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VOORAF 

 

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader in My is en Ek in U, dat hulle ook in 
Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het (Johannes 17:21). 

 

Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Antwoord: Eerstens dat die 
gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede gemeenskap met die Here Christus het 
en deel het aan al sy skatte en gawes. Tweedens dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig 
en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend (Heidelbergse 
Kategismus, vraag en antwoord 55). 

 

VOORWOORD 

 

Wat hier volg, is nie ’n outobiografie nie. Dit is die verhaal van die skrywer se noue 
betrokkenheid as lidmaat, predikant en teoloog by ’n stuk geskiedenis van die Ned Geref Kerk 
wat so merkwaardig is dat dit roep om vertel te word. Dit word hier vertel uit die subjektiewe 
gesigshoek van iemand wat die kerk van huis uit intens liefhet en eer as sy geestelike 
moeder. Die stryd om haar integriteit het dus vir hom ’n besonder gevoelige karakter gehad. 

Die geskiedenis leer dat juis die kerk as instelling wat alle mense oproep om die weg van 
berou en skuldbelydenis te bewandel, dit baie moeilik self regkry. In hierdie verhaal gaan dit 
om ’n kerk wat wel as instelling haar dwaling besef, tot inkeer gekom en haar skuld bely het, 
sodat sy bevry is om die verlede agter te laat en deur Gods genade ’n nuwe begin te maak. 
Dis die verhaal van ’n kerk se goeie bedoelings en haar skeefgroei, van haar pynlike stryd om 
tot helderheid te kom oor haar wesensaard as gereformeerde kerk en om die konkrete 
betekenis daarvan in die praktyk waar te maak. 

Ontworstel van haar karakter as eksklusiewe blanke volkskerk, kan sy as Christus-belydende 
kerk in ’n veelvolkige land die eenheid soek van, allereers, die hele Ned Geref familie van 
kerke, maar hopelik ook dié van alle gereformeerde kerke in die land. 

Dis van wesenlike belang dat sy die genade-uur reg sal gebruik. Soos ons almal, verkeer ook 
’n kerk altyd in die gevaar dat die huis wat van een soort dwaling bevry is, die tuiste van ’n 
nuwe, miskien erger dwaling kan word (Matteus 12:43–45). Tog is dit goed om wat gebeur 
het, in herinnering te roep in die wete: Eben ha-ezer, tot nou toe het die Here ons gehelp (1 
Samuel 7:12). 

Dit is die skrywer se begeerte dat die verhaal ’n getuienis sal wees van die genade van God 
wat die werk van sy hande nooit laat vaar nie.  

 



HOOFSTUK 1 

 

AANLOOP 

1 

Die oorsprong van die noue en uiteindelik byna noodlottige band tussen die Ned Geref Kerk 
en die Boeremense, die Afrikanervolk, moet veral gesoek word in die eerste paar dekades 
van die twintigste eeu. In die Afrikaners se uur van swaarkry en ellende het die kerk haar so 
met hulle maatskaplike en geestelike nood, en dus uiteindelik ook met hulle politieke saak 
vereenselwig, dat sy in ’n kritieke uur nie aan haar aard en haar profetiese roeping teenoor die 
volk getrou kon bly nie. 

Die nawerking van die Engelse oorlog met sy verskroeide aarde taktiek wat 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 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. 

Dit is begryplik dat die kerk uit innerlike bewoënheid iets aan die situasie wou doen. Op haar 
inisiatief is ’n volkskongres op Kimberley gehou, en die Armesorgkommissies van die Ned 
Geref Kerk het die opheffing van diegene wat verarm het, met erns aangepak. Dr JR Albertyn, 
destyds Armesorg-sekretaris in Transvaal, was veral daarvan oortuig dat die posisie net 
verbeter kon word as die Afrikaner sy selfrespek en gevoel van trots op eie identiteit sou 
herwin. Daarom moes by hulle ’n besef van eie-waarde en “rassetrots” opgewek word. 

Hierdie oogmerk blyk onder andere duidelik uit die pamflette wat dr JR Albertyn destyds in die 
“My Eie”-reeks gepubliseer het. Daarin is onderwerpe aan die orde gestel soos My eie 
Lewenswerk, My eie Lewensmaat, My eie Nasie ens. In die voorwoord van “My eie 
Boeresitplekkie of Sal ek na die stad trek?” skryf ds HJ Vos, die destydse voorsitter van die 
Sinodale Armesorgkommissie, dat die reeks bedoel is vir die minderbevoorregtes self. Hy vra 
hoe verwag kan word dat daar opheffingswerk onder hulle gedoen kan word, “sonder dat die 
breë lae van die volk self eers deurtrek geraak het van die beginsels van spaarsin, 
saamhorigheid, rassetrots en getrouheid aan die godsdiens en volksideaal van die verlede?” 

In taal wat ons vandag as kru sou beskou, het prominente kerkmanne in daardie jare die 
ideaal van rassesuiwerheid aan die volk voorgehou en dit as ’n deurslaggewende komponent 
van die Afrikaner se gevoel van eie-waarde gesanksioneer. Die kerk het ook herhaaldelik en 
met groot erns by die owerheid op wetgewing teen bloedvermenging aangedring, soos dit 
later beslag sou kry in die ontugwet en die wet op die verbod op gemengde huwelike.  

In haar ywer vir die opheffing van minderbevoorregte Afrikaners het die kerk ongemerk ’n 
onoffisiële bondgenootskap met ander Afrikaanse organisasies gesluit wat daarop bereken 
was om die volkstrots van die Afrikaner en sy bemagtiging op verskeie terreine te dien. Die 
intellektuele kern van die Afrikanervolk buite en binne die amptelike kerk is sover moontlik 
saamgesnoer om die saak van die Afrikaner te bevorder en te behartig. Dit was ’n predikant, 
die vader van Beyers Naude, wat die eerste voorsitter van die Afrikaner Broederbond was wat 
die doelwit gekoester het om die intellektuele kern van die Afrikanervolk buite en binne die 
amptelike kerk te mobiliseer om die saak van die Afrikaners te bevorder en te behartig. 

As die kerk, veral in die noordelike provinsies, één ding gevrees het, dan was dit dat weer kon 
gebeur wat volgens ’n populêre geskiedenis-interpretasie tydens die Groot Trek gebeur het: 
dat die volk getrek het, maar die kerk het agtergebly. Die Kaapse Kerk het nie die idee van die 



groot trek na die Noorde goedgekeur nie. Dit het meegebring dat geen predikant die 
Voortrekkers vergesel het nie. Dit het destyds nie net beteken dat die volk in ’n kritieke tyd 
feitlik alleen gelaat is nie, maar ook dat die kerk die gevaar geloop het om deur die volk 
afgeskryf te word, sodat geen aandag meer aan die profetiese stem van die kerk gegee sou 
word nie.  

Dit het by die kerk ’n diepe oortuiging geword dat so-iets nie weer moes gebeur nie. Dit het 
meegebring dat die kerk steeds intiemer by die Afrikanervolk en sy maatskaplike en politieke 
saak betrokke geraak het. In die veertiger jare het die kerk haar steun toegesê aan die 
Nasionale Party se politieke beleid van rasse-apartheid, wat beslag gegee het aan ’n 
maatskaplike patroon wat sedert die vorige eeu in die land gegroei het. Dit was ook die 
aanvaarde praktyk in die kerk se eie organisasie en sendingbeleid. Die begrip “apartheid” is 
trouens uit die kerk se spraakgebruik oorgeneem. 

Die beleid is deur die kerk met ’n beroep op die Bybel as skriftuurlik verdedig. Die 
uitlegkundige metode wat daarby gevolg is, was egter uiters aanvegbaar. Die basiese 
uitgangspunt was ’n analogiese vereenselwiging van die Afrikanervolk met die Bybelse 
verbondsvolk Israel. Die Bybelse voorskrif aan die Israeliete om hulle identiteit as 
verbondsvolk te bewaar, is op die Afrikaners as Christelike volk van toepassing gemaak. Dit is 
geïnterpreteer as ’n goddelike opdrag om die vermeende identiteit van die volk suiwer te hou. 
Daarom is daar ook ’n beroep op die Bybel gedoen om die ontugwet en die wet op die verbod 
op gemengde huwelike op die wetboek te plaas. Apartheid (afsonderlike ontwikkeling) is op 
sodanige wyse deur die kerk as die wil van God gesanksioneer, dat dit noodwendig ’n 
ideologiese karakter verkry het. 

