorneme is om die oorblywende tydperke van sy lewe in ‘n doktorale verhandeling verder te
voer.

1.2 Die genre biografiese bibliografie

Ons navorsing bied en beredeneer nie net ’n Jonker bibliografie nie. Dit gaan om ’n biografiese
bibliografie. Hierdie genre is in die Suid-Afrikaanse beoefening van die kerkgeskiedenis as
wetenskap volledig onbekend. Waarop biografiese bibliografie neerkom is dat ’n bibliografie
saamgestel en in verband met die teologiese arbeid van Jonker gebring word. Dit is duidelik dat
’n kronologiese lyn gevolg moet word en dat elke bron in die konteks van Jonker se eie tyd
geplaas word. In hierdie opsig wyk dit gevolglik af van bv. Dirk van Keulen se Bibliografie G.
C. Berkouwer wat in 2000 verskyn het.7

Van Keulen se Bibliografie is volledig, maar

biografiese begeleiding en verwysing bly uit.

In ‘n biografiese bibliografie ontvou die teologiese arbeid en nadenke van Jonker aan die hand
van dit wat hy in die voortgang van die tyd geskryf het. As sodanig konstitueer dit ’n belangrike
bydrae tot die bestudering van die lewe, teologiese bydrae en betekenis van hierdie
merkwaardige man. Trouens, ons is van mening dat ’n biografiese bibliografie ’n begronde
bydrae in hierdie verband maak wat bokant Jonker se eie lewenstyd uitgaan. Uiteraard kan dit
ook nie sonder teologies-kritiese vraagstelling gepaardgaan nie.

1.3 Metode

Metodologies gaan dit in hierdie studie om die kombinasie van bibliografie en biografie. Die
vereistes wat geld vir die saamstel van ‘n bibliografie word gewoonlik uitgespel in wat algemeen
bekend is as die Heuristiek, of die versameling van bronne, wat volgens bepaalde kriteria
geselekteer word. Vir ons studie was dit betreklik voor die hand liggend: alles wat Jonker in die
openbare domein tussen 1946 en 1955 gepubliseer of geskryf het, is in die bronnelys opgeneem.
‘n Verskeidenheid genres is in hierdie verband onderskei: gedigte, studentekoerant beriggies,

7

Dirk van Keulen, Bibliografie G. C. Berkouwer (Kampen: Uitgeverij Kok, 2000).
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artikels en akademiese verhandelinge. Sy bibliografie (1946-1955) is dus in die Bronnelys apart
gelys.

Dadelik moet gesê word dat ons oogmerk nie was om ‘n biografie van Jonker te beredeneer nie.
Dit is ‘n opgaaf wat na ons mening nog uitgestel moet word. Wel het ons die bibliografie
biografies begelei. Dit beteken dat elke publikasie van Jonker met sy lewe in verband geplaas is.
Dit verg gevolglik ook kerkhistoriese vraagstelling en ontsluiting. Wat Jonker geskryf het, is
verwoord in ’n spesifieke historiese konteks van gebeure en ontwikkeling aan die universiteite
waar hy studeer het en het dikwels ook die groter konteks van die landsgeskiedenis gereflekteer.
Om dus reg te laat geskied aan ’n biografiese bibliografie, moes hierdie spesifieke historiese
konteks verreken word. Trouens, dit moet onderken en ondervra word. In hierdie verband staan
ons studie in die teken van ’n gereformeerde benadering. Die vraagstelling aan die konteks
waarin Jonker gewerk het, word nie net histories en krities afgestem op wat gebeur het nie, maar
die teologies-kritiese oorweging in verband met die kerk van Christus soos dit in die Skrif
afgeteken word, word normatief aan die orde gestel.8

So word biografie, bibliografie,

kerkhistoriese konteks en die Kerk van Christus waarin dit gestalte gekry het, belyn.

Die eerste saak wat uitgeklaar moes word, is wat uit die pen van Jonker ingesluit en wat
uitgesluit moes word. As uitgangspunt is aanvaar om alles wat enigsins in die openbare domein
gepubliseer was, op te neem en biografies in te skat. Dit is egter nie konsekwent toegepas nie.
Waar geoordeel is dat ongepubliseerde materiaal, byvoorbeeld kriptiese aantekeninge, of preke,
of sprekende foto’s en amptelike dokumente wesenlik van biografiese en bibliografiese belang
is, is dit oorweeg. So byvoorbeeld is die doopseel, die rapport van sy musiekteorie eksamen en
getuigskrif van die Hoof van die Lichtenburgse Hoërskool opgeneem. Toepaslike foto’s is
eweneens geselekteer, sowel as belangrike fisiese strukture: die plase waar hy groot geword het,
die kerksaal op Biesiesvlei en die universiteitsgeboue waar hy sy opleiding ontvang het, om ‘n
paar te noem.

8

Sien in hierdie verband H. H. Kuyper, Het Gereformeerde Beginsel en de Kerkgeschiedenis (Leiden: D. Donner,
1900), veral 36 e.v. Vergelyk ook E. Brown, A Discussion of the Theological Method of Church History with
Reference to the Church Historiography of South Africa (Publications of the University College of Zululand, 1969),
2 e.v.
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Helderheid moes in die tweede plek gekry word oor die diepte en breedte van die kerkhistoriese
begeleiding van die bibliografie. Ons het ons enersyds laat lei deur Jonker se eie refleksie op en
verwysing na gebeure en kerklike debatte. Maar, andersyds is ’n deeglike studie gemaak van
veral wat in die Nederduitse Gereformeerde Kerk gepubliseer en amptelik besluit is. Dit het die
riglyn geword om te besluit watter sake in die teks opgeneem moet word om reg te laat geskied
aan die teologiese werk van Jonker.

Laastens is die mondelinge tradisie nagegaan en behendig by die biografiese begeleiding van sy
skryfwerk ingesluit. In hierdie verband was sy eggenote, mev. Bettie Jonker, van onberekenbare
waarde. Uiteraard is die outobiografiese aantekening van Jonker in sy boek Selfs die kerk kan
verander, sowel as sy latere publikasie (waar ons meen dit van toepassing was) deurentyd
bygehou.

Die besondere kenmerk van hierdie studie is dat die volledige tekste deur Willie Jonker geskryf
in die tydperk onder behandeling, in ’n meegaande CD by die verhandeling gevoeg word. Dit
kan benut word vir verdere studie en verwysing. Dit is in PDF- formaat en kan met behulp van
die rekenaarprogram, Adobe, gelees word.

Die taal en spelreëls is toegepas aan die hand van WSpel, Uitgawe 10 wat gebaseer is op die
jongste Woordelys en Spelreëls vir die Afrikaanse Taal. Vir voetnote, aanhalings, verwysings en
die uitleg van die bronnelys is die Chicago Manual of Style (16de Uitgawe)9 as riglyn gebruik.

Samevattend kom ons metode daarop neer dat die biografiese konteks telkens in verband gestel
is met die bibliografie wat daarin na vore gekom het. Die laaste kort hoofstuk is metodologies
van groot belang. Daarin word die bibliografie van die jong teoloog Jonker teologies-krities
bespreek en oorweeg.

9

Aanlyn by: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
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1.4 ‘n Oorsigtelike uiteensetting

Afgesien van die Inleiding, val die studie uiteen in ses verdere hoofstukke, wat elkeen ‘n
bepaalde tydperk in behandeling neem. Oorsigtelik kom dit op die volgende neer:

Hoofstuk 2 behandel die tydperk 1929 tot 1945, dit wil sê vanaf Jonker se geboorte totdat hy
matriek skryf aan die Hoërskool Lichtenburg. Willie Jonker is op 29 Maart 1929 op die plaas
Kinkelspruit, digby Biesjesvlei in die Wes-Transvaalse platteland gebore.

Sy ouers was

bywoners op Kinkelspruit en Wolwepan. Die piepklein Biesjesvlei het destyds bestaan uit
enkele huise, 'n skool, twee winkels, 'n polisie- en 'n poskantoor, 'n meule en 'n sink saaltjie. Ten
tye van sy geboorte het die gemeente Biesiesvlei nog nie beslag gekry nie en was die kerksaal
nog nie gebou nie. Hy word in die grootste klaskamer van die sink skooltjie gedoop. In dié
hoofstuk word ook aangedui hoe die invloed van dié omgewing op sy lewe ’n groot rol gespeel
het – veral die onvergeetlike onderwyser, mnr. Hannes van Wyk en dié se moeder, alom bekend
as “Ou Mevrou” van Wyk. Op sestienjarige ouderdom voltooi hy sy skoolloopbaan. En, lê
belydenis van geloof af te midde van die NG Gemeente Biesjesvlei in April 1945.

Die derde hoofstuk van ons studie gee ‘n oorsig van Jonker as student in die Lettere en
Wysbegeerte aan die Universiteit van Pretoria, of die ‘Voortrekkeruniversiteit,’ soos destyds
dikwels na hierdie instelling verwys is.

Hy voltooi die B.A. graad, met drie hoofvakke

(Afrikaans, Grieks en Filosofie) cum laude op 30 November 1948. Terwyl hy hom onderskei as
studenteleier, skryf hy in hierdie tyd ’n aantal gedigte (“Oorwinningslied,”10 “Magdalena,”11
“Agab op die Slagveld,”12 “Ek is 'n Kind,”13 “Vreesnag op die Hoëveld”14 en “Wes –
Transvaal”15) en drie artikels in die Castalia-rubriek16 van die Universiteit se jaarblad, Trek (“Die
Afrikaner en die Musiek,”17 “N. P. van Wyk Louw — 'n Paar gedagtes oor sy kuns”18 en
10

W. D. Jonker, W. D. “Oorwinningslied,” Trek 1946 34(42), 22.
W. D. Jonker, “Magdalena,” Trek 1947 35(43), 12.
12
W. D. Jonker, “Agab op die slagveld,” Trek 1947 35(43), 25 – 27.
13
W. D. Jonker, “Ek is 'n kind,” Trek 1948 36(44), 19.
14
W. D. Jonker, “Vreesnag op die Hoëveld," Trek 1948 36(44), 19.
15
W. D. Jonker, “Wes-Transvaal,” Trek 1948 36(44), 19, 20.
16
Castalia was in die Griekse mitologie ’n nimf wat deur Apollo in ’n fontein te Delphi, waar die muse woon,
verander word. Apollo wy haar aan die muse – waar sy diegene wat van haar water drink of luister na haar sagte
murmeling, inspireer tot geniale digkuns.
17
W. D. Jonker, “Die Afrikaner en die musiek,” Trek 1946 34(42), 73 – 76.
11
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“Apologie?”19 wat oor die beeldende kuns handel.) Hy skryf ook iets oor “Hoe is die Lente?”
wat in die studentekoerant, Die Perdeby20 verskyn.

Die volgende jaar, 1949, begin hy met sy teologiese studies aan die Teologiese Fakulteit
Afdeling B. Hoofstuk 4 is ‘n breë oriëntering aan die Fakulteit, sy dosente en sy klasmaats. Hier
word ook deeglik ingegaan op die teologiese kurrikulum wat hy sou deurloop, omdat dit as
‘openbare dokument ‘n lewensbepalende invloed op hom sou uitoefen. In die Fakulteit het sy
dosente aansluiting gevind by en leiding gegee ten opsigte van die teologiese regverdiging van
Apartheid as ‘n lands- en kerklike beleid.

In hoofstuk 5 word sy publikasies gedurende sy studiejare aan die Teologiese Fakulteit nagegaan.
In dié periode verskyn daar nog ses gedigte (“Aanvaarding,”21 “Bepeinsing,”22 “Besef,” 23
“Eksistensie,”24 “Worsteling en Wete” 25 en “Perspektief”26) uit sy pen in Trek. As
studenteleier word hy ook betrek by ‘n positiewe en konsekwente standpunt oor
Apartheid aan die universiteit. In Die Perdeby vloei twee artikels uit sy pen: “Ons
het mekaar nodig” 27 en “Oor 300 jaar.” 28

In Deo Gloria, die jaarblad van die

Teologiese Fakulteit, skryf hy drie artikels: “Die Christen, Kunstenaar en Kuns,” (1949),
“Wat is ons gesag?”(1950) en “Godsbegrip – en Prediking” (1952).29 Op 1 September 1951
lewer hy sy B.D. skripsie “Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van die
vergiffenis van sondes in die teologie van Schleiermacher, Ritschl en Brunner” in. Aan die
begin van 1952 voltooi hy sy M.A. verhandeling: “’n Waardering van Ulfilas se vertaling
van die eerste hoofstuk van Markus se evangelie, met spesifieke verwysing na enkele ander
plekke; ’n vergelykende studie.”
18

W. D. Jonker, “N. P. Van Wyk-Louw - 'n paar gedagtes oor sy kuns,” Trek 1947 35(43), 61 – 68.
W. D. Jonker, “Apologie?” Trek 1948 36(44), 30-33.
20
W. D. Jonker, “Hoe is die lente?”, Die Perdeby VIII(22), 15 September1948, 4.
21
W. D. Jonker, “Aanvaarding,” Trek 1949 37(45), 23.
22
W. D. Jonker, “Bepeinsing,” Trek 1949 37(45), 13.
23
W. D. Jonker, “Besef,” Trek 1949 37(45), 13.
24
W. D. Jonker, “Eksistensie,” Trek 1950 38(46), 10.
25
W. D. Jonker, “Worsteling en Wete,” Trek 1950 38(46), 9.
26
W. D. Jonker, “Perspektief,” Trek 1951 39(47), 9.
27
W. D. Jonker, “Ons het mekaar nodig,” Die Perdeby XII(1), 22 Februarie 1952, 1.
28
W. D. Jonker, “Oor 300 jaar,” Die Perdeby XII(15), 21 Maart 1952, 4.
29
Sien W. D. Jonker, “Die Christen, Kunstenaar en Kuns,” Deo Gloria 1949 10(10), 39 – 40; W. D. Jonker, “Wat is
ons gesag?” Deo Gloria 1950 11(11), 55 – 57; W. D. Jonker, “Godsbegrip – en Prediking,” Deo Gloria 1952 13(12),
22 – 25.
19
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Hoofstuk 6 word gewy aan die studietydperk aan die Vrije Universiteit in Amsterdam. In
September 1952 vertrek hy en sy eggenote Bettie na Nederland vir doktorale studie onder die
promotorskap van professor G. C. Berkouwer. In hierdie tyd sou hy ook vir ‘n kwartaal lesings
in Basel by Karl Barth volg. Op 1 April 1955 verdedig hy sy proefskrif Mistieke liggaam en
kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie30 in die openbaar. Kort na die promosieplegtigheid
pak hulle die bootreis terug na Suid-Afrika aan, waar hy ‘n buitengewone proponentseksamen
aflê om gedurende Junie 1955 gelegitimeer te word. Hiermee sluit ons biografiese bibliografie
af.

Die laaste hoofstuk is afgestem op ‘n slotsom van die navorsing. Daarin word die resultaat van
die studie saamgevat en teologies-krities oorweeg. Dit is egter vir die studie van besondere
belang, omdat daarin die teologiese profiel van Jonker se skryfwerk tot en met 1955 beredeneer
word. Dit word in verband geplaas met die toetrede tot ‘n deurleefde Christelike lewe: van die
doopbediening, Biesjesvlei se Kindersendingkrans, katkisasie, teologiese studie aan ‘n Afrikaner
universiteit se Teologiese Fakulteit, waar ten minste vier van die dosente uitgesproke verdedigers
van die teologiese regverdiging van Apartheid was, tot in Nederland en Europa – waar hy
Berkouwer en Barth sou aanhoor. En, rigtinggewend oor die nuwere Rooms-Katolieke teologie
skryf.

Teologies en biografies het ‘n koerswysiging hom vergestalt. Sy skryfwerk bevestig dat dit nie
in die onmiddellikheid van die oomblik gekom het nie. Hy het dit deurdink. Daarom staan dit in
die titel van die verhandeling: ‘n Deurdagte koerswysiging.

1.6 Die waarde van die studie

Die laaste vraag wat in die inleiding tot hierdie studie beantwoord moet word, is of die
publikasie werk van Jonker ‘n biografiese bibliografie regverdig? Dit staan buite kyf dat sy
invloed en erkenning as teoloog in eie reg veel verder as die grense van Suid-Afrika strek. In die
buiteland, en veral in Nederland waar hy ’n aantal jare verbonde was aan die Theologische
30

W. D. Jonker, Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie (Kampen: J. H. Kok, 1955).
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Hogeschool van die Gereformeerde Kerken te Kampen, word hy deur baie teoloë hoog
aangeslaan.

In sy werk en lewe in die Nederduitse Gereformeerde Kerk het hy die Skrif

konsekwent bedien as ‘n gereformeerde teoloog. Maar, dit het iewers begin: in sy studentetyd.
Daarom is hierdie studie met die fokus op die jong lewe van Jonker, voordat hy formeel tot die
bediening toegetree het, die onvermydelike fondament vir wat later sou volg. Hiersonder sou
enige kritiese studie van Jonker mank gaan aan die fundamentele invloede en ontwikkeling van
sy jonger jare. Hier is die trajekte van sy denke vasgelê, en hier het hy dit reeds getoets.
Daarom is “Deurdagte koerswysiging. ’n Biografiese bibliografie van Willem Daniël Jonker
1929 - 1955” ‘n fundamentele bydrae tot die studie van die geskiedenis van die teologie in SuidAfrika gedurende die 20ste eeu.
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HOOFSTUK 2

1929 – 1945: VAN GEBOORTE TOT MATRIEK
In hierdie hoofstuk kom die lewe van Willie Jonker van sy geboorte (1929) af totdat hy in 1945
sy skoolopleiding voltooi het vanuit ‘n biografies-bibliografiese perspektief onder behandeling.
Hy is in ‘n gesin van agt kinders op ‘n plaas naby Biesjesvlei (of Biesiesvlei) in die voormalige
Wes-Transvaal (nou Noordwes Provinsie) gebore en op die dorpie in die Nederduitse
Gereformeerde Gemeente Hartsrivier gedoop. Hier is hy opgeneem in die Sondagskool en die
Sendingkinderkrans. Vir hoërskool is hy Lichtenburg toe. Na katkisasie in sy matriekjaar lê hy
belydenis van die Christelike geloof af in die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Biesjesvlei.
Biesjesvlei het ondertussen van Hartsrivier ‘afgestig.’

Na ons mening is hierdie momente (geboorte, doop, aflegging van belydenis van die geloof) in
Jonker se kinderlewe van sentrale belang om sy bibliografie biografies na te gaan. In die
hoofstuk word gevolglik sy doopseel en die getuigskrif van sy hoërskoolhoof as “openbare”
kerndokumente in die oorsig opgeneem. Hierbenewens word enkele foto’s van mense wat op
hom as kind midde in die gesin en gemeente onuitwisbare indrukke gelaat het, eweneens
weergegee. Ook fisiese strukture: die kerkgeboutjie op Biesjesvlei, die plase Kinkelspruit en
Wolwepan waar hy as kind gewoon het. Uiteraard word hierdie momente in Jonker se vroeë
lewe vir die doeleindes van ons studie nie losgemaak van die lewenskonteks waarin dit na vore
kom nie.

2.1 Gebore op die plaas Kinkelspruit

Willie Jonker se ouers, Willem Daniël Jonker (gebore: 6 Maart 1891, oorlede: 3 Januarie 1958)
en Martina Philippina (née Gerber; gebore: 10 Desember 1896, oorlede: 14 Junie 1986),1 kom

1

Geboortedatums soos telefonies deur mev. Bettie Jonker meegedeel op 24 Oktober 2011. Prof. Willie Jonker se
grootouers aan vaderskant was Johannes Willem (geb. 1847) en Susanna Francina Smith. Sy oupa- en oumagrootjie
was Wilhelm Daniël (geb. 11 – 12 – 1803), en Catharine Petronella Oosthuizen (geb. 12 – 11 – 1806).
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uit die Langkloof, naby Uniondale in Suid-Kaapland. Hulle is op dié dorp op 14 Augustus 1917,
in die huwelik bevestig deur ds. Willem Ferdinand Louw, met hul ouers se “konsent!”

Willem Daniël Jonker en Martina Philippina Gerber

Willie was die sesde van agt kinders. Hy het die nood van die Afrikaner aan sy lyf gevoel. Hy
ken dit eerstehands.

In die eerste paragrawe van die eerste hoofstuk van sy (gedeeltelik)

outobiografiese werk Selfs die kerk kan verander, skryf hy so oor “... die eerste paar dekades van
die twintigste eeu ...” waarin hy gebore is:

“Die nawerking van die Anglo-Boereoorlog, wat met sy verskroeide aarde taktiek die
plase verwoes agtergelaat het; 'n daarop volgende droogte van ongekende omvang; en 'n
wêreldwye depressie het talle Afrikaners in die noordelike provinsies na die stede
gedwing om daar 'n heenkome te soek. Talle van hulle het daar net nog verder in
armoede, en dikwels ook in morele verval versink. Maar of dit in die stad was of op die
12

platteland, volgens die Carnegie-verslag oor die armblankevraagstuk het ruim 300,000
blankes uit 'n totaal van minder as 'n miljoen destyds in die uiterste armoede geleef.”2

Die Armblankevraagstuk het in werklikheid egter reeds vóór die Anglo-Boereoorlog, die groot
droogte van 1933 en die daarmee gelyklopende ekonomiese depressie begin. Voor ongeveer
1890 was die Hollands-Afrikaners hoofsaaklik landbouers. Destyds was die gebruik dat die
ouers se plaas vir die kinders onderverdeel word sodat elke kind ’n lappie grond sou hê om op te
boer. Tye het egter dusdanig verander dat ’n mens nie langer op sulke klein stukkies grond ’n
bestaan kon voer nie.3 Die situasie het armoede in die hand gewerk, veral omdat ’n baie groot
deel van die boere-mense ongeskoold was. Volgens die Carnegie-verslag (van 1932) was daar in
1891 slegs 41,3% blanke kinders op skool, dit wil sê, meer as die helfte van al die kinders
(58,7%) het géén formele skoolopleiding ontvang nie. Die verslag toon voorts dat in 1891 slegs
1,5% van dié kinders verder gevorder het as standerd 6 (graad 8).4 Die gevolg was dat die
meeste blanke Afrikaners (soos hulle in die 20ste eeu geïdentifiseer is) slegs as handarbeiders
hulle arbeid in die stede kon verhuur. Gedurende die eerste sowat 30 jaar van die 20ste eeu het
hierdie “vraagstuk” ’n groter wordende maatskaplike realiteit in Suid-Afrika geword, soos wat ’n
groeiende groep Afrikaners gedwing was om hulle grond te verkoop en elders ’n heenkome te
gaan soek.

Sommige van dié groep Afrikaners kom in plakker-toestande tereg in agterbuurte in stede, maar
baie ander het as bywoners op plase gaan woon in die hoop om te oorleef, iewers werk te kry of
gewerk om ‘n deeltjie van die opbrengs van die plaas. Baie het as geleentheidswerkers stukwerk

2

W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998), 3.
Dit was een van die belangrike faktore wat die verstedeliking van die Afrikaner in die hand gewerk het.
4
The Poor White Problem in South Africa: Report of the Carnegie Commission, Vol. III: Educational Report:
Education and the Poor White (Stellenbosch: Pro Ecclesia, 1932), 40. Ten einde insig te verkry in die noue band
tussen die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die regering, is dit nodig om, waar toepaslik, ’n kort beskrywing te
gee van die persone wat die Carnegie verslag opgestel het. Bogenoemde derde deel was opgestel deur prof. Ernst
Gideon Malherbe. Hy was die hoofredakteur van die Carnegie-verslag en ’n opvoedkundige. Vir tien jaar (1929 1939) was hy ook direkteur van die Carnegie stigting. Hy het ’n H.O.D. aan die Universiteit van Stellenbosch
behaal en sy doktorsgraad van die Universiteit van Columbia, New York. Uiteindelik sou hy ook ’n stigterslid wees
van die Nasionale Buro vir Opvoedkunde en Maatskaplike Navorsing – die latere Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing (RGN). Van 1943 tot 1965 was hy Rektor van die Universiteit van Natal.
3
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gedoen. In die algemeen het teen 1932 sowat ’n derde van die oorspronklike boerende Afrikaner
bevolking proletariërs geword.5

Die plaas Kinkelspruit 154, digby Biesiesvlei
Die gesin Jonker het nie hieraan ontkom nie. Trouens, hulle was daarvan slagoffers, iets wat
Willie baie goed onthou het. Sy ouers het ook ’n gedeelte van die plaas Grootrivier naby
Uniondale, wat tussen die kinders verdeel was, geërf. Dit was te klein om ’n bestaan te voer en
gevolglik verlaat hulle hul stukkie plaas in die hoop dat hulle by een van mevrou Jonker se ooms,
wat ’n paar plase in die Vrystaat en Transvaal besit het, ’n heenkome sou kon vind. In die proses
5

The Poor White Problem in South Africa: Report of the Carnegie Commission, Vol. 1: Economic Report: Rural
Impoverishment and Rural Exodus, opgestel deur J. F. W. Grosskopf. Johannes Friedrich Wilhelm Grosskopf was
die seun van ’n Lutherse predikant. Hy behaal ’n M.A. in tale in 1906 aan die Universiteit van Stellenbosch. Later
studeer hy regte en ekonomie aan verskeie universiteite in Europa (o.a. in Duitsland) en behaal die doktorsgraad in
die Regte aan die Universiteit van Leiden in 1913. In 1914 neem hy deel aan die “Rebellie.” Die Rebellie of
gewapende protes het plaasgevind omdat ‘n beduidende groep Afrikaners (dit wil sê, Boere) nie aan die kant van
Brittanje so kort na die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) teen die Duitsers wou veg nie. Grosskopf was uiteraard
self van Duitse afkoms. In 1920 word hy aangestel as hoogleraar in Politieke Studies aan die Universiteit van
Stellenbosch en in 1935 hoof van die Departement Ekonomie in die Fakulteit Landbou.
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beland hulle op die plaas Sonop in die omgewing van Brits in die destydse Transvaal. Willie se
vader het (onder andere) by ’n huisbouprojek werk gekry. Die armblanke proletariër6 het desjare
geen arbeidsekuriteit geniet nie, wat beteken het dat hulle slegs vir die duur van ’n projek in
diens geneem was. Gevolglik moes die Jonkers weer verhuis en kom hulle tereg op Kinkelspruit
naby Biesjesvlei in die distrik Lichtenburg, ’n plaas van ’n neef van mevrou Jonker.

Só word Willem Daniël Jonker op 1 Maart 1929 in ’n eenvoudige bywonershuisie van ’n gesin
armblankes op dié plaas gebore.7

Die geboorteproses was baie moeilik – dermate dat gevrees was vir sy lewe. Klaarblyklik was
die probleem dat hy in die “stuit posisie” gelê het, dit wil sê, die boudjies in plaas van die koppie
was onder en moes eerste gebore word. So ’n geboorte is vandag steeds gevaarlik vir beide
moeder en baba omdat dit baie lank neem en baie pynlik is. Boonop was dinge destyds taamlik
primitief. Vroedvroue het die moeders bygestaan – en in die geval was dit Maria (Maraai) van
der Walt van Biesiesvlei. Sy het nooit enige verpleegopleiding gehad nie. Sy was nog ’n
bloedjong vrou van skaars twee en twintig jaar oud toe mense in nood haar kom vra het om te
help met bevallings. Uiteraard het sy nie presies geweet wat om te doen nie, maar met gewone
“boerewysheid” kopgehou. Met dié sukses agter die rug, het meer en meer mense haar genader
vir hulp. Uiteindelik het sy meer as ’n duisend babas in die lewe gehelp.8

Jonker skryf so oor sy moeilike geboorte:

“My moeder het vertel hoe hulle almal gebid het, en hoe my vader haar getroos en by
haar gepleit het om nie moed op te gee nie want, het hy gesê: ‘Miskien is dit nog 'n
predikantjie.’ Tant Maraai moes worstel om die blou wesentjie sover te kry om asem te
haal.”9

6

Een van die grootste probleme volgens die Carnegie-verslag was die ongeskooldheid van die Afrikaner. “Sy
landelike opvoeding en agtergrond het hom slegs as handearbeider nuttig gemaak.” Johan Kinghorn (Red.), Die NG
Kerk en Apartheid (Johannesburg: Macmillan, 1986), 52.
7
Ek is die gegewens mondelings meegedeel deur sy eggenote, mev. Bettie Jonker, in ’n gesprek tydens ’n besoek
aan haar in die Strand op 23 Junie 2011.
8
W. S. Conradie (Samesteller), Goue Jubileum – NG Kerk Biesiesvlei (Sonder plek, sonder uitgewer, 1985), 32, 33.
9
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 8.
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Maria van der Walt op gevorderde leeftyd10

Nie net was die Jonker gesin baie arm nie, maar ook groot - Willie Jonker was die sesde van agt
kinders - wat verdere druk op die besteebare inkomste geplaas het. Die Armblankevraagstuk was
nie vir hulle ’n teoretiese hersenskim nie – hulle was midde in die “vraagstuk” vasgevang.

In die handskrif van Willie Jonker self, was die agt kinders uit sy ouers se huwelik gebore, die
volgende:

10

Conradie, Goue Jubileum – NG Kerk Biesiesvlei, 32.
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Broers en susters van Willie Jonker, met geboortedatums, in sy eie handskrif

“Suster” was Susanna Johanna; “Boeta” Johannes Willem; “Boetie” was Franz Anthonie; “Ina”
Susanna Francina, “Martina” Martina Philippina; “Anna” Anna Elizabeth en “Kotie” Jacobus
Adriaan.

2.2 Die samelewing waarin Jonker gebore is

In die vorige paragraaf het ons ‘n blik gewerp op die wêreld waarin die gesin Jonker hulle bevind
het.

Gewag is daarvan gemaak dat dié gesin nie net die verarming wat na die Anglo-

Boereoorlog in die land momentum gekry het, meegemaak het nie, maar self daarvan die prooi
geword het. In hierdie paragraaf wil ons vervolgens deur ‘n wyehoeklens die groter landskap in
perspektief bring. Uiteraard moet daarmee rekening gehou word dat ons met terugskouende
17

wysheid die weg van kritiese interpretasie volg.

In die eie tyd, toe die gesin Jonker op

Kinkelspruit gewoon het, kon hierdie perspektiewe nog nie ‘n rol speel in die singewing en
interpretasie van hulle werklikheid nie. Die nawerking van die strominge eie aan hierdie groter
landskap, en wat ons nou in helderder lig kan sien, het egter die konteks bepaal waarin Jonker
later predikant sou word, en waarin hy sou skryf. Johann Kinghorn skryf oor die tydperk: “In
die geskiedenis van die Afrikaner, en so ook van die NG Kerk, was die dekade tussen ongeveer
1925 en 1935, sosiaal-ekonomies en polities gesproke, byna van revolusionêre aard.”11

Die Armblankevraagstuk sou ’n deurslaggewende rol in die NG Kerk en in die Afrikaner-politiek
speel. Dit het verdere impetus en akademiese onderbou verleen aan die ontwikkeling van die
politieke beleid wat as Apartheid bekend sou raak en die karakter van ’n ideologie sou aanneem.
As openbare en erkende samelewingsverband het die Nederduitse Gereformeerde Kerk dit as ‘n
uitnemende geleentheid beskou om daarby betrokke te raak omdat sy nie haar lidmate kon sien
swaarkry en daardeur nie diep geraak en innerlik bewoë wees nie. So ook kon geen politikus of
geesteswetenskaplike aan dié probleem verbygaan nie.

Daar was verskeie oorsake vir die armoedeprobleem. Die onderwysstelsel in Suid-Afrika veral
in die noorde en op die platteland, was teen die einde van die 19de eeu steeds geheel en al
ontoereikend. Gebrekkige opvoeding en onderwys is - sonder vrees vir teenspraak - die grootste
enkele faktor in die ekonomiese veragtering van enige volk.

Dit het gebeur met die

industrialisasie gedurende die laaste kwart van die 19de eeu, wat mynbou stede soos
Johannesburg geskep het. En, veral ook die ontsettende en verwoestende Anglo-Boereoorlog
van 1899 - 1902. ‘n Groot deel van die boerebevolking in die noorde is na die Oorlog totaal
verarm. So is aan ‘n nasionale vraagstuk – wit armoede – gevolg gegee.

Uiteindelik is die Amerikaanse Carnegie Korporasie genader om betrokke te raak. Die Carnegieverslag wat daaruit voortgevloei het, het vêrreikende gevolge vir die hele Suid-Afrikaanse
samelewing gehad. Dit ly byvoorbeeld geen twyfel nie dat dié verslag en van die voorstelle wat
daarin vervat is, ’n soort wetenskaplike onderbou verleen het vir die uiteindelike formulering van
die Apartheidsbeleid, waarin die “rasse” van Suid-Afrika geïdentifiseer en met wetgewing van
11

Kinghorn, Die NG Kerk en Apartheid, 52.
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mekaar geskei is.

In sy boek The Silent War voer Frank Füredi, professor in Sosiologie aan die Universiteit van
Kent in Engeland, aan dat die Carnegie Korporasie, onder sy direkteur Frederick Keppel,12 se
belangstelling in die armblankevraagstuk in Suid-Afrika gemotiveer was deur soortgelyke
probleme in die suidelike state van Amerika.13 Füredi is oortuig dat Keppel die opstel van die
Carnegie-verslag gesteun het omdat hy geglo het in die superieure posisie van die blanke en dit
natuurlik wou handhaaf.

Wanneer ’n buitelandse besoeker aan Grahamstad berig dat “...

miscellaneous herds of whites and blacks lived together in the most promiscuous manner
imaginable ...,” was die Afrikaner, die Kerk en in sekere blanke kringe in veral Amerika hoogs
ontsteld.14 Vir die Afrikaner van destyds was dit van groot belang om te beklemtoon dat die
armblanke nie arm was vanweë ’n inherente swakheid of biologiese tekortkoming nie. Daar was
groot gewag gemaak dat die blanke ras superieur was en dat "the great majority of poor whites
are of normal intelligence."15

Een van die dryfkragte agter die opstel van die Carnegie-verslag en self skrywer van die eerste
deel16 van die vyfde volume van die verslag, was dr. Johannes Rudolph Albertyn.17 Die eeufees
bundel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk Kimberley, waar hy van September 1926 tot
Desember 1935 dien as predikant, vermeld dat hy “... die organiseerder en die hart en siel van die
geskiedkundige Volkskongres oor die Armblankevraagstuk, wat in 1934 in Kimberley gehou is,”
12

Die filantroop, Frederick Paul Keppel, was gedurende hierdie tyd die president van die Carnegie Korporasie.
Keppel was ’n gesiene Amerikaanse burger wat naas bekendheid as filantroop ook uitgeblink het as opvoedkundige
en as politikus. Hy was senior akademikus van die Columbia Universiteit en gedurende die Eerste Wêreldoorlog
was die pos van Third Assistant Secretary of War spesiaal vir hom geskep. Verskeie eredoktorsgrade is aan hom
deur die universiteite van Columbia, Pittsburgh, Michigan, Toronto en Melbourne, sowel as van Hamilton Kollege
en Union Kollege, toegeken. Sien: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Paul_Keppel) Datum besoek:
20 Januarie 2012.
13
F. Füredi, The Silent War: Imperialism and the Changing Perception of Race (Londen: Pluto Press, 1998), 67.
14
“The Second World War, the Army Education Scheme and the ‘Discipline’ of the White Poor in South Africa” by
Neil Roos. Workshop on South Africa in the 1940s, Southern African Research Centre, 2003. Aangehaal in
Wikipedia.
(Sien http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Commission_of_Investigation_on_the_Poor_White_
Question_in_South_Africa ).
15
Carnegie Joint Findings, nr. 85. Aangehaal deur dr. M. M. Nieuwoudt: “Praktiese implementering in die
vaderlandse kerkgeskiedenis.” In J. J. de Klerk (Red.), Die diens van barmhartigheid en die Nederduitse
Gereformeerde Kerk (Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers, 1990), 94.
16
The Poor White Problem in South Africa: Report of the Carnegie Commission, Vol. V: Sociological Report: (a)
The Poor White and Society, opgestel deur J. R. Albertyn.
17
Na sy bediening op Kimberley, word hy tot by sy aftrede in 1948, Armesorg-sekretaris van die Transvaalse
Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk.
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was.18 Dr. Albertyn – soos baie predikante in die Nederduitse Gereformeerde Kerk - het sterk
nasionalistiese oortuigings gehad. Woorde soos “Afrikaner-selfrespek”, “trots op eie identiteit”,
“rassetrots”, e.d.m., het gemaklik uit sy pen gevloei. Jonker skryf dat Albertyn sterk daarvan
oortuig was dat die Armblankevraagstuk net na behore aangespreek kon word “... as die
Afrikaner sy selfrespek en gevoel van trots op eie identiteit sou herwin. Daarom moes daar by
hulle 'n besef van eie-waarde en “rassetrots” gewek word.”19

Hierdie gedagtegang was sonder twyfel verteenwoordigend van die heersende denke in die kerk.
Die noue verbintenis tussen kerk en volk sou verdiep en uitgebou word met die Volkskongres
van 1934. Dit blyk o.a. uit die feit dat twee voorsitters vir die kongres verkies was: die een was
dr. W. Nicol, ’n predikant van die NG Kerk, en die ander een was advokaat E. G. Jansen, die
Minister van Naturelle Sake. Daar was sowat twintig uitgelese sprekers uit die kerklike en
politieke terrein wat voordragte op die kongres gelewer het. Een van hulle was dr. Hendrik
French Verwoerd – die latere Eerste Minister en die sogenaamde “argitek van Apartheid.”20

Die armblankevraagstuk het die deurslaggewende rol gespeel in die (verdere) ontwikkeling van
die Afrikaner-denke en –psige soos dit vergestalt was in beide die teologiese denke van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk en die politiek. Wat die kerk betref, kan sy immers nie anders
nie - as sy werklik kerk wou wees - om meelewing te hê met en te betoon aan die duisende van
haar lidmate wat in die uiterste ellendes vasgevang was.

Maar die kerk het haar taak t.o.v. die lot van die lidmate só aangetrek, dat ’n noodlottige band
tussen die kerk en die Afrikanervolk ontstaan het:

die kritiese onderskeid tussen die

Afrikanervolk en die kerkvolk was opgehef. Die Anglo-Boereoorlog, die armblankevraagstuk,
die Carnegie-verslag en die gepaardgaande groeiende nasionalisme het die leefwêreld en baie
spesifiek, die Nederduitse Gereformeerde Kerk waarin dominee en later professor Jonker sou
lewe en arbei, bepalend beïnvloed. In die historiese beeld en singewing van die dertiger jare is
die Anglo-Boereoorlog en die Groot Trek ingebeeld. Die simboliese Ossewatrek wat in 1938 as

18

W. Fullard, Geskiedenis van die Gemeente 1872-1972 (Kimberley: Noordkaap Drukkers, 1972), 32.
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 3.
20
Dié benaming “argitek van apartheid” is suiwer histories beskou, nie korrek nie – sien voetnoot 15 hierbo. Dit
sou histories meer korrek wees om hom die argitek van die sg. ”tuisland-beleid” te noem.
19
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‘n nasionale skouspel herdenk is, het uitgeloop op die hoeksteenlegging van ‘n grootse
monument net suid van die stad Pretoria.

Na die plaaslike universiteit is al meer as die

Voortrekkeruniversiteit verwys. Histories is daar sin in die geskiedenis ontdek, en die NG Kerk
het dit begelei met ‘n assosiasie dat sy dié histories oudste inheemse kerk is.

Daar was in dié tyd wyd verkondig dat die Afrikaner ’n uitverkore volk van God was. Dáárom
het Hy hulle by Bloedrivier teen die aanslag van die Zoeloe-impi’s beskerm. Sy doel daarmee
was om te verseker dat die Evangelie in “Donker Afrika” verkondig sal word. Die Afrikaner en
Ou-Testamentiese Israel was dikwels met mekaar geïdentifiseer. Die religieuse opdrag aan
Israel om nie met die heidene te vermeng nie maar hulle godsdiens suiwer te hou, was netso op
die Afrikaner van toepassing gemaak.

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het egter verder gegaan en die opdrag ’n rasse kleur gegee:
die volk van God was die blanke en die heiden was die nie-blanke. Om volk van God te bly
verword van ’n Bybelse en godsdienstige appèl op godsdiens-suiwerheid in ’n oproep om
rassesuiwerheid. Langs dié weg is Apartheid Bybels geregverdig. Jonker skryf: “Apartheid
(later afsonderlike ontwikkeling genoem) is op sodanige wyse deur die kerk as die wil van God
gesanksioneer, dat dit noodwendig 'n ideologiese karakter verkry het.”21
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het gaandeweg die karakter van ’n volkskerk aangeneem.22
Dit bring mee dat dié kerk nie langer al die karaktereienskappe van ’n ware gereformeerde kerk
vertoon het nie:

hoewel die Woord suiwer verkondig kon wees en die sakramente in

ooreenstemming met die bevel van Christus bedien was, het die derde eienskap van die ware
kerk - die toepassing van die kerklike tug ontbreek23 - dit kán immers nie binne ’n volkskerk nie.
As biologiese herkoms jou lidmaatskap van die kerk bepaal, kan die kerk nie profeties-krities
wees en lidmate wat afdwaal, sensureer en uiteindelik uit die kerk ban nie. In Jonker se woorde
beteken dit dat die kerk “in 'n kritieke uur nie aan haar aard en haar profetiese roeping getrou kon

21

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 3.
Jonker se eerste bydrae in Die Kerkbode, was juis ’n brief waarin hy van die destydse Redakteur, dr. Tobie
Hanekom, verskil het oor dié betrokke onderwerp. Sien W. D. Jonker, “Ons kerk 'n Volkskerk?” Die Kerkbode,
LXXVII(3), 18 Januarie 1956, 111.
23
Jonker skryf uitvoerig hieroor in Selfs die kerk kan verander, 26-30.
22
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bly nie.”24

Baie was egter oortuig dat die kerk juis met ‘n publieke teologie – die teologiese regverdiging
van Apartheid – haar roeping getrou nagekom het. Daar was ‘n baie oortuigende teologie van
Apartheid uit die Skrif ontwikkel. En, dit was nie so maklik om teen die stroom op te gaan nie.
Vrae is wel in hierdie verband gevra. Maar, sou Jonker aan die Voortrekkeruniversiteit leer om
teologies-krities te dink en die Woord te bedien?

Op hierdie vraag sal in die volgende

hoofstukke weer teruggekom word. Vir die oomblik moet ons die lyn van sy kinderjare op
Biesjesvlei weer optel. Hy is gedoop in die gemeente Hartsrivier, op die dorpie Biesjesvlei.

2.3 Gedoop in die NG Gemeente Hartsrivier, te Biesjesvlei

Ten tye van Willie se geboorte het die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Biesjesvlei nog nie
tot stand gekom nie. Lidmate wat in en om die dorpie Biesjesvlei gewoon het, het destyds binne
die grense van die gemeente Lichtenburg geval. Lichtenburg is in 1873 gestig, terwyl die NG
gemeente 12 jaar later, in 1885, as ‘n selfstandige gemeente konstitueer. Die NG Gemeente
Lichtenburg het in verband met die Ring van Zeerust gestaan. Die Ring het in dié jare bestaan
uit die gemeentes Zeerust, Lichtenburg, Ventersdorp, Zwartruggens,25 Delarey,26 Coligny,
Koster-Derby en Malopo.27

In die twintiger jare sou die dorp uit sy nate bars, want in 1926 het Jacobus Voorendyk ’n
diamant op sy plaas noord van die dorp ontdek. ’n Diamantstormloop na Lichtenburg het
gevolg. Die stormloop het tien jaar geduur, en sowat 108 000 delwers het op Bakerville en
Elandsputte noord van die dorpie toegesak.

Die dorpie Biesjesvlei (Biesiesvlei) het in 1890 op die walle van die Hartsrivier op die plaas van
24

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 3.
Spelling soos in die Almanak van die Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1929
(Kaapstad: Nasionale Pers, 1928), 229.
26
Huidig Delareyville.
27
Almanak van die Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1929, 229. Die gemeente is geleë
in en rondom die dorpie Buhrmannsdrift 20 km oos-noord-oos van Mafikeng (sinodaal val dit tans in WesTransvaal), en moet nie verwar word met die gemeente Onder-Molopo (sinodaal in Noord-Kaapland) met die
sentrum in die dorpie Bray nie.
25
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mnr. M. J. Pretorius ontstaan.28 Drie jaar later begin mnr. M. Roothman ’n laerskool in ’n
eenvoudige sinkgebou met net twee vertrekke. Na die Anglo-Boereoorlog het mnr. Gert van
Wyk na Biesjesvlei gekom. Hy was voorheen hoof van die “Goewermentskool” op Lichtenburg.
Sy seun Hennie sou die laerskool onderwyser van Willie Jonker wees. Jonker vermeld dat die
Van Wyks ’n deurslaggewende rol in die ontstaan en vroeë lewe van die Nederduitse
Gereformeerde Gemeente Biesjesvlei én in sy lewe as kind gespeel het. Trouens, Gert van Wyk
was ’n uitgesproke plaaslike leiersfiguur en Kerkraadslid.

Gert van Wyk

Aanvanklik was daar elke Sondag in dié sink skoolgeboutjie eredienste gehou en ook die
sakramente bedien. Van 1904 word daar ook Sondagskool vir die kinders gegee. Die gedagte
aan ’n eie kerksaal het mettertyd posgevat en in 1926 begin die lidmate om fondse vir ’n saal in
te samel.

