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My oudste herinneringe gaan terug na die tyd toe ons as gesin op 

die platteland van Wes-Transvaal gelewe het, digby Vermaas, 

waar my vader as voorman vir 'n onderwyser, mnr Scott, geboer 

het. 

 

 

 

 

 

 

My vader, Willem Daniël Jonker se geboortedatum: 6 Maart 1891 

My moeder, Martina Philippina Jonker (geb Gerber): 10 

Desember 1896. 

Ons was 'n gelukkige gesin, al het ons dit nooit breed gehad nie. 

Ek was die sesde van agt kinders – vier seuns en vier dogters. My 

oudste suster en broer het onderwysers geword, 'n rigting waar 

voor hulle kennelik aanleg gehad het. Dit was ook die rigting 

waarin finansiële bystand vir die studie die maklikste bekombaar 

was. Daarom het ook die ander drie susters onderwyseresse 

geword. My broer Franz het egter van jongsaf 'n voorliefde vir die 

besigheidswêreld getoon en na sy universitêre studie 'n 

suksesvolle ouditeur geword. Ons jongste broer Kotie het nooit 

veel belangstelling vir die akademiese wêreld getoon nie, en hy 
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het reeds op betreklike jong leeftyd by die munisipaliteit op 

Lichtenburg gaan werk, maar homself later op boerdery toegelê. 

Hy het op Biesiesvlei gaan boer, waar hy betreklik jonk oorlede is. 

Hoe dit presies gekom het, weet ek nie, maar daar was van kleins 

af die oortuiging dat ek predikant sou word nie. 

Toe my ouers nog gelewe het, was dit altyd 'n groot voorreg om 

as familielede mekaar te sien en saam te kuier. Jammer genoeg 

het dit met die loop van die jare steeds minder gebeur. Dit was 

merkwaardig dat my moeder, wat eintlik tegnies baie min onderrig 

in musiek gehad het, ons almal kon inspireer om so lekker te sing. 

My ouers het, ondanks die feit dat hulle ekonomies en tegnies 

baie min voorregte gehad het, tog veel gedoen om ons liefde vir 

musiek aan te wakker. 

My oudste broer het van jongsaf allerlei keurige voorwerpe 

gemaak. Hy het bv pragtige kleiosse gemaak, asook perde en 

karretjies. Hy het ook voorwerpe soos 'n boormasjien gemaak toe 

daar by geleentheid 'n boormasjien op ons plaas was om vir 

ondergrondse water te boor. 

My tweede broer Franz en my suster Ina was baie kort op 

mekaar, sodat hulle op skool selfs in dieselfde klas was. Franz 

was altyd baie fluks en het dikwels uit sy pad gegaan om dinge te 

doen wat vir ander voordelig was. Hy het deur die jare so gebly. 

Martina (of Märt soos sy meesal genoem is), was wat ouderdom 

betref, die naaste aan my. 
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Ons het deur die jare sterk aan mekaar verbonde gebly. Die twee 

jonger kinders, Anna en Kotie was ook sterk aan mekaar 

verbonde. 

My ouers het meesal finansieel swaargekry, maar tog alles in 

hulle vermoë gedoen om ons 'n goeie opvoeding te gee. Hulle 

was baie lief vir ons. 

My eerste skooljare op Biesiesvlei waar mnr Hennie van Wyk 'n 

sterk invloed uitgeoefen het en by meerdere geleenthede as hoof 

waargeneem het, het 'n groot invloed op my gehad. Nie alleen het 

oom Hennie 'n groot invloed op ons almal as sy leerlinge 

uitgeoefen nie, maar hy het op 'n tyd toe hy tydelik as hoof 

waargeneem het, my oor twee standerds laat spring, wat die tyd 

vir my vrygemaak het om later, na my teologiese studie aan die 

Universiteit van Pretoria, vir nog drie jaar se verdere studie na 

Nederland te gaan. Dit het die pad help vorm wat ek later in die 

kerk kon volg.  

Ek dink nog steeds met dankbaarheid terug 

aan die vier jaar in Lichtenburg se hoërskool, 

waar die onderwysers 'n baie sterk invloed op 

ons uitgeoefen het. 
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Daar het 'n sterk Christelike invloed in die skool geheers, en die 

verhouding tussen onderwysers en leerlinge was vir my besef 

altyd baie goed. 