Dit is nie dat die kerk daarby die morele vraag buite rekening gelaat het nie. Die kerk het in 
abstrakte terme gepleit vir geregtigheid teenoor alle bevolkingsgroepe in die land en vir die 
beoefening van Christelike liefde en barmhartigheid teenoor alle mense. Klaarblyklik het die 
kerk in die waan geleef dat alle vorms van onreg uiteindelik uitgeskakel sou kon word as die 
groot konsep van totale apartheid eers in werking sou wees. Daarby het die kerk ook groot 
offers vir die kerstening en opheffing van die Swart bevolking gebring. Maar die kerk was nie 
krities genoeg teenoor die blankes se bewuste en onbewuste vooroordele nie. Die kerk het 
ook nie genoegsaam oog gehad vir, en profetiese kritiek gelewer teen die wyse waarop die 
blankes deur die beleid van apartheid bevoordeel is nie. Die onreg teenoor Swart mense is 
oor die hoof gesien, omdat daar ’n toekomsdroom was van ’n tyd wanneer die Swartes 
hulleself in hulle eie gebiede sou regeer. 

Met die Ned Geref Kerk het daarmee maar net gebeur wat deur die loop van die eeue 
meermale met die kerk gebeur het: dat die kerk so verbonde kan raak met die volk waaronder 
sy bestaan, dat sy blind word vir die onreg wat daardie volk aan ander volke doen. Dit kon 
soveel makliker gebeur, omdat die Ned Geref Kerk diep beïnvloed is deur ’n meer 
individualistiese vroomheidstipe – die piëtisme en metodisme wat veral deur die Skotse 
predikante in die negentiende eeu bevorder is. Dit beklemtoon wel die persoonlike geestelike 
toewyding en verdieping van gelowiges, asook die roeping om deur sendingwerk die wêreld te 
kersten, maar gee te min aandag aan die kerk se profetiese roeping met betrekking tot 
geregtigheid in die politieke lewe, wat juis vir Gereformeerdes so ’n belangrike saak is.  

Die benaming gereformeerd verwys na dié deel van die Christelike kerk wat tydens die 
Kerkhervorming van die 16de eeu met die Rooms-Katolieke Kerk gebreek het om deel van die 
Protestantse beweging te vorm. Die Fransman Johannes Calvyn het beslag gegee aan die 
kenmerkende aspekte daarvan. Gereformeerdes glo op grond van die Bybel dat alle mense 
verlore is en alleen deur die genade van God, sonder enige verdienste van hulle kant, op 
grond van die versoeningswerk van Christus gered kan word. Dit gebeur wanneer ’n mens 
deur Gods genade van sy verlorenheid bewus word en op Christus alleen vertrou. Daarby 



beklemtoon die Gereformeerdes dat ’n mens so verlore is, dat hy nie in staat is om self die 
inisiatief in sy redding te neem nie. Op grond van die Bybel aanvaar hulle dat dit God is wat in 
sy uitverkiesende liefde die inisiatief by die redding van die mens neem. Daarom kan niemand 
ooit daaroor roem dat hy gered is, asof hy self vir God gekies het nie. Verlossing is ’n kwessie 
van onverdiende genade. Maar terselfdertyd kan ’n mens wat deur God uitverkies en gered is, 
ook nooit weer verlore gaan nie, omdat God hom in sy trou bewaar (Johannes 10:28–29). 
Hierdie kenmerkende aspekte van die gereformeerde belydenis is veral by die Sinode van 
Dordrecht (Dordt) wat in 1618–1619 gehou is, uitgespel. 

Hierdie belydenis beteken nie dat ’n mens onverskillig kan lewe, omdat jy tog uit genade 
gered is nie. Juis die verloste mens word deur God geroep en in staat gestel om hom tot God 
te bekeer en die wil van God op elke terrein van die lewe na te strewe – met name ook op die 
politieke en maatskaplike terreine. Meer as ander rigtings in die Christenheid beklemtoon 
Gereformeerdes die wet van God as rigsnoer vir die hele lewe.  

Juis daarom was dit vir die Ned Geref Kerk (en vir die ander twee Afrikaanse kerke) ook so 
belangrik om te probeer aantoon dat die beleid van apartheid in ooreenstemming met die 
Bybel is. En juis daarom was dit so tragies dat dit op ’n wyse gedoen is wat aan die gees en 
intensie van die Bybel onreg gedoen het en die kritiek van ander gereformeerde kerke in die 
wêreld uitgelok het.  

Dat die Ned Geref Kerk in hierdie opsig gefaal het, moet onder andere daaraan toegeskryf 
word dat sy kragtens haar herkoms en geskiedenis na twee kante verwondbaar was. Aan die 
een kant het die kerk haar vereenselwig met die stryd van die Afrikaners teen Britse 
imperialisme en Swart oorheersing. Maar aan die ander kant was die kerk deur haar tipe 
vroomheid meer gerig op die heiliging van die individu as op die heiliging van die ganse lewe. 
Tot laasgenoemde eensydigheid in die vroomheid van die kerk het die Skotse predikante in 
die negentiende eeu ’n groot bydrae gelewer.  

Hulle was geneig om ’n individualistiese soort vroomheid te bevorder. Dit het baie lidmate van 
die kerk ontvanklik gemaak vir die soort entoesiastiese vroomheid wat deur 
opwekkingsbewegings gestimuleer is en in die Pentekostalisme, maar later ook in die 
Charismatiese Beweging neerslag gevind het. Dit lê klem op die persoonlike heiliging van die 
individu, maar verwaarloos dikwels die heiliging van die hele lewe, met name ook op die 
gebied van die politiek en die ekonomie, wat vir gereformeerde Christene baie belangrik is (art 
36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis).  

Die verhaal wat hier vertel word, moet teen hierdie agtergrond gelees word. Dit is die verhaal 
van ’n geestelike worsteling om die aard en karakter van die Ned Geref Kerk. Dit word vertel 
vanuit die subjektiewe gesigshoek van een individu wat ten diepste daarmee gemoeid was. 
Vanweë die subjektiewe element en die persoonlike betrokkenheid van die skrywer by die 
kerk en haar situasie, is dit ter sake om iets oor sy eie aanloop tot die verhaal mee te deel. 

2 

Ek is op 1 Maart 1929 as die sesde kind van Willie en Martina Jonker op ’n plaas Kinkelspruit 
naby Biesiesvlei in die distrik van Lichtenburg gebore is. Van seker min predikante kan so 
letterlik as van my gesê word dat hulle gebore predikante is. Ten tyde van my geboorte was 
toestande nog maar primitief op die Wes-Transvaalse platteland. Ou Tant Maraai van der 
Walt van Biesiesvlei, ’n erkende vroedvrou in die omgewing, was die enigste hulp wat my 
moeder gehad het. Ek was wat die ou mense ’n stuit-baba genoem het. Die geboorte was dus 
’n lang en gevaarlike en pynlike proses. 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. Deurgehaal, was daar nooit, ook nooit by homself, enige twyfel 
dat hy predikant sou word nie. 

My ouers was albei uit die omgewing van Uniondale in die Langkloof, my moeder ’n nooi 
Gerber uit die Kouga. Hulle is in 1917 in die kerk op Uniondale in die huwelik bevestig. My 
vader se stukkie erfgrond op die plaas Grootrivier was na verdeling tussen die kinders te klein 
om ’n bestaan op te maak. Een van my moeder se ooms het plase in die Vrystaat en 
Transvaal besit, en hulle is soontoe, waar hulle eindelik tereg gekom het op Kinkelspruit, wat 
aan ’n neef van my moeder behoort het. 