Die Kerkraad (Lichtenburg) het onderneem om op ’n pond-vir-pond basis die

insameling tot op ’n maksimum bedrag van £250 te steun.29 Twee jaar later (1928) was £243
28

Vir inligting oor die totstandkoming van dié gemeente, het ons hoofsaaklik gebruik gemaak van die bundel Goue
Jubileum – NG Kerk Biesiesvlei, saamgestel deur W. S. Conradie in 1985, veral 17 – 26.
29
Desjare was die geldeenheid in die Unie van Suid-Afrika, as Dominium in die Britse Ryk, die Britse Pond.
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ingesamel nadat daar reeds ’n jaar vroeër (1927) ’n boukommissie gekies en tenders aangevra is.

Satelliet foto van Biesiesvlei
Intussen het ’n ander verwikkeling die planne vir ’n eie kerksaal op Biesiesvlei in die wiele gery.
Die buurdorp, Sannieshof, slegs 20km ten suide van Biesiesvlei met die huidige N14, rigting
Delareyville, het op 25 Januarie 1928 die Ring van Zeerust genader om af te stig. Die te stigte
gemeente sou, volgens die voorstel voor die Ring, Biesjesvlei wat deel was van die gemeente
Lichtenburg, asook dele van die gemeentes Delarey en Ottosdal, insluit. Die nuwe gemeente sou
uit sowat driehonderd lidmate bestaan.

Die Biesjesvleiers was nie hiervoor te vinde nie en ’n hewige kerktwis is ontketen - wat vir
ongeveer ’n jaar geduur het. Uiteindelik was ’n kompromis bereik en stem die Biesjevleiers in –
onder sekere streng voorwaardes - om met die afstigting saam te werk. Van die voorwaardes
was dat “... daar absolute gelyke behandeling sal wees tussen Sannieshof en Biesiesvlei, wat
preekbeurte, nagmaalsviering, saalbou of enige ander saak betref.” en dat die naam van die te
stigte gemeente “... onder geen omstandighede Biesjesvlei, Sannieshof of Roosville30 sal wees

30

Daar was ’n voorstel dat Sannieshof vernoem moet word na advokaat Tielman Roos, destyds LP vir Lichtenburg.
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nie ...”.31 ’n Verdere voorwaarde was dat die Biesjesvleiers die reg voorbehou om te enige tyd
uit die ooreenkoms te tree indien daar nie gelyke behandeling tussen Biesjesvlei en Sannieshof is
nie.

Daar word toe, in die lig van Biesjesvlei se streng voorwaardes, besluit dat die nuwe gemeente se
naam Hartsrivier sou wees. Beide Biesiesvlei en Sannieshof was immers op die oewers van die
Hartsrivier geleë en die naam sou iets van die gemeenskaplikheid van die gemeentes weergee.
As konsulent het die Ring vir ds. P. J. Swart32 van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente
Ottosdal aangewys.

So gebeur dit dan dat baba Willem Daniël Jonker op 26 Mei 1929 in die grootste klaskamer van
’n eenvoudige sinkskooltjie op Biesjesvlei deur ds. Swart gedoop is as ’n lidmaat van die
Nederduitse Gereformeerde Gemeente Hartsrivier. As getuies by die doop het Johannes H.
Jonker en Anna E. Jonker gestaan.

Sou ’n mens hom vra, sou Willie Jonker sê dat sy doop die belangrikste gebeurtenis van sy lewe
was. In ’n gedenkdiens na Jonker se dood, maak prof. Dirkie Smit vyf keer dié stelling: “Willie
Jonker het gelewe vanuit die doop. Almal wat hom geken het, het dit geweet.”33

Deur die doop verseker God ons van dié beloftes, van dié nuwe werklikheid wat van ons geld.
Geloof beteken eenvoudig dat ons lewe vanuit dié beloftes, dié versekering, dié werklikheid. Dis
ons eintlike identiteit, dis wie ons waarlik ís, dis die evangelie – en wie oor Willie Jonker wil
nadink, moet oor hierdie evangelie nadink, wat hom gemaak het wie hy was. Dit geld ook vir
die tydperk wat in hierdie verhandeling, wat sy jong lewe (1929-1955) biografies-bibliografies
nagaan, behandel word. Sy doop was vir hom grond vir sy geloofsekerheid, diepste rede vir
vreugde, was al die beloftes van die Evangelie met sigbare bewyse, met tekens en seëls aan hom
by sy naam gegee.

31

Conradie, Goue Jubileum – NG Kerk Biesiesvlei, 21.
Ottosdal was die eerste gemeente waarin ds. Swart gedien het. Hy was in 1916 gelegitimeer en in Ottosdal as
predikant bevestig.
33
Ongepubliseerde preek van prof. D. J. Smit getiteld: “Willie Jonker Gedenkdiens 31 Augustus 2006.”
32
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Afskrif van die Doopseel van Willie Jonker
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’n Mens kan nie wat die doop vir hom beteken het, beter beskrywe as wat Willie Jonker dit self
gedoen het nie. In die Liedboek van die Kerk34 het hy Lied 290 gedig:
Dit is my troos dat ek gedoop is,
dat ek gedoop is in u Naam,
want deur die doop is ek verseker
dat U in guns U nooit nie skaam
as Vader, Seun en Heilige Gees
om ook mý God genoem te wees.

Dit is my troos dat U as Vader
Uself in trou aan my verbind
en dat U in u milde liefde
my neem as erfgenaam en kind;
dat U die kwaad van my wil weer
of anders tot my beswil keer.

Dit is my troos dat U, Heer Jesus,
as Seun my deur u bloed wil was;
dat U my inlyf in u sterwe
en vrymaak van die sondelas;
dat U my met U óp laat staan
en op ’n nuwe weg laat gaan.

Dit is my troos dat U vir ewig,
o Heil’ge Gees, in my wil woon.
U wil my heilig en steeds voller
die beeld van Christus laat vertoon.
So maak U tot my eiendom
als wat ek reeds besit in Hom.

34

Liedboek van die Kerk (Kaapstad: NG Kerk-Uitgewers, 2001).
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Intussen het die planne vir die bou van ’n saal voortgegaan. ’n Tender ten bedrae van £985 word
aanvaar. Daar was reeds £500 beskikbaar en die Kerkraad van Lichtenburg het ’n verdere £350
aan die plaaslike kerkraad beskikbaar gestel. Daar is dadelik aan die werk gespring en die
hoeksteen word op 7 September 1929 deur ds. Swart gelê.

Hoeksteen
Die kerksaal word vroeg in 1930 voltooi en feestelik op 15 en 16 Februarie 1930 in gebruik
geneem. Ds. P. J. Swart het as feesredenaar by die geleentheid opgetree.

Die Kerksaal op Biesiesvlei, afgeneem in 2011
28

Hierdie kerksaal sou die kerkgebou van die Gemeente Biesjesvlei word, toe dié in 1935
selfstandig gevorm is en afgestig het van Hartsrivier.

2.4 Kleuterjare en skoolloopbaan

Willie Jonker het wel in ’n bloedarm gesin grootgeword, maar het ’n wonderlike, veredelde en
gereformeerde opvoeding gehad met ouers na wie hy in alle opsigte kon opsien.

In sy

herinneringe Selfs die kerk kan verander skryf hy:

“Van my vroegste dae af het ek soos my broers en susters die eenvoudige
geloofsatmosfeer van ons ouerhuis ingeadem.

Daar is gereeld smôrens en saans

huisgodsdiens gehou. Ons het te ver van die kerk af gewoon om elke Sondag met die
perdekar daarheen te gaan. My vader het dus dikwels tuis op Sondagoggende 'n kort
preek of oordenking voorgelees.”35

In dieselfde konteks skryf hy hoe hy sy moeder dikwels sien bid het terwyl sy by ’n rooi kissie
kniel en vertel hy van die gebed wat sy hom as kleuter geleer het. Wanneer hy die kombuis
binnegekom het, sou sy hom vra: “Het jy al het bloed gesê?” Sy kindergebed was nie ’n versoek
om iets uit die Vaderhand te ontvang nie, dit was eerder ’n geloofsbelydenis. Sy “gebed” was in
werklikheid ’n aanhaling uit die ou Nederlandse Statebybel van 1 Johannes 1:7: “Het bloed van
Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.”

Dié gebed is tekenend van die soort vroomheid wat hy aan moedersknie aangeleer het. Jonker
sê: “Eers baie jare later sou ek besef dat sy my daarmee geleer het dat dit belangriker is om in
die gebed aan die beloftes van God vas te hou as om met baie begeertes voor Hom te kom.”

In die rubriek “Geestelike Waardes” in die Kaapse koerant, Die Burger, skryf Dirkie Smit ook
oor die gebed wat Jonker se moeder hom geleer het:

35

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 9.
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“Maar met ’n bietjie verbeelding kan ’n mens sê dat eintlik álles wat hy later sou word,
doen en leer al in dié gebedjie saamgebundel sit – die sekerheid en vreugde wat geloof
bring, die daaglikse aflê van sonde en opstaan in ’n nuwe lewe, die oortuiging dat Jesus
se bloed ons inniger aan ander verbind as enige bloed van afkoms, die bereidheid om te
bely, ook openbaar, as ons teen dié bloed en teen ons naaste gesondig het.”36

Dit is inderdaad die geval. ’n Mens sien dit reeds deurskemer in die titel van Willie Jonker, die
jong teologiese student, se B.D. skripsie: “Die Invloed van die Leer Aangaande God op die
Opvatting van die Vergiffenis van Sondes in die Teologie van Schleiermacher, Ritschl en
Brunner.”

In die eenvoudige kindergebedjie was gewis die fondament vir sy teologiese denke gelê. In die
eenvoudige gebed het hy geleer om eg gereformeerd konsekwent solus Christus te dink en nie
Arminiaans nie, om opreg, op ’n byna naïewe wyse, vroom te wees sonder om die piëtisme te
omhels.

Tog was sy jeug nie net ongedeelde vreugde nie. Willie Jonker het van ’n vroeë stadium in sy
lewe aan depressie en ’n gevoel van minderwaardigheid begin ly. Dit het nie ’n duidelike merk
op sy teologie gelaat nie, maar van sy vroeë gedigte toon tog ’n donkerder kant wat na ons
mening beter te begryp is in die lig van hierdie ervaring.
Wanneer hy sy herinneringe neerpen skryf Jonker self hoe die depressie37 aan hom kom kleef
het, en dikwels verhaal hy hoedat dit die gevolg was van sy diep gevoelde behoefte om
aanvaarding.38 Dié swart hond het hom sy lewe lank gevolg en hy het sy laaste jare weer swaar
onder die depressie deurgeloop. Die seer wat hy gekry het en die dinge wat hom toe weer in die
donker dieptes gewerp het, was die gevolg van die kerk se mense se verwerping, verdagmakery
en valse beskuldigings wat nooit sommer net in sy koue klere gaan sit het nie.

36

D. J. Smit, “Geestelike Waardes,” Die Burger, 9 September 2006, http://152.111.1.87/argief/berigte/
dieburger/2006/09/09/SK/16/geeswaardes9.html
37
Vgl. Jonker, Selfs die kerk kan verander, 77, 102.
38
Vgl. Jonker, Selfs die kerk kan verander, 10, 76, 102, 112 e.v.
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Op ’n groot plat klip voor sy huis in Constantialaan in Stellenbosch het hy die huis se naam
geskryf: Besembos. Want, het hy my vertel toe ek hom daarna uitgevra het, dikwels het hy soos
Elia gevoel - om net onder ’n besembos te gaan skuil en uit te roep: “Nou is dit genoeg, Here” (1
Kon. 19:4).

Die saad hiervoor was baie vroeg reeds geplant. In herinneringe aan sy voorskoolse dae vertel hy
dat hy dikwels nie deur die ouer boeties en sussies in hulle speletjies betrek was nie, maar eerder
eenkant geskuif was. “Om my buite die spel te hou, het hulle my party keer bo op die platdak
van die kombuis sit gemaak onder die voorwendsel dat ek nog nie gebore was nie. Hulle vertel
hoe ek dan kon soebat of ek nog nie gebore kon word nie.”39

Meer nog. Die ouer boeties en sussies het gedink dit is groot pret om kerk-kerk te speel en die
jonge Willie Jonker die predikant te laat wees en hom te laat preek. Sy oupa het vir hom ’n stoel
uit ’n parafienkissie gemaak en dié het hy omgedraai en as kansel gebruik. Hy het dan in alle
erns “gepreek.” Maar die broers en susters (!) het dit baie amusant gevind en heerlik gelag. Vir
Willie Jonker was dit nie snaaks nie - in teendeel: “Ek was taks om taks in trane.”40 Lê die
oorsprong daarvan híér as hy, wanneer hy oor sy verwerping deur die kerk praat, skrywe dat dit
hom met “... innerlike gebrokenheid en minder selfversekerdheid ...” gelaat het?41

Maar ook Willie Jonker se liefde vir kuns en kultuur was van sy vroegste kinderdae in sy
ouerhuis vasgelê. Mev. Bettie Jonker vertel dat die Jonkergesin gereeld saamgesing het – sang
het ’n groot rol in dié gesin gespeel – en hulle het gewoonlik meerstemmig gesing. Dit was altyd
so mooi en goed gesing, dat Willie en Bettie die ouer broers en susters versoek het om op hulle
troue te sing. Dit het egter nie gerealiseer nie.

Die musikaliteit het veral by Willie se moeder gelê. Mev. Bettie Jonker het aan my geskryf:
“Willie se moeder was baie musikaal en het vroeg-vroeg die gesin (agt kinders) geleer om van

39

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 10.
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 10.
41
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 89.
40

31

tonic solfa42 af meerstemmig te sing. Ek meen dat ek gehoor het dat hulle soms op Ou-Kersaand
by die pastorie Kersliedere gaan sing het.”43

Sy vertel ook die aangrypende verhaal dat die eerste geluid wat die kinders soggens gehoor het,
die stemme van hulle ouers was wat in die slaapkamer hierdie oggend gesang gesing het:
MIJN EERST GEVOEL ZIJ DANKBAARHEID 44
Morgenzang
Gezang179: 1
Teks: Rhejnvis Feith

Tradisioneel

1. Mijn eerst ge- voel zij
2. Tot hem ver-heft zich

dank -baar-heid waar’k mee tot God
gehart... en stem, Voor zij- ne gunst - be-

1. na – ke
Daart mor - gen – licht _ zijn _ stra – len spreidt
2. wij - zen; Ik l e e f b e – w e e g m ’ e n
ben in Hem,

1. kwikt
2. God

ontniet

waprij-

ke.
zen?

En ik ver- kwikt
Zou ik mijn God

ontniet

En Ik verZou Ik mijn

waprij-

ke
zen?

Die Jonker-kinders se eintlike kennismaking met die klassieke musiek het begin ten tyde van
hulle hoërskoolloopbaan op Lichtenburg. Hulle het by mnr. Tersteegen van Huyssteen,45 ’n
42

Baie eenvoudig gestel is dit ’n metode wat gebruik maak van die bekende Do-Re-Mi... om note aan te dui.
Persoonlike mededeling van mev. Jonker aan die skrywer.
44
Om die regte melodie te vind het ’n lang gesoek en talle musiekkenners se hulp geverg. Mev. Bettie Jonker het
veral baie moeite gedoen om dié resultaat te kon kry. Sy skryf aan my in ’n begeleidende epos: “My skoonsuster
Anna Pienaar (prof. Jonker se jongste suster - GJD) het die lied vir my skoonseun Nicol Viljoen (Hoof: Odeion
Skool vir Musiek aan die Universiteit van die Vrystaat - GJD) oor die selfoon gesing en hy en Martina (die Jonkers
se dogter en self ook medeprofessor in Musiek aan die UVS - GJD) het dit opgeteken. Ek het toe tog ook die hulp
van my swaer Pieter v d Westhuizen ingeroep, want ek was nie heeltemal oortuig dat die woorde en musiek mooi
pas nie. Hier is nou die finale (en volgens my) korrekte resultaat.”
45
Die bekende musikus Dirkie de Villiers (desjare Hoof van Musiek in die Vrystaatse Onderwys Departement)
skryf in die koerant Beeld se bylae, “Kalender” op 9 November 1989, ’n artikel: “Hulde aan ’n groot musikus.” Dit
was ’n huldeblyk aan “die groot Suid-Afrikaanse musiekman en komponis P. J. Lemmer” en daarin skryf De Villiers
o.a. ook van die “... onvergeetlike Tersteegen van Huyssteen.” De Villiers en Van Huyssteen was stigterlede en
dirigente van die (destydse) wêreldbekende Vrystaatse Jeugkoor. Van Huyssteen het ook sanglesse vir onder andere
43
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jong, ongetroude onderwyser wat die musiek- en sangonderwyser by die Hoërskool Lichtenburg
en orrelis in die kerk was, geloseer. Die jong alleenloper het dit geniet om deel te kon wees van
die joviale geselskap van veral die ouer kinders in die Jonker-gesin. Hy het dikwels by die
Jonkers aan huis gekom.
Gedurende die skoolvakansies het mnr. Van Huyssteen van die seuns46 saamgeneem na
vakansies by die see. Dan het hy sy draagbare grammofoon47 en plate48 by hulle aan huis gelos.
Die jonger kinders het dan die geleentheid benut om mnr. Van Huyssteen se plate te speel en
daarin die wonderlike wêreld van die klassieke te ontdek. Willie kon eers heelwat later in sy
lewe – in 1948 met geld wat hy vir sy verjaarsdag by sy broer gekry het – sy eerste plate self
koop. Mev. Bettie Jonker skryf: “Ek onthou goed dat die eerste eie langspeelplaat wat Willie vir
homself gekoop het, Bach se Brandenburg-konsert nr 3 was. Op die agterkant was “Air on the
G-string.” Kort hierop het Mozart se “Eine kleine Nachtmusik” gevolg.”49

Vanweë die omstandighede waarin die inwoners in en om ’n klein plekkie soos Biesiesvlei hulle
bevind het, was daar nie van formele musiekonderrig voor Hoërskool, wat in die groter sentra
geleë was, sprake nie. Dinge soos die gesin se finansiële posisie, die afstand na die dorp en die
afwesigheid van ’n musiekonderwyser het ’n stokkie daarvoor gesteek.

Dit was presies die situasie waarin Willie hom bevind het. Ook hy het in Lichtenburg by mnr.
Van Huyssteen geloseer. Daar kon hy begin om klavierlesse te neem en het hy die basiese
teorie-eksamen afgelê. In die vier jaar wat hy op hoërskool was, het hy die eerste vier praktiese
klaviereksamens suksesvol afgelê. Volgens sy eie getuienis was sy tegniek agter sy aanvoeling
en die belewing van die musiek.

die bekende mezzosopraan Nohline Mitchell (sien South African Music Encyclopedia, Volume III) en Olive Antonie
gegee. Sien http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/1989/11/9/7/5.html
46
Hy het veral ’n besondere band met Willie se ouer broer Franz gehad – dermate dat Franz al mnr. Van Huyssteen
se besittings geërf het na sy afsterwe.
47
’n Platespeler wat met ’n slinger opgewen word, met ’n groot tregtervormige luidspreker en ’n hele blikkie vol
naalde!
48
Desjare was hulle van been gemaak en teen 78 r.p.m. gedraai. ’n Plaat het meestal net twee snitte – een aan elke
kant – bevat.
49
Persoonlike mededeling van mev. Jonker aan die skrywer.
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Die veeleisende aard van die universiteit het later ’n einde gemaak aan die formele musiek
studies en praktiese oefening en eksamens. Sy belangstelling in musiek het egter nooit getaan
nie. In sy eerste jaar op universiteit het hy die verantwoordelikheid by sy broer Franz, wat toe
reeds gewerk het, oorgeneem om Sondagaande na kerk ’n plate program van klassieke musiek
aan te bied. Die Universiteit van Pretoria het oor ’n uitgebreide diskoteek beskik en hy kon
vooraf die program beplan en het gewoonlik die musiek toegelig met ’n praatjie terwyl hy snitte
van die plate speel. Hy skryf dan ook in sy eerste jaar die “Castalia-rubriek” vir die universiteit
se jaarblad Trek, oor “Die Afrikaner en die Musiek.”

Gedurende sy Hoërskooljare het die begaafde Jonker se skryftalent ook ontluik. Mnr. Van
Huyssteen het hom gevra om die teks van ’n operette wat hulle opgevoer het, in Afrikaans te
vertaal. Hiermee kon hy sy liefde vir die taal50 en die musiek kombineer.51

Wille se Musiekteorie eksamen sertifikaat52
50

In sy tweede jaar op universiteit sou hy die “Castalia-rubriek” van Trek onder die titel: “N P van Wyk Louw - ’n
paar gedagtes oor sy kuns” skryf. Volledigheidshalwe en terwille van die totale prentjie van prof. Jonker en die rol
van die kultuur in sy lewe meld ons ook hier dat hy in sy derde jaar “Castalia-rubriek” oor beeldende kuns onder die
titel “Apologie” skryf.
51
Die teks kon tot vandag toe nie opgespoor word nie.
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Musiek in die erediens was vir hom van die uiterste belang. Dit moes daartoe bydra om ’n
gewyde atmosfeer te skep en dit moes ook wesenlik betrekking hê op die prediking. Hy kon
uiters verbaas wees oor orreliste met ’n tersiêre kwalifikasie in kerkmusiek, maar wat nie die
aanvoeling gehad het dat mens, selfs nie met die opname van die offergawes, sommer ligte
musiek kan speel nie.

Die jonge Jonker begin sy laerskoolloopbaan in 1936 op Biesiesvlei. Ons is nie bewus van ander
onderwysers wat aan die laerskool verbonde was nie, maar mnr. Hennie van Wyk en sy vrou,
Sinie, en veral Hennie se moeder, “Ou Mevrou” van Wyk, het ’n haas onberekenbare groot
invloed op sy vorming gehad.

Hennie van Wyk53
Soos hierbo reeds vermeld het die Van Wyks die grootste rol in die kerklike lewe in Biesiesvlei
gespeel. Hennie en sy vrou was “sending entoesiaste.” Hennie was eweneens die superintendent
van die Sondagskool en sy moeder het Kindersendingkrans gegee.

Mevrou Van Wyk en die Kindersendingkrans, waar ‘n Christus-gesentreerde evangeliesgesinde
52
53

Die musiekeksamen sertifikate kon ek nie opspoor nie.
Conradie, Goue Jubileum – NG Kerk Biesiesvlei, 20.
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teologie beoefen was, het ’n geweldige groot rol in die teologiese denke en latere lewe van
professor Jonker gespeel. ’n Mens kan selfs sover gaan as om te sê dat as dit nie vir “Ou
Mevrou” van Wyk was nie, prof. Jonker moontlik nie so ’n diepe deernis vir alle nie-blankes54
sou gehad het nie, en waarskynlik nie tot in dié besondere mate sou verstaan nie dat hulle
(tewens – álle mense) as skepsels van God gesien moet word met wie ons – in navolging van
Christus - medelye moet hê oor hulle geestelike én liggaamlike nood.

Hy skrywe in sy herinneringe:

“Toe ek later jare steeds groter helderheid oor die probleme rondom apartheid, en veral
die onaanvaarbaarheid van kerklike apartheid gekry het, was dit vir my 'n bevestiging van
indrukke wat ek van jongs af nie in my ouerhuis nie, maar in die Kinderkrans op
Biesiesvlei opgedoen het.”55

Dáár in die Kinderkrans het mev. Van Wyk die kinders ’n passie laat ontwikkel vir mense wat
nie vir Christus geken het nie. Willie Jonker sou sy lewe lank ook ’n “sending entoesias” bly –
dermate dat hy en ’n groepie teologiese studente vriende dit in ’n stadium oorweeg het om hulle
studies aan die teologiese fakulteit vaarwel toe te roep en om hulle te bekwaam as sendelinge aan
die Sendinginstituuut op Wellington.56 Dit blyk ook uit die talle geskrewe bydraes wat hy
gelewer het op die terrein van die sending wat in sy bibliografie opgeneem is.

Die Van Wyks was Sappe – dit beteken: ondersteuners van die Suid-Afrikaanse Party (afk.
SAP) maar die Jonkers was Nasionaliste – ondersteuners van die Nasionale Party wat in later
jare die term Apartheid gemunt en dié beleid met ’n ystere hand afgedwing het. Die Sappe het
bekend gestaan as polities liberaal – en desjare was liberalisme byna gelyk aan heiligskennis.
Liberalisme was geassosieer met anti-apartheidsdenke, goedgesindheid teenoor nie-blankes en
anti-nasionalisme.

54

Ons gebruik dié gelade woord by gebrek aan ’n beter woord om almal wat aan die “verkeerde kant” van Apartheid
gestaan het, daarin saam te vat.
55
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 10, 11.
56
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 12.

36

Oor sy ouers se nasionalistiese politieke sieninge en sy dusdanige opvoeding, skryf Jonker:

“Hoewel my ouers ons geleer het om veral ouer swart mense met respek aan te spreek,
het ons opgegroei in 'n klimaat waarin dit vanselfsprekend was dat die grens tussen wit en
swart nooit op sosiale gebied oorgesteek mag word nie. Naby Vermaas het daar 'n
Engelsman gewoon wat met 'n swart vrou getroud was, en 'n mens het net geweet met
sulke mense meng 'n wit mens nie.”57

Dit was nie alleen die siening van die Jonkergesin nie, die oorgrote meerderheid blankes in die
Wes-Transvaal – en tewens in die hele Suid-Afrika - was dié sieninge toegedaan. By die Van
Wyks was ‘n ander benadering lewend. In die tyd toe professor Jonker uitgesluit was uit die
kerklike en Afrikaner gemeenskap en hy hom in die – ten miste, wat die Nederduitse
Gereformeerde Kerk betref – teologiese wildernis aan UNISA bevind het, was dit weer die Van
Wyks wat begrip getoon en hom vertroos het. Hy vertel dat sy oud-onderwyser Hennie en sy
vrou hulle in Pretoria kom besoek het. “Oom Hennie” het allerhande gerugte oor Jonker gehoor
en hy wou die waarheid vir homself kom vasstel. Jonker skryf:

“Hy en ek het ver gaan stap en ek het die hele verhaal aan hom vertel. Ek sal nooit die
liefde en teerheid vergeet waarmee hy geluister het nie. Sy vrae was nie beskuldigend
nie, maar die vrae van iemand wat diep met my saamgevoel het. Het hy dan nie self 'n
groot aandeel gehad aan die wyse waarop my lewe verloop het nie? Was die invloed van
hom en sy moeder nie 'n sterk faktor in die vorming van my opvattings nie? Sy besoek
het my getroos. Ná ons saam gebid het, is hulle daar weg.”58

Dit was die einste Hennie wat vir Willie in 1938 ’n halfkroon gegee het om daarmee sy
“kosbaarste besitting,” ’n eerste nuwe Bybel, te koop. In daardie jaar het hulle ook verhuis na ‘n
nabygeleë plaas Wolwepan.

57
58

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 11.
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 86.
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Biesiesvlei, Kinkelspruit en Wolwepan

Hennie van Wyk was ook ’n besondere goeie onderwyser. Hy het Willie Jonker as ’n begaafde
leerling geïdentifiseer en hom die regte stimulasie en aanmoediging gegee.

Dit het

teweeggebring dat sy laerskoolloopbaan twee jaar korter as normaal was. Destyds was dit die
gebruik om begaafde kinders standerds te laat “spring.”

In 1934 spring Willie Jonker na

standerd 3 en in 1940 na standerd 5. Hy voltooi sy laerskoolloopbaan in 1941 toe hy die
“publieke st. 6 eksamen”59 suksesvol voltooi en boonop eerste staan in die hele distrik.

Prof. Willie se interpretasie hiervan is

59

Desjare het die laerskool inderdaad 8 jaar geduur en van sub A tot standerd 6 gestrek en hoërskool het dus net 4
jaar geduur.
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“Dat ek na my teologiese studies in Pretoria nog jonk genoeg was om voor ek 'n beroep
aanneem, drie jaar in Nederland vir my doktorsgraad te gaan studeer, dank ek aan Oom
Hennie van Wyk van Biesiesvlei. Ek is eers op sewe skool toe, maar terwyl hy as hoof
waargeneem het, het hy my oor twee klasse in die laerskool laat spring. Dit het 'n stuk
van die tyd vir my Nederlandse studie vry laat kom.”60

Oor Willie Jonker se skooldae aan die Hoërskool Lichtenburg, is nie veel bekend nie. Hy begin
sy hoërskoolloopbaan in 1942 en matrikuleer aan die einde van 1945. Die getuigskrif wat hy by
die skoolhoof, mnr. P. J. Conradie, gekry het, spreek egter boekdele:

Getuigskrif
60

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 16, 17.
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Tydens sy matriekjaar lê Willie ook belydenis van geloof af in die Nederduitse Gereformeerde
Gemeente Biesjesvlei – die gemeente waar hy gedoop is. By hierdie geleentheid is hy deur die
Kerkraad ondervra op 6 April 194561 en “aangeneem,” soos dit in die Lidmaatregister
aangeteken staan, en die volgende dag het hy belydenis van geloof afgelê. Ds. C. S. Hattingh het
in hierdie verband voorgegaan.62

’n Opsomming van Jonker se lewe, in sy eie handskrif
61

Op wat in die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as Van Riebeeckdag bekend was. Later het dit ‘n openbare
vakansiedag geword, totdat dit in 1994 afgeskaf is.
62
Register Afskrif Lidmate NG Gemeente Biesjesvlei, 1945. Argiefbewaarplek, NG Kerk van Suid-Afrika,
Stellenbosch.
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2.5 Samevatting
Vir Willie Jonker het universiteitstudie in die teologie aan die Universiteit van Pretoria nou vir
hom voorgelê. Vroeg in 1946 het hy aan die Voortrekkeruniversiteit ingeskryf. ‘n Nuwe fase in
sy lewe het hom aangekondig. In die volgende hoofstukke verskuif ons aandag na die jare van
studie in Pretoria, toe die eerste skrywes uit sy pen gepubliseer is.
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HOOFSTUK 3

1946 – 1948: STUDENT IN DIE LETTERE EN WYSBEGEERTE
AAN DIE UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
Net maar sestien jaar oud, het die jong maar geniale Jonker met sy studies in 1946 aan
die Universiteit van Pretoria begin. Hier sou hy hom gedurende die volgende jare in
die akademiese en kulturele studentelewe ten volle uitleef. Maar, hy sou hom ook
akademies onderskei. Uit hierdie jare dateer enkele gepubliseerde gedigte en artikels
uit sy pen.

Van Biesiesvlei en Lichtenburg
verskuif die aandag nou vir die
volgende sowat ses jaar en nege
maande na die Universiteit van
Pretoria waar Willie Jonker van die
begin van 1946 tot September 1952
studeer. Hierna studeer hy aan die
Vrije Universiteit in Amsterdam
onder die leiding van prof. G. C.
Berkouwer en behaal die doktorsgraad in April 1955.

Willie Jonker as student

Hierdie hoofstuk bepaal hom uitsluitlik by die eerste drie jaar van Jonker se studie aan
die Universiteit van Pretoria. Hy skryf in vir die graad Baccalaureus Artium met die
42

oog daarop om toelating tot die teologiese studie te verkry. Daarom sluit hy by sy
kurrikulum in Grieks, Hebreeus en Latyn. Afgesien hiervan, studeer hy ook drie
Afrikatale:

Sotho, Zoeloe en Afrikaans.

Vir laasgenoemde het hy ’n besondere

voorliefde gehad. Filosofie word ‘n hoofvak in sy kursus. Hy het hom verlustig in
die vrye toegang wat hy gehad het tot goeie literêre werke en hy kon ook sy
belangstelling in musiek laat gedy.

3.1 Die Voortrekkeruniversiteit van Pretoria

Aan die Universiteit van Pretoria, wat in 1908 as die Transvaal University College begin het, sou
Willie Jonker toetree tot die wêreld van universitêre studie. Wat sou hom daar te beurt val? Was
daar aan hierdie instelling vir hoër onderwys na 40 jaar ‘n bepaalde intellektuele tradisie
gevestig? Wat hiervan is weerspieël in sy nagraadse profiel toe die jong Willie as eerstejaar daar
aangekom het? Waar, en op watter wyse het sy dosente (en studente) internasionaal presteer en
erkenning ontvang? Ons sou ook kon vra: wat was die akademiese pretensie van Tukkies, wat
die Voortrekkeruniversiteit in die 30-ger jare geword het? Watter soort universiteit wou hy
wees?

Watter akademiese standaarde het hy vir homself gestel?

‘n Kritiese intellektuele

geskiedenis van hierdie universiteit is nog nie geskryf nie, hoewel dit na meer as honderd jaar
sekerlik ‘n dringende opgaaf geword het. Dit is dus moeilik om die intellektuele atmosfeer
waarin Jonker hom nou bevind het, behoorlik en na regte in te skat.
Uit die Oorskou van sy eerste honderd jaar 1908-2008,1 bied Studentedekaan Flip van der Watt
wel ‘n interessante perspektief op die jare waarin Willie aan die Universiteit van Pretoria studeer
het. Daaruit kan duidelike kontoere getrek word van ‘n kulturele vereenselwiging met die
Afrikanervolk, wat in Afrikaans akademies en intellektueel begelei moes word. Die Transvaal
University College het op 10 Oktober 1930 die status van ‘n selfstandige universiteit ontvang,2
en in 1932 uit en uit Afrikaans geword.3 Die kontemporêre stryd teen Engels as medium van
onderrig is afgehandel. Die ideaal om ‘n “Afrikaans- en Volksuniversiteit”4 te word het ineens

1

Flip van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008 (Pretoria: Universiteit van Pretoria, 2008).
Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 45 e.v.
3
Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 43-44, 46 en 48.
4
Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 36, 41 e.v.
2
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gewen aan momentum. Die Universiteitslied, aanvaar op ‘n massavergadering in 1937 het
hierdie assosiasie veelseggend vertolk: “Ons dra die heil van Suid-Afrika/as studente van
U.P./Ons is die roem van ons vaderland ....”5 Voortaan sou die jaarblad van die Universiteit Trek
heet.

En, die Universiteit kon uitsien na deelname aan die geesdriftige herdenking van die Groot Trek
wat as ‘n nasionale skouspel in die Simboliese Ossewatrek van 1938 sy spoor dwarsoor SuidAfrika sou laat. Die waens is uitbundig op 13 Desember 1938 op die kampus verwelkom. Een
van hulle, die ‘Andries Pretorius,’ sou aan die Universiteit geskenk word. In die voorportaal van
die Hoofgebou is ‘n simboliese fakkel ingedra.6 Tukkies sou ‘n belangrike rol speel om Pretoria
as die geskikte plek vir die oprigting van die majestueuse Voortrekkermonument te beklink. Die
Transvaal University College het die Voortrekkeruniversiteit geword. Afrikaner ouers kon hulle
seuns en dogters, as eerstegeslag studente, aan die instelling toevertrou.

Na hierdie Universiteit het Willie uit Biesiesvlei ook gekom. Juis in 1948 het die (Nederduitsch
Hervormde) teoloog, opvoedkundige en filosoof, Professor C. H. Rautenbach, as Rektor
oorgeneem.7 Die Nasionale Party het die 1948 verkiesing gewen, en die groot meerderheid op
die kampus was hiermee uiters ingenome. Ook die Teologiese Fakulteit. Die omstandighede
was gunstig om te ontwikkel en in eie identiteit te ontplooi.8 Die onvermydelike vraag is
natuurlik of die Universiteit van Pretoria nie daarmee in isolasie beland het nie? Is die studente
(met name in Lettere en Wysbegeerte, in Opvoedkunde, in Teologie) beduidend genoeg
blootgestel aan kontrasterende kennis wat die intellek moes uitdaag? Het die assosiasie met ‘n
vaderlandse en nasionalistiese rigting nie die opgawe om strominge van tyd krities te ondervra en
te onderken in die wiele gery nie? Wat sou die gevolg hiervan wees op die Afrikaner studente
wat hierheen gekom het?

Hierdie vrae is uiteraard ook op Willie Jonker van toepassing. Die doel van die studie in nie om
hierop in te gaan, of dit doelbewus te berde te bring nie. Tog moet sy skryfwerk as student teen

5

Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 54.
Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 76-77.
7
Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 98
8
Van der Watt, Tukkies oorskou sy eerste honderd jaar 1908-2008, 95 e.v.
6
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hierdie agtergrond gesien word. En, in die uitklaring van sy vroeë bibliografie (Hoofstuk 7)
moet ook weer hierop teruggekom word.

Die veelseggende voorblad van Trek,
die belangrike studenteblad.

Dit is

duidelik dat hier ‘n identifisering en
idealisering

met

uitgebeeld word.

die

Groot

Trek

In omgangstaal is

dikwels na die Universiteit van Pretoria
as die Voortrekkeruniversiteit verwys,
om daarmee die Afrikaner-karakter en –
tradisie van die instelling aan te dui. In
werklikheid was dit ‘n inbeelding wat
histories

aangeleun

het

op

die

Simboliese Ossewa trek van 1938. Op
die agtergrond is die Hoofgebou van die
Universiteit.

3.2 Jonker se eerste skryfwerk: artikels en gedigte 1946 en 1947
In die lig van die Afrikaner identiteit en assosiasie waarmee aan die Universiteit van Pretoria
gewerk is én Jonker se liefde vir musiek, is dit nie vreemd dat Jonker in 1946 in die Castaliarubriek vir die universiteit se Studenteblad Trek, skryf oor “Die Afrikaner en die Musiek”9 nie.
In dié artikel het hy dit veral oor die komponiste en sangers, kore en selfs ook die boere-orkeste
wat die Afrikaner opgelewer het. Hy vertolk ‘n Afrikaner sentiment. Sy oogmerk is “… om
deur enkele woorde die hande wat ywerig vir die opbou van die skat van ons kultuur gewerk het,
en miskien slap geword het, weer te versterk.” Hy maak die punt dat die Afrikaner op musikale
9

W. D. Jonker, “Die Afrikaner en die musiek,” Trek 1946 34(42), 73 – 76. Vir die volledige teks sien Aanhangsel
A, 1 – 5, CD.
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gebied geensins hoef terug te staan vir ander volkere nie en bespreek die bydraes van enkele
komponiste en vokale kunstenaars. Die komponiste wat hy onder die loep neem is M. L. de
Villiers, professor P. J. Lemmer, professor G. Bon, Stephen Eyssen, S. le Roux-Marais en
Arnold van Wyk. Wat die vokale kunstenaars betref sê hy net: “Met trots wys ons na persone
soos Dirk Lourens, Betsy de la Porte, Cecilia Wessels, Gladys Hugo e.a., wat ons naam hoog hou
op gebied van die solo-sang en selfs die verhoog.”10

Ook in sy tweede jaar (1947) skryf hy weer in die Castalia-rubriek vir Trek. Hierdie keer
dink hy na oor ‘n Afrikaner wat kón dig en skryf. Die opskrif van die artikel is “N. P. van Wyk
Louw - ’n Paar gedagtes oor sy kuns.”11

Die artikel spreek van ’n deeglike kennis en

uitsonderlike insig vir ’n agtienjarige tweedejaar student. Sy voorliefde vir Van Wyk Louw kom
van vroeg af. In Selfs die kerk kan verander12 lees ’n mens dat Jonker sê:

“Ek was van my hoërskool-dae af 'n bewonderaar van Van Wyk Louw en het baie van sy
gedigte uit die hoof geken. Dit was veral te danke aan my oudste broer, Jansie, wat
destyds in Pretoria gestudeer het en my baie verryk het deur my in te lei in die wêreld van
die letterkunde - veel dieper as wat dit met my op skool gebeur het.”13

Dit verbaas dus nie dat Jonker in dié artikel sy bewondering vir Van Wyk Louw uitspreek en
hom die “primus inter pares” onder die digters van daardie jare noem nie. 14

Dit is ook insiggewend om te merk dat Jonker reeds op hierdie vroeë ouderdom en ten spyte van
die bewuste aandrang en populariteit van Afrikaner-denke eie aan die Universiteit (van 1947),
raakgesien het dat Van Wyk Louw krities teenoor die heersende nasionalisme en nasionalistiese
denke gestaan het. Hy span byvoorbeeld sy pen in teen die mening van dr. H. A. Mulder, wat
probeer oortuig het dat nasionalisme die grondtoon van Van Wyk Louw se werk gevorm het.
10

Jonker, “Die Afrikaner en die musiek.” Trek 1946 34(42), 73 – 76.
W. D. Jonker, “N. P. Van Wyk-Louw - 'n paar gedagtes oor sy kuns,” Trek 1947 35(43), 61 - 68. Vir die volledige
teks sien Aanhangsel A, 5 – 14. CD.
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W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998), 19.
13
Dat Jonker ’n veel dieper kennis en insig in Van Wyk Louw gehad het as wat gangbaar op sekondêre skool was, is
des te meer opmerklik as in gedagte gehou word dat hy op ’n ouderdom twee jaar vroeër as normaal sy
hoërskoolloopbaan voltooi het.
14
Jonker, “N. P. Van Wyk-Louw - 'n paar gedagtes oor sy kuns,” Trek 1947 35(43), 63.
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Jonker verkies om eerder te praat van die “... opbruisings van nasie-bewustheid ...” wat “... slegs
... van tyd tot tyd ... voorkom ...” en hy sê dat Van Wyk Louw “... nie die politikus, die
volksdigter (is) nie, maar (dat) … hy … bokant die volk … uitstyg.”15

Van Wyk Louw het dus reeds op ’n vroeë leeftyd vir Willie Jonker bewus gemaak van ’n ander
denk-paradigma as die nasionalisme van sy tyd.

’n Aspek van Van Wyk Louw se digkuns het ook nader aan Willie Jonker gelê as wat ‘n mens
vermoed. Hy skryf dat Van Wyk Louw ’n “... mens (is) wat ... vereensaam word deur sy
diepgaande geestelike smagte ... maar daarteenoor is hy die verwaande trotsaard, die kragfiguur
wat staan teenoor die kilheid van elke aanraking en die vlam van elke ontroering; en te midde
daarvan smyt hy sy ‘tartende skreeu die sterre in’ - dit alles met die bewustheid van sy smart wat
uit sy werk weerklink.” En, vervolg Jonker, “Om hierdie rede is hy vir my die Eensame, die
soeker na ‘die enkele harde en heldere dinge’...”16

Willie Jonker kon bogenoemde netsowel van homself gesê het. In die genoemde artikel skryf
hy: “Die eensaamheid is nogal ’n wesenstrek van ons jongeres.”17 Hiermee erken hy sy
persoonlike eensaamheid.

In Selfs die kerk kan verander vertel hy meermale van sy eie

emosionele worstelinge in hierdie verband, wat hy selfs depressie noem. Van sy eie digkuns sê
hy dat dit “... by voorbaat gedoem (was), nie net omdat ek nie genoeg talent18 daarvoor besit het
nie, maar ook omdat ek so volkome van die werk van Van Wyk Louw deurdronge was ...”19

Uiteraard wil hierdie studie nie sy digkuns beoordeel nie. In 1947 verskyn daar in Trek twee van
sy gedigte wat in hierdie biografiese bibliografie aangeteken moet word – teen die agtergrond
van sy kennis en aansluiting by Van Wyk Louw.

In “Magdalena”20 verwoord hy op ‘n

15

Jonker, “N. P. Van Wyk-Louw - 'n paar gedagtes oor sy kuns,” Trek 1947 35(43), 65.
Jonker, “N. P. Van Wyk-Louw - 'n paar gedagtes oor sy kuns,” Trek 1947 35(43), 62.
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Mens kan net spekuleer wat ons van hom sou erf as hy aanhou dig het en in sy digkuns kon groei soos hy in sy
teologie gegroei het.
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aangrypende wyse die emosie van Maria Magdalena, die verstote prostituut wat haar pyn oor die
Here se voete kon uithuil en sy voete so met haar trane gewas, met haar hare afgedroog en gesalf
het, én by Hom diepe rus kon vind:

“Hy het haar
só liefdevol aanskou, en al die swaar
drange van haar hart het oopgevou
en soos groot voëls swart teen die blou lug weggevlug
Sy het gedink
dat sy vir ewig só stil neer kon sink.”
“Agab op die Slagveld”21 handel oor die koning Agab van Israel se laaste veldtog soos dit
opgeteken staan in 1 Konings 22. Dit skets die emosie wat Agab moes belewe het toe hy “... die
oppermagtigheid van God ingesien het.” Jonker vertolk:

“Nou het U hier my vasgeruk,
in hierdie nette soos ’n stuk
ontvormde krag- en lewelose aas ...”

en
“... En nou het U my hier gebring
by hierdie felle kringe van U oppermag
wat om my tot ’n hél-wit vlam ...”

Die twee gedigte wat hy publiseer is diep gestempel - nie net deur religieuse taal nie, maar ook
ervaring. Moet ‘n mens dit ook toeskryf aan ‘n boekie wat hy in 1947 gelees en wat wat hom
klaarblyklik diepgaande beïnvloed het? In die volgende paragraaf word hierop ingegaan.