Na die tyd op Lichtenburg was 'n mens werklik voorberei vir die 

studiejare aan Universiteit van Pretoria (UP). Die geestelike 

klimaat aan die UP was destyds behoudend en dit het 'n groot 

invloed op ons as studente uitgeoefen. In elk geval het dit my 'n 

goeie basis gegee vir die drie jaar studie – wat ek na my studie in 

Pretoria – aan die Vrije Universiteit in Amsterdam kon geniet. 

Gedurende my studiejare het ek ook kennis gemaak met Bettie 

Rossouw, 'n student aan die Universiteit en die Normaalkollege, 

wat later my vrou sou word. 

Die studie in Nederland het 'n groot invloed op my gehad, onder 

meer ook deur die rol wat prof GC Berkouwer daarin gespeel het. 

Dit was ook deur sy invloed dat ek belangstelling in die Rooms-

Katolieke teologie het, sodat ek my doktorale proefskrif daaroor 

kon skryf. Dit het 'n bepaalde verryking van my teologiese insigte 

en my kennis van die ekumeniese teologie tot gevolg gehad. Dit 

het met name ook my insig in die gereformeerde teologie 

verbreed. 

Die periode van ons verblyf in Nederland was in baie opsigte 

verrykend. Daar gaan 'n hele wêreld voor 'n mens oop as jy op 'n 

betekenisvolle wyse kennis maak met mense in 'n ander kulturele 

situasie en agtergrond. Maar ons verblyf in Nederland het baie 
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kante en aspekte gehad. Ons oudste dogter Ria, is in dié tyd 

gebore. Die hele aard van ons saamwees het verander toe die 

nuwe kleinding ons wêreldjie binnegetree het. 

 

Dit het nie net ons lewe verryk nie, maar ons ook genoop om 

rekening te hou met die behoeftes van ons kleinding. Dit het die 

aard van ons lewe ingrypend verander en allerlei nuwe 

verpligtinge meegebring. Tog was die vreugde oor Ria baie groter 

as die ekstra sorge en verpligtinge wat haar teenwoordigheid dag 

na dag van ons geëis het. 

Dit was vir ons 'n blye dag toe ek my proefskrif voltooi het en ek 

dit moes verdedig voor die Teologiese Fakulteit. Gelukkig het dit 

daarmee baie goed gegaan en die doktorsgraad is cum laude aan 

my toegeken. Van toe af het ons koppe net huis toe gestaan.  

Na ons terugkeer uit Nederland het daar weer 'n nuwe wêreld 

voor ons oopgegaan. Dit was vir ons 'n voorreg om 'n tydjie in 

Potchefstroom te werk in die moedergemeente waar Ds Beyers 
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Naudé predikant was. Die goeie verhouding en die Naudés gehad 

het, het die tyd daar vir ons besonder aangenaam gemaak. 

Ek is spoedig gelegitimeer en beroepbaar gestel en die kerkraad 

het my feitlik onmiddellik beroep. Dit het so voor die hand liggend 

gelyk dat ek die beroep moes aanneem. Ons verhouding tot die 

Naudés was baie goed en dit het eenvoudig na 'n uitgemaakte 

saak gelyk dat ons op Potchefstroom sou bly. Maar daar het tog 

'n mate van onsekerheid by my ontstaan toe ek deur die 

gemeente Johannesburg-Wes beroep is. Ons het 'n besoek aan 

Johannesburg1 Wes gebring en toe moes ek besluit of ek op 

Potchefstroom sou aanbly, en of ek Johannesburg-Wes sou 

verkies. Na ernstige oorweging het ek Johannesburg-Wes gekies. 

Dit is moeilik om presies te weet wat alles 'n rol speel by die 

oorweging van 'n beroep. Ek het ervaar dat ek ondanks my hoë 

agting vir Ds Bey en die besonder goeie indruk wat die gemeente 

op 

Potchefstroom op ons gemaak het, tog maar die beroep na 

Johannesburg-Wes moes aanvaar. Dit het net vir my 'n 

besondere aangetrokkenheid tot Johannesburg-Wes ingehou dat 

ek op die Rand in 'n besondere situasie sou wees wat 'n groter 

uitdaging vir my ingehou het as die betreklik rustiger 

Potchefstroom. Ds Naudé het my dit nie kwalik geneem nie. 