My moeder was ’n baie sober en nougesette mens, van diep godsdienstige oortuiging en altyd 
daarop ingestel om korrek op te tree. Dit was nie haar aard om ooit met kinders oor sake te 
praat wat nie vir hulle ore bedoel was nie. Ek glo sy het die verhaal van my geboorte aan my 
vertel om my bewus te maak van die Godsbeskikking oor my lewe en van die liefde waarin ek 
ontvang en gebore is. 

Voor Kinkelspruit het my ouers ’n ruk op Sonop naby Brits gewoon, waar my vader by ’n 
huisbouskema werk gekry het. Ek het as kind ’n foto geken waarop hy, saag in die hand, hoog 
bo op ’n gebou besig was met die opsit van die dak. Hy het ver van die huis gewerk, moes die 
lang afstand heen en weer te voet aflê, en het net naweke huis toe gekom. Maar toe val die 
vakansiedag 31 Mei – Uniedag – in 1928 in die middel van die week. My moeder het dit nie 
geweet nie, of net nooit daaraan gedink nie. Sy was aan wasgoed ophang buite en het hom 
nie sien aankom nie. Wat ’n blye verrassing toe hy van agter sy arms om haar sit! Daar was 
nog iets van ’n blos op haar wange toe sy my van daardie dag vertel het. Dat ek in liefde 
ontvang is, het ek nooit betwyfel nie. Presies nege maande later is ek gebore. 

Ds Piet Swart, destyds leraar van Ottosdal, het my gedoop tydens ’n diens in die grootste 
klaskamer van die skoolgeboutjie op Biesiesvlei. 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. My moeder het musikale talent 
gehad en ons het van kleins af saamgesing, dikwels meerstemmig.  

Van my vroegste herinneringe is dat my moeder gereeld na hulle kamer gegaan het om te bid. 
Daar was ’n klein rooi kissie waarby sy dan gekniel het. Ek het haar dikwels hard hoor bid, 
veral as daar iets was wat vir haar swaar was. Sy het ons ook van kleins af geleer om te bid. 
Vreemd genoeg, was die eerste gebed wat sy my geleer het, eintlik nie ’n gebed nie, maar die 
stelling van 1 Johannes 1:7 uit die Nederlandse Bybel: “Het bloed van Jezus Christus, zijn 
Zoon, reinigt ons van alle zonden.” Voor ek nog in die skool was, het sy my dikwels as ek 
soggens die kombuis inkom, gevra: “Het jy al ‘het bloed’ gesê?” As ek ontkennend 
geantwoord het, moes ek teruggaan en by my bed gaan kniel om dit 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. 

As kleinste was daar ’n tyd dat ek nog nie vir die ouer kinders as speelmaat aanvaarbaar was 
nie. 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. Miskien het dit daaraan meegewerk dat ’n diep 
gevoelde behoefte om aanvaar te word, my lewe lank ’n bepalende aspek van my karakter 
sou bly.  

Toe ek bietjie groter was, was dit vir die ouer kinders ’n groot aardigheid om kerk-kerk te speel 
en die predikantjie te laat preek. Dan is my stoeltjie aan etenstafel omgedraai en as kansel 
gebruik. My oupa het dit van ’n parafienkissie gemaak waaraan hy pote gesit het. Met ’n 
donker baadjie om my skouers en ’n wit doek as bef, kon ek voor die stoeltjie op ’n kassie 



staan en met groot erns oor die rugkant vir die “gemeente” preek. Die groot kinders kon hulle 
lag nooit hou nie. Ek was taks om taks in trane. Tog, vreemd genoeg, is die 
vanselfsprekendheid daarvan dat ek ’n predikant sou word, vir geen oomblik daardeur 
ondermyn nie.  

Die Wes-Transvaalse plekkie Biesiesvlei het destyds net ’n skool en ’n kerksaaltjie gehad, 
twee winkels, ’n polisie- en ’n poskantoor, ’n meule en ’n sinksaaltjie waarin nie-kerklike 
byeenkomste en vergaderings gehou is. In die kerklike lewe daar het die Van Wyks 
ongetwyfeld die grootste rol gespeel. Oom Gert was jare lank die skoolhoof en die sterkste 
faktor in die kerkraad. Sy onderwyserseun oom Hennie was ’n groot sending-entoesias en die 
superintendent van die Sondagskool. Die Kindersendingkrans is gelei deur Ou Mevrou van 
Wyk. 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. 

Ou Mevrou van Wyk het die geestelike nood van mense wat Christus nie ken nie, sterk op ons 
harte gebind. Hoofsaaklik deur haar invloed in die Kindersendingkrans het ek geleer om ’n 
gevoel van deernis vir Swart mense hê en te verstaan dat hulle as mense gesien en aanvaar 
moet word, met wie se liggaamlike en geestelike nood ons medelye moet hê. 

Die mense het altyd gesê dat die Van Wyks Sappe is (dit is: lede van die Suid-Afrikaanse 
Party waarvan generaal Jan Smuts destyds die leier was). Vir die Nasionaliste, onder wie ook 
my vader, was die Sappe liberaal en heeltemal te goed gesind teenoor die Engelse en die 
Swartes. Hoewel my ouers ons geleer het om veral ouer Swartmense 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 hou ’n Wit mens geen gemeenskap nie. 

Dit was Oom Hennie van Wyk wat my die halfkroon gegee het om in 1938 my eerste Bybel te 
koop, wat tot ’n krisis in my klein geloofslewe gelei het. Tot in daardie stadium het my vader 
by huisgodsdiens nog altyd uit die Nederlandse Bybel gelees. Die nuwe Bybel was my 
kosbaarste besitting. Ek het dadelik begin om dit met alle erns te lees. Talle dinge het vir my 
oopgegaan. Die Openbaring van Johannes, wat ek sonder begeleiding aangedurf het, het my 
diep onder die indruk gebring van die oordeel oor diegene wat sonder die verlossing deur 
Christus sterwe. In my angs vir die oordeel van die Here as ek in die nag sou sterwe, het ek 
een aand na my vader geroep. Hy was al in die bed, maar het dadelik rustig en eenvoudig 
aan my verduidelik dat jy daarop moet vertrou dat Christus vir al jou sondes betaal het en dat 
niemand jou uit sy hand kan ruk nie. Hy het ’n kort gebed saam met my gedoen, en ’n 
oorweldigende gevoel van rus en vrede het oor my gekom. Hoe kan ’n mens die Here ooit 
genoeg dank vir gelowige ouers wat jou in ’n atmosfeer van liefde en vertroue tot 
geloofsekerheid lei! 

My laerskoolloopbaan op Biesiesvlei is in 1941 afgesluit. Tussen 1942 en einde 1945 was ek 
aan die hoërskool op Lichtenburg, en die volgende ses-en-’n-halwe jaar sou ek aan die 
Universiteit van Pretoria in die teologie studeer. Daar sou my studentelewe ook in sosiale 
opsig bedrywig wees. In 1952 is selfs ’n erepenning aan my toegeken vir my dienste as leier 
aan die studentegemeenskap! 

3 

Een van die belangrikste dinge wat in my studentetyd met my gebeur het, was dat ek in my 
tweede jaar ’n geestelike vernuwing beleef het. Ek het The Work of the Holy Spirit in Man, die 
boekie van RA Torrey gelees. Dit het my vir die eerste keer bewus gemaak van die 



werklikheid van die Heilige Gees. 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, maar daar het tog ’n nuwe dimensie in my geestelike lewe gekom. Ek het vir die eerste 
keer besef 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.  

In dieselfde tyd het eerwaarde JMN Breedt van Wellington die universiteit ten behoewe van 
die Studente-Vrywilligerbeweging (SVB) besoek om mense te werf wat bereid sou wees om 
hulle lewe aan diens in die sending te wy. ’n Aantal van ons het die deklarasie-kaart van die 
SVB onderteken, uit my klas spesifiek ook Carel Boshoff, Deon de Villiers en Andrew 
Hofmeyr. 