3.3 Die invloed van R. A. Torrey

21

W. D. Jonker, “Agab op die slagveld,” Trek 1947 35(43), 25 – 27. Vir die volledige teks sien Aanhangsel B, 3 6. CD.
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In sy tweede jaar lees Willie Jonker ’n boekie van R. A. Torrey, The Work of the Holy
Spirit in Man. Hy noem dit “Een van die belangrikste dinge wat in my studentetyd met my
gebeur het ...” Die boekie het “... ’n geestelike vernuwing ...” in sy lewe teweeggebring wat tot
die einde van sy lewe hom sou bybly. Hy praat van “... 'n nuwe dimensie ...” wat in sy geestelike
lewe ingetree het.22

Wie was R. A. Torrey?

Hy is gebore op 28 Januarie 1856 en het op 26 Oktober 1928 op 72 jarige ouderdom, gesterf. Hy
behaal die B.A. graad aan die Yale Universiteit in 1875 en in 1878 die B.Div. aan die Yale
Divinity School. Hierna studeer hy ook gedurende 1882 tot 1883 aan die universiteite van
Leipzig en Erlangen in Duitsland.

Gedurende 1881 tot 1886 sluit Torrey hom by Dwight Moody aan en werk met hom saam in sy
evangelisasie-veldtogte in Chicago en word aangestel as superintendent van die Bible Institute
van die Chicago Evangelization Society (wat tans bekend staan as die Moody Bible Institute).
Van 1902 tot 1907 lei hy evangelisasie-veldtogte in baie van die Engelssprekende lande asook in
China, Japan en Indië. Sy styl was tipies dié van Moody.23

Torrey was hierbenewens een van drie redakteurs van ’n reeks van twaalf invloedryke boekies
The Fundamentals, wat ook in Suid-Afrika gelees is.

Dit was bedoel om die ortodokse

Christelike geloof en oortuigings, soos die maagdelike geboorte van Christus, die inspirasie en
onfeilbaarheid van die Skrif, en so meer te verdedig.

Teologies het Torrey hom gedistansieer van die Pinksterbeweging, maar tog: “... he is regarded
in some circles as a forerunner of the modern Charismatic movement ...”24

Hy was van

oortuiging dat die doop met die Heilige Gees inderdaad ’n tweede ervaring met die Heilige Gees
22

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 12.
Sien Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/R._A._Torrey) en swordsearcher.com (http://www.
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is, wat ’n gelowige ná sy bekering moet deurleef – ’n tweede ervaring wat in die metodistiese
tradisie bekend staan as die “second blessing”.

Jonker sê: “Ek het nooit die tipe geestelike ervaring gehad wat in die metodistiese tradisie die
"second blessing" of die doop met die Heilige Gees genoem word nie ...” Trouens, Jonker sou
hom sy lewe lank teen die metodistiese en charismatiese denkrigtings uitspreek en hulle
teologiese bloedarmoede aan die kaak stel.25 Maar, die lees van die boekie van Torrey het hom
egter

“... vir die eerste keer (onder die) besef (gebring) dat 'n wandel met God veel meer is as
net die sekerheid dat ons sonde vergewe is. Dit was of die Bybel op 'n nuwe wyse vir my
oopgegaan het. My teologiese studie, my betrokkenheid by die kerk en ander geestelike
aktiwiteite het vir my 'n nuwe betekenis gekry.”26

Dié gebeure sou hom die res van sy lewe bybly. Die vraag ontstaan dus of daar nie moontlik tog
by Jonker enige spore – al is dit net in die geringste mate - van ’n metodistiese of ’n soort
bevindelike teologie aan te toon is nie.27 Dit is die tweede rede waarom die onuitwisbare
ervaring rondom die lees van Torrey in die biografiese bibliografie verwysing ontvang. Jonker
wou predikant word en dus teologie studeer. Die vraag is gevolglik in welke mate hierdie
ervaring uiteindelik in sy teologie sou deurwerk?

Een van die mees uitstaande kenmerke van die persoon van Willie Jonker was die diepe piëteit
waarmee hy gelewe én sy teologie na vore laat kom het. Almal wat met hom in aanraking
gekom het, was getref deur sy opregte, byna kinderlike vroomheid, ’n vroomheid wat, ten spyte
25

Sien W. D. Jonker, Die Gees van Christus (Kaapstad: N.G. Kerkboekhandel, 1981) waarin hy die Pneumatologie
onder die loep neem en in die besonder hoofstuk 2.4 waarin hy standpunt inneem oor Die Pneumatologie van die
Pinksterbeweging. Vgl. voorts twee artikels uit sy pen: W. D. Jonker, “Die eie-aard van die gereformeerde
spiritualiteit,” NGTT XXX(3), Julie 1989, 288 – 298; W. D. Jonker, “Spiritualiteit en Godsverduistering,”
NGTT XXXIII(2), Junie 1992, 170 – 178. Sien ook W. D. Jonker, “Kritiese verwantskap? Opmerkings oor die
verhouding van die pneumatologie van Calvyn tot dié van die Anabaptisme.” In E. Brown (Red.) Calvyn aktueel?
(Kaapstad: N.G. Kerk-Uitgewers 1983), 72 – 89. Hiermee het ons enigsins ’n antwoord gegee oor ons
persoonlike oortuiging t.o.v. die vraag wat ons hierbo gestel het nl. of daar by Jonker sprake kan wees
van ’n metodistiese of ’n bevindelike teologie.
26
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27
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alleen maar aan die orde gestel om daarmee enigsins invloede wat Jonker ondergaan het in sy biografie aan te dui.

50

van sy belesenheid, teologiese kennis en insig en hoë intelligensie, ’n soort opvallende naïwiteit
gehad het.

Hierdie piëteit en opregte geloof spreek uit elke bladsy van elke teologiese werk of
bydrae in enige vorm wat hy gelewer het. Dit sal ook duidelik word namate hierdie
biografiese bibliografie ontvou. En die Skrif – waarvan hy na die lees van Torrey sê:
“Dit was of die Bybel op 'n nuwe wyse vir my oopgegaan het ...”28 – sou ’n bepalende rol
speel in die wyse waarop sy teologie beoefen het.

Aan die ander kant moet ’n mens vra: hóórt dit nie juis só by enige gereformeerde
teoloog nie? Wanneer hy met sy teologiese studies begin, sou hy ook aan die voete
van professor Abe du Preez – wat ’n baie sterk en suiwer gereformeerde inspirasieleer
voorgestaan het – hierin versterk word. 29

Sy teologie sou hy nooit vanuit ’n

filosofiese hoek bedryf nie maar onverswak slegs vanuit die Skrif met ’n sterk
eksegetiese onderbou.

Jonker se teologie kan glad nie begryp word sonder om die onlosmaaklike korrelasie
tussen die Woord en die Heilige Gees daarin te verreken nie. Die praesentia realis
Christi ipsius in en deur die Woord, kry in die teologie van Willie Jonker meer as net
’n beduidende plek. Dit is in die volste sin van die woord, bepalend. Jesus Christus
self, versamel, regeer en werk persoonlik en direk deur Sy Gees ( die Gees van
Christus!), dit is, deur sy Woord in sy kerk. 30

Dit was ook Torrey se boekie wat Jonker “... bewus gemaak (het) van die werklikheid van
die Heilige Gees ....” Dié kennismaking met die Persoon en werk van die Heilige Gees,
het begin om die fondasie te lê wat deur sy studie aan die Teologiese Fakulteit en deur
veral sy nagraadse studie onder Berkouwer verder uitgebou, sterker begrond en
teologies-wetenskaplik gefundeer sou word. Dit het gegroei en ontwikkel tot ’n eg

28
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gereformeerde teologie.

Tipies gereformeerde teologie gee juis besondere aandag aan die Pneumatologie. In
sy werk wat in 1980 verskyn het, Die Gees van Christus, sê Jonker dat: “... die
eintlike strydpunte waarom dit in die Reformasie gegaan het, op die gebied van die
Pneumatologie gelê het.” 31 En oor die rol wat die Pneumatologie in die teologie van
Calvyn gespeel het, sê hy (met verwysing na Warfield, Lelièvre, Van der Linde, e.a.):
“Dit is geen wonder dat Calvyn meermale ‘die teoloog van die Heilige Gees’ genoem
is nie.”32

Om nou terug te keer na die oorspronklike vraag: kan die religieusiteit kenmerkend
van Jonker se gedigte en artikels nie aan die lees van Torrey se boekie oor die Heilige
Gees toegeskryf word nie? Hierdie vraag kan slegs in ‘n teologies-kritiese biografie
van Jonker behoorlik uitgeklaar word. Na my beskeie mening moet die aard van die
soort godsdienssin soos verwoord in sy gedigte en artikels as jong student, in die
eerste

plek

teruggevoer

word

na

die

godsdiens

van

sy

ouerhuis,

die

Sendingkinderkrans en Sondagskool. Daar het die evangeliesgesinde teologie van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk die gemoed en denke van talle kinders help bepaal.
Jonker sou beslis ook uit dit uitgroei in sy latere lewe en nadenke. Maar, as jong
student was hy besig om daarmee tot ‘n vergelyk te kom. Die boekie van Torrey het
ingang by ‘n oop en voorbereide gemoed gevind. Maar, ‘n gemoed wat in staat was
om te ondervra. Om ‘n saak en ‘n ervaring te deurdink.

Die Torrey-ervaring moet biografies met ’n volgende insident wat eweneens op hom ‘n impak
gehad het, in verband gebring word. Nadat Jonker in een paragraaf in Selfs die kerk kan
verander vertel van die lees van Torrey se boekie, meld hy in die direkte daaropvolgende
paragraaf hoe dit gebeur het dat hy en enkele van sy beste vriende oorweeg het om hulle
teologiese studie aan die Universiteit van Pretoria te staak ter wille daarvan om as sendelinge aan

31
32
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52

die Sendinginstituut op Wellington opgelei te word.33
Eerwaarde J. M. N. Breedt van Wellington.34

Dit het gevolg op die besoek van

Breedt was diep deurdronge van die

evangeliesgesinde sendingteologie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, wat sy oorsprong
in die denke, vroomheid en aktivisme van (o.a.) Andrew Murray gehad het.

Ondertussen het Willie Jonker tot sy derde jaar van studie gevorder. In 1948 dien hy op die
C.S.V.-bestuur, is subredakteur van Die Perdeby en voorsitter van Woordkuns.

Afgesien

hiervan het drie hoofvakke (Grieks, Filosofie en Afrikaans) saam met eerste jaarkursusse in
Zoeloe en Sesotho hom besig gehou. Hy vind tyd om nog gedigte en enkele artikels te skryf.

3.4 Finale jaar B.A.: 1948

Uitsluitlik beoordeel aan die pennevrugte wat gedurende dié jaar gepubliseer was,
was Willie Jonker se derde studiejaar ’n moeilike jaar, een van emosionele donkerte,
selfs dalk ’n mate van die depressiwiteit. Die eerste stuk wat uit sy hand kom is ‘n
artikel vir die student koerant Die Perdeby (5 Maart 1948) waarin hy sy lesers
aanmoedig: “Ons moet verder dink.” 35 Hierin filosofeer hy oor hoe ’n gebalanseerde
mens/student moes wees. Dis nóg die “boekwurm”-tipe nóg die “gawe-ou-sport”tipe, skryf hy.

“Daar is net een regte weg,” reken hy, en “dit is die weg van sosiale-

ineenskakeling.”
“Hoe is die Lente?”36 verskyn in die lente-uitgawe van Die Perdeby wat uiteraard gewy word
aan die viering van die aanbreek van hierdie seisoen.37 Dit is nie – anders as ’n mens gewoonlik
sou verwag – juis ’n vrolike stuk nie. Vir die negentienjarige Jonker is dit só: “Die lente en die
33

Jonker, Die Gees van Christus, 51.
Sy belangstelling en toewyding aan die sending sou nooit in sy lewe taan nie. ’n Mens dink aan sy talle artikels
oor en ten bate van die sending – by name die belangrike: Die Sending Bepalinge van die Ned. Geref. Kerk
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Sendingweke in Stellenbosch in 1975 (gepubliseer onder die titel Die liefde van Christus dring ons (Stellenbosch:
Afr. CSV-Universiteitstak, 1975) en 1984 waar hy die prediker was. Hierdie geskrifte en preke sal DV in die
opvolgende studie opgeneem word.
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jeug is één. Albei is so breekbaar ... Want lewe en lente is een begrip. Albei is één moment, een
wording, een breekbaarheid wat slegs daar is om oor te gaan in wat weer anders is. Die lewe het
geen begin nie, dit het geen einde nie, maar is geheel-en-al begeerte na die dood.”38
In Trek van 1948 verskyn weer ‘n artikel van hom vir die Castalia-rubriek. In “Apologie?”39 tree
hy op as apologeet vir die kunste. Hy sê dat ’n mens nie ’n eng beskouing van veral die moderne
kuns daarop moet na hou nie. Al is die moderne kuns nie so fyn en afgerond soos dié in die
vorige eeue nie, hoef dit ’n mens nie aanstoot te gee nie. Kuns openbaar iets van die kunstenaar
se gees, van sy intuïtiewe belewing van die samelewing, die lewe. Die kunste is “... miskien die
subtielste ...” manier om dié waarneming weer te gee. Hy sê dat ’n volk dikwels

“... nie eers bewus (is) van wat in sy diepste omgaan nie, en dit is die taak van die enkeles
wat belas is met die gawe om diep te kan aanvoel en te kan gestalte gee, om dit uit te dra.
... Elke kunstenaar wat daarin slaag om iets van die paniese vrees van die mens van ons tyd
eg weer te gee, elke kunstenaar wat die uitgediendheid van die materialisme en
rasionalisme kan uitruk uit die gewone en tot die algemene bring as erfenis van ons gees in
die wye loop van die eeue - elke sodanige kunstenaar het iets bereik, het kuns gelewer ...
dit is presies wat die groot kunstenaars doen…”40
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W. D. Jonker, “Apologie?” Trek 1948 36(44), 30-33. Vir die volledige teks sien Aanhangsel A, 15 – 17. CD.
40
Jonker, “Apologie?” Trek 1948 36(44), 33.
39

54

Die inhoudsopgawe van Trek 1948
Jonker sou voortdurend hierdie waardering van die kunste behou, en sy belangstelling in die
kunste sou hy nooit verloor nie. Om die waarheid te sê, sy studente sal hulle daaraan herinner
dat hy hulle male sonder tal aangemoedig het “om tog kultuurmense te wees” want, sou hy ons
55

leer, in die kultuur sal ons die beste beeld en interpretasie van ons tyd sien – wat uiteraard
onontbeerlik is vir goeie herders en pastors.

Hy publiseer ook drie gedigte in dieselfde uitgawe van Trek, onder die rubriek “Prosa en
Poësie.” Die eerste gedig, “Ek is ‘n kind”41 is ’n donker gebed, ’n gesprek met God Wie hom “...
laat sidder en in vrees laat bid ...” en Wie so onpeilbaar is dat dit hom voel sy “... verstand korrel
vrugteloos aan elke tros onpeilbare, oer-werklikhede ....” Dit eindig egter vol verwondering en
vreugde. Hy sien God in ‘n ander lig:

“Waar ons U nie meer sien as groot en eindeloos
maar net soos ons, ’n kind,
wat in sy opgaan in iets kleins en moois
die grootste volheid van sy vreugde vind.”
In die tweede gedig “Vreesnag op die Hoëveld”42 verhaal hy hoe sy emosie in die digproses
onder woorde gebring word: “... My pen kras oor ’n waswit blad sy onverstaanbre lydingspad
...” terwyl hy “gerok” sit in “pyn en vrees.” Ook die derde gedig, “Wes-Transvaal”43 vang sy
eensaamheid en smarte vas in die aangryping van enkele woorde. Eers wou hy net wegkom uit
die “... gryse kaaltes en die eensaamheid ...” van die Wes-Transvaalse platteland, maar “... nou
sien ek dat my siel en hierdie land ’n tweeling is ... ” en besef hy dat die Wes-Transvaalse “...
vaal vlaktes en grys nagte is die tekens van my smart ...”

3.5 Willie Jonker ontmoet sy lewensmaat
Gedurende die eksamentyd van 1948 het Willie Jonker die belangrikste persoon in sy lewe
ontmoet: Elizabeth (Bettie) Roussouw, die dogter van Pieter Christiaan de Wet Rossouw en
Maria Magdalena Elizabeth Roussouw (née Alberts) met wie hy later in die huwelik sou tree.

41
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Oor hoe die twee mekaar ontmoet het, vertel mev. Jonker:

“Gedurende die eksamentyd kom ‘n dametjie wat ek nie so vreeslik goed geken het nie,
by my en vra of ek dalk die Sondagaand saam met haar en haar vriend en nog ‘n stel
vriende kerk toe sal gaan, want daar is ‘n derde vriend wat nie ‘n meisie het nie, en hulle
wil graag vir hom ‘n afspraak reël. Sy het reeds iemand anders gevra, maar dié het kop
uitgetrek. Ek stem toe in, en hoor toe haar vriend is Murray Janson, ‘n tokkelok en die
twee ander vriende is Gert Erasmus en Willie Jonker. Laasgenoemde is nou my “blind
date” vir die aand.”

“Die Sondagmiddag gaan stryk ek toe darem my klere vir die aand en in die strykkamer
loop ek vir Bambi Potgieter raak, wat ook klaarmaak om die aand uit te gaan, saam met
haar vriend, na dié se broer en skoonsuster in Riviera. Dit blyk toe dat haar vriend Franz
Jonker van Lichtenburg is, en dat daar nog ‘n broer is ... die einste Willie Jonker met wie
ek die aand sou kerk toe gaan, nogal, nes Murray Janson en Gert Erasmus, ook ‘n
tokkelok.”44

Bettie Roussouw het in 1947 met ’n beurs van die destydse Onderwysdepartement in Pretoria ’n
gekombineerde B.A.-T.O.D.-kursus gevolg. Die beurs het bepaal dat die studente gratis kon
studeer met verblyf in die koshuise van die Normaalkollege. Die graad (B.A.) was aan die
Universiteit Pretoria voltooi en die Onderwysdiploma (T.O.D.) tegelykertyd by die kollege. Die
twee gelyktydige kursusse het studietyd wat normaalweg ses jaar sou duur, na vier verkort – sy
sou dus die graad en diploma aan die einde van 1950 voltooi.

3.6 Verwerwing van die Graad Baccalaureus Artium
Op 23 April 1949 ken die Universiteit van Pretoria die graad Baccalaureus Artium of soos dit
doelbewus en uitdruklik in Afrikaans op die graadsertifikaat Baccalaureus in Lettere en
Wysbegeerte gestel word, aan Willie Jonker met lof toe. Uit sy akademiese rekord, waarvan ‘n
afskrif hieronder aangeheg word, is ’n paar sake opvallend:
44

Private dokument wat mev. Jonker aan my beskikbaar gestel het.
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hy neem elke jaar vyf vakke en drie hoofvakke in sy finale jaar. Die vereiste was vyf
vakke in die eerste jaar, vier in die tweede en twee hoofvakke in die finale jaar;



sy hoofvakke is Afrikaans, Filosofie en Grieks;



elf van die vyftien kursusse was tale.

Die akademiese rekord van W. D. Jonker
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Jonker se B.A. Graadsertifikaat
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Hiermee het Jonker die eerste been van sy studie voltooi. Hy is deeglik geskool in
tale en filosofie.

Die hoogste prestasie behaal hy in Afrikaans.

Dit verduidelik

waarom hy in 1949 as deeltydse lektor in Afrikaans aangestel was. 45 Sy akademies
uitdagende navorsing oor Ulfilas (c. 311-382) se vertaling van die eerste hoofstuk van
Markus se evangelie sou vroeg in 1952 uitloop op ‘n meesters verhandeling in AfrikaansNederlands.

Ondertussen kon hy ook in die Fakulteit Teologie (Afdeling B:

Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika) 46 inskryf.

Studente in die Teologie het twee opsies gehad. Hulle kon inskryf vir die Diploma in
Teologie, waarvoor ‘n graadkursus in Latyn nie voorvereiste was nie. Daarbenewens
is hulle van spesialisasie in die derde jaar vrygestel en is die bestek van die Eksegese
van die Ou en Nuwe Testament beperk tot twee-derdes van dié van die graadkursus. 47
Of, hulle kon inskryf vir die graad in Godgeleerdheid – die Baccalaureus Divinitatis.
Willie sou vir laasgenoemde inskryf.

Hy het aan die toelatingsvereistes hiervoor

voldoen. Met goeie gevolg het hy ten minste “een kwalifiserende graadkursus in
Afrikaans,

een

graadkursusse

kwalifiserende
in

Grieks

graadkursus

(insluitende

in

Latyn,

Nieu-Testamentiese

twee

kwalifiserende

Grieks),

en

twee

kwalifiserende graadkursusse in Hebreeus” afgelê. 48 Hierbenewens het hy ook oor ‘n
leeskennis van Duits beskik.

3.7 Samevatting

Jonker se eerste gepubliseerde skryfwerk is gedigte en ‘n aantal artikels in die
studente jaarblad Trek wat hoofsaaklik te make het met Afrikaans.

In hierdie

skryfwerk is daar duidelik aansluiting nie net by ‘n eietydse Afrikaner sentiment nie,
maar ook by Van Wyk Louw, en die rigting in die beoefening van Afrikaans waarin
hy ‘n leidende rol gespeel het. Afgesien hiervan het ons ook op die spore van die
kenmerkende evangeliesgesinde teologie van die NG Kerk, waaraan Willie as kind

45

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 78.
Universiteit Pretoria. Jaarboek (Pretoria: Wallach's Drukkers en Uitgewers Maatskapy, Beperk, 1949), 133 e.v.
47
Universiteit Pretoria. Jaarboek 1949, 133, 135.
48
Vir die toelatingsvereistes vir die graad B.D., sien Universiteit Pretoria. Jaarboek 1949, 133.
46
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blootgestel is, in sy skryfwerk afgekom. In sy digwerk is daar ook ‘n donkerte – ‘n
eensaamheid en afgeslotenheid.

In 1949 sou ‘n nuwe fase in Willie se studente loopbaan aanbreek: hy word student
aan die Teologiese Fakulteit Afdeling B. In hierdie Fakulteit sou hy die teologiese
kursus deurloop wat hom sou oplei om predikant in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk te word. In ‘n “Uniale Kerksensus” 49 het hierdie Kerk haarself juis toe statisties
deurgemeet en ‘n toekomstig rol en relevansie daaraan gekoppel.

Die totale

lidmaatgetalle was nagenoeg een miljoen, “ ... of ruim 40% van die totale blanke
bevolking van die Unie ...” 50 terwyl die getal gesinne op 237 000 staan. 51 Die Sensus
bevind dat 58% van “ons Kerk se aanhangers uit stads en dorpsbewoners bestaan,
terwyl 42% nog in ‘n suiwer boere-omgewing woon.” 52

Gemeentes bestaan

gemiddeld uit 1 012 lidmate. Die aanbevole getal lidmate per gemeente is egter 500.
Daar sou dus in die nabye toekoms rekening gehou moes word met die aard van
stadsgemeentes, en dringende afstigting ter wille van beter bediening.

Oor “Ons kerk en die kleurvraagstuk” is teologies nagedink en in ‘n Skriftuurlike
singewing gestel. Dit het die deur oopgemaak om die politieke beleid van Apartheid
daarmee in verband te stel en dus te ondersteun. Maar, daar was ook meningsverskil.
Juis in Maart 1947 is die gebruiklike openingskonferensie van die Teologiese
Fakulteit aan hierdie saak gewy. 53

As sprekers het teologiese professore J. H.

Kritzinger (van Pretoria) en G. B. A. Gerdener (van Stellenbosch) opgetree. Naas
hulle het dr. Ben Marais en ds. T. Stofberg die woord gevoer. Anders as professor
Kritzinger was Ben Marais beslis nie oortuig dat die beleid van Apartheid Skriftuurlik
begrond kon word nie.

Sou Willie Jonker toe al bewus geword het van die

uiteenlopende standpunte in hierdie verband? Sou hy in sy teologiese studies hiermee
te make kry?
49

Sien J. R. Albertyn, “Die Uniale Kerksensus van 1948,” Die Kerkbode LX111(10), 9 Maart 1949, 605-607; en J.
R. Albertyn, “Die Uniale Kerksensus van 1948,” Die Kerkbode LX111(11), 16 Maart 1949, 663-664.
50
Albertyn, “Die Uniale Kerksensus van 1948,” Die Kerkbode LX111(11), 16 Maart 1949, 663.
51
Albertyn, “Die Uniale Kerksensus van 1948,” Die Kerkbode LX111(11), 9 Maart 1949, 606.
52
Albertyn, “Die Uniale Kerksensus van 1948,” Die Kerkbode LX111(11), 9 Maart 1949, 606.
53
Notule van die Kommissie vir die Teologiese Fakulteit, 29 November 1946. Argiefbewaarplek: NG Kerk van
Suid-Afrika, Stellenbosch.
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HOOFSTUK 4

DIE STUDIEJARE 1949-1952: TEOLOGIE EN AFRIKAANSNEDERLANDS
Die volgende vier jaar sou vir Willie Jonker besige jare wees. Nie alleen voltooi hy sy
teologiese studies nie, maar hy behaal ook ’n meestersgraad in Afrikaans en Nederlands. Terwyl
hy gedurende 1949-1950 Afrikaans en Nederlands deeltyds aan die UP doseer, het die
Departement Afrikaans hom ook genader oor die moontlikheid van 'n permanente lektoraat 1 - ‘n
geleentheid wat hy afgewys het. Hy wou predikant word. In die studentegemeenskap neem hy
aktief leiding. Hy dien in verskillende hoedanighede in ’n verskeidenheid studente-organisasies
en neem uiteindelik die leiding in die meeste hiervan.

Dit geld met name van die

Verteenwoordigende Studenteraad en Sentrale Studenteraad, die Huiskomitee van sy koshuis,
Sonop, die C.S.V.-bestuur, ’n vereniging genaamd Woordkuns en hierbenewens is hy ook
redakteur van die studentekoerant Die Perdeby. Sy skryfwerk lewer in hierdie jare gedigte en
artikels op.

En, aan die einde van 1951 en begin van 1952 kom die eerste selfstandige

akademiese werk uit sy pen in die vorm van ‘n B.D. skripsie en M.A. verhandeling.

In hierdie hoofstuk word die biografiese bibliografie van Jonker dus verder geneem. Soos in die
inleiding aangedui, moet die bibliografie biografies in ‘n vergelyk gestel word, sonder om op te
gaan in ‘n volledige lewensbeskrywing. Ter wille van hierdie vergelyk (of balans) is die fokus
van hierdie hoofstuk op die formele teologiese leerplan (vir 1949-1951) en die konteks waarin
hierdie leerplan aan die orde gestel is. In hierdie verband word enkele aantekeninge gemaak oor
Willie se klasmaats, sowel as die professore wat hom voorgegaan het aan die Teologiese
Fakulteit. Foto’s uit hierdie jare sluit onder andere in sy klasmaats (1952, 1992 en 2002), die
professore wat vir hom klas gegee het en ‘n groepfoto van die Teologiese Fakulteit Afdeling B.

Die jare waarin Jonker teologies opgelei is om ‘n predikant in die Nederduitse Gereformeerde
Kerk te word, sou van besondere kultuur-historiese en polities-historiese betekenis wees. Wat in

1

W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998), 78.
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die publieke domein aan die gebeur was, het in die teologiese opleiding in Pretoria nie alleen
weerklank nie, maar ook uitgesproke ondersteuning gevind.

Vanselfsprekend sou Jonker nie deur hierdie gang van sake onaangeraak bly nie. Hoe sou hy as
student hierop reageer?

Het hy in sy skryfwerk enigsins hierop gereflekteer of daaraan

deelgeneem?

Hierna word in hierdie hoofstuk alleen sydelings na verwys. In die volgende hoofstuk (hoofstuk
5) word die Jonker bibliografie tussen die jare 1949 en 1952 skerper omlyn en word die
antwoord op hierdie vrae duideliker aan die orde gestel.

4.1 Die Teologiese Fakulteit 1949

Afdeling B van die Fakulteit Teologie, waar Jonker aan die begin van 1949 inskryf,
was in sy twaalfde bestaansjaar. Dié fakulteit het tot stand gekom op grond van ’n
amptelike ooreenkoms tussen die Universiteit van Pretoria en die Nederduitse
Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.

Die ooreenkoms het voorsiening gemaak vir die kerklike benoeming van vier
professore in die vakgebiede Ou Testament, Nuwe Testament, Geskiedenis van die
Christendom en Godsdienswetenskap en Dogmatiek. Hoewel hulle deur die kerk
beroep is, is hierdie dosente deur die Universiteit aangestel. In die Jaarboek van die
Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke van 1949 word geskryf dat hierdie
Fakulteit van Godgeleerdheid “selfstandig (is), met in agneming ook van die
betreffende Wette en Bepalinge van die Kerk, wat aangaan die bepaling van vooraf
studie, die vasstel van die vakke en sillabusse, asook die doseer- en eksamenwerk in
verband met die opleiding van predikante en sendelinge.” 2

Toe Willie Jonker en sy klasmaats in Februarie 1949 lesings aan die Fakulteit begin

2

Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke 1949, (Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die
Raad van Kerke, 1948), 147-148.
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bywoon, was daar van die kant van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde
Kerk van Suid-Afrika reeds sterk aandrang op die aanstelling van ‘n vyfde hoogleraar
– in Praktiese Teologie. Dit sou egter eers in 1953 realiseer met die aanstelling van
dr. H. D. A. du Toit. 3

Ondertussen was die praktiese vakke deur dié Kerk self

aangebied.4

Hierbenewens kon hierdie Afdeling van die Fakulteit uitsien na ‘n eie tuiste in die
nuwe Letteregebou, wat aan die begin van 1951 betrek is. 5

Hiertoe het die

Transvaalse (NG of H) Kerk meer as £5 000 bygedra. 6 Die Fakulteit is gehuisves in
een van die vleuels van die gebou, met drie klaskamers, ‘n leeskamer vir die studente
en kantore vir elk van die hoogleraars. 7 Hier het Willie Jonker gedurende die laaste
twee jaar van sy teologiese opleiding “klas gedraf.”

Foto van die Lettere gebou. Teologie is in die linkervleuel gevestig

3

Sien in hierdie verband die Notule van die Kommissie vir die Fakulteit Teologie, 21 September 1945, 29
November 1949, 29 November 1950, 27 Februarie 1952, 13 Mei 1952. Argiefbewaarplek: NG Kerk van SuidAfrika, Stellenbosch.
4
Sien bv. Notule van die Kommissie vir die Teologiese Fakulteit, 21 November 1945, 21 Oktober 1948, 29
November 1949, 29 November 1950. Sien ook Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 148.
5
Sien Notule van die Kommissie vir die Teologiese Fakulteit, 29 November 1949, 29 November 1950.
6
Notule van die Kommissie vir die Teologiese Fakulteit, 29 November 1946.
7
H. D. A. du Toit, “Rondom ons Teologiese Fakulteit,” Die Kerkbode LXXII(17), 21 Oktober 1953, 602.
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Kultuur- en teologies-histories sou die jare 1948 tot 1952 van besondere betekenis wees in die
(kerk)geskiedenis van Suid-Afrika. In Mei 1948 het die Nasionale Party onder leiding van ‘n
eertydse predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, dr. D. F. Malan, aan bewind
gekom. Apartheid sou voortaan konsekwent deurgevoer word.

En, die voorsitter van die

kerklike Kommissie vir die Teologiese Fakulteit en moderator van die sinode van Transvaal van
1934 tot 1948, dr. W. Nicol, word met ingang 1 November 1948 aangestel as die nuwe
Administrateur van Transvaal.

In die kerkleiding was daar ‘n byna eenstemmige

vereenselwiging met die beleid van die Nasionale Party.

As jong derdejaar-B.A. student het Willie Jonker hierdie verwikkeling desjare nog met
akklamasie verwelkom. Dog, wanneer hy vyftig jaar later daaroor skryf, is hy byna apologeties
daaroor:

“Ons was van huis uit spontaan Nasionaal, sonder om enige kritiese vraag te stel oor hoe
ons die geloof van ons stiltetye en ons piëtistiese vroomheid daarmee paar. Daarom het
ons die oorwinning van die Nasionale Party in 1948 met uitbundige vreugde begroet.
Toe die grootste deel van die verkiesingsuitslae bekend was en dit duidelik was dat die
Nasionale Party gewen het, het 'n groot groep van ons wat in die koshuis Sonop gewoon
het, 'n optog deur die strate van Pretoria gehou en met groot lawaai die aanbreek van 'n
nuwe era gevier. 'n Vrou in Kerkstraat het uit 'n woonstelvenster geskree: “You are still
fighting your bloody Boer War!” Ons het haar woorde met hoongelag begroet. Maar
was ons nie nasionaal hoofsaaklik omdat ons om historiese redes teen die Engelse was
nie? Om dieselfde rede het baie van ons ouers in die Tweede Wêreldoorlog simpatie met
die Duitsers gehad, en nie omdat hulle ten gunste van Nazisme as sodanig was nie.

Daar het by my 'n toenemende onrustigheid gegroei oor die onkritiese wyse waarop ons
as blanke Christene onsself met die Afrikanervolk vereenselwig. Destyds het ons nie
besef dat ons groot probleem nie die Engelse was nie, maar hoe ons as Westerse volk in
hierdie Afrika-land op 'n regverdige wyse te midde van die inheemse volkere moes lewe.
As ondersteuners van die Nasionale Party het ons blind vertrou dat dr DF Malan en sy
party nie net Afrikaners tot hulle reg sou laat kom in hulle eie land nie, maar ook die land
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as geheel op 'n Christelike en regverdige manier sou regeer. Oor die situasie van die
swart mense en oor die werklike implikasies en veral die morele aspekte van die beleid
van apartheid het ons onsself destyds nog nie bekommer nie.”8

Op 16 Desember 1949 is die Voortrekkermonument suid van die stad op Monumentkoppie
ingewy. Byna ‘n kwart miljoen entoesiastiese Afrikaners sou vir hierdie geleentheid in die
Hoofstad bymekaar kom. In 1952 is die driehonderdjarige eeufees van die aankoms van Jan van
Riebeeck in 1652 landswyd herdenk. Die geskiedenis is teologies en nasionaal herdenk en
betrek by die nuwe bedeling in die land. Kerk en teologie sou hieraan ‘n beslissende aandeel
neem.

Trouens, in die Nederduitse Gereformeerde Kerk as ‘n historiese instelling, is ‘n

kontekstuele teologie gepopulariseer en uitgebou rondom die Skriftuurlike regverdiging van
Apartheid.

En, dan verskyn twee belangwekkende dokumente byna gelyktydig. In 1954 verskyn daar eers
‘n omvattende dokument wat die land se toekoms uitstippel: die Tomlinson Verslag,9 waarin die
Kerklike Aspek in een van die tien volumes verreken is. En ‘n jaar later antwoord die African
National Congress en sy alliansie vennote met die Freedom Charter uit Kliptown.

Beide

dokumente het die land se situasie én toekoms uiteenlopend vertolk en uitgespel. Spanning was
besig om in die land op te laai. In die Nederduitse Gereformeerde Kerk is die “rassevraagstuk”
Skriftuurlik aan ‘n oplossing gehelp, maar sonder algemene instemming.

In hierdie konteks is teologie aan die Universiteit van Pretoria doseer. Die vraag is: het dit die
leerplan beïnvloed?

As ‘n formele openbare dokument is die teologiese kurrikulum waarmee Jonker aan die Teologie
as dissipline blootgestel is, uiteraard van deurslaggewende belang en word derhalwe in die
biografiese bibliografie opgeneem. Hierdie veelseggende leerplan, Jonker se dosente en sy
klasmaats het in hierdie jare die vorming van sy denke en uiteindelik sy skryfwerk diepgaande
beïnvloed.

8
9

Ons begin met die teologiese kurrikulum, voordat die aandag verskuif na sy

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 14, 15.
Die Tomlinson Kommissie was in 1950 deur dr. H. F. Verwoerd, destyds, Minister van Naturelle Sake, aangestel.
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klasmaats en dosente.

4.2 Die teologiese leerplan vir Baccalaureus Divinitatis (1949-1951)

Basies het die Baccalaureus Divinitatis leerplan wat Jonker deurloop, uit vier hoofvakke bestaan,
te

wete

Ou

Testament,

Nuwe

Testament,

Geskiedenis

van

die

Christendom

en

Godsdienswetenskap en Dogmatiek.10 In die derde jaar moes studente ook ‘n onafhanklike
studie in een van die vakke doen.11 Jonker sou in Dogmatiek spesialiseer.

Volledigheidshalwe moet daarop gewys word dat studente wat as predikante van die Nederduitse
Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika toegelaat wou word, na voltooiing van die
B.D. graad (of die Diploma in Teologie) ‘n verdere eenjarige gespesialiseerde studie moes
onderneem. In hierdie sogenaamde “proponentsjaar” moes twee vakke uit die een hoofrigting,
plus een uit elk van die oorblywende groepe gekies word. Studente is kerklik toegelaat tot
hierdie kursus, waarvoor hulle die “status” Kandidaat in die Teologie verkry het. Aan die einde
van hierdie studiejaar geskied die eksamen van die Kandidaat tot die Heilige Diens in alle vakke
wat die Kerk nodig sou ag. Die eksamen was afgeneem deur die Kommissie van Eksaminatore
in oorleg met die professore.12 Vanselfsprekend moes die bykomende kerklike vakke in die
Praktiese Teologie, wat parallel met kurrikulum doseer is, ook geslaag word.13

Om Jonker se bibliografie biografies verder te begelei, is dit nodig om die kontoere van die
teologiese opleiding wat hy aan die Universiteit van Pretoria ontvang het, noukeuriger na te
gaan.

In hierdie verband is die voorgeskrewe en aanbevole handboeke van groot belang: daaruit kan ‘n
profiel van die teologiese horison waarmee die jong Willie kennis gemaak het, afgelees word.
Uit die onderskeie Jaarboeke van die Universiteit is onderstaande tabel opgestel.

Dit

verteenwoordig die teologiese kursus soos dit in die onderskeie vakke tussen 1949 en 1951

10

Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 134-135.
Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 135.
12
Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 150.
13
Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 136-137.
11
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aangebied is. Die kurrikulum soos aangegee in die Universiteitsjaarboek, kom saaklik ooreen
met die opgawe daarvan in die Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde
Kerke 1949. In die kerklike Jaarboek word Sendingteorie en Sendinggeskiedenis as een jarige
kursusse in die bestek van die Departement Geskiedenis van die Christendom egter bygevoeg. 14
1949: OU TESTAMENT15
1. Eksegese van 20 hoofstukke uit die
verhalende boeke.
2. Inleiding tot die verskillende boeke.
3. Argeologie, Geskiedenis en resultate van
die opgrawinge in die Bybellande.

HANDBOEKE16
 R. Kittel, Biblia Hebraica (Leipzig: J. C.
Hinrichs).
 W. Gesenius’ hebräisches und aramäisches
Handwörterbuch über das Alte Testament
(Leipzig: F. C. W. Vogel, 1899), of die Engelse
bewerking;
 Brown-Driver-Briggs, Hebrew and English
Lexicon on the O.T. (Oxford: University Press,
1907).
 E. Sellin, Einleitung in das Alte Testament
(Leipzig: Quelle und Meyer 1910).
 Gedeeltes uit die verhalende boeke uit die
volgende series:
(i)
Korte Verklaring der Heilige Schrifte
(Kampen: J.H. Kok).
(ii)
Tekst en Uitleg (Groningen:
J.B.
Wolters).
 G. C. Aalders, De Goddelijke Openbaring in de
eerste drie Hoofdstukken van Genesis
(Kampen: J. H. Kok, 1936).
 Noordzij, Gods Woord en der Eeuwen
Getuigenis (Kampen: J. H. Kok, 1936).
 J. Simons, Opgravingen in Palestina
(Roermond: J. J. Romen, 1936).
 H. Th. Obbink en A. M. Brouwer, Inleiding tot
den Bijbel (Amsterdam: H. J. Paris, 1940).
 The Westminster Historical Atlas to the Bible.
(Philadelphia: The Westminster Press, 1945).
 Fischer-Gute-Dalman, Neue Handkarte von
Palestäna (Leipzig: Wagner und Debes, 1926).
 E. Grant (Ed.), The Haverford Symposium on
Archaeology and the Bible (New Haven,
Connecticut: American Schools of the Orient,
1938).
 F. Kenyon, The Bible and Archaeology

14

Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 148.
Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1949 (Pretoria: Wallach’s Drukkers en Uitgewers Maatskappy, Beperk, s.d.),
304.
16
Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1949, 304.
15
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(London, 1940).

1950 OU TESTAMENT17
1. Eksegese van 20 hoofstukke uit die
profetiese boeke.
2. Inleiding tot die profetiese boeke.
3. OT Teologie I:

Hoofstukke uit die

geskiedenis van die godsdiens van Israel.

1951 OU TESTAMENT19
1. Eksegese van 20 hoofstukke uit die
poëtiese en wysheidsliteratuur.
2. Inleiding tot die geskrifte.
3. OT Teologie II:

Hoofstukke uit die

geskiedenis van die godsdiens van Israel.
4. Kanongeskiedenis en tekskritiek.

Aanbevole werke:
 D. J. Baarslag, Oud-Israel (Baarn: Bosch en
Keuning).
 Bijbels Handboek (Kampen: Kok, 1935).
HANDBOEKE18
Dieselfde as hierbo.
 Gedeeltes uit die profetiese boeke uit die
volgende series:
(i)
Korte Verklaring der Heilige Schrifte
(Kampen: J. H. Kok).
(ii)
Tekst en Uitleg (Groningen: J. B.
Wolters).
 G. Ch. Aalders, De Profeten des Ouden
Verbonds (Kampen: J.H. Kok, 1918).
 E Sellin, Israelitisch-Jüdische Religionsgeschichte (Leipzig: Quelle und Meyer, 1933).
 Aanbevole werke:
 A. F. Kirkpatrick, The Doctrine of the Prophets
(London: Macmillan & Co., 1932).
HANDBOEKE20
Soos hierbo.
 Gedeeltes uit die wysheidsliteratuur uit die
volgende series:
(i)
Korte Verklaring der Heilige Schrift
(Kampen: J. H. Kok).
(ii)
Tekst en Uitleg (Groningen: J. B.
Wolters).
 E. König, Geschichte der altestestamentliche
Religion (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1924).
 E Sellin, Theologie des Alten Testaments
(Leipzig: Quelle und Meyer, 1936).
 Weiser, Einleitung in das Alten Testament
(Göttingen, 1949).
 W. H. Green, General Introduction to the Old
Testament (New York: The Text, 1923).
 F. Buhl, Canon and Text of the Old Testament
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paar algemene opmerkings gemaak word, omdat hierdie vakke, gedoseer aan die hand van die
gelyste voorgeskrewe en aanbevole handboeke, die eerste raamwerk verteenwoordig waarmee
Jonker teologies op weg sou gaan. Dit konstitueer sy eerste wetenskaplike omgang met en
beoefening van die teologie as ‘n dissipline - iets waarin hy hom, soos dit sal blyk, onderskei het.

Kenmerkend van dié Baccalaureus Divinitatis is sy drie jarige struktuur, én dat dit as ‘n tweede
B.-graad kwalifikasie aangebied is. Die feit dat studente in die derde jaar van studie ook ‘n
skripsie moes indien as bewys van selfstandige studie in een van die vakgebiede, het beteken dat
hulle aan die akademiese standaard, kompetensie en vaardighede wat vir ‘n nagraadse studieomgewing vereis is, moes voldoen. Daarom het die B.D. graad toelating tot doktorale studie
gegee.

Die professore van die Teologiese Fakulteit, Afdeling B was, net soos dié van Afdeling A (vir
die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika), deur die kerk beroep. Die graad was egter deur
die universiteit aangebied en toegeken. Vir Afdeling A en Afdeling B van die Teologiese
Fakulteit was daar streng gesproke een B.D. kurrikulum, maar dit is inhoudelik onderskei en
aangepas, en gevolglik ook gedoseer deur die onderskeie ‘kerklike’ dosente. Die oriëntering aan
die universiteit verklaar byvoorbeeld die opvallende ruimte en klem wat ‘n vak soos
Godsdienswetenskap in die kurrikulum ontvang het. In beginsel het dit ten minste om die
pretensie gegaan om wetenskaplike opleiding in die Teologie aan ‘n universiteit in vennootskap
met ‘n kerk te bedryf.

Uiteraard het die histories-erkende en publieke profiel van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
in die (Afrikaner) samelewing haar ‘n vanselfsprekende vennoot in hierdie verband gemaak.
Hierdie opmerking word gemaak omdat dít die Kerk is waarin Willie Jonker predikant en later
hoogleraar sou word.

Wat die inhoud van die teologiese graadkursus (Afdeling B) betref, is dit duidelik dat beide Ou
en Nuwe Testament dekkend en met benutting van resente vakliteratuur uit die protestantse
tradisie aangebied is. In die Geskiedenis van die Christendom (en nie die kerk nie) is oor die
eerste drie jaar gekom tot by die einde van die 16de eeu wat die Europese, of soos dit genoem is
78

algemene kerkgeskiedenis, betref terwyl die Nederduitse Gereformeerde Kerk se geskiedenis
vanaf 1652 tot 1862 behandeling ontvang het. Klaarblyklik is die Dogmageskiedenis oorsigtelik
aan die hand van teologiese temas aangebied, terwyl Kerkreg uitgeloop het op die onderliggende
gereformeerde beginsels daarvan. Sendingwetenskap moes tot sy reg kom in die vakgroep
Geskiedenis van die Christendom, as ‘n eenjarige kursus. Godsdienswetenskap het alle fasette
van hierdie vakgebied ingesluit, terwyl Dogmatiek, Christelike Etiek en die Ensiklopedie
eweneens omvattend aangebied is en studente in ‘n protestants-gereformeerde tradisie geskool
het.