Die volgende paar jaar het ons in Mayfair-Wes (Johannesburg-

Wes) n die besondere taak gehad om in die stad 'n gemeente te 
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help opbou. Ek het dié keuse nooit betreur nie, hoewel ek baie 

nou aan Ds Naudé verbonde was. Gedurende die drie jaar in 

Johannesburg-Wes was, is ons tweede dogter Martina, en ons 

enigste seun Willem Daniël gebore. 

In elk geval, drie jaar later is ons tog weer terug na 

Potchefstroom, maar na die gemeente Potchefstroom-Noord, 

waar my opdrag veral die bearbeiding van die studente was. 

Dit was 'n besondere aangename opdrag, omdat ons goed met 

die studente oor die weg gekom het en meermale in kort 

vakansies met hulle gaan toer het, veral na sendingstasies waar 

hulle nuttige dienswerk kon lewer. Ons kinders wat teen hierdie 

tyd al op so 'n stadium dat hulle kon saamgaan en hulle het dit 

ook geniet. 

 

Die gesin gedurende die Potchefstroom-jare. 

Gedurende hierdie drie jaar was ek op 'n kort studiebesoek aan 

Nederland. My vrou het my daarheen vergesel en ons jongste 



8 
 

 

dogter Sabet, is daar gebore. By geleentheid van haar doop het 

iemand van die ambassade 'n spoggerige dooprok gestuur kon 

leen, aangesien ons so seker was dat dit 'n boetie vir klein Willie 

sou wees, dat ons net 'n gebreide pakkie saamgeneem het uit 

Suid-Afrika! 

 

My vrou en die baba moes eerder teruggaan, maar ek kon na drie 

maande tot ons almal se groot vreugde weer by my gesin aansluit 

in Potchefstroom. 

Tog het ek na 'n periode van ongeveer drie jaar weer 'n beroep na 

Johannesburg aanvaar, nl die gemeente Braamfontein. Die 

bediening in die middestad was dikwels baie moeilik en dit was 
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nie eenvoudig om genoeg kerkraadslede te vind wat bereid was 

om die moeilike taak van bediening in die middestad vol te hou 

nie. My twee medeleraars, dr Attie Barnard en dr Dries Venter, 

was egter uitstekende kollegas en ons kon goed onder die 

moeilike omstandighede saamwerk. 

In die tyd wat ons in Braamfontein was, is ek genader om ŉ 1 

professoraat in Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Suid-

Afrika te vul. Hoewel ek die akademie op sigself aangenaam 

gevind het, was die feit dat 'n mens as dosent so min kontak met 

die studente gehad het, genoegsame rede om na 'n jaar 'n beroep 

na die Irenekerk in Johannesburg te aanvaar. 

Die drie jaar wat ek in hierdie gemeente in Johannesburg 

predikant was, was deurgaans die moeite werd, maar in 1968 het 

ek 'n benoeming by die Theologische Hogeschool in Kampen, 

Nederland aanvaar waar ons die volgende drie jaar gewerk het. 

My opdrag was egter weer nie dogmatiek, waarin ek gepromoveer 

het nie, maar die amptelike vakke – en boonop moes ek 

natuurlik in Nederlands doseer en somtyds Sondae preek! 

Tog was hierdie drie jaar vir ons as gesin van die gelukkigste jare 

wat ons ooit beleef het. Ons kinders was groot genoeg om vir ons 

vriende te wees, en na 'n aanvanklike aanpassing in die 

Nederlandse skole, het hulle die uitdagings van 'n ander tipe 

skoolstelsel entoesiasties aanvaar. Ons het ook ruimskoots van 
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die geleentheid gebruik gemaak om hulle in aanraking te bring 

met die Europese kultuur. 

Na slegs twee jaar het daar 'n beroep na die Kweekskool in 

Stellenbosch gekom, maar dit was weer in die amptelike vakke. 