Ons vier het baie goeie vriende geword en dit selfs oorweeg om ons studie in Pretoria te staak 
en ons opleiding aan die Sendinginstituuut in Wellington te voltooi. Daarmee sou ons een 
studiejaar kon spaar. Maar Andrew se vader, destyds hoof van die Stofberggedenkskool, het 
dit uit ons koppe gepraat.  

In die Fakulteit Teologie het ons vyf professore gehad: EP Groenewald, DJ Keet, Titus 
Kritzinger, AB du Preez en GM Pellissier. Van hulle het prof Pellissier waarskynlik die grootste 
invloed op ons vorming vir die bediening gehad, en prof Groenewald op ons vorming as 
teoloë. Vanweë my belangstelling in die dogmatiek het ek baie persoonlike kontak met prof 
AB du Preez gehad. Hy het baie vir my beteken, my met groot liefde en respek behandel en 
ook my buitelandse studie met belangstelling gevolg. Tog was ons nie regtig geesgenote nie. 
Ek vrees ek het hom teleurgestel met die rigting wat ek later ingeslaan het. 

My beste vriende uit die tyd was Deon de Villiers en Andrew Hofmeyer, Murray Janson, Gert 
Erasmus en Carl Struwig, maar veral Carel Boshoff. 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. Ek het my altyd verlustig in sy gawes 
as prediker. Die verskille tussen ons wat met verloop van tyd na vore gekom het, het miskien 
daarmee saamgehang dat Carel, komende uit Nylstroom, sterker as ek verwortel was in die 
nasionalistiese tradisie van die Afrikaner pioniers. 

Dié van ons wat onsself bereid verklaar het om in die sending te gaan werk, het ’n spesiale 
kursus in Sendingwetenskap by prof DJ 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 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 Ned Geref 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. 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 Ned Geref Kerk, leer verstaan het. 

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 inderdaad 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 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. 

Daar was wel destyds reeds teenstemme uit die Ned Geref Kerk. Ons in Pretoria het net op ’n 
afstand verneem van prof Bennie Keet van Stellenbosch en sy toenemende kritiese instelling 
teenoor apartheid. Nader tuis het ons geliefde studenteleraar, ds (later prof) Ben Marais, ook 
reeds met ’n appèl op ons gewete na vore gekom. Hy het selfs tot ons aanvanklike skok die 
moed gehad om by die Transvaalse Sinode van 1947 feitlik man-alleen in te gaan teen ’n 
verslag van prof EP Groenewald en andere wat die apartheidsbeleid Bybels geregverdig het. 
Dit het ons gedwing om fyner te begin luister en kritieser te begin vra hoe die Bybel by sulke 
sake hanteer moet word.  

Dit sou egter eers tydens my studie in Nederland wees dat ek oortuig geraak het van die 
morele probleme rondom apartheid. Reg aan die begin met ons aankoms in Amsterdam het 
Bettie en ek, pas getroud, saans in ons eerste verblyf in Amsterdam-Suid by ’n krakerige 
radiotjie na die nuusuitsendings van die BBC geluister. Veral die nuus oor Suid-Afrika het ons 
geïnteresseer. Onder andere het dit ook oor die parlementêre hantering van die verwydering 
van Kleurlinge van die gemeenskaplike kiesersrol gegaan. Kon dit werklik reg wees om 
bestaande regte van mense weg te neem net op grond van hulle velkleur? Iets van ’n gevoel 
van onbehae, en later van skaamte en skuld het in ’n mens se hart begin groei. Dit was tog 
nie moontlik om in die geval van die Kleurlinge dieselfde historiese argumente te hanteer wat 
van die Swart bevolkingsgroepe gegeld het nie?  
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Met ons aankoms in Amsterdam was Bettie en ek pas getroud. Ons is op 2 September 1952 
deur ds Beyers Naude in die huwelik bevestig. Hy was toe reeds enkele jare lank ons 
studenteleraar, en ons het graag by hom en Tannie Ilse aan huis gekom. 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. Selfs toe ons later 
fundamenteel verskillende keuses binne die kerklike lewe gedoen het, het my persoonlike 
respek en liefde vir hom onveranderd gebly. 

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

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. 

Ek onthou nie wanneer ek besluit het om in Nederland te gaan studeer nie. In my eerste jaar 
BD (1949) het ek egter vir prof GC Berkouwer – dogmatikus van die Vrije Universiteit in 
Amsterdam – persoonlik ontmoet. Hy was een van die sprekers by die konferensie in die 
Fonteinedal buite Pretoria, wat destyds elke jaar voor die aanvang van die werksaamhede 
van die fakulteit deur die kuratorium gereël is. 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. 
Toe ek my in 1952 by hom aanmeld, het hy werklik daardie gesprek met die jong student nog 
onthou.  

Die studie onder Berkouwer was één groot avontuur. Oor die volgende dekades het my 
bewondering vir hom as teoloog en man van onkreukbare integriteit net maar verdiep. Hy was 
die mees belese persoon wat ek geken het, kon uitstekend klasgee, en sy boeke het destyds 
die een na die ander verskyn. Hy het die wêreld van die teologie voor ’n mens laat oopgaan. 
Dit was kenmerkend van sy metode dat hy ’n boeiende teologiese gesprek met ander teoloë 
gevoer het. Daar was destyds enkele Europese teoloë wat die gesprek gedomineer het, soos 
die twee Switsers, Karl Barth en Emil Brunner, en die Duitse teoloog Rudolph Bultmann. Maar 
daar was verskeie ander wie se werk baie diskussie uitgelok het, waaronder die Nederlanders 
Noordmans en Van Ruler. Berkouwer se lesings was so boeiend, omdat hy op ’n intense 
manier by die teologiese gesprekke betrokke was en die sin daarvan op ’n meesterlike wyse 
aan ons kon vertolk.  

Die lewendigste debat is destyds gevoer rondom die teologie van Rudolph Bultmann en Karl 
Barth. Bultmann was ’n liberale teoloog. Hy was van mening dat die boodskap van die 
evangelie in die Bybel in ’n mitologiese vorm geklee is wat vir die moderne mens eintlik 
onverstaanbaar geword het. Met sy program van ontmitologisering het hy probeer om die 
boodskap van Christus uit die mitologiese vorm daarvan los te maak en te vra wat dit vir die 
moderne mens beteken. In aansluiting by die destydse eksistensialistiese filosofie het hy dié 
vraag beantwoord deur te sê dat dit net één ding vir ons kan beteken, en dit is om ons te help 
om onsself op ’n nuwe manier te verstaan, sodat ons op ’n outentieke manier mense kan 
wees. Behoudende teoloë kon dié soort teologie nie anders as verraad teenoor die evangelie 
sien nie.  



Karl Barth, daarenteen, het juis die verbeelding aangegryp deur sy verset teen die liberale 
teologie. Hy het sy loopbaan as ’n teologies-liberale predikant begin, maar tydens sy 
bediening tot totaal ander insigte gekom. Sy nood as predikant wat Sondag op die kansel 
moet staan en aan die mense die Woord van God moet verkondig, het ’n volledige 
heroriëntasie in sy teologiese insigte meegebring. Hy is oorweldig deur die besef dat daar ’n 
kwalitatiewe afstand tussen God en mens is, en dat ’n mens as verlore sondaar voor die 
heilige God staan. Op die vraag wat die Bybel werklik vir ons wou sê, het hy geantwoord dat 
dit die boodskap van die triomf van Gods genade oor sonde, skuld en verlorenheid in Christus 
is. Die wyse waarop hy dié boodskap en die volle konsekwensies daarvan uitgespel het, het ’n 
ongekende vernuwing in die teologiese gesprek te weeg gebring. Die groot vraag wat aan 
hom gestel is, was of die manier waarop hy die triomf van die genade van God oor sonde, 
skuld en dood verstaan, nie die moontlikheid ophef dat enige mens nog verlore kan gaan nie 
– wat tog volgens die Bybel ’n vreeslike realiteit is.  