In die algemeen moet dus gesê word dat Jonker ‘n gereformeerde en protestantse teologiese
opleiding ontvang het. Dit is die hoek waaruit die teologie vir hom ontsluit is. Die handboeke
verteenwoordig immers taamlik resente vakliteratuur uit Duitsland, Brittanje, die VSA en
Nederland. Dit kan nie van hierdie kurrikulum gesê word dat dit eng op die patroon van
gereformeerde teologie (bv. dié van Abraham Kuyper of die Neo-calvinisme van Dooyeweerd)
uit die stamland (Nederland) geknip is nie. In werklikheid verteenwoordig die kurrikulum en sy
inhoud die tipiese akkommoderende teologie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk teen die
helfte van die twintigste eeu.

Buite-kurrikulêr is die leerplan met Praktiese Teologie (as kerklike vakke) aangevul. In Jonker
se studietyd was dit deur die geliefde en geëmeriteerde professor G. M. Pellissier gedoseer. Die
vak het Homiletiese Oefeninge (4 jaar), Apologetiek (3 jaar), Homiletiek (1 jaar), Kategetiek (1
jaar), Liturgiek (1 jaar), Poimeniek, Kubernetiek en Armesorg (3 jaar) ingesluit.41 Mejuffrou S.
Faure het voordrag klasse vir die studente aangebied.42
Ook is studente verplig om lesings van kerk-spesifieke en praktiese aard, 43 wat gefokus het op
die werk en bediening van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, by te woon.44 Jonker sou ook
die program vir praktyk opleiding deurloop. Gedurende die eerste jaar van teologiese studie
41
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moes studente “kerklike inrigtings” (bv. “jeug hostels, ouetehuise, weeshuise, verbeterings
inrigtings, gemeenskapsentrums, sendingstasies,” ens.) besoek met die oog daarop om hulle
kennis te laat maak met die praktyk van uitgebreide en omvattende kerklike arbeid. Gedurende
die somervakansie van die tweede jaar, moes hulle vir ‘n maand onder toesig van ‘n leraar in ‘n
gemeente praktiese werk verrig. In die derde jaar van studie moes hulle eweneens saam met ‘n
leraar in ‘n gemeente werk, maar kon nou ook self verantwoordelikheid neem vir sekere take.
Ook is hulle toegelaat om te preek.45

Dit is opvallend dat daar in die kurrikulum geen klassieke teologiese tekste ingesluit is nie. Die
leerplan staan in die teken van ‘n resente oriëntering, waarin die historiese vakke oorsigtelike
bygebring is. Op die keper beskou gaan die kurrikulum dus mank aan ‘n klassiek-historiese
inslag. Die vraag wat opduik is of Jonker in die selfstandige beoefening van die teologie in
hierdie kontekstuele benadering sou voortgaan, en of hy hom in ‘n meer histories-klassieke
metode sou vind en uitdruk?

Jonker het self later in sy lewe wel oor die teologiese kurrikulum veel te sê gehad in sy en Heyns
se boekie Op weg met die Teologie.46 Dit sou die moeite werd wees om die kurrikulum wat hy
aan die Universiteit van Pretoria deurloop het, te vergelyk met dit wat hy self later ensiklopedies
voorgestel het. Self het hy hierdie vergelyk nie gemaak nie, maar tog in Selfs die kerk kan
verander ‘n bepaalde kursus in herinnering geroep. Aangesien dit so ‘n impak op Jonker sou
maak, word dit hier onverkort aangehaal. Hy skryf:

“Dié van ons wat onsself bereid verklaar het om in die sending te gaan werk, het 'n
spesiale kursus in Sendingwetenskap by prof. Keet gevolg.

Ons het onder meer

gesamentlik die proefskrif van JC Hoekendijk, Kerk en Volk in de Duitse
Zendingswetenschap, bestudeer. Daarin toon Hoekendijk aan hoe die verhouding tussen
kerk en volk in die Duitse Sendingwetenskap sedert die tweede helfte van die
negentiende eeu benader is. Die vroeëre piëtistiese gedagte dat dit in die sending om die

45

Sien Notule van die Kommissie vir die Teologiese Fakulteit, 21 Oktober 1948, waarin ds. C. B. Brink se
voorstelle in hierdie verband aanvaar is. Sien ook Agenda vir die Twee-en-twintigste Sinode van die Ned. Herv. of
Geref. Kerk van Suid-Afrika 1951 (Johannesburg: Voortrekkerpers, s.d.), 71.
46
Sien J. A. Heyns en W. D. Jonker, Op weg met die teologie (Pretoria: NG Kerkboekhandel, 1974), 200 – 313.
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kerstening van individue sou gaan, is laat vaar ten gunste van die ideaal van die
kerstening van volkere. Dit lei logies tot die gedagte dat elke volk sy eie selfstandige
kerk moet hê waarin die Christelike geloof in daardie volk gestalte kry. So 'n siening het
steun verleen aan die situasie in Suid-Afrika, waar die ontwikkelinge binne die
Nederduitse Gereformeerde Kerk gelei het tot die vorming van aparte kerke vir die
afsonderlike

bevolkingsgroepe.

Die

enigste

Afrikaanse

handboek

vir

die

Sendingwetenskap wat ons destyds gehad het, was prof. J du Plessis se Wie sal gaan?
(1932). Daarin is die beginsel van afsonderlike volkskerke as uitgangspunt geneem. Dit
is nie so vreemd nie. Die Missionslehre van die Duitse teoloog G Warneck is die enigste
wetenskaplike bron wat in die bibliografie vermeld word.

Hoekendijk toon die onhoudbaarheid aan van die eksegetiese gronde vir hierdie
opvatting.

Volgens hom was dit die romantiese lading wat die volkskonsep in die

moderne tyd gekry het, wat daartoe gelei het dat dié begrip op 'n ideologiese wyse in die
sendingwetenskap gebruik is. Die ideaal dat die Christelike geloof werklik inheems in
elke gemeenskap moet word, wys hy nie af nie, maar hy bevraagteken die wyse waarop
dit in die denke oor die sending funksioneer. Waar die volk bepalend vir die kerk word,
is die kerk nie meer die nuwe volk van God nie. Soos dikwels in die geskiedenis, word
die kerk dan bloot die religieuse aspek van die volkslewe en dien dit hoofsaaklik om die
volk se politieke ideale teologies te sanksioneer.

Vir die eerste keer het ek besef dat 'n mens krities na die verhouding tussen volk en kerk
behoort te kyk.47 Die kerk as die volk van God word nie afgebaken deur die grense van
die verskillende volkere nie. Dit omvat die gelowiges uit die verskillende volkere en
verteenwoordig die nuwe mensheid uit elke volk en taal en nasie. Dit geld nie net van
die onsigbare geestelike eenheid van die kerk in Christus nie; die eenheid moet ook in
die kerk konkrete gestalte kry.

Dit is in elk geval soos ek artikels 27-29 van die

Nederlandse Geloofsbelydenis, een van die drie belydenisskrifte van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk, leer verstaan het.”

47

Hierdie insig sou ’n werklik deurslaggewende rol vervul in Jonker se doktorale studie wat in Hoofstuk 6 onder die
loep geneem sal word.
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Hierdie sitaat bevestig dat die teologiese kurrikulum studente tog beïnvloed en verander het. Vir
die doeleindes van hierdie studie is in hierdie verband genoeg gesê. In die volgende paragraaf
word iets gesê oor die klasmaats van Willie. Dit was ‘n merkwaardige klas wat diep spore in die
Nederduitse Gereformeerde Kerk én in Suid-Afrika sou trap.

4.3 Jonker se klasmaats

Volgens die Naamlys van lede van Deo Gloria wat in 1949 in die eerstejaarsklas vir Teologie
ingeskryf was, het die klas 21 getel. Hulle was: C. W. H. Boshoff, D. R. de Villiers, G. J.
Erasmus, J. A. Heyns, A. M. Hofmeyr, W. J. M. Janson, W. D. Jonker, N. J. Smith, H. S.
Theron, J. H. P. van Rooyen, G. C. Wolhuter (almal B.D. kandidate) en C. H. Delport, J. P.
Fourie, J. H. Louw, J. A. C. Scholtz, A. W. L. Smal, K. D. Struwig, J. S. van Dyk, J. C. Theron,
A. A. van Niekerk en F. A. H. van Staden.48 Uiteindelik sou 17 hulle teologiese studie in 1952
voltooi: C. W. H. Boshoff, C. H. Delport, D. R. de Villiers, G. J. Erasmus, J. A. Heyns, A. M.
Hofmeyr, W. J. M. Janson, W. D. Jonker, J. A. C. Scholtz, N. J. Smith, K. D. Struwig, H. S.
Theron, J. H. P. van Rooyen, J. S. van Dyk, A. A. van Niekerk, F. A. H. van Staden en G. C.
Wolhuter. J. F. Kocks en die ouer C. B. Zietsman sou hulle in die proponentsjaar by die klas
voeg.49

Nie minder nie as agt sou later dosente word in teologie: C. W. H. Boshoff, D. R. de Villiers, J.
A. Heyns, A. M. Hofmeyr, W. J. M. Janson, W. D. Jonker, N. J. Smith en F. A. H. van Staden.
Laasgenoemde is as professor vir Kerkgeskiedenis en Kerkreg in die Afrikaanse Protestantse
Kerk beroep.

As sodanig verdien hierdie groep in ‘n twintigste eeuse kerk- en

teologiegeskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk teologies-kritiese oorweging.

Daar was één klasmaat wie Jonker uitsonder as sy boesemvriend: Carel Boshoff. Jonker skryf:
“Ons was oor jare heen werklik boesemvriende. Ek het hom leer ken as iemand met groot
persoonlike integriteit en opregte sensitiwiteit, 'n nugter mens met 'n gesonde humorsin.” Hierbo
48

“Naamlys van Lede van Deo Gloria 1949,” Deo Gloria 1949 10(10), 53. Sien ook Jaarboek van die Gefedereerde
Ned. Geref. Kerke 1950, 139.
49
“Naamlys van Lede van Deo Gloria 1952,” Deo Gloria 1952 13(12), 73.
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was reeds gewag gemaak van die feit dat Jonker en ’n aantal vriende dit oorweeg het om hulle
studies aan die U.P. te staak en hulle as sendelinge aan die Sendinginstituut te Wellington te
bekwaam. Een van dié vriende was Carel Boshoff.50 Hulle het ook saam op die besture van die
C.S.V. en Woordkuns gedien.

Tog het hulle weë heel uiteengeloop. Dit is alombekend dat Carel Boshoff die geestelike vader
van die gedagte van ’n volkstaat vir die Afrikanervolk was en van sy politieke sentimente het hy
geen geheim gemaak nie. Hy was later onder meer, voorsitter van die Afrikaner-Broederbond en
van SABRA (die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse Aangeleenthede), hoofleier van die
Voortrekkers en uiteindelik ook die leier van die groep wat hulle in Orania in die Noord-Kaap
gaan vestig het. Die voortbestaan en die sogenaamde “identiteit” van die Afrikaner was vir hom
ononderhandelbaar.

Klas foto 1952
Voor (v.l.n.r.): J. A. C. Scholtz, J. F. Kocks, G. S. Burgers, W. J. M. Janson, C. W. H. Boshoff, A. A. van
Niekerk, F. A. H. van Staden.
Middel (v.l.n.r.): W. D. Jonker, D. R. de Villiers, A. M. Hofmeyr, K. D. Struwig, J. H. P. van Rooyen, G.
C. Wolhuter.
Agter (v.l.n.r.): C. H. Delport, N. J. Smith, C. B. Zietsman, H. S. Theron, G. J. Erasmus, J. S. van Dyk.
50

Boshoff het hom dan ook beroepbaar gestel vir die sending en die eerste gemeente wat hy bedien het, was op
Belfast. Hy het in die sending bly dien en in 1963 word hy beroep as predikant in sinodale diens met opdrag
sending in Suid-Transvaal. In 1967 word hy beroep as dosent in Sendingwetenskap aan die Universiteit van Pretoria
waar hy dien tot met sy emeritaat in 1988. Sien Gerdrie van der Merwe, “In Memoriam,” Jaarboek van die
Nederduitse Gereformeerde Kerke 2012 (Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, 2012), 388-390.
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Jonker het nie in die latere jare om politieke redes van sy boesemvriend verskil nie. Hulle weë
het geskei oor die verskillende wyses waarop hulle die eenheid van die kerk in 'n veelvolkige
land en die sigbaarmaking van die katolieke gestalte van die kerk in dié land verstaan het. Vir
Carel Boshoff was ’n teologiese siening dat die lidmaatskap van die die kerk nie deur die kleur
van ’n mens se vel bepaal mag word, ’n bedreiging vir die voortbestaan van die Afrikanervolk.
Om nou verder daarop in te gaan, sal die grense van hierdie studie te ver oorskry. Gedurende die
periode van Jonker se lewe waaroor hierdie studie handel, was hulle gewoon boesemvriende.

Foto van ’n klasreünie in 1992, in dieselfde volgorde soos by die neem van die Proponentsfoto in
1952. Johan Heyns en prof. E. P. Groenewald was nie op die 1952 foto nie.

Agter (v.l.n.r.): Christo Delport, Nico Smit, H. S. Theron, Gert Erasmus en Pol van Dyk;
Middel (v.l.n.r.): Willie Jonker, Andrew Hofmeyr, Carl Struwig, en Jan van Rooyen
Voor: (v.l.n.r.): Johan Heyns, Fanie Burgers, Prof. E. P. Groenewald, Murray Janson, Carel
Boshoff, A. A. van Niekerk en Frans van Staden.
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Foto van die laaste klasreünie, 2002, wat nagenoeg die volgorde van die 1952 foto weerspieël.

Agter (v.l.n.r.): Carel Struwig, Nico Smit, H. S. Theron, Gert Erasmus en Pol van Dyk;
Voor: (v.l.n.r.): Willie Jonker, Fanie Burgers, Carel Boshoff, A. A. van Niekerk en Frans van Staden.

Twee ander van Willie Jonker se klasmaats wat deel van die groep wat hulle bereid verklaar het
om in die sending te gaan werk, was Dion de Villiers51 en Andrew Hofmeyr.52 Hulle het
inderdaad albei hulle lewenslank aan die sendingtaak gewy. Hulle twee was, anders as Carel
Boshoff, teologies van dieselfde mening as Jonker oor sake soos die eenheid van die kerk en die
sigbaarmaking van die katolieke gestalte van die kerk in ons land. Dieselfde kan ook van

51

De Villiers het na sy legitimasie die NG Sendinggemeentes Pietersburg, Meadowlands en Witsieshoek bedien. In
1960 word hy as dosent en rektor van die Stofberg Teologiese Skool in Witsieshoek aangestel waar hy arbei tot met
sy dood in 1990 in ’n fratsongeluk. Sien Andries Odendaal, “In Memoriam,” Jaarboek van die Nederduitse
Gereformeerde Kerke 1992 (Goodwood: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, 1992), 288 - 289.
52
Hofmeyr het sy bediening in 1953 in Sharpeville (Vereniging) begin. Hy het ook die gemeente in Langa bedien
en in 1961 word hy aangestel as dosent aan die Stofberg Teologiese Skool in Witsieshoek waar hy arbei tot aan die
einde van 1979. Vanaf 1 Januarie 1980 tot met sy dood in September 1995 was hy Algemene Sendingsekretaris.
Sien P. W. de Wet, “In Memoriam,” Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1996 (Paarl:
Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, 1996), 326 - 327.
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Murray Janson53 gesê word. Hy was ook ’n uitgesproke teëstander van rassisme en apartheid. In
hom sou Willie Jonker ’n ware sielsgenoot gevind. Ook Nico Smith sou in die jare ‘80 ‘n
uitgesproke anti-apartheidsteoloog word. Johan Heyns sou inderdaad ook die teologie en denke
van die NG Kerk in die laat 20ste eeu stuur.54 Hy het egter sy B.A. aan die P.U. vir C.H.O.
behaal.

Teologiese- en Aspirant-Teologiese studente van die N. H. of G. Kerk aan die Universiteit van Pretoria - 1952
Eerste ry (v.l.n.r.): R. P. Jordaan, L. de Clercq, J. A Dreyer, C. P. Naude, F. S. Malan, C. F. A Borchardt, P. S. Botha, J. H. Roberts, J. L.
Grobbelaar, J. J. Viljoen, J. C. Opperman, J. F. P Ebersohn.
Tweede ry (v.l.n.r.): K. D. Struwig, G. J. Erasmus, H. S. Theron, C. H. Delport, F. A. H. van Staden, W. J. M. Janson, Prof. A. B. du Preez.
Prof. G. M. Pellissier, Prof. D. J. Keet, Prof. J. H. Kritzinger, Prop. A. H. van Zyl, W. D. Jonker, C. W. H. Boshoff, G. C. Wolhuter, J. S. van
Dyk, N. J. Smith.
Derde ry (v.l.n.r.): P. J. Smit, N. F. van Achterbergh, L. C. Malan, C. B. Zietsman, A. A. van Niekerk, A. M. Hofmeyr, J. A. C. Scholtz, D. R.
de Villiers, D. P. P. Lubbe, A. P. Swanepoel, S. Z. Venter, F. J. Botha,
Vierde ry (v.l.n.r.): D. T. van Loggerenberg, M. J. le Roux, J. C. Theron, R. L. Cronje, I. H. Eybers, A. V. Strydom, W. M. Strydom, A. M.
Herholdt, P. P. A. Kotze, C. I. van Heerden, C. J. Botha, D. J. J. Oosthuizen, J. L. Coetzee, A. C. Human, E. Brown.
Vyfde ry (v.l.n.r.): T. J. R. Kuun, P. W, de Wet, J. C. le Roux, J. A. Lombard, J. D. W. Kritzinger, A. J. de Jongh, E. C. D. Bruwer, D. J.
Bosch, A. C. Sephton, P. A. Pienaar, H. Cronje, S. O. Skeen, J. H. van Niekerk, F. C. Bezuidenhout, O. J. Olivier, A. B. du Toit.
Sesde ry (v.l.n.r.): P. W. Pienaar, J. J. van Deventer, A. G. Munnik, J. H. Nell, R. P. G. Steyn, W. J. J. du Plessis, D. M. van den Heefer, A. C.
J. Smit, C. P. Brand, E. A. van Niekerk, G. J. W. Joubert, O. D. Scheuer, J. P. van der Westhuizen, I. N. de jager, M. H. Pieters, G. M.
Steyn, L. D. Pienaar, W. F. Louw, J. H. Louw.

53

Hy en Willie Jonker het saam in 1945 te Lichtenburg gematrikuleer. In 1965 het hy aan die Universiteit van
Göttingen gedoktoreer (Hy het eers later hom op die sielkunde toegespits en in 1976 ’n M.A.-graad in Sielkunde
verwerf) in Dogmatiek by Otto Weber. Hierna was hy uitgesproke oor rasseverhoudinge en het hy vir beter en
liefdevoller verhoudinge gepleit – soos die Here Jesus vereis in Sy liefdesgebod. Hy het veral bekend geraak vir sy
sogenaamde “oliekolle-preek” wat hy in die gemeente Lynnwood gelewer het. Daarin het hy gevra of “dit reg (is)
om Jesus tussen die oliekolle op die garagevloer in te nooi.” Dit het daartoe gelei dat die kerksaal van die gemeente
beskikbaar gestel was vir sogenaamde “garagedienste” vir nie-blanke huiswerkers – ’n grensverskuiwende daad in
daardie dae in Suid-Afrika. Sien Dirk Viljoen, “In Memoriam,” Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde
Kerke 2003 (Wellington: Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, 2003), 343 – 345.
54
Oor die verhouding tussen Willie Jonker en Johan Heyns sal ons dikwels in die verloop van dié biografiese
bibliografie terugkom. Hulle het dikwels teologies van mekaar verskil, maar met die loop van jare tog nader aan
mekaar beweeg. Hulle sou egter nooit volkome eenstemmigheid bereik nie.
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4.3 Dosente aan die Teologiese Fakulteit

Prof. A. B. du Preez

Prof. E. P. Groenewald

Prof. D. J. Keet

Prof. J. H. Kritzinger

Prof. G. M. Pellissier

Die dosente aan die Teologiese Fakulteit by wie Willie Jonker klas gehad het was proff. A. B.
(noemnaam: Abe) du Preez vir Dogmatiek en Godsdienswetenskap, E. P. Groenewald vir Nuwe
Testament, J. H. (Titus) Kritzinger vir Ou Testament, D. J. Keet vir Geskiedenis van die
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Christendom, Sendingteorie en Sendinggeskiedenis en G. M. Pellissier vir Praktiese Teologie.55
Oor hulle skryf hy: “Van hulle het prof. Pellissier waarskynlik die grootste invloed op ons
vorming vir die bediening gehad, en prof. Groenewald op ons vorming as teoloë.”56

Jonker se gunsteling vak was Dogmatiek wat hy onder leiding van prof. du Preez bestudeer het.
“Vanweë my belangstelling in die dogmatiek het ek baie persoonlike kontak met prof. du Preez
gehad. Hy het baie vir my beteken, my met groot liefde en respek behandel en ook my
buitelandse studie met belangstelling gevolg.”57

Professor du Preez het ongetwyfeld ’n rigtinggewende invloed op Jonker se dogmatiese vorming
gehad en en aantal raakpunte tussen die twee kan aangetoon word. Dit is daarom nodig dat ons
ons aandag kortliks op prof. Abe toespits.
Andries Bernardus du Preez was op 28 September 1905 in Senekal gebore.58 Hy studeer aan die
Universiteit en die Kweekskool op Stellenbosch, waar hy onder andere in die Sendingwetenskap
deur die omstrede én geliefde professor Johannes du Plessis onderrig was. Hierna vertrek hy na
die Vrije Universiteit in Amsterdam waar hy op 28 Januarie 193059 inskryf om sy studies onder
professor V. Hepp (die opvolger van Bavinck) as promotor voort te sit. Hy kies, vanweë die
aktualiteit van die probleem in sy vaderland en op voorstel van Hepp, as voorwerp vir sy
doktorale navorsing die dualistiese inspirasieleer.

Dit word dan ook die titel van sy

verhandeling.

Die inspirasie-probleem het gedurende die jare van Du Preez se teologiese studies aan die
Kweekskool op Stellenbosch in die branding gestaan. Dit het tot die grootste kerklike kontrovers
binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk in haar geskiedenis gelei. Sy voormalige dosent,
Johannes du Plessis, was die sentrale figuur in ’n onverkwiklike kerklike stryd oor veral sy (Du
Plessis se) Skrifbeskouing en inspirasieleer. Toe hy aan dwaalleer skuldig bevind word en sy
55

Jaarboek van die Gefedereerde Ned. Geref. Kerke 1949, 148-150.
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 13.
57
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 13.
58
Hy sterf op 9 Februarie 1973, twee jaar ná sy aftrede, aan 'n hartaanval.
59
Gerrit Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, II (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2005),
676.
56
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opdrag deur die Kerk beëindig is, het Du Plessis hom op die burgerlike hof beroep. Die hof het
hom gelyk gegee, maar hy is nie in sy amp as professor herstel nie. In 1935 is hy oorlede. Du
Preez wy ’n onderafdeling in sy proefskrif aan “Die Dualistiese Inspirasieleer in Suid-Afrika – J
du Plessis.”60

Die proefskrif is omvattend en lywig – 411 bladsye lank – en alhoewel Du Preez op 30 Junie
193361 cum laude62 promoveer, is dié studie tog nie sonder sy beperkinge/tekortkominge nie.
Berkouwer63 is een van die meer uitgelese teoloë wat enkele voorbehoude ten opsigte van die
verhandeling daarop nahou. Ten spyte daarvan doen dit nie afbreuk aan die feit dat Du Preez die
dualistiese inspirasieleer oortuigend geskrutineer het en in terme van die gangbare gereformeerde
belydenis as ’n dwaling afgewys het nie.64

Die belang van professor du Preez se verhandeling vir die doel van hierdie studie, is sonder meer
duidelik wanneer ’n mens Willie Jonker se B.D. skripsie onder oë neem en gewoon die
hooftrekke van die twee dokumente naas mekaar lê. Die titel van laasgenoemde is: “Die invloed
van die leer aangaande God op die opvatting van die vergiffenis van sondes in die teologie van
Schleiermacher, Ritschl en Brunner.”

In sy verhandeling verreken Du Preez in die eerste deel “Die Dualistiese Inspirasieleer vóór
Schleiermacher,” terwyl die tweede oor “Die Dualistiese Inspirasieleer in die Nuwere Teologie”
handel, waarin hy dan met name Schleiermacher en Ritschl maar ook Brunner en Barth se
inspirasieleer onder die vergrootglas plaas. Dié hoofstuk beslaan ook die grootste (byna die
helfte) deel van die verhandeling.

Bogenoemde vier teoloë het die toon in die negentiende en twintigste eeue aangegee maar twee
uiteenlopende pole in die teologie verteenwoordig. Schleiermacher en Karl Barth was van die

60

A. B. du Preez, Die Dualistiese Inspirasieleer (Delft: Naamlooze Vennootschap W. D. Meinema, 1933), 182197.
61
Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880–2005, II, 720.
62
A. S. Erasmus, Professor Johannes du Plessis 1868 – 1935. Baanbreker, verbreker van die gereformeerde geloof?
(Bloemfontein: UV Teologiese Studies, 2009), 439.
63
G. C. Berkouwer, De Heilige Schrift II (Kampen: J H Kok, 1967), 99, 100.
64
Erasmus, Professor Johannes du Plessis 1868 – 1935. Baanbreker, verbreker van die gereformeerde geloof?, 439.
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invloedrykste teoloë wat die geskiedenis ooit geken het.65 Emil Brunner was saam met Karl
Barth beskou as die vernaamste twee eksponente van die sogenaamde Neo-Ortodoksie of
Dialektiese Teologie wat veral teenoor Schleiermacher (maar ook teen Ritschl) posisie ingeneem
het. Du Preez bespreek Schleiermacher en Ritschl in afsonderlike afdelings, maar Brunner en
Barth in een afdeling saam.

Waarom Jonker nie ook aan Barth in sy skripsie aandag gegee het nie, is onduidelik en iets
waaroor ’n mens alleen maar kan spekuleer. Immers, Du Preez het ’n besondere waardering vir
Karl Barth gehad. In die Bedanking voor in sy proefskrif skryf Du Preez:

“Dit was my ’n groot voorreg om ook nader kennis te maak met die Dialektiese Teologie
wat ek in baie opsigte leer waardeer het... En buitengewoon vrugbaar en opbouend was
die semester waarin ek onder u, hooggeleerde KARL BARTH, in Bonn my begrip van u
Teologiese rigting kon suiwer en verdiep, en veral meer helderheid kon verkry ten
opsigte van u Skrifbeskouing. ... Die stimulerende Teologiese diskussies by u en by Prof.
Brunner in die “Offene Abende” sal ’n aangename herinnering bly.”66

Jonker sou tydens sy doktorale studies aan die Vrij Universiteit hierdie voorbeeld volg en vir drie
maande lesings en seminare by Barth in Basel bywoon – hieroor later meer.

4.4 Die omstrede “Kleurvraagstuk” en die Teologie

In die vorige hoofstuk is daarvan gewag gemaak dat “Ons Kerk en die Kleurvraagstuk” reeds in
1947 as tema by die amptelike opening van die Teologiese Fakulteit behandel is.67 Van kleur is
‘n nasionale (en teologiese) “rassevraagstuk” gemaak, wat in Willie Jonker se studentedae reeds
in die brandpunt gestaan het. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die algemeen was oortuig
dat sy haar stem en standpunte in die openbaar moes laat geld.

65

Du Preez, Die Dualistiese Inspirasieleer, 13, 81.
Du Preez, Die Dualistiese Inspirasieleer, 13, 81.
67
Notule van die Kommissie vir die Teologiese Fakulteit, 29 November 1946.
66
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Tog, skryf Jonker laat in sy lewe terugskouend (hierbo is reeds hierop gewys) dat “... oor die
situasie van die swart mense en oor die werklike implikasies en veral die morele aspekte van die
beleid van apartheid het ons onsself destyds nog nie bekommer nie.”68

Moet dit daaraan

toegeskryf word dat die kritiese ondervraging van die beleid van Apartheid wat ontwikkel is om
die vraagstuk op te los, in die algemeen onderskat is? Meer nog. ‘n Aanvegting van Apartheid
was dikwels beskou as ‘n aanvegting van Skrif self, omdat die beleid van ‘onomstootbare’
Bybelse gronde voorsien is.

Hierbenewens was van die dosente wat vir Jonker klas gegee het, van die mees uitgesproke
eksponente vir die versoening van die Skrif en Apartheid. In dié verband moet die name van
professor E. P. Groenewald en veral professor Abe du Preez genoem word. Eersgenoemde het in
die bekende boek Regverdige rasse-apartheid onder redaksie van die Pretoriase sosioloog G.
Cronjé en uitgegee deur die Christen Studente Vereniging op Stellenbosch in 1947,69 ’n kort
artikel van sowat 27 bladsye geskryf onder die opskrif: “Apartheid en voogdyskap in die lig van
die Heilige Skrif.”

Sinodale besluite van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is hierdeur

rigtinggewend beïnvloed.

Groenewald se kollega Du Preez se pen was baie besiger in hierdie verband. Afgesien van ‘n
hele aantal artikels in kerklike tydskrifte, het hy die Bybelse regverdiging van Apartheid
uitgewerk in twee boeke. In 1955 verskyn Die Skriftuurlike grondslag vir rasseverhoudinge70 en
in 1959 kom Eiesoortige ontwikkeling tot volksdiens: die hoop van Suid-Afrika71 op die pers.
Dít sou Jonker baie later noop om van sy eertydse dosent op te merk: “Tog was ons nie regtig
geesgenote nie. Ek vrees ek het hom teleurgestel met die rigting wat ek later ingeslaan het.”72

Het Jonker as teologiese student reeds die problematiek van onder andere die Skriftuurlike
regverdiging van Apartheid aangevoel?

Hy sou wel kennis geneem het van die kritiese
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vraagstelling wat in hierdie verband in die Nederduitse Gereformeerde Kerk geopper is. Iemand
wat vir byna ‘n dekade lank reeds daarop wys dat daar “... baie min, indien enige, direkte steun
vir ons beleid in die Bybel te vinde is ...,”73 was die studenteleraar Ben Marais,74 met wie Willie
op intieme voet verkeer het. By drie agtereenvolgende sinodesittings (1940, 1944 en 1948) van
die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Kerk het hy sterk standpunt ingeneem teen die
gebrek aan Skriftuurlike begronding van die Kerk se standpunt in verband met die beleid van
Apartheid. By die Sinode van 1948 het hy openlik teenoor professor E. P. Groenewald se
begronding van apartheid en voogdyskap standpunt ingeneem. Wanneer Jonker terugdink aan,
soos hy hom noem “... ons geliefde studenteleraar ...”75, wat in 1952 die Kleurkrisis in die Weste
sou skryf en dit by die Suid-Afrikaanse kwessie betrek, merk hy op dat Marais op die studente se
gewetens geappelleer het om hulle standpunte in die lig van die Skrif te heroorweeg.76

Was die Skrif sélf in die gedrang by die Nederduitse Gereformeerde Kerk toe Willie met sy
teologiese opleiding begin het? Professor Bennie Keet van die Kweekskool op Stellenbosch was
gas van Kaapse Sinode van 1949 en het ‘n ereplek voor die verhoog kon inneem om agter
geslote deure die behandeling van die rapport oor rasse-aangeleenthede by te woon.77 Hoewel
hy baie graag aan die diskussie wou deelneem, kon hy nie. “In ooreenstemming met die gebruik
van ons Sinode, wat aan sy teologiese professore geen reg van sitting verleen nie, kon ek nie ‘n
73

Sien Ben J. Marais, “‘n Oproep,” Die Kerkbode XLV(15), 10 April 1940, 645-646. Hierop het ds. J. C. Botha
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beurt vra om aan die gesprek deel te neem nie,” skryf hy.78 Nadat die besluit geval het, merk hy
twee weke later in Die Kerkbode op dat, alhoewel “... my bydrae dit nie meer kan beïnvloed nie,
verwelkom ek die geleentheid om by wyse van enkele stukke in Die Kerkbode te sê wat ek by
daardie bespreking so graag wou sê.”79

In die volgende vier uitgawes van hierdie kerklike blad handel hy oor “Die Heilige Skrif en
Apartheid.”80 In daardie volgorde. Hy merk op dat die rapport “... blykbaar swaar geïmponeer is
deur deskundige voorligting wat uit die Noorde afkomstig is en in die Handelinge van die Raad
van Kerke opgeneem is – ‘n voorligting wat ook gevind word in die boek van Dr. G. Cronje:
Regverdige Rasse-apartheid.”81 Keet wys daarop dat die rapport uitsprake van die Skrif aanvoer
om die politieke sowel as die kerklike beleid van apartheid te ondersteun. Op sigself beskou,
skryf hy, “... is die uitleg wat aan die tekste gegee word nie onjuis nie – dit sê net dat die Skrif
die bestaan van onderskeie rasse en volke erken en dit as die wil van God verklaar dat daar ‘n
verskeidenheid van rasse en volke sal wees – maar in sy verband, as regverdiging vir ‘n
apartheidsbeleid (beide staatkundig en kerklik) is die hele redenering vals en onskriftuurlik.”82
“’n Mens kan maar net jou hande saamslaan en sê: waar kom die kommissie aan so ‘n
Skrifbeskouing en Skrifverklaring?” Veelseggend vervolg hy:

“Ek merk dat sommige van die kommissielede my oud-leerlinge is; ek kan net hier
plegtig verklaar dat hulle beslis nie so ‘n Skrifbeskouing op die Kweekskool geleer het
nie, en hulle sal dit ook nêrens elders in die Christelike kerk vind nie.”83

Vir Keet is die historiese gedeeltes van die Skrif heilsgeskiedenis, en nie normatiewe
kultuurgeskiedenis nie.84 Volgens hom bestaan daar geen twyfel nie dat die evangelie niks van
sosiale apartheid weet nie. “Dit is alleen die feitelike toestande soos ons dit in ons land ken, wat
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ooit die gedagte in ons kan laat opkom dat die evangelie dit leer. Ons wil ons verontskuldig; dan
gaan ons na die Skrif en vind wat ons soek.”85

Willie se professor in Dogmatiek - en ook oud-leerling van Keet – was radikaal van ‘n
teenoorgestelde oortuig. ‘n Paar maande later skryf hy ook oor “Die Skrif en Rasseverhoudinge”
in Die Kerkbode.86 Sy artikelreeks moet as ‘n antwoord op Keet beskou word, en ‘n verdediging
van die sinodale besluite.

“So volkome,” skryf hy, “moet ons ons onderwerp aan Gods

geopenbaarde wil dat as dit uit die Skrif blyk dat volkome gelykstelling en bloedvermenging, ja
selfs die verdwyning van die blanke bevolking die wil van God is, ons dit heelhartig moet
aanvaar en die morele moed moet hê om te erken dat die apartheidsgedagte uit sondige
onbroederlikheid gebore was, en dan moet ons alle poginge tot apartheid en die voorkoming van
bloedvermenging met krag teëwerk as strydig met Gods wil.”87 Iets wat hy natuurlik nie in die
geopenbaarde wil van God of die Skrif teruggevind het nie.

By hom was ‘n ander

Skrifbeskouing aan die werk.

Toe Jonker begin met sy teologiese studie, was hy deurdronge van die manier waarop Torrey die
Skrif vir hom oopgemaak het. In die teologie van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, en ook
soos dit na hom toe sou aankom in die Dogmatiekklas, was daar egter oor die Skrif
uiteenlopende standpunte. Hy sou hieroor helderheid moes kry. Baie jare later sou hy Die
Woord as opdrag88 skryf. Daarin is hy helder oor die Skrif. Kan die wortels hiervan gevind
word by Torrey en die Skrifverstaan van teoloë soos Keet?

4.6 Samevatting

In paragraaf 4.2 is die teologiese kurrikulum as ‘n rigtinggewende dokument vir die teologiese
ontwikkeling van Jonker weergegee. As sodanig verteenwoordig dit die leerplan vir predikante
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk teen die helfte van die 20ste eeu. Daar is ‘n klem op
akademiese integriteit van die kursus – dit gaan om universiteitsopleiding - sowel as Praktiese
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Teologie, afgestem op en vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ten minste vier van die
dosente was uitgesproke voorstanders van die teologiese regverdiging van die Apartheidsbeleid.
Maar, dit sou te ver gaan om te aanvaar dat hulle teologies hierin opgegaan het. Hulle het ‘n
groter belang daarby gehad om studente aan die breë veld van die Teologie bloot te stel, en
rigtinggewend te beïnvloed om daarmee in die bediening van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk voor te gaan. Tog was daar toe al onder die studente ‘n bewuswording dat dit nie so ‘n
eenvoudige (en eensydige) saak was om die nuutste landspolitiek van Skriftuurlike (en dus
normatiewe) begronding te voorsien nie. Was hierdie soort omgaan met die Skrif te rym met sy
intensie? R. A. Torrey se boekie het het vir Willie bemiddel om ‘n besondere ontmoeting te hê
met die Skrif. Ons meen dat sy ontvanklikheid vir Torrey teruggevoer kan word na “Ou
Mevrou” van Wyk se Kindersendingkrans lesse. Dit het verder tot uitdrukking gekom in sy
aansluiting by die teologiese aandrang van Eerwaarde J. M. N. Breedt, ervare sendeling van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk, en die oorweging om sy studie aan die Universiteit van
Pretoria te staak en hom liewer te kwalifiseer as sendeling aan die Sendinginstituuut op
Wellington. En nou, in sy eie woorde kom “... ds (later prof.) Ben Marais, ook reeds met 'n
appèl op ons gewete na vore ... Dit het ons gedwing om fyner te begin luister en kritieser te begin
vra hoe die Bybel by sulke sake gehanteer moet word.”89

Ondertussen is ds. Beyers Naudé (10 Mei 1915 - 7 September 2004) as die nuwe studenteleraar
in 1949 in die NG Gemeente Pretoria-Oos bevestig. In daardie jaar begin dan ’n besonderse en
intieme verhouding tussen dié studenteleraar en Willie Jonker. Jonker en dié studenteleraar was
baie na aan mekaar. Hy sê dat hy

“ ... graag by hom en Tannie Ilse aan huis gekom (het). Dit was soos familie. Ek het
hom leer ken as 'n persoon wat sonder enige kwalifikasie vertrou kon word. Hy was vir
ons méér as 'n predikant. Hy was 'n vriend, 'n vader-figuur, ouer broer en vertroueling.
Ons sou later in die kerklike lewe in talle dinge dieselfde standpunte inneem.”90
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“Oom Bey” sou ook in 1952 Willie Jonker in die huwelik bevestig en sou die Jonkers by hom
tuisgaan wanneer hulle uit Amsterdam terugkeer na die voltooiing van sy doktorale studies.
Willie Jonker en Beyers Naudé sou dikwels sy aan sy saam stry teen die kerk se rassebeleid en
geskeidenheid maar later fundamenteel verskillende rigtings inslaan. Tog sou mens ook kon
aandui dat Jonker ook (onder andere) deur die Kerk verwerp was, as gevolg van sy vriendskap en
teologies eenderse denke met Beyers Naudé.

Ten spyte van hierdie besonderse en nabye verhouding tussen die twee, kon ons geen bewyse
vind dat Naudé Jonker teologies beïnvloed het soos dit die geval met dr. Ben Marais was nie.
Soos hierbo aangedui, word Jonker se skryfwerk tussen 1949 en 1952 in die volgende hoofstuk
nader omlyn, nie net om dit bibliografies te lys nie, maar ook om na die inhoud daarvan te vra.
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HOOFSTUK 5

1949 - 1952: TEOLOGIESE STUDIE
Soos belowe in hoofstuk 4, is die fokus van hierdie hoofstuk op die skryfwerk van
Jonker gedurende die jare van sy teologiese opleiding aan die Universiteit van
Pretoria.

Sy teologiese leerplan, die konteks en die groot publieke sake wat die

Nederduitse Gereformeerde Kerk (en Jonker se dosente) besig gehou het, is in die
vorige hoofstuk omlyn. Afgesien van gedigte, kry sy skryfwerk in hierdie jare ‘n
besliste teologiese inslag.

Vir die amptelike blad van die teologiese student Deo

Gloria kom drie artikels uit sy pen: “Die Christen, Kunstenaar en Kuns,” (1949),1 “Wat is
ons gesag?” (1950)2 en “Godsbegrip – en Prediking” (1952).3 Afgesien hiervan het hy twee
akademiese verhandelinge voltooi: een in teologie oor die invloed van die Godsleer op die
opvatting van die vergiffenis van sondes in die teologie van Schleiermacher, Ritschl en Brunner
en die ander in Afrikaans en Nederlands oor ‘n waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste
hoofstuk van die Evangelie van Markus. Wat die konteks waarin hy student was betref, het ons
besluit om enkele stukke wat sy naam dra, ook op te neem in die biografiese bibliografie.

Met die opening van die Teologiese Fakulteit in 1949, toe Willie eerstejaar in die teologie was,
het die besoek en lesing van Professor G. C. Berkouwer van die Vrije Universiteit in Amsterdam,
op hom ‘n onuitwisbare indruk gemaak. Hierdie ontmoeting met Berkouwer sou in meer as een
opsig lewensbepalend vir Jonker wees. Daarom begin hoofstuk 5 met ‘n oorsig van Jonker se
ontmoeting met Berkouwer op 8 en 9 Maart 1949.

5.1 Die ontmoeting met Berkouwer

Die amptelike opening van die Teologiese Fakulteit het op 8 en 9 Maart 1949
plaasgevind. Professor D. J. Keet se rede by hierdie geleentheid het gehandel oor
1

W. D. Jonker, “Die Christen, Kunstenaar en Kuns,” Deo Gloria 1949 10(10), 39-40.
W. D. Jonker, “Wat is ons gesag?” Deo Gloria 1950 11(11), 55-57.
3
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nie. In 1951 het die blad bv. nie verskyn het nie.
2
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“Ons Nederduitse Gereformeerde Tradisie.” 4 Op sigself gee sy lesing insig in die
soort kerkgeskiedenis en kerk-historiese selfverstaan waaraan Jonker blootgestel wou
word. Uiteraard is die historiese beeld of tiperende meestersimbool waarmee Keet
werk, ontdaan van ‘n teologies-kritiese vraagstelling in terme van die kerk van
Christus en haar belydenis soos dit in die Woord aan die hand gegee word. Keet
gebruik kultuur-historiese inbeelding en vertolking om aan te toon dat daar by die
Nederduitse Gereformeerde Kerk se tradisie vormende omstandighede en faktore
aanwesig was “... wat gelei het tot ‘n bepaalde en eiesoortige tradisie. Veral geld
hier,” wys hy daarop, “die drang tot selfbehoud van die blanke ras en die strewe tot
vrye en selfstandige lewens uiting.” 5

Vir Keet is dit ‘n uitgemaakte saak dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk “… nog
altyd in die donker jare van beproewing ‘n kragtige middel tot behoud van die volk
(was) en kon hy in die verwarde omstandighede wat die gevolg van drie oorloë was
volstandig die volk se nasionale bewussyn opbou en versterk.” 6 In hierdie tradisie
vind hy ook “... ons Kerk en volk se apartheidstrewe …” 7 terug.

“Wie dit wil

begryp”, word aangeteken, “moet dit sien teenoor die agtergrond van ons geskiedenis
en ons eiesoortige landsomstandighede.” Die skerp differensiasie tussen blank en
gekleurd het in die 18de eeu ontstaan, meen hy. Suid-Afrika word nou erken as die
enigste vaderland van ‘n nuwe volk, “... en daarmee het die oortuiging ontstaan en
steeds aangegroei,” verduidelik Keet, “dat die blanke ras suiwer bewaar moet word
ten einde te verhoed dat die volk sou versink in die dryfsand van die barbarisme.” 8
Op hierdie wyse het hy dus “die apartheidsbeleid van ons Kerk” geregverdig. 9 In die
algemeen is dikwels daarvan gewag gemaak dat die geskiedenis van die Afrikaner
hom geleer het om sy koers te bepaal en te vind. Die geskiedenis van die Afrikaner is
van besondere betekenis. 10 Dit kan aangemerk word as ’n meestersimbool in die
kontemporêre teologiese refleksie eie aan die Nederduitse Gereformeerde Kerk, wat
4
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ook in die Teologiese Fakulteit aan studente oorgedra is.

Nie alleen het ongeveer 180 predikante en 80 teologiese studente (waaronder Willie
Jonker) na hierdie openingsrede van die professor in kerkgeskiedenis geluister nie,
maar ook besoekers uit die buiteland: Dr Ralph Danhof, skriba van die Sinode van
die Christelike Gereformeerde Kerk van Amerika, en professor G. C. Berkouwer,
hoogleraar in Moderne Teologie aan die Vrije Universiteit in Amsterdam. 11 Dit was
sedert die totstandkoming van die Fakulteit (Afdeling B) gebruiklik om die jaarlikse
opening onmiddellik op te volg met ’n konferensie van predikante en teologiese
studente by die Fonteine, net buite die stad. Hier het die twee buitelandse besoekers
voorgegaan.