Na 'n ernstige worsteling het ek vir die beroep bedank en met 

nuwe ywer in Kampen gewerk. Maar skaars 'n jaar later, kom daar 

weer 'n beroep na Stellenbosch – hierdie keer in die dogmatiek en 

hierdie keer was die beslissing nie so moeilik nie. Ons kon 

terugkeer in diens van die NG Kerk en ek kon die jare wat ek as 

die vrugbaarste van my bediening beskou hier deurbring. 

In my boek Selfs die kerk kan verander (Tafelberg-Uitgewers Bpk, 

1998) vertel ek die verhaal van my betrokkenheid as lidmaat, 

predikant en teoloog by 'n stuk geskiedenis van die NG Kerk. Die 

Stellenbosch-tydperk, sowel as die kontak wat ek met predikante 

en lidmate van die dogterkerke gehad het, word hierin volledig 

beskrywe. 

Na ons aftrede in 1995 het ons nog agt jaar in Stellenbosch 

gewoon, maar gedurende November 2003 het ons ons intrek 

geneem in Benadehof in die Strand — 'n aftree-oord waar ons 

ons baie tuis voel en ons darem binne bereik van drie van ons 

getroude kinders is. 

Ons oudste dogter Ria, is tans professor in Musiekopvoedkunde 

by die Universiteit van Stellenbosch. Haar man Dirkie Smit, is 

professor in dogmatiek by die Fakulteit Teologie, die pos wat ek 



11 
 

 

voorheen beklee het. Hulle het twee kinders, die oudste, Lise is 

prokureursklerk by die Konstitusionele Hof in Johannesburg en 

werk vir regter Pius Langa. Hulle seun Nico, studeer tans vir sy 

honneursgraad in wiskundige statistiek aan die US. 

Die tweede dogter Martina, het ook 'n doktorsgraad in musikologie 

en is senior lektor by die universiteit van die Vrystaat. Haar man 

Nicol Viljoen, is professor in dieselfde departement. Hulle seun 

Willie Viljoen is werksaam in die rekenaarafdeling van die SA 

Stoettelersvereniging in Bloemfontein en studeer BSc 

(Rekenaarwetenskap) by Unisa. Hulle dogter Elizabeth, is tans 

besig met Matriek. 

Ons seun Willi is 'n finansiële beleggingsbestuurder in Kaapstad. 

Hy het 'n aantal jare gelede met sy eie firma, Interneuron, begin 

en behaal sukses. Hy is getroud met Helena Fagan, 'n dogter van 

die argitekspaar Gawie en Gwen Fagan van Kaapstad. Willi se 

seun Wilhelm is op die oomblik in Engeland vir sy na-matriekjaar 

en Helena se twee kinders uit 'n vorige huwelik is in die 

intemasionale skool in Houtbaai, waar sy en Willi woon. 

Ons jongste dogter Sabet, is dosent in fisika en chemie by die US 

en haar man Andricus van der Westhuizen, is vanaf die begin van 

2005 betrokke by die direktoraat van die Boland-Kollege, 

Stellenboschkampus. Hy was voorheen waarnemende hoof van 

die kollege, Hulle twee dogters, Remerta en Millie is 
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onderskeidelik in graad tien en nege in Bloemhof Hoér-

Meisieskool in Stellenbosch. 

 

In ons woonstelletjie in die Strand 

Omdat ons so ver woon, kom ons uit die aard van die saak nie 

meer in die noordelike deel van ons land nie, en is dit dus vir ons 

nie moontlik om enige opinie uit te spreek oor verandering en 

ontwikkelings wat daar plaasgevind het nie. 

Dis nie maklik om in enkele woorde te sê wat die lewe my geleer 

het nie. Wel dat dit nie soseer 'n mens se besittings, voorspoed of 

sukses is wat die lewe die moeite werk maak nie, maar jou 

verbondenheid aan God en sy genade. Die lewe het my ook 

geleer dat niks integriteit kan vervang nie, en dat eer en aansien 

wat nie op die grondslag van algehele integriteit gebaseer is nie, 

nie werklik geluk en lewensvreugde kan bring nie.
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