Berkouwer het die kuns verstaan om ons op ’n entoesiastiese wyse by die teologiese gesprek 
oor alle konfessionele grense heen te betrek. Dit het ook beteken dat hy ons bewus gemaak 
het van die lewendige diskussies in die Rooms-Katolieke teologie en van die verskuiwings wat 
onder die oppervlakte in die Katolieke wêreld aan die gang was. Hy het nooit by ons twyfel 
gelaat oor sy gehegtheid aan die reformatoriese standpunte nie, maar hy het ons geleer dat 
die Christenheid groter is as die gereformeerde wêreld en dat konfessionele selfversekerheid 
en isolasie nooit gesond kan wees nie. Dit het my my hele lewe lank bygebly. 
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Met ons aankoms in Amsterdam is ons ontmoet deur Attie Barnard en sy vrou Susie, met wie 
ons in die volgende jare ’n hegte vriendskap opgebou het. Later sou ons in Suid-Afrika nog 
hegter verbind word toe ons saam vir dieselfde dinge gestry en ’n tyd lank ook kollegas in die 
gemeente Braamfontein (Johannesburg) was. Ons het in Nederland ook blywende 
vriendskappe met verskillende ander Suid-Afrikaanse studente gesluit, soos Theuns Cloete 
en sy vrou Thea, Cassie en Elmie Crouse, Joubert en Mada Botha, Jack en Jo de Wet, 
Willem Krige en Pieter Kamfer, Johan en Erica van der Merwe en Elize Lindes.  

Dit was ook ’n groot voorreg om in Amsterdam kennis te kon maak van NP van Wyk Louw en 
sy vrou Truida. 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. Ek self het, soos seker 
baie jong mense, my hand aan digwerk gewaag. Dit het selfs nog voortgeduur totdat ek al in 
Pretoria gestudeer het. Enkele van my gediggies is in die jaarblad van die Universiteit van 
Pretoria gepubliseer, maar ook in Die Huisgenoot – nogal in die tyd dat Dirk Opperman die 
gedigte-rubriek behartig het. Maar my digwerk was vantevore gedoem, 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, dat ek nie werklik ’n eie selfstandigheid náás sy styl en siening 
kon ontwikkel nie. 

Ook Johan Heyns het in Nederland gaan studeer, al ’n paar maande vroeër as ek. Hy het sy 
admissiejare in Potchefstroom gedoen, maar in die vierde jaar op Pretoria by ons klas 
aangesluit. Ons het destyds alle eksamens mondeling afgelê, en die gebruik was dat dit deur 
twee studente saam gedoen is. Om een of ander rede is Johan en ek dwarsdeur ons BD-jare 
saam ingedeel. Ek kan nie sê dat ons tot mekaar aangetrokke gevoel het nie. Daarvoor het 
ons ook te veel verskil, nie net wat betref ons persoonlikhede nie, maar ook ons agtergrond 
en vorming. 

Johan was ’n student en bewonderaar van Stoker, wat jarelank professor in filosofie aan die 
Potchefstroomse Universiteit was. Toe hy in Pretoria gekom het, het hy al ’n vaste wysgerig-



teologiese skema gehad waarbinne hy sy hele lewe lank bly dink het. Ek het ook wysbegeerte 
as hoofvak vir my BA-graad gehad, maar die soort wysbegeerte wat ons van proff Tommie 
Hugo en CH Rautenbach geleer het, was nie ’n eie sisteem nie, maar eerder oriënterende ten 
opsigte van die geskiedenis van die wysbegeerte, die metafisika, logika, antropologie ens. 

Ek self is van die begin af sterker as Johan deur die teologie van Karl Barth beïnvloed. 
“Christian philosophy is bad theology,” het Barth ’n keer in Basel vir my gesê. Dit het my 
versigtig gemaak vir alles wat vir my na “natuurlike teologie” geruik het. Met natuurlike 
teologie word ’n soort teologie bedoel wat nie op die openbaring van God in die Skrif 
gebaseer is nie, maar op die mens se eie nadenke oor wat van God en sy wil uit die 
algemene openbaring in die natuur en geskiedenis afgelei kan word. Dit kan veral in etiese 
kwessies ’n ontoelaatbare rol speel, omdat dan nie net na die geopenbaarde wet van God 
geluister word nie, maar afleidings uit die natuur en geskiedenis tot normatiewe beginsels vir 
ons sedelike gedrag verhef word. 

Later, toe Johan en ek albei betrokke was by die kerklike situasie in Suid-Afrika, het ek nog 
altyd die gevoel gehad dat daar ’n verband was tussen sy aanvaarding van Stoker se filosofie 
van die skeppings-idee en sy aanvanklike probleemlose verdediging van apartheid. Selfs sy 
boek oor die kerk en sy werke oor die etiek uit ’n latere periode dra vir my gevoel nog steeds 
die spore daarvan. Gelukkig het ons verskille oor hierdie dinge gaandeweg meer op die 
agtergrond geraak, veral na mate ons mekaar later in die praktyk van die kerklike stryd as 
geesgenote ontdek het. 

Dit was Berkouwer wat my tydens my studietyd aangemoedig het om ’n tyd lank na Basel te 
gaan en self Barth se lesings by te woon. In 1953 het ek nie alleen ’n tyd lank sy lesings 
bygewoon nie, maar ook ’n seminaar wat hy vir buitelandse studente aangebied het. Na 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 Ned Geref 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. 

Op ’n keer vra Barth my 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? Ek kon nie presies raakvat wat 
die probleem in Barth se redenasie was nie. Ek het myself afgevra of daar nie by hom ’n 
element van antinomisme aanwesig was nie (die leer dat die wet nie meer vir gelowiges geld 
nie) en ure in die biblioteek oor Agricola en ander antinomiane gaan nalees. Barth se eie 
behandeling van die sonde en die heiliging sou eers in 1955 gepubliseer word. Daarin 
omskryf hy die sonde as ons menslike traagheid om in die vryheid te gaan lewe wat Christus 
vir ons verkry het. Ek dink nog altyd dat hy my destyds darem maar kon gehelp het om in ’n 
rigting te dink wat volgens hom meer verantwoord sou gewees het. 

Maar hoe ook, my geesdrif vir die onderwerp was weg, en ek was ’n lang tyd onseker oor ’n 
nuwe onderwerp vir my proefskrif. Dit was weer Berkouwer wat tot my redding gekom het. 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. 

Ek was redelik oorbluf. Ek kon feitlik geen Frans lees nie en ek het geen besondere 
belangstelling in die Rooms-Katolieke teologie of in die leer aangaande die kerk gehad nie. 
Maar ek het die uitdaging aanvaar. Bettie het my gehelp met die aanleer van Frans. Sy het 
klasse in Frans vir Afrikaanse studente bygewoon wat deur Jan Bouws, later dosent aan die 



Universiteit van Stellenbosch, gegee is. Dit het aanvanklik maar stadig gegaan, maar spoedig 
kon ek my intensief inlaat met die boeiende diskussie wat destyds in die Katolieke teologie oor 
die kerk gevoer is. Ek het my onderwerp na verloop van tyd geformuleer as Mistieke liggaam 
en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie. Die skrywe daarvan het ’n avontuur geword. 

Die saak waaroor dit gegaan het, was dat die Rooms-Katolieke Kerk haarself deur die eeue 
as die enigste kerk beskou waarin ’n mens werklik die verlossing deur Christus kan ontvang. 
Daarom word die sigbare, historiese Rooms-Katolieke Kerk vereenselwig met die liggaam van 
Christus waarvan op verskillende plekke in die Nuwe Testament gepraat word (bv Romeine 
12 en 1 Korintiërs 12). Sedert die tweede Wêreldoorlog het sekere Katolieke teoloë egter 
begin leer dat ’n mens nie die mistieke liggaam van Christus en die sigbare kerk as volkome 
identies kan sien nie, omdat lank nie almal wat aan die Katolieke kerk behoort, in die genade 
van Christus deel nie, terwyl ook nie ontken kan word dat baie wat buite die mure van die 
Katolieke kerk is, wel verlos word nie. Dit het hulle onbedoeld in die nabyheid van 
Protestantse opvattings gebring, waarvolgens nie die band met die sigbare kerk nie, maar die 
geloofsband met Christus noodsaaklik vir verlossing is. Die pous het hierdie ontwikkeling in 
die Katolieke teologie as gevaarlik beskou en in 1943 ’n rondskrywe uitgestuur waarin die 
nuwe ontwikkeling sterk afgekeur is. In my proefskrif het ek die diskussie ondersoek wat 
daaromheen ontstaan het.  