Professor Berkouwer het die teologiese strominge in Europa op sy kenmerkende wyse
geanaliseer.12

Daarin het hy onder andere ingegaan op die posisie van Barth en

Brunner. Laasgenoemde gaan volgens Berkouwer uit van die Christelike natuurlike
teologie, 13 wat verwantskap vertoon met die Rooms-katolisisme. 14
natuurlike teologie het Barth hom heftig verset.

Teen hierdie

Hierbenewens word Barth se

Skrifbeskouing egter afgewys. Daar staan immers geskrywe, beklemtoon Berkouwer
ten slotte, “Die nabyheid van die Woord van God is die waaragtige evangelie in ons
eksistensiële nood.”

Volgens dr. Louis Rex, wat die toespraak in Die Kerkbode weergegee het, is met
gespanne aandag na die redevoering geluister “... en het by almal bewondering
ontstaan vir die volkome gemak waarmee hierdie geleerde hom kan beweeg in wat vir
die meeste van ons in Suid-Afrika ‘n uitsiglose doolhof van spekulasie is.” 15 Willie
Jonker sou ook hierdie lesing onthou. En het ‘n punt daarvan gemaak om Berkouwer
11
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Rex, “Opening van Teologiese Fakulteit,” Die Kerkbode LXIII(13), 30 Maart 1949, 766.
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sal meer gesê word in hoofstuk 6.
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by hierdie geleentheid persoonlik te ontmoet.

Hy skryf in Selfs die kerk kan verander

daaroor. “Ek het van sy werk toe al leer ken, en sy toespraak het so 'n indruk op my gemaak dat
ek direk daarna vlugtig die moontlikheid met hom bespreek het om ná my studie in Pretoria by
hom in Amsterdam verder te gaan studeer.”16

Die draagwydte van die sin kan die leser maklik ontglip. Vóór die aanvang van sy
teologiese studie het Jonker reeds Berkouwer gelees én weet hy reeds dat hy sy
teologiese studies na die voltooiing van sy B.D. graad, wil voortsit.

Dit is

kenmerkend van Jonker dat hy baie vroeg reeds weet wat hy wil en waarheen hy
gaan.

Hiermee het sy teologiese opleiding afgeskop. Vir die volgende vier jaar sou hy hom
aan die hand van die kurrikulum wat in die vorige hoofstuk onder die loep gekom het,
in die teologie verdiep. En, hy het ook meer geskryf. Ten minste ses gedigte uit sy
pen (en hart). Vir Deo Gloria, die jaarlikse studente publikasie van die Teologiese Fakulteit
(Afdeling B) skryf hy drie artikels.

5.2 Skryfwerk en studenteleier 1949-1952

Sy liefde vir die Afrikaanse taal het steeds geblom. In die drie gedigte pen hy sy
diepere gedagtes neer en publiseer dit in Trek.

Die eerste, “Aanvaarding”17 is ’n

dromerige, deernisvolle gedig waarin hy die skoonheid van die natuur besing. Hy wil
nie weet van die “... dieper, harder wet ...” van die werklikheid nie en wens om in die
“verdroomdheid” te bly. “Bepeinsing”18 is ’n gedig oor die hiernamaals waarin hy wonder of die
hiernamaals werklikheid of droom is en in “Besef”19 spreek hy homself aan om nie so deur sy
emosies oploop geneem te word nie. Hy verlang na ’n kamer

“... van ongevoeligheid, hoog bo

16

W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998), 17.
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die aardse of die skone dinge,
waar daar nie dink is of geluk
of droefenis, maar net die blote lewe ...”

Terloops, as uittredende redakteur van die studentekoerant, Die Perdeby skryf hy “’n
Afskeidsbrief aan die Redaksie van Die Nuwe Perdeby”20 in Trek waarin hy hulle voorspoed
toewens vir die nuwe jaar. Hy bedank die ou uittredende redaksielede vir hulle werk en noem
met name die bydraes van die twee studenteleraars, dr. Ben Marais en ds. Beyers Naudé vir hulle
weeklikse bydraes.21

Soos hierbo aangedui, skryf Willie Jonker in 1949 ook ’n artikel vir Deo Gloria met die titel
“Die Christen, Kunstenaar en Kuns.”22 Hy tel dus die tema rondom kuns, wat in hy die vorige
jaar in die artikel “Apologie?” nagegaan het, nou weer op. Hierdie keer handel hy oor die
invloed wat ’n kunstenaar se godsbegrip op sy kuns het. Waarskynlik het die kursus
in Christelike Etiek wat teologiese student in hierdie studiejaar deurloop het, ook ‘n
rol gespeel in sy argument. Daar is, skryf hy, kunstenaars wat bloot ’n “... hipotetiese
begrip God aanvaar ...” en Jonker wonder of dít enigsins ander kuns lewer as dié van die vorige
eeu se agnostikus of ateïs. Hy kom tot die gevolgtrekking: “Die wetenskaplik-filosofiesgodsdienstige denke van die twintigste eeu is dus nog maar heidens, hard en dom en ver van die
Bybelse standpunt.” Daarteenoor is God ’n realiteit vir die Christen. “... Hy is daar van vol; dit
kleur sy beskouings onbewus. En as hy dan gaan skep, lê juis dit ten grondslag daaraan. Dan is
sy kuns 'n uitstulping van sekere heerlike waarhede uit die effe vlak van sy sielelewe ...”
Uiteindelik “... kan daar geen ware kuns sonder ware religie wees nie. Shaw sê dat kuns nog
nooit groot was as dit nie die beelddraer was van 'n religie nie ...” en pleit hy vir “l’art pour
Deux” in teenstelling met “l'art pour l'art.”

Hierdie artikel moet aangeteken word as die eerste publikasie van teologiese aard wat hy skryf.
Hiermee het sy teologiese skryfwerk begin. In die daaropvolgende jaar (1950) volg hy dit op

20

W. D. Jonker, “Die Nuwe Perdeby,” Trek 1949 37(45), 104. Vir die volledige teks sien Aanhangsel C, 6. CD.
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met nog ‘n Deo Gloria artikel wat in die vorm van ‘n vraag gestel word: “Wat is ons gesag?”23
Dit is ‘n vraag wat ek meen ten minste ook in die kursus Godsdienswetenskap sou opduik en
beredeneer word. Jonker praat immers onnoukeurig van die “Christendom” as ‘n “absolute
godsdiens.” “Watter gesag het ons,” vra hy, “om die Christendom as die absolute godsdiens, die
enigste ware godsdiens, te preek en (veral) deur middel van die Sending te propageer by
‘heidene,’ wat meestal beteken: gelowiges van ’n ander godsdiens?” Hy vra of die groot
onderskeid geleë is in dinge soos sondebegrip, openbaring (die Bybel), etiek e.d.m., maar kom
tot die oortuiging dat dit alles afgewys moet word, want

“...die sjibbolet van die Christendom is: jy moet glo ... En die andersheid is daarin geleë
dat Christus sy Gees aan sy Kerk gegee het. Confucius en Mohammed het dissipels
nagelaat wat in hulle spore gevolg het; Christus het in sy dissipels kom woon en Homself
op die mees reële-wyse aan hulle geskenk.”

In dieselfde jaar, toe hy op die Huiskomitee van sy koshuis Sonop sowel as lid van die
Verteenwoordigende en Sentrale Studente Raad gedien het, publiseer Jonker net twee
gedigte in Trek. Die gedigte is weer donker en swaarmoedig. In “Eksistensie”24 is hy
moeg en sy denke die ene worsteling en waan. Hy hou ’n front na buite voor en bid dat God ons
sal red van rustelose nagte en eensaamheid. “Worsteling en wete”25 borduur hierop voort.
Hy weeg “tussen middernag en dageraad” sy lewe en kom tot die besef dat dit alles aards is.

In 1951, sy finale jaar van graadstudie in die Teologie, word hy weer op bogenoemde besture
verkies:

hierdie keer as ondervoorsitter van die Sonop Huiskomitee, ondervoorsitter van

Verteenwoordigende Studenteraad en sekretaris van Sentrale Studente Raad. Willie Jonker se
belangstelling in letterkunde vind in hierdie jaar neerslag in die gedig “Perspektief”26 waarin hy
half uitdagend dreig om die lewe stuk-stuk op te breek soos ’n mens brood breek. In die tweede
strofe kry hy die perspektief dat ook hy eendag stil en middeljarig, verstandig, stug en afgetrokke
sal wees.
23
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5.3 ‘n Konsekwente standpunt oor die landspolitiek van Apartheid

Maar, tot tyd en wyl, was hy ‘n baie besige studenteleier. Nie net aan studentepolitiek het hy
aandag gegee nie, maar hy moes ook namens die Verteenwoordigende Studenteraad die Raad se
standpunt oor landspolitiek stel. As sekretaris van hierdie Raad stel hy ‘n verklaring op, wat in
die studentekoerant Die Perdeby, onder die opskrif “V.S.R. hou voet by stuk”27 gepubliseer
word. Daarin spreek die Studenteraad sy ongekwalifiseerde steun vir rasse segregasie aan
universiteite uit en verwerp hulle die beleid van die Afrikaanse Studentebond (A.S.B.) wat bereid
was om nie-blanke afgevaardigdes verteenwoordigende van gemengde Universiteite te ontmoet.

“Hierdie Raad betreur die status quo aan gemengde universiteite, en beskou dit as tydelik
en ongewens. Hierdie Raad onderneem (a) om slegs blanke studente-verteenwoordigers
van blanke universiteite, (b) slegs blanke studente-verteenwoordigers van gemengde
universiteite en (c) nie-blanke studente-verteenwoordigers van nie-blanke universiteite te
ontmoet, net wanneer so 'n ontmoeting volgens ons oordeel vir soweel (sic) blanke as nieblanke inrigtings van gemeenskaplike belang is, en mits daar geen sosiale vermenging
plaasvind nie.”

Hulle was alleen bereid om nie-blanke studente-verteenwoordigers van nie-blanke universiteite
te ontmoet en dan wel op voorwaarde dat daar geen sosiale (rasse) vermenging plaasvind nie.

Die besluit is tiperend van die groeiende aandrang en sterk oortuigings van Afrikaner studente by
veral dié universiteite in Suid-Afrika wat hulle met die Afrikaans en die samehangende
nasionalistiese tradisie begin vereenselwig het. Soos in die vorige hoofstuk aangedui, het Jonker
in Selfs die kerk kan verander hieroor geskryf.28

Uiteraard is die uitgesproke standpunt

vertolking van die sentimente eie aan die beleid van aparte universiteite wat deur die Nasionale
Party aangevoer is. Hierdie gedagte het vrugbare grond gevind by die Universiteite in Pretoria,
Potchefstroom, Bloemfontein en Stellenbosch. In die Teologiese Fakulteit (en in die Nederduitse

27
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28
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Gereformeerde Kerk) is dit gewoon nie bevraagteken nie (hierop is ook reeds gewys) en het geen
teologiese dosent, soos professor Bennie Keet van die Teologiese Seminarium op Stellenbosch,
in hierdie verband ‘n vlaggie teen die stroom op opgesteek nie. Die vraag is natuurlik in welke
mate Jonker as persoon op hierdie stadium van sy lewe nie tog reeds die aanvoeling gekoester
het dat daar skeefgroei in die gangbare historiese, teologiese en morele singewing van die
(Christelik-nasionale) apartheidsbestel is nie. In sy outobiografiese refleksie is daar verwysing
hierna. Maar, dit moet aan Jonker se biograaf oorgelaat word om uit te pluis.

Ongeveer in dieselfde tyd word Willie genomineer as kandidaat vir die voorsitterskap van die
Verteenwoordigende en dus ook Sentrale Studente Raad. In Die Perdeby is sy kandidatuur
aangekondig. Dit word hier volledig weergegee.

UIT TUKKIELAND
Hierdie seun van ons volk het die Lichtenburgse lig vir die eerste keer in 1929 gesien. Hy het
egter nie k1ein gebly nie, maar in 1945 as hoofseun van die skool matrikuleer.
In 1946 kom hy na U.P., en hier het hy die weg geopen vir die huidige Sondagaandplateprogramme, deur dit in 1947 en 1948 onder sy sorg te neem.
In 1948 dien hy op die C.S.V.-bestuur, is subredakteur van
„Perdeby” en voorsitter van Woordkuns.
1949: Redakteur „Perdeby,” en kry ook 'n aanstelling as lektor in
Afrikaans.
1950: ,Sonop' - huiskomitee, V.S.R. en S.S.R.
1951: Hy dien weer op bg. drie besture, die keer as ondervoorsitter
van die H.K., ondervoorsitter van V.S.R. en sekretaris van S.S.R.
Algemeen: Sy nooientjie dra reeds met trots 'n ring. Behalwe in
haar stel Willie ook belang in musiek en letterkunde.29
WILLIE JONKER

29

Die Perdeby XI(14), 17 Augustus 1951, 6.
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Vir die studentegemeenskap was Jonker die aangewese persoon om hulle in die jaar 1951-52 te
lei. As nuwe voorsitter skryf hy ’n bemoedigende boodskap namens die Sentrale Studenteraad
aan die Tukkie-studente van 1952 in Die Perdeby: “Ons het mekaar nodig.”30 Hy roep die
onderskeie studente groepe op om mekaar te respekteer en saam te werk en sê hy – so eie aan
die taal van sy tyd: “Nogtans wil ons sterk wees, sodat ons sal kan behou wat vir ons toekoms
verdedig en gered moet word.” Hy volg dit op met ’n baie kort stukkie, “Oor 300 jaar”31
waarin hy vra wat oor sal wees van die dinge waaroor ons ons tans so bemoei. Hiermee het hy
by die Van Riebeeck gedenkdatum (6 April 1952) vorentoe gekyk.

Op 1 September 1951 dien Jonker sy skripsie in Dogmatiek in. Die titel van die ondersoek is:
“Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van die vergiffenis van sondes in die
teologie van Schleiermacher, Ritschl en Brunner.”32 Dit is die vrug van selfstandige teologiese
studie, en vir die doeleindes van hierdie verhandeling verdien dit besondere aandag.

5.4 ‘n Uitstaande B.D. skripsie in September 1951

Van die verwantskap tussen Jonker se skripsie en professor Abe du Preez, die dosent onder wie
se leiding hy die skripsie skrywe, se doktorale proefskrif, het ons hierbo reeds melding gemaak.
Dit beteken egter geensins dat Jonker bloot gedeeltes uit Du Preez se proefskrif gekopieer het of
in sy eie woorde oorgeskryf het nie. Daarvan kon ons geen spoor vind nie. Jonker het sy
skripsie selfstandig geformuleer en die standpunte daarin is inderdaad sy eie. Dit is ook duidelik
dat hy ‘n holistiese insig in die samehang van die teologie as wetenskap bemeester het. Vir hom
was die teoloë wat hy behandel het, nie deel van ‘n “doolhof” nie. Hy het geweet waar hulle in
die geskiedenis van die teologie inpas. Die werk is die hoë punt wat Du Preez daaraan toegeken
het, waardig.

Alhoewel Du Preez in sy proefskrif oor die inspirasieleer handel en Jonker oor die Godsbegrip
en vergiffenis, kan dié sake nie – ten minste nie vir ’n gereformeerde teoloog nie – van mekaar
30

Boodskap aan Tukkie-studente in Die Perdeby XII(1), 22 Februarie 1952, 1. Vir die volledige teks sien
Aanhangsel C, 9. CD.
31
Die Perdeby XII(15), 21 Maart 1952, 4. Vir die volledige teks sien Aanhangsel C, 10. CD.
32
W. D. Jonker, “Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van die vergiffenis van sondes in die
teologie van Schleiermacher, Ritschl en Brunner.” Sien aanhangsel E. CD.

105

losgemaak word nie. Jonker vra tereg telkens weer na wat die Skrif oor sy onderwerp leer. In
die openingsparagraaf van sy “Inleiding” tot die studie sê hy dan ook onomwonde dat die vraag
hoe God die mens se sonde kan vergewe in die kern van die Heilige Skrif (en belydenis) lê. Die
vergewing van sonde is die hart van die evangelie. Hy trek die lyne deur en toon aan hoe ’n
persoon se inspirasieleer sy Godsleer, hamartologie en uiteindelik ook sy soteriologie bepalend
beïnvloed.

In sy inleiding stel Jonker dat “... ons in die volgende bladsye sal probeer aantoon in hoeverre die
opvatting van die vergiffenis van sonde by Schleiermacher, Ritschl en Brunner in ’n bepaalde
rigting beïnvloed is deur hul leer aangaande God.”33 Vir hom gaan dit in hierdie studie primêr
om die vraag “... hoe God die mens se sonde kan vergewe.”34 Hy gee ’n bondige omskrywing
van hoe ’n gereformeerde dit behoort te verstaan: dit is van deurslaggewende belang dat daar
volledig begrip sal wees van die erns van die sonde en van God se toorn daar oor. Die Here kan
die sonde nie maar deur die vingers sien nie. Hy toorn sodanig teen die sonde dat Hy dit nie
ongestraf laat bly het nie, maar aan sy Seun, die Here Jesus Christus, met die bittere en
smadelike kruisdood gestraf het. Aanvaar ’n mens nie dat God die sonde haat en dit straf nie,
kan ’n mens ook nie aan die vergiffenis van die sonde laat reg geskied nie. Dan moet ’n mens
allerlei nie-Bybelse denk-konstruksies oprakel om die inkarnasie van die Here Christus te
verduidelik. Dié denke het die negentiende-eeuse liberale teologie in Europa maar veral in
Duitsland oorheers. Insig in hierdie trajek eie van die moderne teologie laat hom dus drie
invloedryke Duitse teoloë op die ry af aan die hand van sy sentrale vraag nagaan.

Metodologies bespreek Wille Jonker agtereenvolgens genoemde teoloë se godsleer, afgestem op
die Persoon van God (Personalitas Dei) en toon dan die konsekwensies van hul teologiese
uitgangspunte aan onder die opskrifte “Amor Dei, Sanctitas Dei, Justitia Dei en Trinitas Dei.”
Hy wys op die uitwerking wat hulle sieninge t.o.v. bogenoemde fasette op die leer van die
versoening, en spesifiek, die vergiffenis van die sonde het.

33
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Hy begin met ‘n diepgaande en raak beskrywing van Schleiermacher se inspirasieleer:

“Van God weet ons eintlik niks meer as wat in ons gevoel gegewe is nie. Die mens se
Godsbewussyn word so sy hoogste kennis van God ... Openbaring val vir Schleiermacher
saam met die indrukke van die vroom gemoed. Die Skrif bevat nie iets wat van God
uitgegaan het nie, bevat nie objektiewe openbaring nie, maar refleksie oor die eie
religieuse gevoel van die oorspronklike gemeente.”35

Die gevolge van hierdie inspirasieleer trek Jonker deur na Schleiermacher se Godsbegrip en
versoeningsleer - die tema van sy verhandeling. Hy sê tereg dat Schleiermacher a.g.v. sy
inspirasieleer “... niks oor die “natuur ...” van God wil sê nie” omdat sy hele teologie “... in die
immanente gevange ...” bly. “Die gevolg hiervan is ‘n vaagheid in sy Godsbegrip ...” en “... God
kan hier noodwendig nie as Persoon gesien word nie.”36 Dit het noodwendig implikasies vir die
teoloog se versoeningsleer: “Die gevolg ... is dus dat ... die streng-persoonlike ‘versoening ...’
moet agterstaan vir 'n subjektiewe bewuswording van 'n gevoel van “verlossing.”37

Dieselfde verband tussen inspirasie van die Skrif, Godsbegrip en versoening word t.o.v. Ritschl
se teologie aangetoon. Ritschl wou aanvanklik daarvan uitgaan dat die Skrif die “kenbron” van
die geloof moet wees.38 Hy struikel egter oor sy kennisteorie: “Volgens sy kennisteorie ... ken
ons alle dinge net soos hulle vir ons is. Van die Ding-an-sich weet ons niks. Ook God kan ons
dus nooit ken soos Hy is nie, maar net in sy waarde wat Hy vir ons het.”39 So word

“... ons kennis van God maar weer menslike oordele oor die waarde wat God vir ons het,
veral t.o.v. ons redding en die vergiffenis van sonde. Die Heilige Skrif waarvan hy wou
uitgaan, word die waardeoordele van die oer-Christene aangaande Jesus. So moet die
35
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geloof maar weer van ’n mense-woord lewe.”40

Waar die objektiewe verdwyn, word God “... ’n postulaat om die onafhanklikheid van die
menslike persoonlikheid teenoor die natuur te verseker, ’n postulaat uit die nood waarin ons
verkeer.”41 Ook Ritschl dink nie aan God as ’n Persoon nie. Waar daar nie aan God as ’n
Persoon gedink word nie, kan daar ook nie regtig sprake wees van sonde nie en kan daar
gevolglik ook nie van vergifnis sprake wees nie: “Vergiffenis kan tog alleen plaasvind as 'n
betrekking tussen twee persona, waar die een teen die ander oortree het ... Sonde is grotendeels
onkunde, en word daarom vergewe.”42
Met Emil Brunner43 is dit enigsins anders gesteld. Jonker meld dat daar by Brunner “ ... ’n diepe
afkeer van alle Natuurlike Teologie met sy ‘kenbare’ God, en van die Grieks-filosofiese begrip
van die ‘Absolute’ ...” is.44 Waar Natuurlike Teologie oorheers, word die Goddelike gesag van
die Woord in die niet gedoen. Jonker wys daarop dat Brunner se “... grootste aanklag teen
Schleiermacher en Ritschl is dat die wysbegeerte by hulle ‘n te groot rol speel ....”45 Hy oordeel
hoofsaaklik positief oor Brunner se bydrae tot die teologie en sê dat hy “...’n onberekenbare
groot diens aan die Dogmatiek bewys ...” het.46

Bostaande standpunte beïnvloed Brunner se Godsleer: “God is Persoon en as sodanig net
kenbaar in ’n persoons-verhouding waarin Hy Homself openbaar.”47 Hy gee erkenning aan die
40
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Bybelse siening van die mens as gevalle, sondige wese en en dienooreenkomstig ook aan die
toorn van God oor die sonde. Daarom verstaan hy die rol van Christus as die Versoener in ’n
baie meer Bybelse sin. Jonker sê: “Daarom kan Brunner so sterk die betekenis van sonde en
skuld beklemtoon en is vergiffenis vir hom heilswaarheid in die volle sin van die woord.”48

Uiteindelik kom hy tot die gevolgtrekking dat Schleiermacher en Ritschl beide die gegewens van
die Skrif geweld aandoen en dat hulle nie die Persoon van God soos Hy Homself in die Bybel
openbaar in hulle teologieë eer nie. Dit het weer tot gevolg dat “... nóg die heiligheid, nóg die
geregtigheid, nóg die toorn van God tot hul reg kan kom in die versoeningsleer.”49 Waar dit
gebeur, bly net ’n skeefgetrekte siening van die liefde van God en word die vergiffenis tot ’n
blote “vergeet” van jou sonde soos by Schleiermacher of by Ritschl, word dit verlossing van ’n
wanindruk. Dit is juis op hierdie punt dat Jonker se weë dus van dié van Schleiermacher en
Ritschl skei. Hulle kan te ene male nie aanvaar dat God oor die sonde toorn en dus straf nie, en
is oortuig dat sodanige godsbeeld “primitief” is.

Vir Emil Brunner het Jonker veel meer waardering.

By Brunner kom die heiligheid,

geregtigheid en toorn van God tot sy reg. Maar Jonker is ook krities teenoor Brunner – in die
besonder, oor sy siening van die vervulling van die wet in Christus. Vir Jonker is dit asof die
vergiffenis by Brunner “... ’n daad is waarin God bo-oor sy wet handel ...” en “... wet en
geregtigheid (is) van ’n ander orde as die liefde ....”50 wat dan tot gevolg het dat Brunner se
triniteitsleer nie suiwer is nie.

In laaste instansie het hy egter groot waardering vir die bydrae van Brunner en sê hy dat Brunner
’n “... grootste poging aangewend (het) om die tradisionele versoeningsleer te verdedig, en
hoewel hy op die genoemde punte afwyk, dra sy werk veel by tot die oorwinning van
subjektiewe opvattinge soos die van Schleiermacher en Ritschl.”51
48

Jonker, “Die invloed van die leer aangaande
van Schleiermacher, Ritschl en Brunner,” 24.
49
Jonker, “Die invloed van die leer aangaande
van Schleiermacher, Ritschl en Brunner,” 105.
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’n Belangwekkende standpuntinname wat Jonker se hele teologie beslissend gekleur het, begin
reeds hier in sy B.D. skripsie duidelik vorm aanneem. Dit is naamlik sy absolute teenkanting
teen enige vorm van natuurlik teologie.

Wat sy selfstandige teologiese ontwikkeling

betref, staan hierdie eerste teologiese navorsing reeds in die teken van ‘n verset téén
natuurlike teologie ten gunste van teologie wat uitsluitlik vanuit die geopenbaarde
waarheid – die Skrif – beoefen word. In die inleiding reeds sê hy:

“Vergiffenis is iets so wesensvreemd aan die menslike denke, dat die natuurlike verstand
van die mens dit nie kan vat nie.

Dit is ’n openbarings gegewene.

Dis nie ’n

vanselfsprekende waarheid of iets waarvan ’n begrip gekry kan word uit die Theologia
Naturalis nie.”52

Om die teologiese regverdiging van apartheid as ‘n vorm van natuurlike teologie te sien, het nog
nie deurgebreek nie. Sy studieleier het wel kwistig van Brunner gebruik gemaak in sý teologiese
regverdiging van apartheid53 – ‘n saak wat op ‘n vergelyk aandring maar wat vir ‘n ondersoek na
die teologiegeskiedenis van die Nederduitse Gereformeerde Kerk oorgelaat moet word.

Sola Scriptura speel in die teologie van Willie Jonker ’n groot rol. Hierbo – waar na die invloed
van R. A. Torrey op Jonker verwys is - het ons reeds daarop gewys dat sy teologie nie verstaan
kan word sonder om die onlosmaaklike korrelasie tussen die Woord en die Heilige
Gees en die sogenaamde Praesentia realis Christi ipsius in sy teologie te verreken
nie. Jonker se teologie is gebou op grondige, goeie eksegese van die Skrif. Dit is ’n
onmiskenbare feit dat Jonker se dogmatiek ’n baie sterk eksegetiese onderbou gehad
het.

Dit is ook opmerklik dat Jonker ’n sewetal werke van die Switserse teoloog, Karl Barth - seker
die belangrikste teoloog wat in die moderne eeu uitgesproke en fel téén natuurlike teologie
standpunt ingeneem het - in die bibliografie van die B.D. skripsie opneem. Hy het Barth
52

Jonker, “Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van die vergiffenis van sondes in die teologie
van Schleiermacher, Ritschl en Brunner,” 1.
53
Vgl. bv. A. B. du Preez, “Die Skrif en Rasseverhoudinge,” Die Kerkbode LXV(11), 15 Maart 1950, 503, Die
Kerkbode LXV(12) 22 Maart 1950, 554 e.v., Die Kerkbode LXV(13), 29 Maart 1950, 620 e.v.
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gelees. Die voorkeur vir Brunner bo Barth, moet sekerlik verklaar word uit die teologiese
kurrikulum, waar die werke van Brunner soos in hoofstuk 4 aangetoon, byna almal aangeteken
staan. Barth was egter nie ‘n onbekende aan die Teologiese Fakulteit nie. Van sy belangrikste
werke staan in die leeslyste opgeteken. En, Berkouwer het aan die begin van 1949 met die
opening van die Fakulteit op Barth ingegaan. Jonker se waardering vir Barth sou nooit taan nie.
Wanneer hy onder Berkouwer in Nederland studeer, sou hy ook vir ’n tyd lank lesings en
seminare van Barth in Basel bywoon en hom op ’n persoonlike vlak leer ken.

Op 30 November 1951 voltooi Willie Jonker die graad Baccalaureus Divinitatis of
Baccalaureus in Godgeleerdheid, soos dit op sy graadsertifikaat in Afrikaans weergegee is.
Hy behaal die graad met onderskeiding:

Akademiese rekord: Baccalaureus in Godgeleerdheid
111

Graadsertifikaat Baccalaureus in Godgeleerdheid
112

5.5 Die afsluiting van studentejare op Tukkies 1952
In Januarie 1952 54 dien Willie Jonker ook sy M.A. verhandeling in Afrikaans en
Nederlands in as “’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se
evangelie, met spesifieke verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie.”55 Dit is ’n
tegnies-taalkundig veeleisende verhandeling en vereis, bo en behalwe ’n meesterlike kennis van
Afrikaans en Nederlands, ook ’n begronde kennis van Grieks en Goties. Volgens Jonker is ’n
goeie vertaler “... iemand wat weens grondige kennis van die taal so goed ingedring het in die
geestelike werklikhede wat deur die betrokke woorde aangedui word, dat hy dit in ’n ander taal
opnuut voor die gees van dié hoorder of leser kan roep.”56

Nie net ’n deeglike kennis van Grieks en Goties nie, maar ook ’n grondige kennis van Latyn is
nodig, aangesien Jonker ook die invloed van ou Latynse vertalings op Ulfilas se vertaling
vergelykend ondersoek. Daarby is die meeste van die sekondêre bronne wat Jonker oor
Gotiese taalkunde gebruik het, in Duits.

Deur bloot die inhoudsopgawe na te gaan, kom die leser onder die indruk van die tegniese aard
van die verhandeling. Dit handel agtereenvolgens oor:


Die weergawe van spesifiek-Griekse eienaardighede.



Weergawe waarin grammatikale verskille met invloed op die sintaksis optree.



Weergawe waar die begripsfeer nuut is en betekenisverskille.



Weergawe met aanwending van stylmiddels.



Woordorde, invoeginge en weglatinge.”57

54

Die implikasie is duidelik: in dieselfde jaar voltooi Jonker twee akademiese studies, t.w. sy B.D. skripsie én die
M.A. verhandeling, terwyl hy sy derdejaar B.D. vakke almal met onderskeiding slaag!
55
W. D. Jonker, “’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se evangelie, met
spesifieke verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie.” Vir die volledige teks sien Aanhangsel F.
CD.
56
Jonker, “’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se evangelie, met spesifieke
verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie,” 7.
57
Jonker, “’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se evangelie, met spesifieke
verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie,” 4.
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Uit bostaande is dit dus sonder meer duidelik dat dit nie moontlik is om ’n kort en eenvoudige
opsomming van die inhoud van die verhandeling te gee nie.

Reeds baie vroeg in die verhandeling wys Jonker sy hand: hy kom naamlik reeds in Paragraaf
II (p. 23) wat “Die Weergawe van Spesifiek-Griekse Eienaardighede” onder die loep neem, tot
die gevolgtrekking: “Ons kan hierdie afdeling (oor die Perfektiese Aspek - GJD) afsluit met
die gevolgtrekking dat Ulfilas oor die algemeen ’n skerp insig in die werk wat hy vertaal het,
verraai.”58

Dit is heeltemal in ooreenstemming met die laaste paragraaf van die verhandeling:

“Samevattend kan ons dan sê dat Ulfilas se vertaling van Markus een, beskou teen die
agtergrond van die tyd waarin en omstandighede waaronder dit ontstaan het,
verdienstelik is, omdat dit die sin van die gr. teks so na as moontlik weergee, en
duidelike trekke vertoon dat die got, taaleie, op enkele uitsonderings na, tot sy
regkom.”59

Jonker se B.D. skripsie en M.A. verhandeling is die vergestalting van die mate waarin hy die
vaardighede van selfstandige studie en die sinvolle kommunikasie daarvan bemeester het. Dit
span die kroon op sy studie aan die Universiteit van Pretoria.
Vir Deo Gloria skryf hy in Junie 1952 ‘n kort artikel oor “Godsbegrip – en Prediking.”60
“Alles wat van die kansel af klink,” begin hy of ‘n treffende manier, “moet iets openbaar van
Wie God is.”61 Alle prediking, skryf hy, alle verkondiging van sonde en genade, oordeel en
versoening, verdoemenis en redding, dood en lewe moet immers daarop gemik wees om in die
laaste instansie te sê dat God Gód is. As die twee woorde Christus gekruisigde (1 Kor. 1:23)
die totale inhoud van “ons boodskap” is – “dan sê ons daarmee Wie God is.” Dit kom daarop
58

Jonker, “’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se evangelie, met spesifieke
verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie,” 23.
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neer dat God die sonde so haat, dat Hy dit nie ongestraf wil laat bly nie. En, dat Hy, omdat Hy
die mens, wat na sy hele wese sonde is, so liefhet “... dat Hy in sy plek intree en sélf die straf
dra.”62 Wat Jonker betref is Gods Persoonlikheid, sy Eenheid en sy Drie-eenheid hierby
integrerend betrokke.63 Wie oor sonde preek “... sal moet sê hoekom sonde sonde is, en as hy
dit teologies en Christelik wil sê, … moet hy sê dat God Gód is, en dat daarom, en enkel
daarom, sonde sonde is.”64 Dus, wat gepreek word, moet die gemeente daartoe lei om die ware
kennis van God te verkry, sodat die waarheid die gemeente vry kan maak.

Inhoudsopgawe van Deo Gloria 1952

62

Jonker, “Godsbegrip – en Prediking,” Deo Gloria 1952 13(12), 22.
Jonker, “Godsbegrip – en Prediking,” Deo Gloria 1952 13(12), 23.
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Ter toeligting wys Jonker op twee invloedryke teoloë wat hierdie waarheid in hulle werk die
loef afgesteek het, naamlik Schleiermacher en Ritschl.65 Sy bondige uiteensetting van hulle
standpunte is ‘n selfstandige, oorspronklike en maklik verstaanbare verwerking van die
resultaat van sy skripsie. Sy gevolgtrekking is dat beide in hulle opvatting dat God liefde is, ‘n
voortsetting is van die Verligting wat God in ‘n algemene sin, buite Jesus Christus om, Vader
en Liefde noem. “Albei verwerp die idée van die toorn van God en maak dus die liefde van
God vanselfsprekend, natuurnoodwendig en beroof dit so van sy diepte.”66 Hierteenoor is
Jonker helder op hierdie punt: “Wie van die kruis praat, moet ook sê dat Jesus Christus dáár
die toorn van God oor die sonde gedra het, soos trouens deur sy hele lewe wat één lyding
was.”67

Die verkondiging van die toorn van God leer ons, skryf hy, dat God heilig is. Omdat Hy God
is, toorn hy oor alles wat nie erken dat hy God is nie, dit is: oor die sonde. Wie dus oor die
liefde van God preek, kan dit nie doen sonder om op die kruis te wys nie. Wie op die kruis
wys, moet ook spreek van die toorn van God oor die sonde wat daar geopenbaar word. Wie
oor Gods toorn spreek, moet ook sê dat dit so is omdat God heilig is. Gods heiligheid kan nie
die sonde duld nie. Daarom moet die prediker ook sê wat sonde is. Sonde is baie meer en baie
erger as morele mislukking. “Sonde is die gevalle skepsel in die mens wat in sy wese van God
so afgewend is dat hy die heerskappy begeer en dit nie aan God gun nie.”68 Hierdie insig kry
hy by Calvyn en verwys na die Institusie III, 3 II. Morele prediking slaag om hierdie redes dus
nie om God vir die gemeente nader te bring nie.

Teen die tyd dat hierdie artikel in Deo Gloria in Junie 1952 gepubliseer was, was dit reeds
duidelik dat Willie Jonker se lewe in meer as een opsig ‘n wending sou neem. Hy sou nie
dadelik predikant word nie, maar na die Vrije Universiteit in Amsterdam vertrek om by
Berkouwer as promotor te studeer.

Op 9 Mei 1952 verskyn onderstaande berig in Die Perdeby:
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Unie-beurs aan Willie die Voorsitter
“Nog nooit tevore is ’n beurs seker so maklik en eenparig toegeken as wat dit in die geval van
Willie Jonker was nie,” het ’n lid van die komitee wat verantwoordelik was vir die toekenning
van die Unie-beurs, ons meegedeel.
Aan ons huidige S.R.-voorsitter is nl. die Unie-beurs toegeken,
en hy vertrek September oorsee om verder te studeer in
Dogmatiek aan die Vrye Universiteit van Amsterdam onder
prof. Berkhouer (sic). Hy gaan ook hopelik ander universiteite
besoek en onder sulke bekende teoloë soos bv. Karl Barth vir
’n tyd lank studeer. Hy sal vir twee jaar in die buiteland
vertoef.
Willie Jonker is in 1929 in Lichtenburg gebore.

In 1945

matrikuleer hy as hoofseun van die Skool en kom in 1946 na U.P. Hier het hy die weg gebaan
vir die huidige Sondagaand-plateprogram, deur dit in 1947 en 1948 onder sy sorg te neem. In
1948 dien hy op die C.S.V.-bestuur, is sub-redakteur van “Perdeby” en voorsitter van
Woordkuns. Sy B.A.-graad slaag hy met lof.. In 1949 is hy redakteur van “Perdeby,” en kry ook
’n aanstelling as lektor in Afrikaans. In 1950 dien hy op Sonop-huiskomitee, V.S.R. en S.S.R.
In 1951 dien hy weer op bg. drie besture, dié keer as onder-voorsitter van die H.K. en V.S.R.,
sekretaris van die S.S.R., en slaag sy B.D. met lof.
Vanjaar is hy voorsitter van die V.S.R. en S.S.R. en het ’n rukkie gelede sy M.A.-graad ook met
lof in Afrikaans afgelê.
“'n Skitterende student en een van die beste V.S.R.-voorsitters wat U.P. nog gehad het,” het ’n
gesaghebbende persoon ons onlangs meegedeel.
Ons wil Willie hartlik gelukwens met die prestasie; mag sy laaste paar maande aan U.P. baie
aangenaam wees.”69
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Dit het meegebring dat Willie na Nederland sou vertrek vir verdere studie in die Teologie. Hy
moes ondertussen nog as voorsitter van die Sentrale Studenteraad,70 (saam met L. C. Malan)
verslag lewer van die jaar se werksaamhede. Die “Voorsittersverslag – Binnemuurs”71 van die
V.S.R is egter deel van sy portefeulje en daaroor lewer hy alleen verslag. Vir sy besonder
bydrae aan die studentegemeenskap vereer die Universiteit hom in 1952 met 'n erepenning.72

Huweliksfoto van Bettie en Willie Jonker 2 September 1952

70
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Vir die volledige teks sien Aanhangsel C. CD.
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Alleen sou hy ook nie die seetog na die Nederland aanpak nie. Op 2 September 1952 word
Willie Jonker en Bettie Roussouw deur hulle studenteleraar, ds. Beyers Naudé in die studente
kerk – Ooskerk – in die huwelik bevestig.

Oor sy huwelik met Bettie skryf hy:

“My huwelik met haar was van die grootste betekenis in my lewe. Sy het my nie net in
alles gehelp nie; sy het my ook deur alle moeilike tye heen gedra en deur haar skerp
verstand, haar nugterheid en humorsin male sonder tal daarin geslaag om my ’n beter
perspektief te laat kry op die situasies waarin ek beland het.”73

5.6 Samevatting

Uit sy akademiese skryfwerk blyk dit dat Willie Jonker vroeg reeds die vermoë om
helder en raak te formuleer bemeester het. Sy artikels en verhandelinge is verpak in
‘n konseptuele raamwerk wat maklik lees, analities skerp en oorspronklik beredeneer
en in ‘n samehang gestel wat maklik lees. Dit berus op selfstandige denke en omgang
met die teologie en skep nie die indruk van eerste onvaste treë in die skryf wêreld van
die teologie nie. Sy B.D. skripsie en 1952 Deo Gloria artikel staan in die teken van ‘n
dogma-historiese aanpak.

Teen die helfte van September 1952 was die Jonkers onderweg na Nederland. Hy sou
nou tereg kom aan die Vrije Universiteit, wat sedert die begin van die 20ste eeu by
die Nederduitse Gereformeerde Kerk ‘n instelling geword het waar haar studente
graag verder studeer het Al vier professore van die Teologiese Fakulteit Afdeling B
het byvoorbeeld in die jare dertig hier studeer. Willie was deel van die groep studente
wat deur veral Berkouwer beïnvloed is om na die Tweede Wêreldoorlog na
Amsterdam te kom, waar ‘n proefskrif soos dié van F. G. Badenhorst wat in 1939 aan
die Vrije Universiteit promoveer op die tema: Die rasse vraagstuk: veral betreffende
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Suid-Afrika in die lig van die Gereformeerde etiek,74 waarin hy apartheid Skriftuurlik
regverdig, beslis nie meer aanvaarbaar sou wees nie.

In Suid-Afrika (en onder die geledere van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ) was
die gangbare inbeelding steeds dat die wortels van “ons volksgeskiedenis daar (d.w.s.
Nederland - GJD) lê, en die bodem waaruit ons kerklik-godsdienstige lewe voortkom
moet daar leer ken word.” 75

Juis by die derde eeufees van die vestiging van ‘n

verversingspos aan die Kaap in 1652, is dit dikwels beklemtoon dat die bande met
Nederland ook op godsdienstige terrein van deurslaggewende belang is. Sou dit laat
vaar word, sou dit tot onvermydelike insinking en verarming lei, is gemeen. 76

By die terugblik oor drie eeue van “volksbestaan” het professor E. P. Groenewald
“Die stand van die teologiese wetenskap in Suid-Afrika” getakseer. 77 Groenewald
kom tot die gevolgtrekking dat die stand van sake in die gedenkjaar tot die oortuiging
lei “dat ons in besonder gunstige omstandighede verkeer om ‘n eie Suid-Afrikaanse
Gereformeerde teologie op te bou.” 78 Hy meen dat die verantwoordelikheid om met
hierdie bouwerk voort te gaan, op die huidige geslag teoloë rus. Vir geen oomblik,
skryf hy, beteken dit dat ons van die buitelandse teologie, met name van die
Nederlandse, onafhanklik behoort te word nie. Hy bedoel wel dat dit tot die “funksie’
van elke kerk behoort om hom met die ondersoek van en besinning oor die Woord
van God besig te hou. 79

Hy pleit dus vir die ontwikkeling van ‘n Afrikaanse

Gereformeerde teologie. Hy skryf:

“Dit is die teologie wat uit elke bodem en volksverlede spruit en beter as enige
vreemde voedsel die geestelike voedsel vir die volk van hierdie bodem kan
74
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voorberei en aanbied. En namate hierdie teologie sy taak op die Afrikaanse
bodem volvoer, sal hy vir die internasionale Gereformeerde teologie tot diens
kan wees.”80
As opkomende jong teoloog kon Willie Jonker hom verder gaan skool in die buiteland. Sou hy
hom laat vind vir die Groenewald omskrywing van ‘n Afrikaanse gereformeerde teologie, om dit
te kom uitbou? Of, sou hy ‘n eie weg opgaan? Beide sy bibliografie én biografie sou jare later
hierop die antwoord gee. Hy het ‘n oorspronklike teoloog gebly, wat enige vorm van natuurlike
teologie as vreemde geestelike voedsel – ook vir die volk – gesien het.

In hoofstuk 6 word ons aandag dus bepaal by sy studietydperk in Amsterdam.

80

Groenewald, “Die stand van die teologiese wetenskap in Suid-Afrika,” Die Kerkbode LXIX(11), 12 Maart 1952,
509.

121

HOOFSTUK 6

OKTOBER 1952 TOT APRIL 1955: DOKTORALE STUDIE AAN
DIE VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
In September 1952 en pas getroud, vertrek Willie Jonker na die Vrije Universiteit in Amsterdam,
Nederland, om vir die doktorsgraad onder leiding van professor G. C. Berkouwer te studeer. Die
Unie-beurs wat aan hom toegeken was, waarvan hierbo melding gemaak was, het ’n bedrag van
₤600 per jaar beloop – vir daardie jare, ’n aansienlike bedrag. Hy het oor ‘n goeie inleidende
kennis van die modern Europese teologie beskik – Schleiermacher, Ritschl, Brunner, Barth –
maar sou in die volgende jare, blootgestel word aan ‘n Europese universiteit, aan die hand van
Berkouwer persoonlik ingelei word om die diepte en breedte daarvan beter te begryp. Ook sou sy
proefskrif hom verdiep in die klassieke teologie van Europa – die Rooms Katolieke vertolking
van die Christelike tradisie.

Geknip op die patroon soos dit uitgewerk is in die vorige hoofstukke, word daar in hierdie
hoofstuk dus eers ‘n oorsig oor die geskiedenis en standpunt van die Vrije Universiteit in
Amsterdam gegee, alvorens die skryfwerk van Jonker aan hierdie universiteit (en in Europa)
aandag gegee word. Dit gaan immers metodologies om ‘n biografiese bibliografie. Uit hierdie
periode van sy lewe stam twee belangrike skrywes: “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar
se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys” (wat
ongepubliseer in ‘n argief agtergebly het) en sy proefskrif Mistieke liggaam en Kerk in die nuwe
Rooms-Katolieke Teologie wat by Kok in Kampen in 1954 uitgegee is.

Die egpaar Jonker se eerste woonplek in Amsterdam was in die solderverdieping van
Bertelmanstraat 12 in Amsterdam-Suid. Daar het die eienaars, ’n gesin De Jong, met geleende
meubels twee kamers vir die Jonkers ingerig. In 1953 het hulle ’n ander verblyf bekom in
Jekerstraat 14, waar hulle met mev. Broersma die huis gedeel het. Intussen het mev. Jonker
swanger geraak met hul eersteling, Ria, wat op 1 Junie 1954 gebore is. Dit het hulle genoodsaak
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om weer te verhuis, dié keer na Kalfjeslaan. Dit was, in mev. Jonker se woorde, “... ‘n heerlike
huis (wat hulle) gedeel het met mev. Berends en haar dogter, Truus.”

Die woonhuis in Kalfjeslaan. Dit is ondertussen gesloop.

Die grag wat op die foto voor die huis gesien kan word, het in die winter gevries en die Jonkers
kon hier probeer om ysskaats aan te leer. “Die Hollanders het dit baie vermaaklik gevind dat ons
dit nie kon regkry nie. Willie het dit gouer bemeester, maar ... ek het meer geval as vorentoe
gekom,”1 vertel mev. Jonker.

6.1 Kuyper en die Vrije Universiteit

Die Vrije Universiteit was in die jare 50 as dié inrigting beskou waarby studente van
Gereformeerde oortuiging, hulle nagraadse studies kon gaan voortsit. ’n Doktoraat van die Vrije
Universiteit was ’n gesogte kwalifikasie en was hoër geag as soortgelyke kwalifikasies aan ander
1

Persoonlike skrywe van mev. Jonker aan my.
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universiteite. Om dié rede was daar talle Suid-Afrikaners wat in dieselfde jare as Jonker-hulle in
Amsterdam vir verdere studie bevind het.2

In Augustus 1954 skryf Johan Heyns insiggewend en bevestigend in hierdie verband oor
“Teologiese studie aan die Vrije Universiteit” in Die Kerkbode.3 Volgens hom vind die student
dáár (die Vrije Universiteit) “... nie alleen die nouste aansluiting nie, maar ook ‘n ware tuiste ....
Hier word,” merk hy op, “... die Ou en Nuwe Testament nog gesien as Gods Woord, en nie
beskou as slegs studiemateriaal wat na die wense van elke wetenskaplike navorser … verander
kan word nie.”4 Hier gaan dit om ‘n “... ondubbelsinnige evangeliese instelling ...” wat die
grondslag vorm van die geestelike tuiste wat die student daar vind. Heyns vind geen spore meer
van ‘n “... starre lewe dodende dogmatisme, eie aan ‘n vroeëre periode in die geskiedenis van die
Vrije Universiteit” nie.5

Opvallend was ‘n tydgenoot van Heyns (en dus ook Jonker) dit nie met hom eens nie. W. J. G.
Lubbe was aan ‘t studeer in Leiden. “As die kans bestaan dat toekomstige hoogleraars dus almal
of hoofsaaklike produkte van één (konfessionele) inrigting is, is die gevaar van geestelike
inteling ook in sig,” waarsku hy.6 Hy vind dat die “eie karakter van ons kerk” in geen geringe
mate te danke is aan vrywillige en vrye verkeer met veel en velerlei Protestantse Kerke. “Baie
van ons huidige kerkleiers en steunpilare het aan die Vrije Universiteit en baie ander ook aan
ander buitelandse inrigtinge gestudeer. Dit is ons wins, ...” skryf hy. 7 Die studente van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk aan die Vrije Universiteit het hulle egter met hierdie inrigting
en sy standpunt geassosieer.

Die Vrije Universiteit het het dus bekendheid verwerf oor die manier waarop die wetenskappe
aan daardie universiteit beoefen was. Kortom: die Vrije Universiteit was onder Suid-Afrikaanse
teoloë gesog vanweë sy uitgesproke behoudende - ook uitgesproke gereformeerde - grondslag.
2

J. C. Steyn haal Van Wyk-Louw aan in sy biografie van laasgenoemde wat in Oktober 1952 aan ’n kollega, J. du P.
Scholtz in Kaapstad skryf dat hulle in daardie jaar “... ’n stuk of 20 Afr. Studente, in hoofsaak, dominees ...” was.
Aangehaal in Gerrit Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika, I (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2005), 380.
3
J. A. Heyns, “Teologiese studie aan die Vrije Universiteit,” Die Kerkbode LXXIV(7), 18 Augustus 1954, 192.
4
Heyns, “Teologiese studie aan die Vrije Universiteit,” Die Kerkbode LXXIV(7), 18 Augustus 1954, 192.
5
Heyns, “Teologiese studie aan die Vrije Universiteit,” Die Kerkbode LXXIV(7), 18 Augustus 1954, 192.
6
W. J. G. Lubbe, “Teologiese studie in die buiteland,” Die Kerkbode LXXIV(19), 10 November 1954, 614.
7
Lubbe, “Teologiese studie in die buiteland,” Die Kerkbode LXXIV(19), 10 November 1954, 614.
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Die universiteit wou iets bied wat aan geen ander universiteit in die wêreld aangebied was nie,
naamlik die beoefening van christelike wetenskap.

Dié universiteit was in 1880 deur Abraham Kuyper gestig. Hy self het die Vrije Universiteit as
sy belangrikste lewenstaak beskou en ’n mens sou met reg kon sê dat daar sonder Kuyper geen
Vrije Universiteit tot stand sou gekom het nie.8 Dit is dus belangrik om te vra na die stigter en
die inrigting wat deur sy ywer ontstaan het.

Abraham Kuyper het sy teologiese opleiding aan die Rijksuniversiteit van Leiden ondergaan.
Teologiese opleiding in die negentiende eeu in Nederland was hoofsaaklik modernisties. In die
gemeentes was daar egter, op grondvlak, twee duidelik onderskeibare strominge: aan die een
kant was die “gereformeerdes” (ook bekend as die “ortodoksie”) en aan die anderkant die
(teologies) “liberales” (Van Deursen: “de ethischen”9) – met laasgenoemdes wat teologies die
toon aangegee het. Die belangrikste verskil tussen die twee groeperinge het op die vlak van
hulle Skrifbeskouing gelê. Vir die “gereformeerdes” was die Bybel die Woord van God, maar
vir die liberales was God se Woorde in die Bybel – ’n subtiele, dog wesenlike verskil.

In die eerste gemeente wat hy bedien, maak die modernisties geskoolde Kuyper kennis met die
“gereformeerdes,” “... de oude bevindelijke vroomheid van piëtistisch-calvinistisch stempel
…”10 wat aan hom ‘n keerpunt in sy lewe en bediening besorg het. Sedertdien sou sy teologie
die stempel van die Neo-calvinisme dra.

Suiwer op voetspoor van Calvyn was sy teologie inderdaad nie. Kuyper het dit naamlik as sy
taak en roeping gesien om Calvyn se teologie, wat immers in die sestiende eeu beslag gekry het,
vir die negentiende eeu te “ontwikkel.”

Dit was veral die klem wat Calvyn op God se

soewereiniteit geplaas het, wat Kuyper aangespreek het. Van Deursen formuleer dit so: “Het
fundamentele leerstuk in deze theologie is de soevereiniteit Gods. Als Heer van de schepping
heeft God zijn wil en wet aan alle schepselen opgelegd. Heel de menselijke werkelijkheid rust

8

A. Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005 (Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker, 2005), 11 en 15.
9
Sien Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 20.
10
Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 17.
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op die goddelijke scheppingsorde.”11 Nou is dit die besondere roeping van elke Christen om
hierdie soewereiniteit van God op elke terrein van die samelewing te proklameer – en dan in die
besonder op die terrein van die onderwys. In De Heraut formuleer Kuyper dit so: “... zal het
christendom een zuurdeeg in ons volksleven zijn, dan moet ook de rechter, ook de geneesheer,
ook de staatsman, ook de letterkundige, ook de wijsgeer, den inhoud zijner wetenschap door het
van den Christus laten beschijnen.”12 In hierdie woorde is die motivering vir die totstandkoming
van die Vrij Universiteit in ’n neutedop gegee.

Keizersgracht 162 in 2012
In “de Scheve huisje aan de Keizer” begin die VU in 1880 en dáár studeer Willie Jonker.

“Dat was de Vrije universiteit gedurende de eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan.
Smalsporig, strikt gereformeerd ... Ze was precies geworden wat Kuyper voor ogen had
gestaan. Zijn grondstelling was de erkenning van de soevereiniteit Gods over al het
11

Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 17.
Aangehaal by Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 19. Hierdie
standpunt van Kuyper is van groot belang. Dit vorm ook die grondslag vir die hele gedagte van ChristelikNasionale onderwys in Suid-Afrika wat – op voetspoor van Kuyper – ook die Universiteit van die Oranje Vrystaat
en veral die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys onmiskenbaar beïnvloed het.
12
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geschapene. Die gedachte werd het zuiverst belichaamd in het calvinisme, en daarom
moest deze nieuwe universiteit calvinistisch en niets dan calvinistisch zijn.”13

Die Vrije Universiteit - en Kuyper self ook het nie by 1880 vasgehaak nie. Beide het gegroei en
ontwikkel. Ons wil slegs die vernaamste verwikkelinge en spesifiek dié wat vir die doel van
hierdie verhandeling van belang is, kortliks noem.

Dit is opmerklik hoe stryd en woelinge op kerklike én politieke terrein, die Vrije Universiteit
beïnvloed het. Dit kan ook nie anders nie, want Kuyper was teoloog én politikus: ’n Jaar voor
die totstandkoming van die Vrije Universiteit, op 3 April 1879 stig Abraham Kuyper die
Antirevolutionaire Partij.14

Dié Party het die ortodokse doelstellings soos deur Kuyper

voorgestaan, verteenwoordig. Die naam van die Party is gebore in ‘n georganiseerde teenkanting
teen die liberale strominge in kerk én politiek – laasgenoemde soos vergestalt in die liberale
ideale van die Franse Revolusie. Na die verkiesing in 1901 word hy selfs Eerste Minister
(Minister-President) van Nederland.

Die historiese agtergrond waarteen Kuyper optree en wat sy denke en optrede beslissend
beïnvloed het, het begin met die beëindiging van die tydperk waarin die Franse onder Napoleon
Bonaparte en die Franse Nederland as vasalstaat regeer het (1795-1813).

Na die val van

Napoleon word Nederland ook bevry en word Willem I in Nederland as koning gekroon. Hy
was bekend vir sy inmenging op alle terreine van die samelewing, maar veral ook in kerklike
aangeleenthede.15 Hy besluit in 1816 om ’n nuwe kerkorde (d.w.s. ’n kerkorde wat die Dordtse
Kerkorde sou vervang) in te voer ten einde sy inmenging te fasiliteer. Polities wou Kuyper die
Franse liberalisme en die inmenging van die staat teenstaan met sy Antirevolutionaire Partij.

Skaars was die politieke party en die Vrij Universiteit gestig, of Kuyper gaan ’n stap verder om
die uitwasse van die regering van Willem I verder te bestry en uit die Nederlandse samelewing te
verwyder. Hy neem op 11 April 1883 leiding by ’n kerkraadsvergadering in Amsterdam waar

13

Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 73.
In 1974 word die A. R. P. deel van die Christen Democratisch Appèl (C. D. A.).
15
Volledigheidshalwe: die inmenging van Willem I lei reeds in 1834 tot die eerste kerkskeuring wat bekendgestaan
het as die Afscheiding onder die leiding van ds. Hendrik de Cock.
14
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hulle besluit: “Wanneer men belet wordt Christus als de Koning te erkennen, het kerkverband
van 1816 moest worden verbroken.”16 Na hierdie kerkraadsvergadering, volg ’n tydperk van
kerklike konflik wat kulmineer in die afsetting van ’n aantal kerkraadslede op 1 Desember 1886.
Dit lei daartoe dat ’n groot groep hulle van die Nederlands Hervormde Kerk afskei. Die skeuring
het bekend geword as die Doleantie17. Dit het tot gevolg gehad dat die Hervormers hulle van die
Vrije Universiteit onttrek het. “De universiteit was dan wel niet kerkelijk gereformeerd, maar in
bestuur senaat en curatorium was geen enkele hervormde meer te vinden… En zo werd vanzelf
de theologische faculteit opleidingsinstituut voor één kerk.”18

Met hierdie geskiedenis as agtergrond, begryp mens die bedoeling agter die naam van die
universiteit: dit moes vry wees van die staat se inmenging soos dit plaas gevind het onder
Willem I én van die kerklike strukture soos die kerkorde van die Nederlandse Hervormde Kerk
dit moontlik gemaak het. Volgens Kuyper het dit vir hom gegaan om die regering van Christus.
Dit moes vry wees om gereformeerde beginsels te implementeer. Alle student en hulle studie is
begelei met die ondertekening van ‘n formulier waarin hierdie ideale en belydenis uitgespel is.

Vir Kuyper was dit ook nie genoeg dat die wetenskap deur ’n knap dosent doseer word nie. Alle
wetenskap wat beoefen word, moet deur en deur christelik wees. Dit geld nie net teologie nie,
maar alle dissiplines wat aan die Universiteit ‘n tuiste gevind het. In 1900 spreek Kuyper die
behoefte uit dat daar ’n christelike filosofie tot stand sal kom wat dié “gereformeerde beginsel”
wetenskaplik sou fundeer. Hierdie uitdaging is akademies-filosofies uitgewerk deur Herman
Dooyeweerd in die Wysbegeerte van die Wetsidee. Ook hy sou ’n besonder groot en invloedryke
rol in die gang en ontwikkeling van die Vrije Universiteit gedurende die eerste helfte van die
20ste eeu speel.

Dooyeweerd was ’n juris wat baie beïndruk was deur Kuyper se gedagte goedere. In ’n reeks
16

Aangehaal by www.cgkbunschoten.nl. Besoek op 26 Augustus 2012.
Nogeens, terwille van volledigheid: In 1892 word ’n gedeelte van die kerke van die Afskeiding en dié van die
Doleansie een om die Gereformeerde Kerke in Nederland te vorm, en in 2004 word hulle weer een met die
Nederlandse Hervormde en die Evangelies Lutherse Kerk om die Protestantse Kerk in Nederland te vorm.
18
Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 57. Dat die Vrije
Universiteit ’n “...theologische faculteit opleidingsinstituut voor één kerk…”geword het, beteken egter nie dat dit die
enigste was nie. Die Theologische Hogeschool in Kampen, waar studente van die Afscheiding studeer het, het bly
voortbestaan – selfs na die eenwording tussen die kerke van die Doleantie en dié van die Afscheiding in 1892.
17
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artikels19 wat hy tussen 1923 en 1925 skrywe, gebruik en verduidelik hy die begrip “wetsidee” en
werk hy Kuyper se idee van soewereiniteit in eie kring,20 wat laasgenoemde tot die maatskaplike
lewe beperk het, verder uit en pas dit toe op die hele geskape werklikheid (kosmos).

Die Wysbegeerte van die Wetsidee en die ‘n bepaalde aspek van Kuyper se teologie, filosofie en
politiek het in Suid-Afrika aanklank gevind en is kontekstueel aangepas en verwerk. Kuyper se
aandrang op ’n onderwysstelsel wat vanuit calvinisties-gereformeerde beginsels beoefen word,
was in Suid-Afrika só ontwikkel dat dit onder andere tot die ideologie van Christelik-Nasionale
onderwys verword het. Aan twee universiteite in Suid-Afrika het dit navolging gevind, nl. die
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys en die Universiteit van die OranjeVrystaat.

Aan laasgenoemde sou die filosofie van Dooyeweerd doseer word en aan

eersgenoemde het professor H. G. Stoker dit ietwat omvorm tot die wysbegeerte van die
skeppingsidee. Die titel van Stoker se invloedryke publikasie van 1933 is sprekend:

Die

wysbegeerte van die skeppingsidee, of, Grondbeginsels van 'n Kalvinistiese (sic et non)
wysbegeerte.

6.2 Die Ná-Oorlogse Vrije Universiteit

Willie Jonker het, soos die meerderheid Afrikaans-sprekende Suid-Afrikaners en soos ons hierbo
reeds aangedui het, in ’n ouerhuis opgegroei wat eenvoudig die Nasionale Party ondersteun het.
Professore aan die teologiese opleidingsinrigtings het dit met Skriftuurlike begronding
aangepraat – soos ons in hoofstuk vier reeds aangetoon het. Die “volks-teologie” van dié
Afrikaners was eenvoudig so dat die volksleiers lede was van die gereformeerde susterkerke en
hulle was gewoonlik ook diep gelowige mense – dus was hulle leiding eenvoudig gevolg “...
sonder om enige kritiese vraag te stel oor hoe ons die geloof van ons stiltetye en ons piëtistiese
19

Die titel van die reeks in die driemaandelikse blad van die Antirevolutionaire Partij was: “In de strijd om een
christelijke staatkunde; proeve van een fundering der calvinistische levens- en wereldbeschouwing in hare
wetsidee,” Antirevolutionaire Staatskunde (1924-25), 7-25, 62-79, 104-118, 161-173, 189-200, 228-244, 309-324,
433-460, 489-504, 528-542, 581-598, 617-634; 2 (1926), 244-265, 425-445; 3 (1927), 142-195. Hy werk dit in
1926 verder uit in sy intreerede as professor in Regte aan die Vrije Universiteit met die titel: De Beteekenis der
Wetsidee voor Rechtswetenschap en Rechtsphilosophie (Kampen: J.H. Kok, 1926) en uiteraard in sy hoofwerk: De
Wijsbegeerte der Wetsidee. 3 Volumes (Amsterdam: H. J. Paris, 1935-1936).
20
“Soevereiniteit in eigen kring” was die titel van Kuyper se openingsrede toe die Vrije Universiteit op 20 Oktober
1880 vir die eerste keer plegtig geopen was - sien Gerrit Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005,
I, 13.
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vroomheid daarmee paar.”21

Ons het in die vorige hoofstuk aangetoon dat daar enkelinge was wat Jonker laat wonder het oor
die blanke gelowiges se houding teenoor anderskleuriges. Hy skrywe: “Daar het by my 'n
toenemende onrustigheid gegroei oor die onkritiese wyse waarop ons as blanke Christene onsself
met die Afrikanervolk vereenselwig.”22

Die vraag wat nou beantwoord moet word, is waar die finale koersverandering plaas gevind het.
Jonker verskaf dit self wanneer hy vervolg:

“Dit sou egter eers tydens my studie in Nederland wees dat ek oortuig geraak het van die
morele probleme rondom apartheid ... Onder andere het dit in dié tyd gegaan oor die
regering se verwydering van Kleurlinge van die gemeenskaplike kieserslys. Kon dit ooit
reg wees om bestaande regte van ’n deel van die bevolking net op grond van hulle
velkleur van hulle weg te neem? Iets van 'n gevoel van onbehae, en later van skaamte en
skuld het in my hart begin groei. Die morele vraag wou my nie weer loslaat nie.”23

Wat het met en aan die Vrije Universiteit van Abraham Kuyper, wat deur sy leer insake die
(geskape) verskeidenheid (óók volkere verskeidenheid) só ’n bepalende invloed op die politieke
bestel en met name die apartheidsdenke in Suid-Afrika gehad het, gebeur?
Ten eerste moet ons op die nadraai van die Tweede Wêreldoorlog wys.24 Die Vrije Universiteit
het gedurende die besetting deur die Duitse magte, haar naam gestand gedoen deur vry te wil bly
van staatsinmenging deur die besetters en was allermins ’n inrigting van kollaborateurs. Die
beleid van die besetters was om die hele Nederland te nazifiseer en die Vrije Universiteit sou dié
pogings nie vryspring nie. Tog was dit konsekwent op prinsipiële gronde afgewys. Dit kon
kwalik anders vir ’n inrigting vir wie die heerskappy van Christus en die soewereiniteit van God
boweal belangrik was.

21

W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998), 14.
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 15, 16.
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Jonker, Selfs die kerk kan verander, 16.
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Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 183 e.v.
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Daar was besliste afkeur in die beleidsrigtings van die Nasionaal Sosialiste en van die dosente
van die universiteit wat deur die Nazi’s gevange geneem is en sommige het in gevangenskap
gesterf.25

Dooyeweerd en ander dosente van die Vrije Universiteit het selfs ook Joodse

vlugtelinge versteek en dosente was in mindere of meerdere mate by die verset teen die Duitsers
betrokke.26 Die Duitse anti-Joodse rassisme en strewe na Ariese suiwerheid, was van meet af
aan deur ‘n beduidende groep Nederlanders negatief beoordeel.

Tog was weinig aandag aan die – byna soortgelyke - politieke ontwikkelinge en –spanninge in
Suid-Afrika gegee. Dit was selfs so dat “... de roep van sommigen tot het terugdringen van de
invloed van zwarten, kleurlingen en het joods mijnkapitaal als de mening van een extreme
minderheid onbelangrijk geacht.”27

Gerrit Schutte toon in sy boek oor die Vrije Universiteit en Suid-Afrika aan in welke mate SuidAfrikaanse studente aan die Vrije Universiteit, die ontwikkelinge in Duitsland en veral die
opkoms en groei van Hitler en sy party sedert 1933 met belangstelling gevolg het. Van hulle het
reise na Duitsland onderneem om eerstehands te ervaar wat aan die gebeur was en lede van die
Afrikaans-Nasionale Studentebond het in 1935 selfs vir Hitler en Hess ontmoet!28 Dit is wel
waar dat die belangstelling aanvanklik veral geprikkel was deur Hitler se anti-Britse sentimente –
die vertolking en herinnering aan die Anglo-Boereoorlog was vars in die geheue van die
Afrikaners gehou - én dat baie van die studente uiteindelik negatief oor die Nasionaal-sosialisme
van Hitler geoordeel het.29

Die Tweede Wêreldoorlog (1 September 1939 tot 8 Mei 1945) het feitelik alle kontak en/of
kommunikasie tussen Suid-Afrika en Nederland laat opdroog. Geen student uit Suid-Afrika het
in die jare aan die Vrije Universiteit ingeskryf of gepromoveer nie. Enkeles het egter nie die

25

Sien Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 188 vir volledige
besonderhede.
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Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 191 e.v.
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Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 13. Sien verder Schutte, De Vrije Universiteit en
Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 284.
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Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 276.
29
Een van die mees opmerklike was H. J. Strauss – later professor in Staatsleer aan die U. O. V. S. – wat in 1937
studente waarsku dat “... u hier te doen het met naakte heidendom.” Aangehaal by Schutte, De Vrije Universiteit en
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land betyds verlaat om die oorlog vry te spring nie.

Suid Afrikaners had ook na die oorlog weinig begrip van die ellende wat die Nederlanders in die
besettingsjare deurleef het. So skrywe een van die studente uit Suid-Afrika wat Nederland nie
betyds verlaat het om die oorlog vry te spring nie, Yda Ovink-van Niekerk van Breda, in Julie
1945 byvoorbeeld aan W. E. G. Louw:

“Dit is so moeilik om in een brief ’n complete (sic) indruk van die vyf besettingsjare te
gee. Een ding kan jy seker van wees: wat jul ook aan verhale te hoor kry oor die optrede
van die Duitsers in beset (sic) gebied en in die konsentrasiekampe, nooit hoef jul bang te
wees dat dit op propaganda en Publicity-stunts van geallieerde sy berus nie. Wat daaroor
vertel word, haal nie by die werklikheid nie. Dit is domweg ontmoontlik (sic) om die
werklikheid te oordryf.”30

’n Redakteur van die dagblad Trouw, D. Hendrikse, skryf in dieselfde trant aan prof. Fransie
Malherbe van Stellenbosch dat die Nederlandse bevolking vir “... vijf jaren zijn wij geknecht en
getrapt door den Duitsen overweldiger ....”31 Dit is dus volkome begryplik dat Nederlanders –
tewens die hele Europa – die Nazi ideologie en met name hulle rassisme met toenemende
walging begroet het.

Dat daar Suid-Afrikaners was wat met die Nazi’s gesimpatiseer het en dat daar in Suid-Afrika
pro-Duitse sentimente gehoor was – meer nog – dat daar in Suid-Afrika bewegings was soos die
sogenaamde Gryshemde,32 die Ossewabrandwag en hulle paramilitêre vleuel, die Stormjaers,33
30

Sien W. E. G. Louw versameling, 158.k.o.18(3). Aangehaal by Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika
1880 – 2005, I, 291.
31
Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 289.
32 Louis Theodor Weichardt stig op 26 Oktober 1933 die Suid-Afrikaanse Nie-Joodse Nasionaal-Sosialistiese
Beweging. In die volksmond kry hulle gou die naam “Gryshemde” vanweë hulle kenmerkende kleredrag.
Weichardt se groep was egter nie die enigste nie, maar wel die belangrikste van ’n reeks klein Fascistiese
groeperings wat in die 1930's en 1940's in Suid-Afrika gestig was. Die naam “Gryshemde” het spoedig na die hele
Suid-Afrikaanse Christelike Nasionaal-Sosialistiese Beweging verwys.
Die beweging kon egter nie in ’n eenheid ontwikkel nie. Die meeste van dié splintergroepe het toe in die
"Gesuiwerde" Nasionale Party van dr. D. F. Malan, ’n voormalige predikant van die Nederduitse Gereformeerde
Kerk, tereg gekom. Die res van die Fascistiese groepering sou ook maar met die verloop van die tyd, almal by
Malan se Nasionale Party aansluit. Malan se Nasionale Party sou in 1948 die verkiesing in Suid-Afrika wen en
Apartheid sou amptelike regeringsbeleid word en hand oorhand in wetgewing vasgelê word.
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was vir die Nederlanders onbegryplik, ’n steen des aanstoots. Dat lede van dié Fascistiese
groepe ook later in die party en die regering van dr. D. F. Malan opgeneem was en gedien het,
het– om dit sagkens te stel – nie juis Suid-Afrika se saak in Nederland bevorder nie. Aan die
Vrije Universiteit is gevra: “Hoe was het mogelijk, dat het nationaalsocialisme onder die stoere
calvinistische Afrikaners zoveel weerklank had gevonden?”34 Vir die Vrije Universiteit was die
feit dat ’n oudstudent, P. J. Meyer en dosente van die P.U. vir C.H.O. met wie hulle noue bande
gehad het, L. J. du Plessis én selfs ook H. G. Stoker ook lede was van dié beweging, volkome
onverstaanbaar.35

Toe die eerste studente na die oorlog in die 1946/47 akademiese jaar weer aan die Vrije
Universiteit ingeskryf het, was die instelling ook nie meer dieselfde as voorheen nie.
Nederlanders en Suid-Afrikaners het gedurende die oorlog van mekaar weggedryf. Die mate
waarin dié verwydering plaasgevind het, was egter nog nie duidelik nie.

Vrae oor die Nasionale Party se regeringsbeleid (apartheid) het al meer, meer gereeld, meer
krities en meer indringend geword. Een en twintig Maart 1960 is die datum waarop die opinie
aan die Vrije Universiteit finaal oorgegaan het van verdraagsaamheid jeens dié beleid tot een van
uiterste kritiek en verwerping. Dit was die dag waarop 69 swart Suid-Afrikaners in Sharpeville
deur die polisie doodgeskiet was.

33

Die Ossewabrandwag word in 1938 - die jaar van die eeufeesviering van die “Groot Trek” – onder die leiding van
kolonel J. C. C. Laas gestig en had sterk nasionalistiese en republikeinse ideale. Met die uitbreek van die Tweede
Wêreldoorlog was hulle uitgesproke gekant teen Suid-Afrika se deelname aan die oorlog. Dit was gestel dat SuidAfrika in die bed spring met die Engelse – wat steeds nie vergewe was vir die Anglo-Boereoorlog nie – en dit téén
die Duitsers wat die Boere goedgesind was. Die Ossewabrandwag was nogtans allerweë as Nazi ondersteuners
beskou.
Laas word in Desember 1940 deur dr. J. F. J. (Hans) van Rensburg opgevolg. Hy het sedert 1933 onder Jan Smuts
as Minister van Justisie gedien as Sekretaris in dié Departement en het in dié hoedanigheid onder andere na
Duitsland gereis waar hy vir Adolf Hitler en Hermann Göring en ander hooggeplaaste Nazi ampsdraers ontmoet het.
Die Stormjaers was die elite paramilitêre vleuel van die Ossewabrandwag. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog
het hulle verskeie terreurdade gepleeg en ’n aantal van hulle was geïnterneer – die bekendste onder hulle was seer
seker B. J. Vorster wat later Eerste Minister van die Nasionale Party was gedurende die jare 1966 – 1978. Sy broer
was dr. Koot Vorster wat verskeie termyne in die Moderatuur van die Algemene Sinode van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk gedien het. Dit dien ook gemeld te word dat P. W. Botha – ook Eerste Minister en later die
eerste uitvoerende president van Suid-Afrika – ook lid was van die Ossewabrandwag.
Nederlanders en die Vrije Universiteit het dit verstaan dat daar Suid-Afrikaners was met wie hulle noue bande gehad
het, wat nie net nié aan die bevryding van Europa wou deelneem nie, maar aktief die Nazi-saak ondersteun het.
34
Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 299.
35
Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 300.
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Gerrit Schutte verwoord dit so:

“Sharpeville was vooral ook een keerpunt in de wereldopinie over Zuid-Afrika. Tot dan
werd algemeen het recht van de Afrikaners op hun nationale en culturele ontwikkeling in
zelfstandigheid erkend. Men gaf hen daarbij veel krediet en hoopte het beste van het
apartheidsbeleid. Maar nu had het beleid van gescheiden ontwikkeling zijn onschuld
verloren. Het toonde al te duidelijk het karakter van baasschap en onderdrukking.”36

Tog het hierdie reaksie nie uit die bloute gekom nie. Vir ons is veral die houding van die dosente
aan die Teologiese Fakulteit, waar Jonker studeer het, belangrik. Toe die Senaat van die Vrije
Universiteit op 12 November 1951 die toekenning van doktorsgrade honoris causa aan twee
Suid-Afrikaners, professor J. C. Van Rooy, Rektor van die P.U. vir C.H.O. en A. J. van der
Merwe, onder andere toenmalige Moderator van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in SuidAfrika (d.w.s. die Sinode Kaapland), en voorsitter van die nasionale 1952 Van Riebeeckfees
Komitee, bespreek, het verskil van mening geblyk en debat oor die aangeleentheid het gevolg.
Die eerste rimpelinge van teenkanting teen Apartheid het aan die oppervlak verskyn. 37

Die voorstel was deur professor J. Waterink (Rektor aan die Vrije Universiteit gedurende 1936
en weer in 1954) ingedien.

Sy bedoeling was dat die toekenning moet saamval met die

driehonderdjarige herdenking van die “volksplanting”38 deur Jan van Riebeeck aan die Kaap.
Die Senaat had geen probleem met Van der Merwe nie, maar Van Rooy was ietwat van ’n
turksvy: “... kan een voorzitter van de Broederbond en een steunpilaar van de apartheid wel een
nationaal figuur zijn?” word gevra.39 Die aangeleentheid het oorgestaan en word by ’n tweede
vergadering van die Senaat op 7 Desember 1951, wéér bespreek.

By dié vergadering redeneer Waterink dat die rassekwessie nie op die senaatsvergadering
bespreek mag word nie en maak dit af as Engelse propaganda. Dit was toe dat prof. G. C.
Berkouwer – Willie Jonker se studieleier en promotor – sê dat hy “... deelt het optimisme van
36

Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, II, 456.
Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 205.
38
In die Afrikaner (kerk)geskiedskrywing is die aanleg van ‘n verversingspos in 1652 as die volksplanting
geïnterpreteer.
39
Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 356.
37
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den heer Waterink aangaande de kafferpolitiek niet…”en dat“… hij bij [velen in Zuid-Afrika]
een onchristelijke houding tegenover deze zaak …”40 aantref. (Ons onderstreep – GJD.) ’n
Kollega aan die Mediese Fakulteit, A. Th. Knoppers, deel Berkouwer se sentiment. Hy is van
oordeel dat die geld wat deur die Suid-Afrikaanse regering aan die swart bevolking bestee word,
geen bewys lewer van die juistheid van die politieke beleid van apartheid nie en vervolg dat dié
beleid “...is niet alleen praktisch, maar vooral principieel onjuist.”41 (Ons onderstreep – GJD.)

Willie Jonker sou ongetwyfeld van Berkouwer se standpunt dat Apartheid “onchristelijk” is,
kennis geneem het. Meer nog, hierdie kennis sou hy sy eie maak – veral ook omdat sy studie vir
sy proefskrif die juistheid van Berkouwer se standpunt aangedui het. Vir die res van sy lewe sou
hy hom vir die korrekte Christelike weg soos Berkouwer aangedui het, beywer.

Na ons

oortuiging het ons hiermee een van die vernaamste invloede deur ’n méns op ’n seun van die
konserwatiewe Wes-Transvaalse platteland om van oortuiging te verander, aangedui. Die saad
deur mense soos “Ou Mevrou” van Wyk, Hennie van Wyk, die lees van die proefskrif van
Hoekendijk in addisionele studie in Sendingwetenskap en ds. Ben Marais geplant, en die vermoë
om selfstandig te dink, het hier aan die Vrije Universiteit, wasdom bereik.

Op ‘n tweede belangrike teologiese punt sou Willie Jonker in veral met die ontmoeting met Karl
Barth sy denke verbreed. Dit staan in verband met die konsep van natuurlike teologie.
Samehangend hiermee moet die konsep van Christelike Wysbegeerte gelees word. Jonker het
vroeg reeds hieroor ‘n standpunt gehad.

6.3 Jonker en Karl Barth

Willie Jonker sou van die begin af gekant wees teen dié Christelike Wysbegeerte. Hy sou as
B.D. student reeds hoor dat prof. Abe du Preez teenoor sy klasmaat, Johan Heyns opmerk:

40

Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 355.
uitvoering, 351 tot 357.
41
Schutte, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 – 2005, I, 357.
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“Meneer Heyns, ek sê nou vir jou: die Christelike wetenskap is uit die Bose!”42 Volgens Heyns
was prof. Abe op dié punt, “... sterk onder die invloed van Karl Barth....”43

Die keuse vir of teen die Christelike wysbegeerte dui dan ook die fundamentele
verskil van die twee klasmaats, Johan Heyns en Willie Jonker aan – en tog het hulle
nie alleen saam die B.D. graad aan die Universiteit van Pretoria behaal nie, maar ook
saam onder Berkouwer gepromoveer 44 en vir jare die teologiese voorfront in Suid
Afrika oorheers (meer die rol van Heyns) en deurdink (meer die rol van Jonker).

Johan Heyns was ’n vurige voorstander van die wysbegeerte van Dooyeweerd – soos
verteenwoordig deur die Potchefstroomse skool van Stoker, met wie hy kennis gemaak het op
Potchefstroom tydens sy B.A. jare en by wie hy ook later in die wysbegeerte sou promoveer.45
Oor Heyns se wysgerige ingesteldheid skryf Jonker:

“Miskien vanweë sy wysgerige agtergrond, was sy teologie vir my te wysgerig, te min
gewoon-eksegeties. Om dit in teologiese taal uit te druk: ek het altyd gedink dat Johan
vanweë sy wysgerige vorming 'n stuk ‘natuurlike teologie’ met hom saamdra. Vandaar
sy sterk nasionalistiese sentimente en sy ingeboude weerstand teen die kritiese element in
die teologie van Barth.”46 (Ons onderstreep – GJD.)

In 1994 sou Jonker in Skrif en Kerk ’n artikel publiseer onder die titel: “In gesprek met Johan
Heyns.” Daarin werp hy (onder andere) meer lig oor hierdie fundamentele verskil
tussen hom en Heyns:

“Die groot vraag is egter watter invloed daardie wysbegeerte op die teologie verkry. As
dit ongemerk die plek van die eksegetiese grond van die dogmatiek inneem, of meebring
42

P. G. J. Meiring, “Johan Heyns – Man van die Kerk,” Skrif en Kerk 15(1) 1994, 178.
P. G. J. Meiring, “Johan Heyns – Man van die Kerk,” Skrif en Kerk 15(1) 1994, 178.
44
Heyns promoveer op 10 Desember 1953 met ‘n proefskrif getiteld Die grondstruktuur van die Modalistiese
Triniteitsbeskouing (Kampen: J. H. Kok, 1953).
45
J.A. Heyns, Die Teologiese Antropologie van Karl Barth vanuit Wysgerige Antropologiese Oriëntering
(Kaapstad: Tafelberg Uitgewers, 1964). In 1961 het Heyns met hierdie werk ‘n doktorsgraad in die Wysbegeerte
aan die P.U. vir C.H.O. met Stoker as promotor behaal.
46
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 133, 134.
43
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dat die teologie self ingebed word in die filosofiese sisteem, kan dit daartoe lei dat die
teologie nie meer, soos Berkouwer gesê het, binne die grense van die Skrif bly nie, maar
'n kader word wat op die Skrif gelê word.”47
Hierdie verskil tussen Jonker en Heyns het aan die Vrije Universiteit tot ’n insident gelei48. Dit
was van alle promovendi verwag om die sogenaamde “Verklaring door den Promovendus” te
onderteken. Die verklaring lui:

“Verklaart gij als Doctor in de ……………………….. het standpunt te aanvaarden
van de Vrije Universiteit, die voor al haar onderwijs geheel en uitsluitend op den
grondslag der Gereformeerde beginselen staat (*)?

*) In de Theologische Faculteit word hier nog aan toegevoegd:
Erkent gij mitsdien als grondslag voor het onderwijs in de Godgeleerdheid de drie
Formulieren van eenigheid, gelijk die in den jare 1619 door de Nationale Synode van
Dordrecht voor de Nederlandsche Gereformeerde Kerken zijn vastgesteld; een
zoodanig gezag daaraan hechtende, als genoemde Synode, blijkens hare eigene
handelwijze en hare acten, aan de belijdenisschriften der Nederlandsche
Gereformeerde Kerken heeft toegekend?”

Heyns het gereken dat Jonker – vanweë sy standpunt oor Christelike wysbegeerte - nie die
verklaring kon onderteken nie. Hy was hierin ondersteun deur twee ander teologiese studente uit
Suid-Afrika wat ook in dié tyd ook aan die Vrije Universiteit studeer het, P. P. A. (“Blessie”)
Kamfer49 en Francis (“Frans” of “Vet”) Burger.50 Laasgenoemde twee het ook gemeen dat
Willie Jonker nie bogenoemde verklaring sou kon onderteken nie vanweë sy affiniteit vir Karl
Barth. Barth se standpunt dat Christelike Filosofie – spesifiek soos dit aan die Vrije Universiteit
47

W. D. Jonker, “In gesprek met Johan Heyns,”Skrif en Kerk, 15 (1) 1994, 13 – 26.
Soos mondeling in ’n onderhoud met mev. Jonker aan my meegedeel. Ongelukkig het die Vrije Universiteit nie
enige gedetailleerde dokumentasie oor promovendi bewaar nie en kon ons dus geen dokumentêre bewys van die
insident bekom nie. Ons kon geen rede vind om hierdie mondelinge tradisie te bevraagteken nie.
49
Hy promoveer by J. H. Bavinck in die Sendingwetenskap. Sy proefskrif was getiteld “Die volksorganiese
sendingmetode by Bruno Gutmann” (Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1955).
50 Ook hy promoveer by Berkouwer in Dogmatologie soos Heyns en Jonker. Sy proefskrif was getiteld Karl Heim
as apologeet (Franeker: T. Wever, 1954).
48
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beoefen was – gemaak het vir slegte teologie, het hom vir talle navolgers van die Kuyperiaanse
skool tot vyand nommer een gemaak.

Om dié rede mag dit vir die oningewyde uiters vreemd voorkom dat juis Berkouwer vir Willie
Jonker aangemoedig het om Basel toe te gaan en persoonlik van Barth se lesings by te woon.
Berkouwer was wel van sy studentedae af geïnteresseerd in Karl Barth - dog baie krities.51 In
1936 publiseer hy ook ’n boek getiteld Karl Barth, waarin hy skerp teen Barth standpunt inneem.
Hierdie standpunt teen Barth was juis waarom ‘n aanstelling aan die Vrije Universiteit spesiaal
vir Berkouwer geskep is52 en hy - volgens prof. Arie van Deursen (hoogleraar in Geskiedenis aan
die Vrije Universiteit tot 1996) - in 1940 as buitengewone hoogleraar aan die Vrije Universiteit
aangestel word “… omdat hij bekwaam geacht werd de strijd op te nemen tegen de dialectische
theologie van Karl Barth.”53

Sy intreerede as hoogleraar handel oor:

“Barthianisme en

Katholicisme.”54

Die teologie van Karl Barth was as uiters gevaarlik beskou – om die waarheid te sê, dit was
beskou

“... als een gevaar voor het voortbestaan van de Vrije Universiteit, en daarom gevaarlijker
dan ongeloof of vrijzinnigheid. Directeuren maakten zich dan ook ernstige zorgen toen
bleek dat een groep vu-studenten regelmatig de colleges dogmatiek aan de stedelijke
universiteit volgde,'bekoord door de theologie van Barth'. Ze beschouwden dat als een
reactie op het onderwijs van de ouder wordende Hepp, en hadden voor de toekomst hun
hoop op Berkouwer gesteld.”55
51

Dit spreek duidelik uit die werk van Dirk van Keulen, Bibliografie G. C. Berkouwer (Kampen: Uitgeverij Kok,
2000). Hy skryf onder andere: “Opvallend … is het feit dat hij reeds in zijn studententijd geïnteresseerd blijkt in het
denken van Karl Barth. … hij (schrijft) in 1931 een reeks van acht artikelen onder de titel ‘De ethiek van Karl Barth'
in het weekblad De Reformatie. Opnieuw blijkt daaruit hoezeer hij al aan het begin van zijn loopbaan geboeid is
door het denken van deze theoloog.” Sien Van Keulen, Bibliografie G. C. Berkouwer, 11, 12.
52
Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 158.
53
Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 209. Sien ook 136 – 137
waar verwys word na Berkouwer se proefskrif waarin hy - volgens V. H. Rutgers – aangetoon het dat “... de leer van
Karl Barth niet overeenkwam met ‘de leer der Schrift, gelijk die door Calvijn is erkend’.”
54
Van Keulen, Bibliografie G. C. Berkouwer, 13.
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Van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild bestel, De Vrije Universiteit 1880 – 2005, 209. Dit was ook die geval
in Suid-Afrika. Hierdie skrywer het gedurende 1976 en 1977 dogmatiek by prof. F. J. M. Potgieter gehad. Prof.
Pottie – soos hy onder studente bekend gestaan het - was ’n student van Hepp wat hoogleraar in Dogmatiek aan die
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Blessie Kamfer en Vet Burger se besware was dus nie sonder president nie, maar kan gesien
word as ’n voortsetting van die status quo wat enige vorm van affiliasie met Karl Barth sterk
afkeur.

Ook Johan Heyns het in hierdie verband – reeds in sy tweede jaar (1950) as teologiese student in
Pretoria - in die openbaar sy standpunt gestel. In ‘n brief aan Die Kerkbode tipeer hy die
Teologiese Verklaring van Barmen (van 1934) as ‘n “gevaar.”56 Vir hom is die predikaat
‘enigste’ in die verklaring van die sinode van Barmen dat Jesus Christus die enigste openbaring
van God is, ‘n dwaling. “Die gereformeerde Skrif-eksegese,” skryf hy, “leer tog baie duidelik
dat daar ‘n tweërlei openbaring bestaan: algemene (… of ook genome fundamentele…) en
besondere.” Die besondere openbaring (met Christus as sentrum) sluit by hierdie fundamentele
openbaring aan, onderstreep hy. Die fundamentele openbaring is van die grootste betekenis, sê
hy, want dit stel die verband tussen natuur en genade, skepping en herskepping, die geskiedenis
van die mensheid en die koninkryk van die hemele. Dit is kennelik sy leermeester Stoker wat in
sy standpunt aan die woord kom. Dat alle openbaring heilsopenbaring is (soos by Barth), kan
Heyns nie aanvaar nie.57 Maar, die gevaar van ‘n natuurlike teologie sien hy in sy eie standpunt
nie raak nie.

Hierdie teenstand teen Barth onder Suid-Afrikaanse studente is nie verbasend nie. Soos hierbo
reeds gemeld, het Barth geen ooghare vir die Wysbegeerte van die Wetsidee gehad nie – en dan
veral nie vir teologie wat vanuit dié filosofie, eerder as uit goeie eksegese beoefen was nie.
Jonker verhaal dat Barth by geleentheid in Basel vir hom gesê het: “… ‘Christian philosophy is
bad theology’ .... Dit het my versigtig gemaak vir alles wat vir my na ‘natuurlike teologie’ geruik
het.”58
Willie Jonker het van Oktober tot Desember 195359 ’n studiebesoek aan Basel in Switserland
Vrije Universiteit vanaf 1922 tot 1950 was en dus ’n dekade lank Berkouwer se senior kollega was. Prof. Pottie –
wat op sy beurt weer vanaf 1971 tot 1977, die ouer kollega van Willie Jonker was - het ons onvermoeid teen Barth
gewaarsku.
56
J. A. Heyns, “Die Barmense gevaar,” Die Kerkbode LXVI(15), 4 Oktober 1950, 713.
57
Heyns, “Die Barmense gevaar,” Die Kerkbode LXVI(15), 4 Oktober 1950, 713.
58
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 23.
59
Hierdie skrywer het afskrifte van twee briewe van Jonker aan Barth bekom waarin hy aan Barth skryf: “dasz ich
sehr gern für das kommende Sommersemester Ihre Vorlesungen als Hörer besuchen will wenn das nur möglich ist.”
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onderneem om nader met Karl Barth en sy teologie kennis te maak. Barth het in die tydperk
ook seminare vir buitelandse studente aangebied wat Jonker (én nogal sy vrou ook!) bygewoon
het.