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. My konfrontasie met die Katolieke 
teologie het my die groot beslissings wat in die Reformasie rondom die verstaan van die kerk 
geval het, na waarde leer takseer. Ek kon geen beter leermeester op hierdie gebied as juis 
Berkouwer gehad het nie. Geen gereformeerde teoloog het homself in ons tyd so intensief 
met die ontwikkelinge in die Katolieke teologie besig gehou as hy nie. Daarom kon hy ook die 
wese van die reformatoriese keuses so duidelik uitgespel. Dit het ’n hele nuwe wêreld voor my 
laat oopgaan.  

Die laaste periode van ons verblyf in Nederland het verbygevlieg. Ons eersteling Ria is op 1 
Junie 1954 gebore. Op 1 April 1955 het ek my proefskrif in die openbaar verdedig (met Cassie 
Crouse en Elise Lindes as my twee paranimfe). Op aanbeveling van Berkouwer het ek ’n 
Rooms-Katolieke teoloog met drie doktorsgrade, pater dr Weel, as my vriendskaplike 
opponent gevra. Gewoonlik is die opmerkings van die vriendskaplike opponent bloot daarop 
gerig om die ys te breek, die gesprek aan die gang te kry en die promovendus te help om op 
sy gemak te voel. Ek self het dié rol vervul by Theuns Cloete se promosie, sowel as by dié 
van Johan Heyns. Maar pater Weel het nie dié rol gespeel nie. Sy opposisie was niks minder 
as ’n aanval nie. Vir hom was my verstaan van en kritiek teen die Rooms-Katolieke teoloë 
volkome onaanvaarbaar en benede die maat. Verskeie van ons vriende wat die geleentheid 
bygewoon het, het die akademiese strydgesprek tussen hom en my met sorg gevolg. 
Gelukkig het hy my voor die tyd gewaarsku oor wat hy sou sê sodat ek my verweer kon 
voorberei. Die Fakulteit Teologie het gelukkig gunstiger as hy oor my werk geoordeel, en die 
graad is cum laude aan my verleen.  

Ek besit nog ’n brief wat my vader die dag na die promosie aan ons geskryf het. Hy vertel hoe 
hy en my moeder die vorige aand oor die Afrikaanse program van Radio Nederland in 
Hilversum na ’n verslag oor die plegtigheid geluister het, hoe hy die volgende môre vroeg na 
die pastorie is om die nuus aan die dominee te gaan vertel, en dat die dominee gesê het dat 
ek ná my terugkoms heel eerste in Biesiesvlei moes kom preek.  



Ons het kort na die promosieplegtigheid terug huis toe vertrek. Reeds op die bootreis het die 
werklikhede van die Suid-Afrika waarheen ons terugkeer, hulleself egter aan ons begin 
opdring. In ons gesprekke met ander studente ook op pad huis toe na hul oorsese studie het 
ons altyd maar weer na die politieke situasie in die land teruggekeer. Die verblyf in die 
buiteland, die geleentheid om vanaf ’n afstand na dinge te kyk, gesprekke met kritiese 
buitelanders, beslis nie almal onsimpatiek teenoor die saak van die Afrikaners nie, het ons op 
sy minste onseker gelaat oor die politieke koers van ons land. 

My ouers en my broer Franz en sy vrou het ons in Kaapstad ingewag. Ons het gou 
agtergekom dat daar allerweë baie fyn na ons geluister sou word om vas te stel of ons nog 
“reg” was. Ongelukkig kon nie meer met oortuiging die opset wat in ons land wetlik vasgelê en 
in die praktyk beoefen is, in alles moreel regverdig nie. Maar ons het wyslik besluit om ons vir 
eers nie in strydgesprekke daaroor te laat betrek nie. 

  



HOOFSTUK TWEE 

 

DIE VOLKSKERK 

1 

Die aflegging van ’n buitengewone proponentseksamen in Pretoria en my legitimasie in Junie 
1955, het voorspoedig verloop. Ds CB Brink van die gemeente Johannesburg was voorsitter 
van die toelatingskommissie en ek het ná my legitimasie saam met hom na Johannesburg 
gery, waar hy my op die stasie afgelaai het. Vandaar het ek ’n trein na Randfontein gehaal, 
waar my skoonvader my sou ontmoet. Bettie en ons dogtertjie Ria wat op 1 Junie 1954 in 
Amsterdam gebore is, was reeds by my skoonouers op Jagfontein tussen Randfontein en 
Vereeniging waar my skoonvader destyds ’n onderwyser was. 

Kort na die vertrek uit Johannesburg, het die trein tot stilstand gekom net buite die stasie 
Langlaagte. Waar ek gesit het, kon ek deur die treinvenster die stadsgebied sien wat Noord-
Wes van die stasie teen die bult op strek. Dit was ’n troostelose gesig. Voorstedelike huisies 
ry op ry op klein erfies ingepak. Vaal en winters het hulle daar in die rook van die stad gelê. 
Ek het gedink: Ag, as ek maar net nie hierheen geroep word nie! 

Dit was net ’n vlietende gedagte, want ek het vol verwagting uitgesien na hereniging met my 
gesin en na die volgende weke. Ek sou tydens sy verlof vir ds Beyers Naudé in die gemeente 
Potchefstroom gaan waarneem. Nog voor ons daar aangekom het, het die kerkraad my egter 
reeds daarheen beroep as sy medeleraar. Ek het nie anders gedink nie, as dat ons ons daar 
sou vestig. Maar in die volgende paar weke het ek nog twee beroepe gekry: een na Pretoria-
Noord en een na Johannesburg-Wes. Om een of ander rede het ek Pretoria-Noord nooit 
werklik ernstig oorweeg nie, maar na Mayfair-Wes in Johannesburg het ons gery om meer 
van die gemeente te wete te kom. Met ons aankoms daar het ek dadelik gemerk dat dit 
presies die plek was wat ek die dag uit die treinvenster by Langlaagte gesien het! Dit was ’n 
vreemde ervaring. Hoe troosteloos dit ook opnuut vir my gelyk het, iets het vir my gesê dat ek 
moeilik vir die beroep daarheen kon bedank. Op 20 Augustus 1955 is ek daar as predikant 
bevestig. Die gemeente en kerkraad het ons gul ontvang en ons was gou ingeburger. 

My bedoeling was om net ’n goeie predikant vir die mense te probeer wees. Ek het dadelik 
met huisbesoek begin en my preke so goed as moontlik voorberei. Maar dit het my nie lank 
geneem nie om vas te stel dat daar maar ’n klein gedeelte van die gemeente was wat werklik 
kerklik meegeleef en die evangelie verstaan het. Die meeste lidmate het net aan die kerk 
behoort omdat dit ’n tradisie was, niks meer nie. Dit was niks anders as ’n volkskerk-situasie 
in die slegte sin van die woord nie. 

Die teoloog Abraham Kuyper het die begrip volkskerk in die vorige eeu in Nederland gebruik 
toe hy die stryd aangesê het teen ’n tuglose massa-kerk, ’n organisasie waaraan mense 
kragtens tradisie behoort, sonder dat hulle werklik verstaan waaroor dit in die kerk gaan. So ’n 
kerk is ’n verwording van wat die kerk bedoel is om te wees: ’n gemeenskap van mense wat 
weet wat hulle glo en uit oortuiging as Christene in die wêreld wil leef. Waar die kerk haar 
ware karakter verloor en tot ’n volkskerk verword, kan daar van haar geen betekenisvolle 
Christelike invloed meer in die samelewing uitgaan nie. 