Gedurende die drie maande het Jonker ook by verskeie geleenthede op ’n

persoonlike vlak nadere kennis met Barth gemaak. Hy skryf:

“Ná die seminaar is hy soms saam met ons na 'n Bierstube, waar hy oor 'n glas bier ons
vrae beantwoord het.

Bowendien het Johannes (Dotjie) Lombard, 'n Nederduits-

Gereformeerde predikant uit Suid-Afrika wat 'n geruime tyd in Basel deurgebring en 'n
persoonlike vriendskap met Barth opgebou het, my meermale saamgeneem om hom tuis
te besoek.”60

Berkouwer het met Willie Jonker oor die probleem wat die drie medestudente uit Suid-Afrika in
verband met die ondertekening van die verklaring gehad het, in gesprek getree. Willie Jonker
was uit die veld geslaan aangesien hy hoegenaamd géén voorbehoude gehad het om te verklaar
dat hy die Vrije Universiteit se uitgangspunt wat “... geheel en uitsluitend op den grondslag der
Gereformeerde beginselen staat…,” van harte te onderskryf nie. Berkouwer het voorgestel dat
Jonker vir hom ’n verduideliking moes skryf waarin hy verduidelik hoe hy die verklaring en die
ondertekening daarvan verstaan. Berkouwer het die uiteensetting aanvaar en Jonker kon gewoon
voortgaan met sy studies en sy doktorsgraad voltooi.61

Hiermee is nog ’n uiters belangrike aspek van die teologie van Willie Jonker blootgelê en begin
’n trajek wat saam met die een hierbo geïdentifiseer, soos ’n goue draad deur sy ganse teologie
loop. Jonker was gekant teen enige vorm van natuurlike teologie. Enige teologie wat nie op
suiwer, goeie eksegese van die Skrif gebaseer is nie, met ander woorde, nie suiwer op die Skrif
gebaseer is nie, is iets wat die “natuurlike” mens bedink, iets wat by die natuurlike mens
aanklank vind en vanuit die natuurlike of gewoon menslike gedagtes opkom. Jonker het die
Roomse teologie as ’n vorm van natuurlike teologie beskou. Maar so was ook doperse en selfs
ook tradisionele Afrika religie!
In die eerste brief was sy plan om die lesings in Basel gedurende die somer semester by te woon, maar hy was
verhinder. In die tweede brief vra hy om dit die volgende semester (Oktober tot Desember) by te woon. Sien
Aanhangsel C, 17, 18 vir die volledige teks van die twee briewe. CD
60
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 21.
61
Die insident was deur mev. Bettie Jonker aan my meegedeel tydens ’n persoonlike gesprek op 16 November 2011.
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Willie Jonker was nie net krities teenoor teologieë wat in terme van hulle soteriologiese sieninge
natuurlike teologie beoefen het nie, maar hy was in gelyke mate62 verontrus oor die skade wat
politieke teologie – wat een van die “suiwerste vorme” van natuurlike teologie verteenwoordig –
in die wêreld, maar veral ook in sy vaderland, Suid-Afrika veroorsaak het. Die wortels van sy
ondervraging en dus teenkanting van die Nederduitse Gereformeerde Kerk se pogings om
Apartheid Bybels en/of teologies te regverdig en in die besonder, die verdeeldheid binne die
Nederduitse Gereformeerde Kerkfamilie op rassegronde, lê presies hiér.63

Maar vanweë dieselfde teenkanting teen natuurlike teologie, sou Jonker óók verskil van teoloë
wat voorstanders was van Swart Teologie. Swart Teologie en Bevrydingsteologie is beide
politieke teologie en verskil dus wesenlik níks van Wit Teologie nie!

Enige suggestie dat Jonker se teenkanting teen die heersende rassebeleid in die kerk óf staat in
die tyd waarin hy geleef het, uit ’n soort liberale politieke filosofie of politieke siening sou
opkom, is dus van alle waarheid ontbloot. Jonker was net deur één saak gedryf: sy passie om die
primaat van die Skrif te handhaaf - Sola Scriptura is die Leitmotif van sy teologie.

Hierdie versigtigheid vir alles wat na natuurlike teologie geruik het wat Barth by Jonker
aangewakker het, het hom dus vroeg in sy lewe reeds in die warm water laat beland. Vanweë sy
teenkanting teen natuurlike teologie, móés hy ook hom wend teen die Neo-calvinisme en die
teologie van die reformasie soos verteenwoordig deur Abraham Kuyper.

Dat juis hierdie teologie van Abraham Kuyper ’n groot rol in die vorming van Afrikaner denke
gespeel het, word wyd erken. So bv. skryf die (Afrikaans gebore) Vincent Brümmer:

62

Die leser moet hier opmerk dat ek hier baie doelbewus gekies het om te praat van “in gelyke mate” en nie dat hy
hom “veral” teenoor die politieke teologieë posisioneer het nie. Dit sou ’n vertekening van sy teologie wees as die
indruk enigsins geskep word dat hy teologies eenogig was.
63
Ons het hierbo reeds vir Jonker oor Johan Heyns aangehaal waarin hy die verband tussen natuurlike teologie en
nasionalisme (lees apartheid) lê: “... ek het altyd gedink dat Johan vanweë sy wysgerige vorming 'n stuk ‘natuurlike
teologie’ met hom saamdra. Vandaar sy sterk nasionalistiese sentimente...” Sien Jonker, Selfs die kerk kan
verander, 133, 134.
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“In South Africa a number of Afrikaner nationalists found this Kuyperian ideal64
congenial. By looking on the Afrikaners as a Calvinist 'pillar' of South African society,
they could justify their political aim of fostering the separate identity of the Afrikaners as
opposed to the English and in due course also to the black population in South Africa.
Later on this idea also proved useful as part of the ideological basis for the policy of
apartheid. Of course the situation in Dutch society was very different from that in South
Africa, but the analogy was enough to make Kuyper's ideas politically useful in South
Africa.”65

Tot dusver het ons in hierdie hoofstuk die klem op die biografie van Jonker geplaas. Dit was
bedoel om die konteks waarin sy bibliografie na 1952 verder gevoer is, aan die orde te stel. Dit
gaan immers in hierdie studie op ‘n biografiese bibliografie. Die aandag kan nou verskuif na sy
skryfwerk aan die Vrije Universiteit: sy proefskrif.

6.4 Die keuse van ‘n onderwerp

Jonker se keuse van ’n onderwerp vir sy doktorale studie het ook met ’n interessante kinkel
verloop: Karl Barth het hierin ’n deurslaggewende rol gespeel.

Soos reeds aangedui het Jonker in sy B.D. skripsie (en laaste Deo Gloria artikel) gehandel oor
hoe ’n teoloog se godsbegrip sy siening oor die vergifnis van sonde beïnvloed.66 Sy gedagte was
om ‘n aspek van die dogmatologie wat hieruit voortvloei, te wete die heiliging en meer spesifiek
die vraag hoe ’n gelowige kan bly sondig, teologiese te ondersoek.67 Dit sou ’n logiese stap
wees.

Maar, tydens die drie maande aan die einde van 1953 wat Jonker Basel besoek en Barth
persoonlik ontmoet het, het
64

Brümmer bedoel hiermee Kuyper se ideaal om (Neo-)Calvinisme as “... ideological foundation of all areas of
life...” te maak. Sien sy jongste boek: Brümmer on Meaning and the Christian Faith: Collected Writings of Vincent
Brümmer (Hamshire: Ashgate, 2006), 7.
65
Brümmer, Brümmer on meaning and the Christian faith: collected writings of Vincent Brümmer, 7.
66
Die titel van die skripsie weereens: “Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van die vergiffenis
van sondes in die teologie van Schleiermacher, Ritschl en Brunner.”
67
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 21.
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“... Barth my (gevra) waaroor ek my proefskrif by Berkouwer gaan skryf. Ek het gesê
moontlik oor die leer van die heiliging, en spesifiek oor die vraag na die blywende
sondigheid van die gelowiges. Hy het geamuseerd daaroor gelag. "Hoe kan 'n mens nou
'n proefskrif oor die sonde skryf?" wou hy weet. Al gesigspunt wat teologies daaroor
moontlik is, was volgens hom dat Christus dit klaar oorwin het. Wil ek dan agter die
kruis om teruggaan om die voortbestaan van die sonde by die gelowiges te gaan
bekyk?”68

Dit het tot gevolg gehad dat Jonker uiteindelik besluit het om af te sien van sy aanvanklik
ingeslane studierigting. Sy “... geesdrif vir die onderwerp was weg ...”69 Vir Jonker was dit ’n
groot teleurstelling en heel moontlik ook ’n skok om te beleef dat iemand van Barth se statuur
die onderwerp waaroor jy juis jou doktorale studie wou doen sommerso afgemaak het. Meer
nog, Barth se standpunt het hom bly pla. En, soos dit ’n goeie student betaam, het hy Barth se
standpunt krities ondervra: was daar nie moontlik “... 'n element van antinomisme (by Barth)
aanwesig nie ...”? Die gevolg was dat hy “... ure in die biblioteek oor Agricola en ander
antinomiane gaan nalees (het) ....”70

’n Resultaat hiervan was ’n ongedateerde en ongepubliseerde studiestuk met die titel ’”n Kritiese
bespreking van J. M. Hasselaar se kritiek op die kerklike erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys. (Hoofstuk XII, Erfzonde en Vrijheid.”)71

Ons gaan van die standpunt uit dat Jonker die stuk nie tydens sy verblyf in Kampen in die jare
sestig geskryf het nie, maar wel vroeër gedurende sy doktorale studie aan die Vrije Universiteit.
Én ons gaan van die standpunt uit dat Jonker die studie onderneem het om in eerste instansie te
probeer verstaan wat Barth hierbo oor die onderwerp wat hy gemeen het te gebruik vir sy
proefskrif, aan hom gesê het. Dit sou die deurslag gee of hy in genoemde rigting sou studeer of
’n ander onderwerp vir sy studie sou kies.
68

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 21.
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 21.
70
Jonker, Selfs die kerk kan verander, 21.
71
Dié studiestuk het prof. Erik de Boer (van die Theologische Universiteit, Kampen) in die argief van die
Theologische Hogeschool, in Kampen opgespoor waar Jonker gedurende die jare 1968 tot 1971 Diakoniologie
doseer het.
69
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Daar is ’n aantal peilers wat ons in die rigting dui:


In die gedeelte sê Jonker dat Hasselaar Barth “... kritiekloos navolg ...” sodat dié studie in
’n sekere sin eerder Barth se hamartiologie onder die loep neem. Ons sal hieronder nader
op die saak ingaan.



Die Kirchliche Dogmatik, IV, 2, waarin Barth die uiteensetting van sy standpunt oor
sonde en heiliging gee, (en waaroor Jonker navorsing wou doen), het eers in 1955
verskyn. In die studie word daar gereeld na Kirchliche Dogmatik verwys, maar nêrens in
die studiestuk is enige verwysing na Kirchliche Dogmatik IV, 2 nie. Dus neem ons aan
dat die studie vóór die publikasie van Kirchliche Dogmatik, IV, 2 gedoen was.



Die publikasies en navorsing wat Jonker tydens sy verblyf in Kampen gedoen het, was
uiteraard op die Diakoniologie, die vakgebied wat hy doseer het, toegespits. Die studie
oor Hasselaar is ’n suiwer dogmatiese studie.



Die taalgebruik en styl, is die van ’n jonger Jonker en openbaar nie die meer stylvolle en
taalkundig meer “volwasse” Jonker van die laat sestigerjare nie.



Die styl van die tikwerk stem ook baie ooreen met die van Jonker se B.D. en M.A.
verhandelings.

Totdat ’n historiese ondersoek die teendeel bo alle redelike twyfel bewys, gaan ons dus van die
standpunt uit dat Jonker dié studie tydens die Amsterdam jare onderneem het en waarskynlik ook
by Berkouwer ingehandig het as deel van die tentamina wat vir sy doktorale studie vereis was.
Om hierdie redes word dié stuk dus op hierdie punt van Jonker se biografiese bibliografie,
ingesluit.

Uit die studiestuk blyk dat Hasselaar dermate Barth navolg dat dit Jonker noop om te sê:

“Selfs wie maar hierdie skamele uiteensetting tot hier gevolg het en enigsins op die
hoogte van die hedendaagse teologiese diskussie is, sou, al het hy nie Hasselaar se
dissertasie self gelees nie, die verband met Karl Barth kon aanvoel. Dit is dan ook
inderdaad so dat Hasselaar Barth kritiekloos navolg – nie net wat die teologiese metode
betref nie, maar oor die nadere uitwerking van die vrae waarom dit hier gaan ... Barth
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(bly) feitlik onafgebroke aan die word – selfs byna deur sy hoofstuk oor die eksegese
heen – sonder dat daar ooit weer ‘n woord van kritiek intree. As dit ‘n oomblik lyk of hy
Barth gaan kritiseer, dan verdwyn die kritiek gou agter ‘n berg vergoeliking ... Dus: teen
wil en dank staan ons voor Barth in plaas van Hasselaar, al is dit dan Barth in Hasselaar
se weergawe.”72

Die laaste sinsnede is van belang: Jonker het nie die studie onderneem omdat hy ’n besondere
belangstelling in Hasselaar gehad het nie, maar wel in Karl Barth. ’n Mens hoor Barth duidelik
meespreek in wat Jonker die dieptepunt van Hasselaar se kritiek teen die kerklike leer van die
erfsonde noem. Dié diepte punt is nóg rasioneel, nóg eksegeties van aard, sê hy. Dit gaan om ’n
foutiewe dogmatiese metode: “Hierdie verkeerde metode is vir Hasselaar die metode wat gaan
van die skepping na die erfsonde, van die erfsonde na die sonde en van die sonde na die genade
... Hierdie weg moet omgekeer word. Die regte teologiese weg is die weg van die genade na die
sonde en die skepping, van Christus na elke ander feit in die teologie. ... Die sonde kan alleen
geken word vanuit die genade.”73 Enige teoloog wat met Barth bekend is, sal hom onmiddellik
in hierdie “metode” hoor meespreek. Hy haal trouens Barth direk aan: “Die Lehre von der
Sünde gehört in den Zusammenhang der Lehre von der Versöhnung ... Was das heiszt, dasz der
Mensch ein Sünder ist, das kann nur van da aus ermessen und in seiner Wirklichkeit gesehen
werden, dasz Gott ihm gnädig ist.”74

Hierdie “verkeerde dogmatiese metode” is in werklikheid presies waaroor Barth se kritiek teen
Jonker se aanvanklike onderwerp vir sy studie gegaan het. Let op die ooreenstemming tussen
Hasselaar se standpunt hierbo: “Die regte teologiese weg is die weg van die genade na die sonde
...” en Barth se woorde aan Jonker: “Al gesigspunt wat teologies (oor die sonde) moontlik is, is
dat Christus dit klaar oorwin het.” Dít is immers Barth se teologie in ’n neutedop: die ganse
dogma moet vanuit Christus benader word.

72

Sien W. D. Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer,
vernaamlik in verband met die Skrifbewys,” 4.
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 3.
74
Karl Barth, Kirchliche Dogmatik III, 2, 39, aangehaal deur Jonker in “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar
se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys,” 4, 5.
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’n Mens merk ook reeds in die titel van die studiestuk, die een trajek in Jonker se teologie – en
tewens in die teologie van sy mentor, prof. G. C. Berkouwer75 – wat sy teologie van die begin af
tot die einde toe sou kenmerk, naamlik die uitgangspunt dat dogmatiek vanuit grondige eksegese
beoefen moet word.

Dáárom ondersoek Jonker Hasselaar se eksegese in laasgenoemde se

twaalfde hoofstuk van dissertasie.

Vir Jonker kan en móét ’n teoloog die tradisionele kerklik (gereformeerde) dogma krities vanuit
die Skrif ondervra en selfs verwerp indien dit sou blyk dat dit eksegeties nie water kan hou nie.
Maar slegs dan is dit geoorloof. Van Hasselaar wil hy dus weet: “... stel Hasselaar, op voetspoor
van Barth c.s. dan, ‘n skriftuurliker, ‘n eksegeties-gefundeerde positiewe uiteensetting teenoor
hulle kritiek op die Reformasie? Hoe staan dit, met ander woorde, met die Skrifbewys van
Hasselaar?”76

Vooraf toon hy in enkele bladsye aan dat Hasselaar (en by implikasie dan ook Barth) geen
Pelagiaan is nie. “... Hasselaar meen dat daar in die leer van die erfsonde ’n teologiese juiste
beslissing geval het. ... Sy kritiek is daarom nie daarop ingestel om die kerklike leer te vernietig
nie... Hierdie beslissings moet in ’n reformatoriese en Christosentriese teologie volkome bly
geld.”77 Augustinus se erfsondeleer word goedgekeur78 - sy kritiek teen die kerklike erfsondeleer
is alleen teen die metode.

Jonker se kritiek teen Hasselaar is fundamenteel. Hy bevind dat Hasselaar op bladsy 294 van sy
dissertasie aankondig:

75

Wanneer Jonker in Septuagesimo Anno (Kampen: J. H. Kok, 1973), die bundel teologiese opstelle wat aan
Berkouwer aangebied was met die herdenking van sy sewentigste verjaarsdag oor die onderwerp “Dogmatiek en
Heilige Skrif - Enkele opmerkinge oor die plek van die Skrif in die teologie van G. C. Berkouwer” skrywe, laat hy
hom só daaroor uit: “Sy dogmatiek-lesings was meer as eens weinig anders as 'n stuk eksegese, 'n worsteling met
die verstaan van die Skrifteks self. As hy in één ding geslaag het, dan was dit daarin dat hy ons bewus gemaak het
van die verband tussen dogmatiek en eksegese” (Septuagesimo Anno, 89, 90). En in ‘n uitgebreide voetnoot op
bladsy 90 sê hy o.a.: “Die verband tussen dogmatiek en eksegese was vir Berkouwer vanaf die begin en dwarsdeur
sy hele loopbaan 'n saak van die grootste gewig.” Dít is ook waar van Jonker se eie teologie.
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 8.
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 2.
78
Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 6.
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“...dat daar Skrifuitleg in die hoofstuk (Hoofstuk XII - GJD) sal plaasvind maar dit
gebeur eintlik nie, altans nie op die gewone wyse nie. In plaas van eksegese vind ons
hier dogmatiek, ‘n deur-redeneer vanuit die dogmatiese voorveronderstellings ... Dit is
dan ook seker nie onbillik om te sê dat Hasselaar se beswaar teen die erfsonde nie
eksegeties is nie, maar dogmaties.”79

Dit spreek byvoorbeeld duidelik uit Hasselaar se “eksegese” van Genesis 2 en 3. Jonker bevind
dat Hasselaar hom nie met “literêre eksegese nie, maar ... “verklarende” eksegese” besig hou “…
waarby die historiese sin van die betrokke Skrifgedeelte doelbewus uitgeskakel word.”80 Vir
Hasselaar beteken dit dat Genesis “...‘von Christus her’...” gelees moet word. Wanneer mens dit
só lees, spruit die sonde uit ’n “...vergryp teen Gods genade.” Dit spruit dus nie uit ’n vryheid
wat die Skepper aan die mens gegee het, of uit ’n proefgebod of wet nie. Die sonde is eintlik ’n
onmoontlikheid.81

Dieselfde geld van Hasselaar se eksegese van Romeine 5: 12 – 21. Belangrik om op te merk is
Jonker se bevinding dat Hasselaar se uiteensetting by nadere toesien, in werklikheid dié van
Barth (nogeens Barth!) in sy Römerbrief is. Jonker toon aan dat Hasselaar – soos Barth – dié
perikoop verstaan “... as aanduiding van die meerwaarde van die genade oor die sonde ...” wat tot
gevolg het dat “... Hasselaar dit onmoontlik (ag) om Adam nog langer as selfstandige, historiese
figuur te beskryf ....”82

Jonker het insig gekry oor wat hom so gepla het in Barth se opmerking oor sy aanvanklike tema
vir ’n proefskrif: “In elk geval word dit duidelik waarheen die eksklusief-Christologiese metode
in hierdie geval lei: na ’n sondebeskouing wat die tradisionele erfsondeleer (wat historiespsigologiese vervalsing en spekulasie heet) moet vervang met ’n meta-fisiese konstruksie.”83 En
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 9.
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met die Skrifbewys,” 13.
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 12.
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 14.
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 21.
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kenmerkend van Jonker wil hy niks van metafisiese spekulasie weet nie. Dit moet om die
boodskap van die Bybel gaan:

“Hoeveel meer betekenis het die Skrif self vir ons hier wat op sy eenvoudig-kinderlike
manier nie weet van dergelike metafisiese spekulasies nie, maar die sonde sien as ’n
menslike oortreding van Godswil in ’n historiese daad... Wie nie die Bybel se spreke los
wil laat nie, moet ’n antropologie hê waarin daar ruimte is vir versoeking en vermaning
en gebod.”84

Dit is ons submissie dat ’n mens met die lees van die studiestuk oor Hasselaar min of meer ’n
idee kry van die rigting waarin Jonker se doktorale studie beweeg het in die bietjie meer as ’n
jaar vandat hy in begin Oktober 1952 in Amsterdam daarmee begin het.

Dié insident het ’n krities belangrike verskuiwing by Jonker teweeggebring. Sy studie en
navorsing vir sy proefskrif laat hom nie langer soseer op die individu (en dié se heiliging) fokus
nie, maar op ’n breër (groter?) saak: die kerk en gelowiges se verbondenheid aan mekaar.85
Hierdie saak sou sy lewenstaak word en uiteindelik kulmineer in sy bekende Rustenburgverklaring waarin hy nie alleen namens die Nederduitse Gereformeerde Kerk nie, maar ook
namens die Afrikanervolk skuld bely het vir die politieke, sosiale en ekonomiese onreg - sonde aan sekere bevolkingsgroepe in Suid-Afrika onder die apartheidsbedeling hulle aangedoen.

Hoe dit ook al sy, Jonker sê dat hy sy geesdrif vir die onderwerp verloor het en vir ’n geruime
tyd onseker was oor 'n nuwe onderwerp vir sy proefskrif. Berkouwer het hom gehelp om rigting
te kry. Jonker vertel: “Op 'n dag by hom in sy studeerkamer staan hy op en trek die twee dele
van die Rooms-Katolieke teoloog E. Mersch se Le Corps Mystique du Christ (1949) uit sy
boekrak. Ek moes dit gaan lees en kyk of ek nie oor dié tema wou skryf nie, sê hy.”86
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Jonker, “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike Erfsondeleer, vernaamlik in verband
met die Skrifbewys,” 22, 23.
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Jonker, Selfs die kerk kan verander, 23.
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Dit was ’n oorbluffende opdrag aangesien Jonker nóg Frans magtig was nóg enige belangstelling
in die Rooms-Katolieke teologie of die ekklesiologie gehad het.
Sy eggenote, Bettie, het Franse klasse bygewoon en sy het hom gehelp om die taal aan te leer.87
Met sy aanleg vir tale, kon hy hom spoedig in die onderwerp verdiep en toe hy sy proefskrif
voltooi het, selfs aan die einde daarvan, naas ’n Engelse opsomming, ook ’n opsomming
(résumé) in Frans van nagenoeg vyf bladsye aanheg. Etlike van die bronne wat in sy bibliografie
opgeneem was, was in Frans geskryf.

Hy het sy onderwerp geformuleer as Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke
teologie. Dit herinner aan Mersch se Le Corps Mystique.

6.5 ‘n Proefskrif in verband met die nuwe Rooms-Katolieke Teologie

Teen hierdie tyd het Jonker ‘n duidelike en kritiese begrip gehad van die moderne protestantse en
gereformeerde teologie, soos dit in Europa beoefen is. Die blootstelling aan Berkouwer en Barth
het sy kennis hiervan beduidend verbreed en verdiep. Sy proefskrif laat hom eerstehands kennis
maak met die Rooms-Katolieke teologie, met name met ‘n nuwe oriëntering wat hom in Europa
aangekondig het. Die horison van die Christelike teologie (en dié se geskiedenis) is in ‘n nog
wyer perspektief vir hom geopen.

In die “nuwe” Rooms-Katolieke teologie wat in die jare tussen die twee Wêreldoorloë deur
sommige van Rooms-Katolieke teoloë uitgewerk is, het ’n verskuiwing in die nadenke oor die
kerk verteenwoordig. Eeue lank het die Rooms-Katolieke kerk– d.w.s. die sigbare RoomsKatolieke kerklike instituut - haarself volledig met die liggaam van Christus identifiseer. Die
sigbare Rooms-Katolieke kerklike instituut word so eksklusief as die enigste kerk beskou, dat
Rome die uitdrukking extra ecclessiam nulla salus netso en uitsluitlik op die kerk van Rome
toegepas het. Kortweg: hulle leer “die Rooms-Katolieke kerk is die liggaam van Christus.”
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Jonker, Selfs die kerk kan verander, 25.
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Die nuwe geslag Rooms-Katolieke teoloë het hieroor ander geluide begin maak. Jonker het die
saak so formuleer:

“Die worsteling met die leer van die mistieke liggaam van Christus in die tydperk tussen
die twee Wêreldoorloë stel ons voor dieselfde probleem van die Rooms-Katolieke
ekklesiologie. Die vraag na wat die aard van die liggaam van Christus is, is opnuut die
vraag na die verhouding van die Kerk tot die genade. Die jonger geslag het die mistieke
liggaam as 'n genade-grootheid gaan verstaan, as 'n gemeenskap met en in Christus.
Begryplikerwyse het dit die hele ekklesiologie in beweging gebring. Reaksie daarop was
onvermydelik. Die verdediging van die tradisionele posisies het noodsaaklik geword. So
ontstaan daar om die begrip corpus Christi mysticum 'n kortgeding wat uitermate
insiggewend is.”88

Daar was tweërlei redes vir die verskuiwing in hierdie nadenke oor die kerk: aan die een kant
het die eeue oue insig dat – in die woorde van Paulus (Rom. 9:6, 7) “... nie almal wat van Israel
afstam, is werklik Israel nie; en nie almal wat nakomelinge van Abraham is, is werklik kinders
van Abraham nie ...” óók op die sigbare kerk van Rome van toepassing is. Dit wil sê, nie almal
wat lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk is, deel werklik in die genade van die Here Christus
nie en dus nie “... tot die vergadering van die verlostes behoort nie.”89

In ’n bepaalde sin het Rome reg as hulle nie die voorwaarde vir die toebehoort tot die Kerk in die
subjektiewe (Jonker praat van “virtus interna,"90 d.w.s. innerlike deugsaamheid) soek nie. Hulle
dwaling – en die saak waarteen die nuwe geslag teoloë hulle gerig het - was dat die Kerk vir
Rome ’n “heilbrengende instituut” en die amptenary die gevolmagtigde uitdelers van die heil in
en deur die bediening van die sakramente is. Jonker haal Bellarminus se definisie van die Kerk
aan waarin bogenoemde duidelik na vore kom: “Die Kerk is ‘coetus hominum eiusdem
christianae fidei professione et eorundem sacramentorum communione colligatus, sub regimine
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legitimorum pastorum ac praecipue Christi in terris vicarii, Romani Pontificis’.”91 Die afleiding
is onafwendbaar dat Kerk vir Rome “... gevolglik nie die somtotaal van verlostes (is) nie, maar
die somtotaal van diegene wat aan die Rooms-Katolieke Kerk behoort en dus die hoogste
moontlike potensie het om gered te word.”92

Dit is insiggewend om daarop te let dat Jonker nêrens in sy proefskrif enige taal besig of ’n
uitdrukking gebruik wat dalk (mis)verstaan kan word as sou hy die voorwaarde vir die
toebehoort tot die Kerk in enige vorm van ’n “virtus interna" wil stel nie. Hy praat deurgaans
van die genade as voorwaarde om tot die kerk, tot die liggaam van Christus te behoort. Die
voorwaarde is dus objektief, buite die mens, in Christus geleë.

Dit is juis hiervoor wat Rome nie kans sien nie. Sou hulle – soos die jonger teoloë wou – genade
die voorwaarde maak om tot tot die kerk te behoort, is dit nie langer moontlik om dit te handhaaf
dat al die lidmate van die sigbare Rooms-Katolieke Kerk tot die “ware” Kerk behoort nie.

Die tweede rede vir die verskuiwing in die nuwe geslag Rooms-Katolieke teoloë se nadenke oor
die kerk is dat hulle aan die ander kant ook nie langer wou ontken dat daar buite die RoomsKatolieke Kerk baie mense is wat wel verlos is nie. Almal wat in Christus verlos is, moet deel
wees van die liggaam van Christus al behoort hulle nie tot die Rooms-Katolieke kerklike
instituut nie. Hulle kan dus ook nie langer volhou dat die band met die sigbare kerk van Roome
die noodsaaklike vereiste vir verlossing is nie.

Hulle erken dat die genade in Christus

noodsaaklik is vir verlossing.

Sodanige standpunt bring verreikende gevolge met hom mee, want daarmee kom dié teoloë baie
naby aan die standpunt van die Protestantse kerke. Pous Pius XII het die situasie as so belangrik
en hulle standpunt as sodanig bedreigend beskou dat hy te midde van die Tweede Wêreldoorlog
die ensikliek Mystici Corporis Christi uitgevaardig het. Die rondskrywe begin met dié sin: “The
doctrine of the Mystical Body of Christ, which is the Church, was first taught us by the
91
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Redeemer Himself.”93 (Ons onderstreep – GJD.)

Die belangrikheid van hierdie sin word

onderstreep wanneer Pous Paulus VI hierdie sin later in een van sy rondskrywes verbatim
aanhaal - met één skynbaar geringe dog uiters betekenisvolle verandering: hy kursiveer die
woordjie is. In sy eerste ensikliek genaamd Ecclesiam Suam skryf hy: “Consider, then, this
splendid utterance of Our predecessor: ‘The doctrine of the Mystical Body of Christ, which is
the Church, a doctrine revealed originally from the lips of the Redeemer Himself’ ...."94

Anders as wat Pius waarskynlik gehoop het, het die diskussie in die Rooms-Katolieke Kerk oor
die onderwerp nie tot ruste gekom nie. Die saak was uiteindelik op die spits gedryf by die
Tweede Vatikaanse Konsilie wat vanaf 11 Oktober 1962 tot 8 Desember 1965 geduur het.
Jonker het sy proefskrif dus agt jaar voor aanvang van dié Tweede Vatikaanse Konsilie, voltooi.

Jonker se promotor, prof. G. C. Berkouwer skryf in 1989 as volg oor dié onderwerp:

“… voor hem (Pous Pius XII - GJD) was het zinvol om ook in die tijd de theologische
discussie over de kerk te begeleiden, ook ten aanzien van de vraag naar de relatie tussen
de katholieke kerk en de andere “kerkelijke gemeenschappen.”

Viel het mystieke

lichaam van Christus samen met de katholieke kerk of was het breder, wijder en
universeler? Een oecumenische vraag, ook voor Rome, die sinds die tijd - tot op het
concilie toe - telkens weer via deze encycliek aan de orde kwam. Het is geen wonder dat
deze gehele problematiek de aandacht trok van Willie Jonker, die ik in 1949 in ZuidAfrika had ontmoet en die aan de Vrije Universiteit kwam studeren en er toen een
dissertatie over schreef (1955 - hij was later enkele jaren hoogleraar in Kampen). Het
was duidelijk: er bestond voor Pius XII geen dualisme in die zin dat alléén de kerk
“belangrijk” was.”95

Jonker het die hele kwessie waarom dit gaan in ’n enkele sin raak saamgevat:
93
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“Op al die beslissende punte in die geskiedenis waarby die vraag wat die Kerk wesenlik
is, in die brandpunt gestaan het, het dit om 'n worsteling met die probleem gegaan. Dit is
die probleem van die verhouding van Kerk en genade.”96 (Ons onderstreep – GJD.)

Vir die nuwe geslag Rooms-Katolieke teoloë – of soos Jonker dit ook noem: “die nuwe corpusChristi-teologie” - was die vraag of dit houdbaar is om die kerk onvoorwaardelik as hiërargiese
organisasie te verstaan, of moet die kerk as ’n genade-gemeenskap verstaan word? Daarmee
hang die volgende vraag saam, naamlik wat die verhouding tussen die twee, die genadegemeenskap en die organisasie, die sigbare Rooms-Katolieke Kerk, moet wees.97

Jonker verduidelik die dilemma van die Roomse teologie met behulp van twee Latynse frases:
ubi gratia, ibi ecclesia en ubi Petrus, ibi ecclesia. Rome wil beide handhaaf. Jonker skryf:
“Aan die een kant wil Rome die Kerk vanuit die genade verstaan ... Aan die ander kant wil Rome
egter ook handhaaf dat slegs die histories-geworde, sigbare Rooms-Katolieke Kerk die ware
Kerk van Christus is.”98

Jonker noem die eerste “die dogmatiese grondvorm van die

ekklesiologie” en die tweede die “apologetiese of historiese grondvorm.”99

Rome begeer om twee grondvorme onverswak te handhaaf en met mekaar te versoen, maar slaag
nie daarin nie.

“Die probleem van die Rooms-Katolieke ekklesiologie is (en was deur die eeue) juis dat
hierdie twee grondvorme met mekaar in spanning verkeer. Albei wil normatief vir die
ekklesiologie wees.

Albei kan egter nie tegelyk in die ekklesiologie heers nie.

'n

Ewewigtige leer aangaande die Kerk vereis één beheersende beginsel waaraan die ander
ondergeskik gemaak moet word.”100

Die geskiedenis – sien bv. hierbo die ensiklieke Mystici Corporis Christi van Pius XII en die van
Paulus VI– toon dat Rome, merk Jonker op, kies
96
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“... vir die primaat van die historiese beginsel. Die heil word verkoppel aan Petrus en sy
opvolgers.

Petrus is die prins onder die apostels, aan hom is die sleutels van die

hemelryk gegee. Wat hy op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. Uit hierdie
verbondenheid van die heil aan Petrus en sy opvolgers, konkludeer Rome: extra
ecclesiam nulla salus, en bedoel daarmee: buite die Rooms-Katolieke Kerk, die Kerk van
Petrus, is geen saligheid nie.”101

Dit is van belang om die koppeling van die genade en die ampte (Petrus en sy opvolgers) te
begryp.

Die Rooms-Katolieke Kerk is die Kerk deur Christus gestig en op Petrus as die

fondament gebou. Via die successio apostolica is die Kerk van Rome as die wettige Kerk wat as
gevolmagtigde “... op 'n geoutoriseerde en onfeilbare wyse die heil kan aanbied ...” Langs dié
weg kom “... albei die grondvorme van die ekklesiologie dus hier ter sprake ...”102 Jonker se
gevolgtrekking is:

“Die historiese beginsel neem dus die leidende rol, maar die dogmatiese gegewens word
op so ’n wyse ingeknoop in die historiese beskouing, dat aangetoon word dat die Kerk
juis in sy historiese gestalte deur-en-deur Christologies en Pneumatologies bepaald is, en
as bemiddelaar van die heil wesenlik sakramenteel van aard is.”103

Jonker gee self ’n baie goeie en volledige uiteensetting van die res van sy proefskrif:

“As basis van indeling neem ons die problematiek wat opgesluit lê in die verhouding van
die genade (die mistieke lewe van die gelowiges) tot die Kerk. In die eerste deel word
gehandel oor die “mistieke interpretasie" van die leer van die liggaam van Christus,
waaronder verstaan word dat die eenheid van die Kerk met en in Christus as die
beheersende waarheid van die leer na vore tree. Daaronder word dan veral gewys op die
verskillende wyses waarop die eenheid met en in Christus verstaan word, met as eindpunt
die volledige identiteit van Christus en die gelowiges in 'n realistiese mistiek, terwyl
vervolgens gelet word op die weg wat van hier uit gevind word na die sigbare Rooms101
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Katolieke Kerk. In die tweede deel handel ons oor die “kerklike interpretasie" van die
leer van die liggaam van Christus, waaronder na vore gebring word dat die corpus Christi
sonder meer die sigbare, hiërargiese Rooms-Katolieke Kerk is. Daaronder kom veral die
vraag aan die orde in watter opsigte die Rooms-Katolieke Kerk die mistieke liggaam van
Christus kan heet en hoe die genade-lewe van die gelowiges in verband met die
lidmaatskap aan die sigbare Kerk staan. In die derde deel word in 'n kritiese terugblik
enkele belangrike punte in die Rooms-Katolieke visie op die liggaam van Christus met
die getuienis van die Skrif en die Reformasie gekonfronteer.”104

Die belangrike vormende invloed wat dié nagraadse studie waarvan die proefskrif die resultaat is
gehad het, kan nie oorbeklemtoon word nie. Willie Jonker het die wesensvraag van die ganse
ekklesiologie in die proefskrif raak saamgevat in die sin: “Die vraag na wat die aard van die
liggaam van Christus is, is opnuut die vraag na die verhouding van die Kerk tot die genade.” Die
enkel sin sal voortaan soos ’n banier bo Jonker se ganse loopbaan gespan word. Hy het naamlik
baie duidelik deur hierdie doktorale studie tot die insig gekom dat die kerk alléén, sonder
uitsondering, gekonstitueer word deur genade wat ons deel is in Jesus Christus.

Sola gratia. Dít is die Bybelse (gereformeerde) boodskap. Die genade wat ons in Christus
ontvang, maak ons ook deel van die liggaam van Christus. Die enigste moontlikheid om tot die
gemeente van die Here te behoort, is die genade wat Hy ons toesê. Die liggaam van die Here
met sy baie lede, word saamgestel deur almal wat in Here Jesus Christus glo. Daar is geen ander
beginsel wat die Skrif stel, as dít nie. Die implikasies hiervan vir die Nederduitse Gereformeerde
Kerk van Suid-Afrika is voor die hand liggend én terselfdertyd verreikend. Dit het Jonker diep
geraak:

“Die soort kerkbegrip waarmee ek sedert my proefskrif gewerk het, kon nie in

ooreenstemming gebring word met die ideologie van apartheid nie.”105

Maar genoeg. Willie Jonker het baie jare later teruggekyk op die skryf van sy proefskrif en
daarmee sluit ons ook hoofstuk 6, wat sy studietyd in Nederland behandel het, af. Hy skryf:
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“As ek vandag daarna terugkyk, is dit vir my duidelik dat dit alles so bestem was. Deur
my kennismaking met die Katolieke teologie en die feit dat ek daardeur gedwing is om
intensiewe aandag aan die leer aangaande die kerk te gee, is ek voorberei vir die stryd om
die karakter van die kerk waaraan ek later in Suid-Afrika sou moes deelneem. Ek het
meer belangstelling in die kerk as instelling gekry. My teologiese blikpunt het verskuif
vanaf die individuele geestelike lewe na die kerk as gemeenskap van gelowiges.”106

Willem Daniël Jonker promoveer op 1 April 1955 – op sewe dae na presies tien jaar nadat hy
belydenis van sy Christelike geloof in die NG Kerk Biesjesvlei op die Wes-Transvaalse
platteland gedoen het. Hy behaal die graad cum laude.
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6.6 Samevatting

Hierdie promosie was die einde van Willie Jonker se formele teologiese opleiding. Dit het in
1946 aan die Universiteit van Pretoria in Suid-Afrika begin. Van Voortrekkeruniversiteit tot
Vrije Universiteit. Van “Die Afrikaner en die musiek” tot Mistieke liggaam en Kerk in die nuwe
Rooms-Katolieke Teologie. Die beskeie begin in ‘n artikeltjie vir Trek het uitgeloop op ‘n studie
aan die voorpunt van dogma-historiese vraagstelling eie aan die jare 50 van die 20ste eeu.
Jonker het dit deurdink, en tot helderheid gekom ten opsigte van sy teologiese metode. Hy kon
formuleer soos dit ‘n teoloog betaam. En, hy het die Skrif in sy proefskrif bedien.
In Suid-Afrika was sy promosie met akklamasie begroet. In Die Kerkbode107 word onder die
hoof “In Nederland gepromoveer,” deur die redaksie so daaroor berig:
“VOLGENS ’n persberig het teologiese kandidaat W. A. (sic) Jonker van die Teol.
Fakulteit in Pretoria op 1 April j.1. sy doktorsgraad in die teologie aan die Vrije
Universiteit, Amsterdam, met onderskeiding verwerf op grond van 'n proefskrif oor die
onderwerp: “Mistieke liggaam en Kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie.” Prof. G.
C. Berkouwer het opgetree as promotor. Ons wens dr. Jonker van harte geluk met die
voorspoedige voltooiing van sy studies in die buiteland en heet hom en sy gesin van harte
welkom in ons vaderland, waar hulle hoop om op 29 deser aan te kom. Ons vertrou dat
sy voortgesette teologiese studie in die vreemde vir homself en ook vir ons Kerk veel sal
beteken wanneer hy binnekort in die bediening te staan sal kom.”

Pas na die promosieplegtigheid kon die gesin Jonker skeepgaan en terugkeer na Suid-Afrika.
Hier het die amptelike kerklike legitimasie in Junie 1955 op hom gewag. In kolom vir amptelike
berigte vind ons onderstaande:108
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Willie Jonker sou spoedig ‘n beroep in die Nederduitse Gereformeerde Kerk ontvang en met sy
bediening in die kerk begin.

Hiermee het ons ook aan die einde van ons studie gekom. In die laaste deel van die verhandeling
word ‘n kort uitklopronde samevatting van die resultaat van ons studie gegee.
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HOOFSTUK 7

DIE SLOTSOM: ‘N DEURDAGTE KOERSWYSIGING
As ‘n mens dit wat Willie Jonker as student geskryf het deeglik en krities bekyk, is die
belangrike vraag: wat kom daarin na vore? Is daar ‘n onderliggende trajek aanwesig wat nie
onmiddellik na die oppervlak kom nie, maar ‘n bepaalde ontwikkeling vergestalt? In die laaste
hoofstuk van ons studie, waarin Jonker se skryfwerk tussen 1946 en 1955 in oënskou geneem
word, is juis híérdie vraag van groot belang, omdat dit die gevolgtrekking van die navorsing
bepaal.

Om te begryp waarom Willie Jonker die spesifieke sake aangeroer het en waarom hy dit
spesifiek só gesê het, moet die samelewing en kerk waarin hy opgegroei, studeer en gearbei het,
ook in berekening gebring word.

Daarom is besluit om meer te doen as om gewoon sy

skryfwerk te lys. ’n Omvattende biografiese bibliografie van Willie Jonker is daargestel om die
sentrale vraag van die navorsing te beantwoord. Dit is na ons mening die enigste manier om die
teologiese trajek in sy denke en skryfwerk behoorlik te karteer.

Die studie het derhalwe biografies begin. Die tweede hoofstuk is gewy aan sy kinder- en
skooljare, met verwysing na die omstandighede waarin hy opgegroei het en dié soort teologie
wat deur evangelies-gesindes by kinders deur byvoorbeeld die Kindersendingkrans ingedra is.
Hierdie teologie is gedra deur ‘n opregte vroomheid en deernis met veral mense wat buite die
blanke kerk- en gesigskring, aan die evangelie gehelp moes word.

Willie Jonker was die sesde kind uit ’n gesin van agt wat op die plaas Kinkelspruit naby
Biesiesvlei in die voormalige Wes-Transvaal (nou Noordwes Provinsie) gebore was en word op
dié dorpie in die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Hartsrivier gedoop. In sy ouerhuis, die
gemeente se Sondagskool en die Sendingkinderkrans ondergaan hy die eerste invloede wat hom
teologies sou raak. Vanuit ‘n biografies-bibliografiese perspektief is op die belangrikheid van
die feit dat sy ouers bywoners en sogenaamde “arm-blankes” was, gewys. Die Suid-Afrikaanse
samelewing waarin Willie Jonker opgegroei het, het homself in die greep van die nadraai van die
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Anglo-Boereoorlog, die erge droogte en depressie van 1933 bevind. Sterk anti-Britse sentimente
het groeiende nasionalisme aangevuur. Aan die Universiteit van Pretoria is hierdie sake nie na
behore intellektueel onderken of begelei nie.

Uit sy dae as jong student aan die Universiteit van Pretoria, dié “Voortrekkeruniversiteit” vir
Afrikaners, dateer Willie Jonker se skryfwerk. Dié studie het dit noukeurig uit die bronne
opgediep en bestudeer. Dit is duidelik dat in hierdie verband onderskei kan word. Enkele
verslae, openbare standpunte en briewe in die studente blaaie van die tyd, dra die karakter van
die heersende studentepolitiek en opinies.

Daarna is verwys, en dit is opgeneem in die

bibliografie, om aan te toon dat Jonker blootgestel was aan die suigkrag van die intellektuele
atmosfeer van die Universiteit van Pretoria. As studenteleier kon hy nie daaraan ontkom nie.

Die gees en die rigting van die Universiteit, gedra deur die uitvoerende bestuur van die
Universiteit, sowel as sy teologiese dosente (en dus ook die NG Kerkleiding), het op die
niksvermoedende Jonker tog ‘n merk gemaak. Tog het hy hom in sy skryfwerk nêrens bepaal by
die sogenaamde kleur- en landsvraagstuk nie. Hy het byvoorbeeld nie die Skrif gebruik om ‘n
oplossing van die vraagstuk met tekste te regverdig nie. Ons meen dat dit toegeskryf kan word
aan die evangeliese sig op die nie-blanke wêreld wat deur die Sendingkinderkrans gekom het,
sowel as die lees van die boekie van R. A. Torrey.