Dit het my diep in die hart gegryp. Dit was ’n siektetoestand wat die gemeente lamgelê en die 
Christelike identiteit daarvan bedreig het. Dit sou die aard van my bediening op ’n beslissende 
manier bepaal. Ter wille van die geestelike identiteit van die kerk sou daar orde op sake 
gestel moes word. Ek het nie verniet in Nederland ’n tyd lank aan ’n gereformeerde kerk 
behoort wat wel probeer het om die kerk werklik kerk te laat wees nie. My studie oor die kerk 
het my daarvan oortuig dat die kerk bedoel is om ’n lewende, bewuste gemeenskap van 
gelowiges te wees. Die algemene geestelike vlak van die gemeente sou opgestoot moes 



word. Daarom het ek besluit om groot erns met die bearbeiding van die gemeente te maak. 
Die huisbesoek en pastoraat sou indringender moes word, die katkisasie strenger en 
deegliker, die gebruik van die sakramente sou teen misbruik beskerm moes word, en die 
kerklike tug moes weer begin funksioneer. 

Dit was in dié tyd dat daar in Die Kerkbode ’n artikel en ’n verslag van Attie Barnard verskyn 
het. Hy was destyds predikant van die gemeente Sonhoogte aan die Oos-Rand. Die artikel 
was ’n greep uit ’n rede wat hy by ’n Ringskonferensie gehou het. Op grond van die gegewens 
wat voor die Ring gedien het, het hy daarop gewys dat daar in die kerk ’n groot behoefte aan 
heropbou bestaan. “Ons dierbare kerk het ’n volkskerk geword,” het hy gesê. Ongetwyfeld het 
hy die begrip volkskerk in die sin van Kuyper gebruik. Tot my verbasing het die redakteur van 
Die Kerkbode, dr TN Hanekom, dit nodig gevind om Attie se stelling redaksioneel te 
repudieer. Hy het geredeneer dat die Ned Geref Kerk geen volkskerk is nie, aangesien daar 
ook mense van ander volke aan die Ned Geref Kerk behoort! 

As ek toe maar geswyg het, kon ek myself baie probleme bespaar het. Maar ek het in Die 
Kerkbode daarop gewys dat die begrip volkskerk deur Attie en dr Hanekom in verskillende 
betekenisse gebruik is. Dit het nie vir Attie oor die vraag gegaan of net lede van ’n bepaalde 
volk tot die kerk behoort nie, maar dat mense aan die kerk behoort net omdat hulle tot die volk 
behoort, en nie uit eie innerlike oortuiging nie. Volk en kerk word in ’n groot mate sinoniem. 

Daarmee het ek aan ’n lewendige senuwee in die kerklike lewe van die Ned Geref Kerk 
geraak. Dit was immers uiters vreemd as Afrikaanse mense nie aan die Ned Geref Kerk of 
een van die ander twee Afrikaanse kerke behoort het nie. Tog het ’n groot persentasie 
ingeskrewe lidmate van die Ned Geref Kerk nooit meer in die kerk gekom, behalwe vir 
huweliksbevestiging, kind doop of begrafnis nie. My ervaring in my Johannesburgse 
gemeente het dit net elke dag bevestig. Dit het vir my ’n eksistensiële vraag geword wat in dié 
situasie gedoen moes word en hoe die kerk weer haar ware karakter as belydende kerk in die 
samelewing kon herwin. Die destyds gangbare poging om deur spesiale evangelieprediking of 
opwekkingsdienste kerkmense te probeer “evangeliseer”, was vir my eenvoudig nie genoeg 
nie, afgesien nog daarvan dat dit nie veel effek gehad het nie. Ek was oortuig die kerk moes 
haar gereformeerde aard herwin en deur intensiewe bearbeiding en die kerklike tug haarself 
duidelik van die wêreld onderskei. 

Die klein meningsverskil met dr Hanekom in Die Kerkbode het daartoe gelei dat ’n groep van 
ons tyd- en jaargenote in die Fakulteit Teologie begin bymekaar kom het om oor die situasie 
in die kerk te praat en mekaar aan te spoor om die gereformeerde karakter van die kerk te 
probeer herstel. Tot dié groep het naas Attie en ek mense soos Murray Janson, Gert 
Erasmus, Frans Kocks, Carel Boshoff, Nico Smith, Karl Struwig, Frans van Staden, Jan van 
Rooyen en ander van ons tydgenote behoort. 

Ons was dit met mekaar eens dat die Ned Geref Kerk in die praktyk nie aan haar 
gereformeerde karakter reg laat geskied nie, maar in werklikheid ’n volkskerk geword het met 
’n diep piëtistiese en metodistiese inslag. Ons het gemeen dat dit ’n siektetoestand was wat 
met ’n kragtige hand aangepak moet word. Ons was dit met mekaar eens dat die 
gereformeerde karakter van die kerk herstel moes word. Dit kon alleen gebeur as die verval 
van die kerk op alle terreine bestry word. Ons was van mening dat dit alleen doeltreffend kon 
gebeur deur ’n doeltreffender aanpak van die gewone gemeentebediening soos dit plaasvind 
in die prediking, kategese en pastoraat, sowel as in die handhawing van die kerklike tug. 

In my eie gemeente het ek dit van die begin af probeer doen. Ek het die reëling ingevoer om 
met ouers wat wil laat doop, ’n gesprek oor die betekenis daarvan te voer. Waarom wou hulle 
hul kindertjies laat doop? Die vraag het meermale konsternasie en ongelukkigheid 
veroorsaak. Baie kon daarop geen antwoord gee nie, of het gesê dat alle kindertjies tog 
gedoop moes word. Dit het geblyk dat baie van hulle feitlik nooit in die kerk gekom het nie en 



ook geen begrip van die betekenis van die doop, of trouens van die evangelie as sodanig 
gehad het nie.  

Ek het in my huisbesoek van huis tot huis gegaan met die vraag: “Dink u ’n mens kan weet of 
hy/sy ’n kind van God is?” Talle het geantwoord dat dit nie moontlik was nie, en as ek vra 
waarom nie, sê hulle: “Maar ons doen mos nog te veel sonde!” Ek het vasgestel dat die 
oorgrote deel van die gemeente, selfs diegene wat van tyd tot tyd of selfs redelik gereeld in 
die kerk kom, geen begrip van die evangelie van genade het nie. Selfs lidmate wat kerklik 
meeleef en aan wie se Christenskap ek self nie twyfel nie, het die vreugde van sekerheid en 
’n kinderlike vertroue op Christus nie geken nie.  

Ek het begin om elke tweede Sondagaand aan die hand van die Heidelbergse Kategismus te 
preek en so eenvoudig as moontlik die grondwaarhede van die belydenis uit te lê. Ek was 
dankbaar om te merk dat dit nie vir die bywoning van die aanddiens nadelig was nie – 
inteendeel. Ek het geleenthede geskep vir die skoling van ons kategete en die vreugde 
daarvan gesmaak dat enkele lede van die kerkraad die skoonheid van die gereformeerde leer 
ontdek en entoesiasties daaroor geword het. 

Dit was goed om al hierdie ervarings met my klasmaats en andere binne ons groep 
geesgenote te deel en ook uit hulle ervaring te leer. Ons het van die begin af die 
belangstelling en steun van Beyers Naudé geniet en dit het vir ons baie beteken. Dit was nie 
net omdat hy baie meer ervaring as ons gehad het nie, maar ook omdat hy aansien in die kerk 
geniet het en sy betrokkenheid die betekenis van ons aksie verhoog het. Hy het selfs vir dr 
Hanekom gesê hierdie klomp jong turke bedoel dit goed met die kerk en moet nie 
teengestaan word nie. Nie dat ons van plan was om ons te laat hokslaan oor dinge waarvan 
ons oortuig was dat ons daarin gelyk gehad het nie. Interessant genoeg, Beyers Naudé het 
reeds destyds vir ons gesê ons sal een of ander tyd ook aan die ander groot probleem van die 
Ned Geref Kerk aandag moet gee: die kleurkwessie en die verhouding tot die jonger kerke. 