Tweedens het ons werke van kulturele en letterkundige aard uit sy pen. In hoofstuk 3 en 5 is
gedigte en artikels in hierdie verband noukeurig aangedui en bespreek. Sy gedigte dra ‘n sterk
persoonlike karakter – ‘n eensaamheid en afgeslotenheid – en is beïnvloed deur N. P. van
Wyk Louw. In sy heel eerste artikel oor die Afrikaner en die musiek sluit hy duidelik
by die heersende eietydse Afrikaner sentiment aan. Dit is refleksie van sy heel eerste
indrukke van die Universiteit van Pretoria.

Na my mening is dit ’n aansienlike verlies vir die Afrikaanse kultuur dat Jonker nie meer gedig
en gedigte wat hy wel geskryf het, gepubliseer het nie. Bogenoemde gedigte is werklik – as ’n
mens Jonker se ouderdom en lewenservaring in gedagte hou - van hoogstaande gehalte. Hy sê
dat hy hom nie meer daarop toegelê het nie omdat hy reken dat dit “... by voorbaat gedoem
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(was), nie net omdat ek nie genoeg talent daarvoor besit het nie, maar ook omdat ek so volkome
van die werk van Van Wyk Louw deurdronge was ...”1

Die gehalte van Jonker se digwerk moet vakkundig uitgemaak word. So ook die vraag na wat
presies Van Wyk Louw se invloed op die jonge Willie se digkuns was. Jonker het vir homself
baie hoë standaarde gestel. Waarskynlik was die standaard té hoog – gesien in die lig van
laasgenoemde aanhaling waarin hy homself op ’n manier met die kwaliteite van Van Wyk Louw
meet. ’n Mens kan alleen maar wonder wat sy nalatenskap sou wees sou hy aanhou dig en ook
daarin kon ryp soos hy dit in sy vakgebied gedoen het.

Sy gedigte was met helderheid geskryf en spreek dat hy deur die onderwerp waaroor hy dig
aangegryp en emosioneel daardeur geraak was. Meer nog, die gedigte spreek daarvan dat hy
daaroor nagedink en bepeins het voordat hy sy hand op papier gewaag het.

Sy bydraes op teologiese terrein in die onderhawige tyd toon uiteraard die meeste ontwikkeling
en groei. Dit kan ook nie anders nie as jou eerste bydrae in dié tydperk dié is van ’n eerstejaar
B.D.-student en die laaste, ’n doktorale verhandeling.

Die artikel waarmee sy teologiese

skryfwerk begin en aangeteken is as die eerste publikasie van teologiese aard wat hy skryf, was
vir Deo Gloria met die titel: “Die Christen, Kunstenaar en Kuns.”2 Met hierdie artikel bly hy by
’n bekende tema, ’n tema rondom kuns wat in hy die vorige jaar in die artikel “Apologie?”3
geskryf het. In die artikel in Deo Gloria vra hy na die invloed wat ’n kunstenaar se
godsbegrip op sy kuns het.

In die algemeen moet opgemerk word dat Willie Jonker van meet af skryfwerk van hoogstaande
gehalte gelewer het. Uiteraard moet ’n mens by die lees daarvan daarmee rekening hou dat dit
geskrywe was deur ’n baie jong student. Laasgenoemde beteken egter nie dat dit nie die moeite
werd is om te lees of te bestudeer nie. Inteendeel.

1

W. D. Jonker, Selfs die kerk kan verander (Kaapstad: Tafelberg, 1998), 19.
W. D. Jonker, “Die Christen, Kunstenaar en Kuns,” Deo Gloria 1949 10(10), 39-40.
3
W. D. Jonker, “Apologie?” Trek 1948, 30-33.
2
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Dit is ons opinie dat sy letterkundige bydraes - benewens sy akademiese vaardigheid in Afrikaans – ook
’n rol gespeel het om hom ’n tydelike doseerpos (met die aanbod van ’n permanente aanstelling) te
besorg. En, sy meesterlike meestersgraad verhandeling toon sy bogemiddelde vaardigheid in tale, nie net
in Afrikaans, Nederlands en Duits (waarin hy geen formele universitêre opleiding ontvang het nie) nie,
maar ook Goties en die klassieke tale, Grieks en Latyn. Met die uitsondering van Goties sou die
bemeestering van dié tale in sy teologiese loopbaan, ’n groot rol speel. Die vermoë om ‘n saak duidelik te
beskryf aan die hand van taal wat die diepte en breedte van wat beskryf word, ontsluit, is reeds in sy
eerste publikasies aanwesig.

Om die kernvraag van ons studie te beantwoord, moet die aandag meer uitgebreid bepaal word
by sy publikasies van teologiese aard. In hierdie verband het ons navorsing belangrike sake
uitgewys.

Allereers moet die teologiese kurrikulum waarmee Jonker aan die teologie as

wetenskap bloot gestel is, genoem word. Die teologiese kurrikulum vir Willie se B.D. kursus in
die jare 1949 tot 1951 is derhalwe volledig weergegee. Die klem is op akademiese integriteit en
dit is duidelik dat dit vir die NG Kerk en die Universiteit van Pretoria gegaan het om
universiteitsopleiding, sowel as Praktiese Teologie, maar dan spesifiek afgestem op en vir die
Nederduitse Gereformeerde Kerk. Na ons oordeel weerspieël hierdie kurrikulum ‘n begronde
inleiding in die teologie, afgestem op teologiese ontwikkelings, standpunte en diskussies eie aan
die eerste helfte van die 20ste eeu, veral soos dit ontplooi het in Europa. Aan die Europese en
protestantse teologie kom die oriëntering. Jonker was aan die breë veld van hierdie teologie
bloot gestel, met opleiding afgestem vir bediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Hierdie kurrikulum het die fundament gelê waarop Jonker sy eie selfstandige en deurdagte
omgang daarmee sou vertolk in die jare wat kom. Ons het bevind dat daar in die algemeen gesê
kan word dat Jonker ‘n gereformeerde en protestantse teologiese opleiding ontvang het. Die
kurrikulum was nie eng op die patroon van gereformeerde teologie soos bv. dié van Abraham
Kuyper of die Neo-calvinisme van Dooyeweerd uit Nederland geknip nie. Ons het bevind dat
dié kurrikulum in werklikheid die tipiese akkommoderende teologie van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk van die eerste helfte van die twintigste eeu verteenwoordig.

Wat in die Suid-Afrikaanse samelewings aan die gebeur was terwyl Jonker teologie bestudeer
het, het nie alleen in die teologiese opleiding weerklank gevind nie, maar daar was uitgesproke
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ondersteuning vir Apartheid daarvoor: Ten minste vier van die dosente was voorstanders van die
teologiese regverdiging van die Apartheidsbeleid. Dit spreek vanself dat Jonker nie hierdeur
onaangeraak sou bly nie.

Aan die ander kant kon ons tog aantoon dat daar by Jonker ‘n bewuswording begin groei het dat
dit nie so ‘n eenvoudige saak was om Apartheid Skriftuurlik te regverdig nie. In Willie Jonker se
eie woorde kom “... ds (later prof.) Ben Marais, ook reeds met 'n appèl op ons gewete na vore ...
Dit het ons gedwing om fyner te begin luister en kritieser te begin vra hoe die Bybel by sulke
sake gehanteer moet word.”4

Willie Jonker skryf dus teologiese artikels as student. En hy dien twee verhandelings in. Word
dit op die ry af nagegaan, is dit duidelik dat ten minste ‘n teologiese metode daarin geryp het. In
sy B.D. skripsie en in sy laaste Deo Gloria artikel (1952: oor die Godsbegrip en die prediking)
kom ‘n duidelike dogma-historiese metode aan die woord. Sy M.A. verhandeling het ook hierdie
metode versterk. Dit is duidelik dat hy in die behandeling van ‘n teologiese vraag, verkies om ‘n
dogma-historiese perspektief te stel en dit dan te deurdink.

Wanneer hy egter sy doktorale tesis skrywe, is dit tog ook weer anders. Hy het die
amptelike Rooms-Katolieke en die heersende menings in die nuwere RoomsKatolieke teologie oor die wese van die kerk asof met ’n handvergrootglas noukeurig
ondersoek. Dié noukeurige ondersoek kulmineer wanneer hy sy verhandeling krities
in heroënskou neem. Dan vra hy na die Skrif: “Wanneer ons ons in verband met die verstaan
van die corpus Christi met die histories-apologetiese grondvorm van die Rooms-Katolieke
ekklesiologie besighou, dan staan die vraag noodwendig voorop of Rome eksegeties gelyk het ...
(ons kursiveer – GJD).5 En word dit boweal duidelik: vir Willie Jonker is die Skrif die sjibbolet
waaraan die suiwerheid van ’n teologie herken word.

So ook bevind hy na deeglike navorsing en kritiese ondervraging dat Gereformeerde en sy eie teologie wel aan die gestelde sjibbolet beantwoord.

4
5

Hy stel die dogma-

Jonker, Selfs die kerk kan verander, 15.
W. D. Jonker, Mistieke liggaam en Kerk in die nuwe Rooms-Katolieke Teologie (Kampen: J. H. Kok, 1954), 177.
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historiese vraag onverswak: “Is dit nie miskien so dat ons die Reformatoriese standpunt probeer
steun met 'n foutiewe eksegese nie ...?”6 Jonker het hierdie vrae deurdink, en tot helderheid
gekom – ook wat sy eie standpunte betref: “Omdat die Reformatore Skrifgetrou was, is die
erkenning van hierdie dinge oer-Reformatories en, meer spesifiek, oer-Gereformeerd ...”7

Hierdeur het hy ook tot helderheid ten opsigte van sy teologiese metode gekom: hy sal voortaan
die Skrif aan die teologie, na sy dogma-historiese singewing en strekking, bedien. Presies dít is
die onderliggend trajek wat sy vroeë bibliografie onderlê. Dít is die saak wat hierdie navorsing
aan die lig bring. Is dit te veel gesê as ons meen dat die besoek en lesing van Professor G. C.
Berkouwer van die Vrije Universiteit in Amsterdam in 1949, by geleentheid van die opening van
die Teologiese Fakulteit, Willie Jonker se oë in hierdie verband bepalend geopen het? Willie
Jonker sou hoor hoe Berkouwer op sy kenmerkende wyse die teologiese strominge in
Europa analiseer. Dié besoek en lesing het op Willie ’n onuitwisbare indruk gemaak. En, die
verdere studie aan die Vrije Universiteit en in Europa, sou dié metode slyp en hom toerus om,
terug in Suid-Afrika, ‘n ander rigting as die populêre in te slaan.

Ons bevinding hieroor in hoofstuk 6, gee ons onveranderd weer: Willie Jonker sou ongetwyfeld
van Berkouwer se standpunt dat Apartheid “onchristelijk” is, kennis geneem het. Meer nog,
hierdie kennis sou hy sy eie maak – veral ook omdat sy studie vir sy proefskrif die juistheid van
Berkouwer se standpunt aangedui het. Vir die res van sy lewe sou hy hom vir die korrekte
Christelike weg soos Berkouwer aangedui het, beywer. Na ons oortuiging het ons hiermee die
vernaamste invloed deur ’n méns op ’n seun van die konserwatiewe Wes-Transvaalse platteland
om van oortuiging te verander, aangedui. Die saad deur mense soos “Ou Mevrou” van Wyk,
Hennie van Wyk, die lees van die proefskrif van Hoekendijk in addisionele studie in
Sendingwetenskap en ds. Ben Marais geplant, en die vermoë om selfstandig te dink, het hier aan
die Vrije Universiteit, wasdom bereik.

Op hierdie punt is dit van belang om die ontmoeting tussen Jonker en Karl Barth op te haal. Dit
sou op nog ’n kardinale punt Jonker se teologiese insig verbreed: naamlik in verband met die

6
7
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Jonker, Mistieke liggaam en Kerk in die nuwe Rooms-Katolieke Teologie, 178.
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konsep van natuurlike teologie en hiermee samehangend, die konsep van Christelike
Wysbegeerte.

Willie Jonker was, so te sê, van meet af gekant teen dié Christelike Wysbegeerte. Hy sou met die
opening van die Teologiese Fakulteit in 1949 hoor dat Berkouwer hom daarteen uitspreek en ook
dat prof. Abe du Preez teenoor Johan Heyns opmerk dat Christelike wetenskap uit die bose is.
Naas hierdie here, het Karl Barth ook geen ooghare vir die Wysbegeerte van die Wetsidee gehad
nie. Willie Jonker het ook by Barth, tydens Jonker se besoek aan Basel, by Barth verneem dat:
“Christian philosophy is bad theology.”8

Jonker sou later oor Heyns se wysgerige ingesteldheid skryf dat Heyns se teologie vir hom “... te
wysgerig, te min gewoon-eksegeties was ...” Hy vervolg: “Om dit in teologiese taal uit te druk:
ek het altyd gedink dat Johan vanweë sy wysgerige vorming 'n stuk ‘natuurlike teologie’ met
hom saamdra. Vandaar sy sterk nasionalistiese sentimente en sy ingeboude weerstand teen die
kritiese element in die teologie van Barth.”9 Natuurlike teologie was dus om hoofsaaklik twee
redes vir Jonker problematies: ten eerste omdat dit nie suiwer op die Skrif en eksegese daarvan
gegrond is nie en tweedens omdat dit – ten minste by sommige - Suid-Afrikaners nasionalistiese
sentimente aangewakker het.

Sy teenkanting teen alle vorme van natuurlike teologie, is nog ’n baie belangrike baanvak wat in
die teologie van Willie Jonker blootgelê is. Willie Jonker was diep verontrus oor die skade wat
alle vorme van politieke teologie – sy dit swart- of witteologie of teologie van die revolusie
e.d.m. - veroorsaak. Presies hiér lê dus die wortels van sy kritiek en teenkanting teen alle
pogings om Apartheid Bybels en/of teologies te regverdig en veral ook, die verdeling van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk familie op rassegronde.

In sy proefskrif het Jonker die kern van die saak ’n enkele sin raakgevat: dit gaan naamlik om
“... die probleem van die verhouding van Kerk en genade.”10 Nie langer kon die RoomsKatolieke Kerk handhaaf dat ubi Petrus, ibi ecclesia, maar moet hulle nou erken ubi gratia, ibi
8
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ecclesia.” Vir Willie Jonker het dit boweal baie duidelik geword dat die kerk alléén, sonder

uitsondering, gekonstitueer word deur genade wat ons deel is in Jesus Christus. Die implikasies
hiervan is voor die hand liggend én vêrreikend: “Die soort kerkbegrip waarmee ek sedert my
proefskrif gewerk het, kon nie in ooreenstemming gebring word met die ideologie van apartheid
nie.”11
Toegerus met ‘n metode kon Jonker dus ‘n saak deurdink. Hiermee stuur ons aan op die twee
belangrike punte waartoe ons studie ons gebring het. Nie alleen is daar die ontwikkeling van ‘n
metode onderliggend aan Jonker se skryfwerk nie, dit het hom in die tweede plek in staat gestel
om sinvol en singewend ‘n saak selfstandig te deurdink. Daarom is die manier waarop hy die
Suid-Afrikaanse politieke teologie van Apartheid aan die kaak gestel het, nie maar net ‘n
navolging van Berkouwer en Barth nie. Hy het dit selfstandig gedoen.
Die onderliggende trajek aan sy vroeë skryfwerk spel een belangrike konsekwensie uit: dit sou
uitloop op ‘n deurdagte koerswysiging. Sy metode het hom gehelp aan ‘n insig om die Skrif na
sy heilshistoriese betekenis aan die nasionale vrae eie aan die Suid-Afrikaanse konteks te bedien.
Die kontoere hiervan lê duidelik in die ontwikkeling van sy teologiese skryfwerk as jong student.
In hierdie verband kan ten slotte op twee skrywes uit sy pen, kort na sy terugkoms in Suid-Afrika
gewys word. Dit bevestig die koerswysiging. Rigting: die Skrif, en die Skrif alleen. Aan die
einde van 1955 skryf hy ‘n artikel vir Die Kerkbode: “Die Verband tussen die Rooms Katolieke
Genadebegrip en Kerkbegrip.”12 Dit is veel meer as ‘n opsomming van sy proefskrif. Trouens
wie dit lees, kan nie anders as om raak te sien hoedat hy die konsekwensies daarvan op die NG
Kerk toepas nie. Ons gee dit volledig hieronder weer.
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By die Studeertafel
Die Verband tussen die Rooms Katolieke Genadebegrip en Kerkbegrip
Deur dr. W. D. JONKER
1
“Ons as Protestante beroem ons graag daarop dat ons, naas die deur die geloof alleen, ook
die deur die genade alleen baie beter in die teologie tot sy reg laat kom as wat dit in die
Katolieke teologie met sy leer van die verdienstelikheid van die goeie werke ooit moontlik
is. En dit is ten volle waar. Tog mag ons nie aan die feit verbygaan dat ook die Katolieke
teologie deur-en-deur genade-teologie wil wees nie. Oor die genade word in die Katolieke
teologie enige tyd net so veel, indien nie meer as in die Protestantse teologie gepraat nie.

Maar al word daar ook so veel oor die genade gepraat, daar word tog oor die genade
anders gepraat as wat die geval in die Protestantse teologie is. As ons Protestante oor
genade praat, dan dink ons in die eerste plek en hoofsaaklik aan die vrye guns van God, en
selfs al sal ons af en toe praat van die “innerlike genade” en daaronder verstaan die genade
wat God aan iemand bewys daarin dat Hy hom heilig en bekwaam vir sy diens, dan is dit
tog altyd vir ons Góds genade wat nooit losgemaak kan word van Gods vrye guns nie —
dit word nooit iets wat die mens besit nie.

Maar wanneer die Katolieke teoloog oor genade praat, gebruik hy reëlmatig 'n tweetal
begrippe: natuur en bowe-natuur. Onder natuur verstaan hy dan die geskapene, onder
bowe-natuur die Goddelike wat bokant die geskape natuur uitgaan. En as nou gesê moet
word wat genade is, dan sê die Katoliek -: dit is iets wat tot die orde van die bonatuurlike
behoort. Die genade self is dan weer verdeelbaar in twee ordes: die Ongeskape Genade,
dit is God self, beter gesê, die Heilige Gees, en die geskape genade, dit is die goddelike
eienskappe wat in die vorm van 'n bonatuurlike krag in die mens uitgestort word en 'n
blywende kwaliteit van sy siel word, waardeur sy natuur opgehef en verbeter word, sodat
hy deelkry aan die Goddelike natuur, en so self “vergoddelik” of geheilig word. Wanneer
die Heilige Gees, die Ongeskape Genade, dus in die mens se hart kom woon, deel hy aan
die mens die geskape genade mee, waardeur hy so omgevorm word, dat sy natuur opgehef
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word tot 'n hoër vlak, die bonatuurlike of Goddelike vlak, en daardeur is hy aan God so
welgevallig, dat God hom as sy kind aanneem en die ewige lewe deelagtig maak. Met
ander woorde: ook vir die Katoliek kan die mens alleen deur genade gered word, maar hy
verstaan dit anders as die Protestant. Vir ons gevoel beteken die redding deur genade
alleen dat God ons toereken wat ons nie het en nie is nie, omdat Hy in sy vrye guns ons in
Christus aanneem; vir die Katoliek beteken dit dat die genade as 'n bonatuurlike kwaliteit
die mens so omvorm, dat hy op grond van wat hy nou self is, voor God welgevallig is, en
dus die verlossing as 'n “verdienste” kan ontvang.

Die Katoliek praat dus baie van genade, maar vir hom is die teenoorgestelde van genade
nie sonde, soos ons dit in die Bybel vind nie, maar natuur. Die natuur moet deur die
genade verhef en verbeter word - dáárin bestaan die verlossing.

Hoe verstaan die Katoliek dan die leer van die Skrif dat ons deur Christus die verlossing
deelagtig word? Hy verstaan dit ten volle in die lig van sy beskouing van die genade, soos
ons dit so pas leer ken het. Die v1eeswording van Christus is vir die Katolieke teologie die
spil waarom die hele verlossing draai. Toe God in die Persoon van Jesus van Nasaret vlees
en bloed aangeneem het, het daar die wonderlikste vereniging plaasgevind van die
Goddelike en die menslike, die bonatuurlike en die natuurlike. Deurdat dit die Seun van
God self was wat Hom met die menslike natuur in die Persoon van Jesus verenig het, het
Jesus Christus al die moontlike genade besit wat God kan meedeel, ja, Hy was “vol van
genade en waarheid”. Deur hierdie volheid van genade is die menslike natuur in Christus
so opgehef en vergoddelik, dat Hy die redding volkome deelagtig kon word. Maar meer as
dit: die menslike natuur van Christus is daardeur so vervul met die genade, dat dit 'n
reservoir van genade geword het vir die hele mensdom. Elke persoon op wie die genade
uit die mensheid van Christus oorvloei, word self die genade van Christus deelagtig, word
as 't ware “’n tweede Christus”, en word daarom deur God aangeneem. So vloei al die
redding die mens enkel deur Christus toe. Hy alleen besit die “genade van die Hoof”, en
van Hom as die Hoof af vloei die genade oor op al sy lede, sodat Hy met al sy lede saam
net die één Seun van God vorm, die één “liggaam van Christus”, soos Paulus sê.
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Die vraag is egter nou: Hoe gebeur dit nou dat die genade wat in die menslike natuur van
Christus in so 'n wonderlike volheid aanwesig is, op ander mense kan oorvloei, sodat hulle
die redding deelagtig kan word? Hierop antwoord die Katoliek: Dit is alleen moontlik
wanneer daar kontak plaasvind tussen. die menslike natuur van Christus en die mens op
wie die genade moet oorvloei. Die genade is immers 'n “iets”, 'n kwaliteit, en dit kan
alleen oorgedra word deur aanraking. Die aanraking wat daar in die vlees-wording tussen
God en die menslike natuur plaasgevind het, het die volheid van genade in die menslike
natuur van Christus ten gevolge gehad, en net so het die aanraking tussen die menslike
natuur van Christus en ons ten gevolge dat sy genade op ons oorvloei. God het in sy
wysheid geweet dat die mens meer aan die stoflike as aan die onsigbare gebonde is, en
daarom het Hy dit goed gedink om juis die stoflike in te span in sy diens, sodat die mens
juis deur middel van 'n stoflike instrument tot die redding gebring sou word. Daarom het
Hy die menslike natuur van Christus as sy stoflike instrument aangeneem, en dit as sy wil
bekend gemaak dat Hy nooit weer sy genade anders sal uitdeel nie, as slegs deur daardie
stoflike instrument. Wie dus nie met die menslike natuur van Christus in aanraking kom
nie, kan nie die genade deelagtig word nie. Wie egter die menslike natuur van Christus
aanraak - soos die vrou die soom van Christus se kleed aangeraak het - word onafwendbaar
dieselfde genade deelagtig wat Christus se menslike natuur deelagtig was. Die gevolg is
dat hy soos Christus verhef word, en tot Gods Seun aangeneem word.

Nou sê Rome: Word die heil alleen aan die mens uitgedeel deur middel van die kontak
met die menslike natuur van Christus, dan beteken dit dat die heil alleen “sakramenteel”
ontvang kan word. 'n Sakrament is immers vir Rome 'n sigbare en stoflike element,
toegerus met heiligende krag, waardeur dit in staat is om genade mee te deel aan die een
wat dit ontvang. Christus is dus die Groot-sakrament of Oer-sakrament van God, want sy
menslike natuur is toegerus met al die reddende kragte wat nodig is om die mensdom te
verlos.

Solank as Christus op aarde omgewandel het, was dit moontlik om Horn

persoonlik aan te raak, en op dié wyse sy genade deelagtig te word, maar na die hemelvaart
van Christus is dit nie meer moontlik nie. Daarom het Christus die sewe sakramente van
die Katolieke Kerk (doop, konfirmasie, boetedoening, priesterwyding, eucharistie of
awendmaal, huwelik en laaste oliesel) ingestel as die “verlengstukke” van sy mensheid.
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Op die sakramente het Christus die vermoë van sy mensheid om genade mee te deel,
oorgedra, met die gevolg dat wie met die sakramente in aanraking kom, met die mensheid
van Christus in aanraking kom, en die genade deelagtig word.

Nou gaan Rome 'n stappie verder. Net soos die genade van Christus alleen ontvang kan
word deur aanraking met die menslike natuur van Christus, so kan aanraking met die
menslike natuur ná die hemelvaart van Christus alleen ontvang word in die sakramente.
Gevolglik is die sakramente “heilsnoodsaaklik”: sonder aanraking met die sakramente
geen verlossing nie! Rome erken wel dat daar 'n aanraking met die reddende krag van
Christus kan plaasvind deur die geloof alleen, sonder die daadwerklike gebruik van die
sigbare sakramente, net soos Christus op aarde ook “afstandswondere” verrig het, maar dit
is die uitsondering, en is alleen dán geldig, wanneer dit die begeerte bevat om, sodra die
geleentheid hom voordoen, die onsigbare kontak ook sigbaar te bevestig deur die gebruik
van die sakramente.

Waar kan ’n mens nou die heilsnoodsaaklike sakramente ontvang? Daar is maar een plek,
sê Rome, en dit is die Rooms-Katolieke Kerk.

Slegs die Rooms-Katolieke Kerk is

volkome toegerus met al die sakramente wat Christus ingestel het, en slegs in dié Katolieke
Kerk word die sakramente reg bedien. Die sakramente is immers kontakpunte met die
menslike natuur van Christus. Nou wel, sê Rome, en waar kan daardie kontak volmaakter
wees as in die eucharistie (die mis), waarin die brood ná die instellingsformule wat deur
die priester uitgespreek word, werklik tot die eie liggaam van Christus word, en die wyn
werklik tot sy eie bloed word? Waar die mensheid van Christus in die Katolieke Kerk elke
dag op die altaar teenwoordig is, daar spreek dit vir die Katolieke teoloog vanself dat slegs
dáár reddende aanraking met die genade-mededelende mensheid van Christus kan wees.
Om gered te word, moet die mens op een of ander wyse in aanraking met die liggaam van
Christus in die eucharistie gebring word. Al die ander sakramente wys op een of ander
wyse na die eucharistie heen, en selfs die Doop bevat die onbewuste of bewuste begeerte
na die eucharistie, waarin die kontak met die mensheid van Christus volmaak tot stand
kom. Gevolglik kan die Doop iemand red, so redeneer Rome, selfs al het hy nie die
eucharistie ontvang nie, omdat die Doop deur die begeerte na die eucharistie wat daarin
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opgesluit lê, die mens reeds met die eucharistie in verbinding bring.

Maar Rome gaan nog verder. Christus het nie alleen aan dinge (die sakramente) nie, maar
ook aan mense die vermoë van sy menslike natuur om die genade uit te deel, oorgedra.
Christus het die ampte ingestel om sy werk op aarde voort te sit. Soos Christus waarlik
God, maar ook waarlik mens was, so bestaan die Kerk ook uit 'n onsigbare sy (die genade
wat aan die mense meegedeel kan word), en 'n sigbare sy (die sigbare Rooms-Katolieke
Kerk met sy ampte en sakramente). Wie in aanraking wil kom met die Godheid van
Christus, kan dit alleen doen deur aanraking met sy menslike natuur. En net so kan iemand
wat in aanraking wil kom met die genade wat Christus aan die Kerk meegedeel het, dit
slegs doen deur aanraking met die sakramente, maar óók met die uitdelers van die
sakramente, die ampte van die Katolieke Kerk. Wil die mens dus in aanraking, kom met
die redding, dan moet hy die sakramente ontvang uit die hand van die wettige priester wat
in staat is om die genade uit te deel, en dit is slegs die priester van die Katolieke Kerk. So
is die Katolieke Kerk die Moeder waaruit baie kinders in die sakramente die
wedergeboorte ontvang, en in ’n sekere sin kan selfs gepraat word van die moederskap van
die priesters, want deur hulle toedoen word die siele in die sakramente wedergebore en
geskik vir die ewige lewe.”
Drie weke later sou hy dit opvolg met nog ‘n artikel, wat ‘n fundamentele vraag aan die NG
Kerk stel: “Ons kerk 'n Volkskerk?”13 Hierdie vraag sou aan die teologie van die NG Kerk
aktueel bly tot aan die einde van Jonker se begenadigde lewe. Om hierop in te gaan, sou egter
die grens van ons studie oorskry. Hoe hierdie vraag die teologie van die NG Kerk sou begelei,
hoort in ons voorgenome opvolgstudie, waarin die bibliografie van Jonker biografies (D.V.)
voltooi sal word.

Uiteraard is Jonker se teologie ook in die NG Kerk (en in ander gereformeerde kerke) ontvang.
Dit vorm ‘n verhaal op sy eie. Ons navorsing sluit af met die resensie van sy proefskrif deur van
Prof. F. J. M. Potgieter van die Kweekskool op Stellenbosch.

13

W. D. Jonker, “Ons kerk 'n Volkskerk?” Die Kerkbode, LXXVII(3), 18 Januarie 1956, 111.
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Dit is hierbo volledig weergegee, in konsepvorm in die handskrif van Potgieter.14 Vir die
doeleindes van ons studie is hierdie resensie die eerste formele oorweging van W. D. Jonker se
teologie in die NG Kerk.

Potgieter is oortuig dat hierdie werk “’n pennevrug (is) wat spreek van belesenheid, sin vir
essensie, kritiese aanleg en – dit wil ek onderstreep – wat juis omdat die outeur sy stof beheers,
nie in orakeltaal nie, maar met grote helderheid en logiese klem geskryf is.”15 Potgieter is dit
eens met Jonker dat ‘n fisiese genadebegrip ‘n beheersende faktor in die Rooms Katolieke
ekklesiologie is, maar meen tog dat wát (d.w.s. die waarom) dié besondere cachet op die ganse
Roomse Teologie afgedruk het, nie genoeg aandag ontvang het nie. Vir Potgieter lê dit in die
analogia entis of die syns-analogie. In die uitpluis van die ekklesiologie by die NG Kerk, sou op
hierdie sake weer teruggekom word. En, sou Willie Jonker juis ‘n onderliggende natuurlike
teologie by die NG Kerk se kerkbegrip, in die lig van die Skrif, blootlê.

Hiermee is weer teen die grens van die verhandeling aangestoot.

Hierdie studie het die

bibliografie van Jonker (1946-1955) biografies aan die orde gestel. Daarmee is ‘n begin gemaak
met die bestudering van hierdie merkwaardige man se teologie. Die vervolg, waarin sy teologie,
die ontvangs daarvan in die NG Kerk en Suid-Afrika en die invloed daarvan bestudeer word,
moet in opvolgstudies aan die orde kom.

14

Hierdie manuskrip is gevind in die Britz-Brown-boekery, gehuisves in die Jonathan Edwards Centre Africa aan
die Universiteit van die Vrystaat.
15
Sien “Boekbeskouing,” Die Kerkbode LXXVI(5), 3 Augustus 1955, 155.
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OPSOMMING
In hierdie studie word ‘n biografiese bibliografie van Professor W. D. Jonker, wat in Suid-Afrika
bekendheid verwerf het as uitstaande teoloog van die Teologiese Fakulteit (of Kweekskool) van
Stellenbosch, beredeneer. Binne die parameters wat vir ‘n meestersverhandeling geld, is die
navorsing afgestem op die tydperk tot en met sy promosie aan die Vrije Universiteit, Amsterdam
in 1955. Metodologies kom die studie neer op ‘n teologies-kritiese biografiese bibliografie. Dit
beteken dat die bibliografie van Jonker (d.w.s. alles wat hy gepubliseer het en wat in die
openbare domein tereggekom het) biografies begelei en krities uitgeklaar word. Daarom begin
die studie met ‘n oorsig van sy lewe as kind, as skolier, voordat hy as student aan die Universiteit
van Pretoria en later aan die Vrije Universiteit (Amsterdam) gevolg word. In sy jong jare is ‘n
tipiese Nederduitse Gereformeerde evangeliesgesinde benadering by hom ingedra en
aangewakker.

Aan die Universiteit van Pretoria sou hy teologie studeer. Hierdie universiteit het sedert die jare
dertig doelbewus homself kultureel met die Afrikanersaak (en dus ook Apartheid) gaan
vereenselwig. Aan die “Voortrekkeruniversiteit” het Willie Jonker hom nie net akademies en as
leier onderskei nie, maar ook geskryf. Die studie ondervra sy skryfwerk teen die horison van die
konteks waarin dit na vore kom en dring deur van die vraag of daar onderliggend ‘n trajek van
denke aangedui kan word as aanduiding van ‘n bepaalde ontwikkeling.

Wat word in sy

skryfwerk as student (d.w.s. tussen 1946 en 1955) gereflekteer?

Die gevolgtrekking waartoe die navorsing kom is dat daar by Jonker, terwyl hy as student
blootgestel is aan die suigkrag van die saak wat die nasionalistiese Afrikaner vir die land
voorsien het, en teologies regverdig het, ‘n insig gegroei het dat ‘n natuurlike teologie vreemd
aan die genade van Christus, en dus aan die kerk is. Ons aanvaar dat Berkouwer en Barth, en die
ervaring van die buitelandse teologiese opleiding, hierin ‘n kardinale rol gespeel het. Maar, die
studie toon ook aan dat Jonker selfstandig die saak deurdink het, en dat beide by hom ‘n
teologiese koerswysiging geïmplementeer het. Daarom is die titel van die navorsing: Deurdagte
koerswysing. Dit is biografies aan te dui uit sy bibliografie.
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SUMMARY
In this study, a biographical bibliography of Professor W. D. Jonker, celebrated in South Africa
as an exceptional theologian of the Theological Faculty (or Seminary) of Stellenbosch, is argued.
Within the parameters that apply for a master’s dissertation, the research focuses on the period of
his life until his promotion at the Free University of Amsterdam in 1955. Methodological the
study amounts to a theological-critical biographical bibliography.

This means that the

bibliography of the young Jonker (i.e. everything that he published and that have been exposed
to the public domain) is biographically guided and critically assessed. The study thus started
with an overview of his life as a child, as a learner at school, then as a student at the University
of Pretoria and eventual as an upcoming theologian at the Free University in Amsterdam.
During his young years, he was exposed to a typical Dutch reformed evangelical-minded
approach and association.

At the University of Pretoria he would study theology.

Since the thirties this university

deliberately identified itself culturally with the cause of the (nationalistic) Afrikaner (and
therefore Apartheid). At the “Voortrekker University” Willie Jonker would not only distinguish
himself academically, but also as a student leader. And, he wrote. The study surveyed his
writings against the horizon of the context in which it emerged and postulated the question
whether and underlying trajectory of thinking could be profiled, as an indication of a particular
development. What is reflected in his writings as a student (i.e. between 1946 and 1955)?

The conclusion of the research is that in the mind of Jonker, while he was as a student exposed to
the theologically motivated views of Afrikaner Nationalists for solving the country’s racial
questions, a differentiated understanding grew that a natural theology is fundamentally foreign to
the grace of Christ, and therefore to the church. We assume that Berkouwer and Barth, and the
experience of the foreign theological training, played a vital role in this regard, but the study also
shows that Jonker independently and thoroughly considered the matter.

Both have to be

recognised in the clarification of the change that was implemented in his theology. Hence the
title of research: Considered change of course. This is verified by his biographical bibliography.
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BRONNELYS

1. BIBLIOGRAFIE VAN W. D. JONKER: 1946 – 19551
1.1 1946
Jonker, W. D. “Die Afrikaner en die musiek,” Trek 1946 34(42), 73 – 76.
Jonker, W. D. “Oorwinningslied,” Trek 1946 34(42), 22.
1.2 1947
Jonker, W. D. “N. P. Van Wyk-Louw - 'n paar gedagtes oor sy kuns,” Trek 1947 35(43), 61 – 68.
Jonker, W. D. “Magdalena,” Trek 1947 35(43), 12.
Jonker, W. D. “Agab op die slagveld,” Trek 1947 35(43), 25 – 27.
1.3 1948
Jonker, W. D. "Ons moet verder dink," Die Perdeby VIII(2), 5 Maart 1948, 5.
Jonker, W. D. "Hoe is die lente?" Die Perdeby VIII(22), 15 September1948, 4.
Jonker, W. D. “Apologie?” Trek 1948 36(44), 30-33.
Jonker, W. D. “Ek is 'n kind,” Trek 1948 36(44), 19.
Jonker, W. D. “Vreesnag op die Hoëveld," Trek 1948 36(44), 19.
Jonker, W. D. “Wes-Transvaal,” Trek 1948 36(44), 19, 20.
1.4 1949
Jonker, W. D. “Aanvaarding,” Trek 1949 37(45), 23.
Jonker, W. D. “Bepeinsing,” Trek 1949 37(45), 13.
Jonker, W. D. “Besef,” Trek 1949 37(45), 13.
Jonker, W. D. “Die Nuwe Perdeby,” Trek 1949 37(45), 104.

1

Die volledige tekste van hierdie bibliografie is vasgelê op die meegaande CD.
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Jonker, W. D. “Die Christen, Kunstenaar en Kuns,” Deo Gloria 1949 10(10), 39 – 40.
1.5 1950
Jonker, W. D. “Wat is ons gesag?” Deo Gloria 1950 11(11), 55 – 57.
Jonker, W. D. “Eksistensie,” Trek 1950 38(46), 10.
Jonker, W. D. “Worsteling en Wete,” Trek 1950 38(46), 9.
1.6 1951
Jonker, W. D. “Perspektief,” Trek 1951 39(47), 9.
Jonker, W. D. “V.S.R. hou voet by stuk,” Die Perdeby XI(11), 17 Augustus 1951, 4 - 5.
Jonker, W. D. “Die invloed van die leer aangaande God op die opvatting van die vergiffenis van
sondes in die teologie van Schleiermacher, Ritschl en Brunner.” Ongepubliseerde B.D. skripsie,
Universiteit van Pretoria.
1.7 1952
Jonker, W. D. “Godsbegrip – en Prediking,” Deo Gloria 1952 13(12), 22 – 25.
Jonker, W. D. “Ons het mekaar nodig,” Die Perdeby XII(1), 22 Februarie 1952, 1.
Jonker, W. D. “Oor 300 jaar,” Die Perdeby XII(15), 21 Maart 1952, 4.
Jonker W. D. “Voorsittersverslag – Binnemuurs,” 1952. Trek 1952 48(40), 161-162.
Jonker W. D. (Saam met L. C. Malan). “Voorsittersverslag, Sentrale Studenteraad,” Trek 1952
48(40), 159 - 161.
Jonker, W. D. “’n Waardering van Ulfilas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se
evangelie, met spesifieke verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie.”
Ongepubliseerde M.A. verhandeling, Universiteit van Pretoria.
1.8 1953
Jonker, W. D. “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike
Erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys.” Ongepubliseerde werkstuk.
Jonker, W. D. Brief aan Karl Barth, gedateer 23 Februarie 1953.
Jonker, W. D. Brief aan Karl Barth, gedateer 2 Mei 1953.
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1.9 1955
Jonker, W. D. Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie. Kampen: J. H.
Kok, 1955.
Jonker, W. D. “Die Verband tussen die Rooms Katolieke Genadebegrip en Kerkbegrip,” Die
Kerkbode LXXVI(50), 14 Desember 1955, 933, 934.
1.10 1956
Jonker, W. D. “Ons kerk 'n Volkskerk?” Die Kerkbode, LXXVII(3), 18 Januarie 1956, 111.

2. PRIMÊRE BRONNE
2.1 Argiewe

Afskrif: Doopseel Willem Daniël Jonker. Argiefbewaarplek: NG Kerk van Suid-Afrika,
Stellenbosch.
Notule van die Kommissie vir die Fakulteit Teologie, 1945 – 1955. Argiefbewaarplek: NG Kerk
van Suid-Afrika, Stellenbosch.
Register Afskrif Lidmate NG Gemeente Biesjesvlei, 1945. Argiefbewaarplek, NG Kerk van
Suid-Afrika, Stellenbosch.
2.2 Argiewe (Gepubliseer)

Agenda vir die Twee-en-twintigste Sinode van die Ned. Herv. of Geref. Kerk van Suid-Afrika
1951. Johannesburg: Voortrekkerpers, s.d.
2.3 Foto’s

Foto’s uit die Willie Jonker Privaat Argief:


Willem Daniel Jonker en Martina Philippina Gerber



Maria van der Walt op gevorderde leeftyd
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Gert van Wyk



Hennie van Wyk



Huweliksfoto van Bettie en Willie Jonker 2 September 1952



Foto van ’n klasreünie in 1992



Foto van die laaste klasreünie, 2002



Woonhuis in Kalfjeslaan, Amsterdam

Foto’s geneem deur G. J. Duursema, 2011 en 2012:


Hoeksteen van die Kerksaal, Biesjesvlei



Die Kerksaal op Biesjesvlei



Keizersgracht 162, Amsterdam, afgeneem in 2012

Foto’s verskaf deur Beate Britz, Desember 2012:


Foto van die Lettere gebou, Universiteit van Pretoria



Klasfoto van 1952



Teologiese en aspirant-teologiese studente van die N. H. of G. Kerk aan die Universiteit
van Pretoria – 1952



Dosente aan die Teologiese Fakulteit – Prof. A. B. du Preez, Prof. E. P. Groenewald,
Prof. J. H. Kritzinger, Prof. D. J. Keet en Prof. G. M. Pellissier
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2.4 Dokumente uit die Willie Jonker Privaat Argief

Sertifikate:


Musiekteorie eksamen sertifikaat



Getuigskrif: Lichtenburgse Hoërskool



B.A. Graadsertifikaat



Graadsertifikaat Baccalaureus in Godgeleerdheid



Promosie Sertifkaat, Vrije Universiteit Amsterdam



Graadsertifikaat: Theologiae Doctor

Geskrewe dokumente:


Broers en susters van Willie Jonker, met geboortedatums, in sy eie handskrif



’n Opsomming van Jonker se lewe tot 1945, in sy eie handskrif

2.5 Ander dokumente en afskrifte


Die Inhoudsopgawe van Trek 1948



Die akademiese rekord van W. D. Jonker



Akademiese rekord: Baccalaureus in Godgeleerdheid



Inhoudsopgawe van Deo Gloria 1952
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Handgeskrewe konsep: F. J. M. Potgieter resensie: Britz-Brown Boekery, Jonathan
Edwards Centre Africa, Universiteit van die Vrystaat

2.6 Jaarboeke: NG Kerk
Almanak van die Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die jaar 1929. Kaapstad:
Nasionale Pers, 1928.
Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke 1949. Kaapstad: JaarboekKommissie van die Raad van Kerke, 1948.
Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke 1950. Kaapstad: NG KerkUitgewers, 1949.
Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke 1951. Kaapstad: NG KerkUitgewers, 1950.
Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke 1952. Kaapstad: NG KerkUitgewers, 1951.
Jaarboek van die Gefedereerde Nederduitse Gereformeerde Kerke 1953. Kaapstad: NG KerkUitgewers, 1952.
Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1992. Goodwood: Tydskriftemaatskappy
van die NG Kerk, 1992.
Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 1996. Paarl: Tydskriftemaatskappy van die
NG Kerk, 1996.
Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 2003. Wellington: Tydskriftemaatskappy
van die NG Kerk, 2003.
Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 2012. Wellington: Tydskriftemaatskappy
van die NG Kerk, 2012.
2.7 Jaarboeke: Universiteit van Pretoria
Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1949. Pretoria:
Maatskappy, Beperk, s.d.

Wallach’s Drukkers en Uitgewers

Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1950. Pretoria:
Maatskappy, Beperk, s.d.

Wallach’s Drukkers en Uitgewers
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Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1951. Pretoria:
Maatskappy, Beperk, s.d.

Wallach’s Drukkers en Uitgewers

Universiteit van Pretoria. Jaarboek 1952. Pretoria:
Maatskappy, Beperk, s.d.

Wallach’s Drukkers en Uitgewers

2.8 Studente publikasies: Universiteit van Pretoria
Deo Gloria, 1945 – 1955.
Die Perdeby, 1946 – 1952.
Trek, 1945-1955.
2.9 Tydskrifte
Die Kerkbode XLV (1940).
Die Kerkbode, 1946-1956.
2.10 Onderhoude
Onderhoud met mev. Bettie Jonker, in ’n gesprek tydens ’n besoek aan haar in die Strand op 23
Junie 2011.
Telefoniese onderhoud met mev. Jonker, 24 Oktober 2011.
Onderhoud met mev. Bettie Jonker, 16 November 2011.
2.11 Ongepubliseerde preek
Ongepubliseerde preek van prof. D. J. Smit getiteld: “Willie Jonker Gedenkdiens 31 Augustus
2006.”
2.12 Argiefbewaarplek Theologische Hogeschool, Kampen
Jonker, W. D. “’n Kritiese bespreking van J. M. Hasselaar se Kritiek op die kerklike
Erfsondeleer, vernaamlik in verband met die Skrifbewys.” Ongepubliseerde werkstuk.
3. DIGITALE BRONNE
Freewebs.com/ratorrey/.
“Geestelike Waardes,” Die Burger, 9 September 2006, http://152.111.1.87/argief/berigte/
dieburger/2006/09/09/SK/16/geeswaardes9.html (D. J. Smit.)
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