Maar ons was destyds nog nie so ver nie. Dit sou ook later blyk dat ons nie almal eenders oor 
die kleurkwessie en die eenheid van die kerk gedink het nie. Nou was ons egter saamgebind 
deur ons oortuiging dat die kerk ’n belydende, lewende en aktiewe gemeenskap moes wees 
wat ’n betekenisvolle getuienis uitdra. Met die hulp van Beyers Naudé het ons daarin geslaag 
dat ’n predikantekonferensie deur die Sinodale Evangelisasiekommissie in Potchefstroom 
gereël is. Die hoofsprekers was almal bekende kerklike figure wat vir die kommissie 
aanvaarbaar was, maar die respondente was altyd een van ons jong turke. Dit het gemaak 
dat die diskussie in die rigting van die herstel van die kerk verloop. 

Uit ons gesigshoek was die konferensie ’n groot sukses. Dit het ’n duidelike sein deurgegee 
dat daar ’n betekenisvolle roep om kerkherstel ontstaan het. En alhoewel ’n mens nie kan sê 
dat daar dadelik groot veranderinge in die kerk te bespeur was nie, is ’n klimaat help skep en 
die idee van reformasie op talle gebiede onder die aandag gebring. Verskeie predikante uit 
ander sinodale gebiede het met ons kontak gemaak en hulle met ons strewe vereenselwig. 

Ons ideaal was duidelik: die kerk moes haar gereformeerde karakter herstel, en dit moes 
sigbaar word in die kategese, die prediking, huisbesoek, toepassing van die tug en die opbou 
van ’n mondige gemeente. Hierdie ideaal het ook die agtergrond gevorm van twee artikels oor 
die kerklike tug van my wat in 1956 in Die Kerkbode verskyn het onder die opskrif: “Is ons 
gehoorsaam?”, asook van ’n artikel wat ek in 1957 in Die Gereformeerde Vaandel gepubliseer 
het onder die titel: “Is die NG Kerk van Transvaal op weg na herstel?” 

Ek is destyds dikwels na gemeentes uitgenooi om te kom praat oor onderwerpe wat die opbou 
van die kerk kon dien. Ek het ook meermale saam met mnr. Kasselman, die bestuurder van 
die Ned Geref Kerkboekhandel in Pretoria gemeentebyeenkomste toegespreek oor die 
noodsaaklikheid dat ons gemeentelede vir hulle eie opbou meer geestelike en selfs teologiese 
boeke moet lees. Verreweg die meeste kere moes ek egter praat oor die herstel van die kerk, 



die doeltreffender funksionering van die ampte, die ideaal van ’n lewende gemeente en die 
noodsaaklikheid van die kerklike tug. 
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In 1957 het prof AB du Preez my gevra om tydens sy verlof ’n deel van sy lesings oor kerkreg 
by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria te behartig. Dit sou onder andere 
ook die behandeling van die kerklike tug insluit. Ek het die lesings aangepak teen die 
agtergrond van my studie vir my doktorale tesis oor die kerk en my praktiese ervaring van die 
situasie in die gemeente. Die kerkreg was vir my dus ten nouste verbind met die dogmatiese 
leer oor die kerk. Dit was vanselfsprekend dat ek hoofsaaklik oor die verval van die kerk tot ’n 
tuglose volkskerk sou handel, en in verband daarmee die dringende behoefte aan die herstel 
van kerklike tug. Dit was waarskynlik iets anders as die meer formele onderrig oor die kerklike 
tug wat prof Du Preez in gedagte gehad het, maar die studente was geïnteresseerd, miskien 
ook vanweë die praktiese manier en oortuiging waarmee ek die saak aan die orde gestel het. 

Die Ned Geref Kerkuitgewers het juis in daardie tyd ’n prysvraag uitgeskryf om die skrywe van 
nuwe manuskripte te stimuleer. Ek het die geleentheid aangegryp om my lesings oor die 
kerklik tug in boekvorm te verwerk. Ek het die boek En as jou broeder sondig... binne enkele 
weke geskrywe, en tot my verrassing saam met prof PA Verhoef die eerste prys verower. Dit 
is kort daarna in 1958 gepubliseer, met ’n effens hersiene uitgawe in 1978. Dit het my ’n 
bepaalde profiel in die kerk gegee en my gereformeerde sentimente vir almal sigbaar gemaak. 
Ek is daarna dikwels uitgenooi om konferensies oor die tug toe te spreek. Dit het die 
geleentheid gebied om die ideale van ons groep vir die herstel van die kerk redelik wyd te 
propageer. 

’n Wesenlike aspek daarvan was dat ons ons ideaal van ’n lewende, gedissiplineerde 
gemeente gestel het teenoor die idee van die herstel van die gemeente deur die hou van 
“spesiale dienste.” Dit was destyds sterk op die voorgrond. Gemeentes is deur spesiale 
evangeliepredikers besoek wat reekse opwekkingsdienste gehou het. Onbekeerde lidmate is 
tot ’n geestelike beslissing geroep en diegene wat reeds van hulle heil seker was, is uitgedaag 
tot ’n lewe van oorgawe en heiliging. Die sekretaris vir evangelisasie was in die praktyk ’n 
spesiale prediker wat ’n bekeringsboodskap van gemeente tot gemeente gebring het. 

Ons het nie beswaar gehad teen die hou van reekse dienste of die oproep tot bekering as 
sodanig nie, maar ons het geglo dat die ware aard van die gemeente alleen herstel kon word 
as die hele bediening in die gemeente daarop gerig was om die gemeente as gemeenskap 
van gelowiges tot ’n lewende en aktiewe gemeenskap van volwasse Christene op te bou. As 
die kerk ’n volkskerk-karakter in die slegte sin van die woord ontwikkel, was die aangewese 
weg nie om binne in die kerk te begin evangeliseer nie. Die begrip tug moes in ’n breër sin 
gebruik word: nie maar net om enkele gevalle van ergerlike sondes te bestraf nie, maar om 
die hele gemeente tot haar ware aard te probeer herstel.  

Eendag, toe ek teruggekom het van ’n byeenkoms waarin daar weer oor “evangelisasie” in die 
destyds gangbare sin van die woord gepraat is, het ek sonder veel nadenke binne hoogstens 
’n uur ’n artikeltjie geskryf oor die ware betekenis van evangelisasie soos dit in gereformeerde 
kringe verstaan word. Die titel was: “Het dit sin om van evangelisasie te spreek?” Ek het dit 
dadelik persoonlik aan Ds AJV Burger, redakteur van Die Voorligter, by sy kantoor gaan 
afgee, en dit is in die volgende uitgawe van die blad gepubliseer. Daarmee het die gesprek op 
’n nuwe wyse aan die orde gekom.  

Die sin waarin die woord evangelisasie gebruik word, was vir ons jonger groep 
deurslaggewend. Sou ons die kant van die volkskerk opgaan en die kerk self as terrein van 
evangelisasie beskou, of sou ons die kerk as geloofsgemeenskap sien en deur intensiewe 



bearbeiding en die kerklike tug probeer opbou? Ons het die tweede alternatief gekies. As daar 
van evangelisasie gepraat word, gaan dit om ’n uitreiking na buite, ’n aksie van die kerk om 
kerkloses en onverskilliges buite die kerk vir Christus te wen en by die kerk in te lyf. 

Daarmee het ons teen die gangbare tendensie in die kerk ingegaan. Met name die 
sekretarisse vir evangelisasie sou dit nie anders kon sien as dat ons direk ingaan teen hulle 
metodes, en trouens teen die opdrag wat hulle van die kerk ontvang het nie. 

Soos dit moes kom, was daar juis ’n kongres oor evangelisasie vir 1959 in Bloemfontein 
beplan. My artikel het die hele vraag na die aard van die kerk pertinent ter diskussie gebring. 
Veral ds RJN van Tonder, sekretaris vir evangelisasie in Suid-Transvaal, was baie ongelukkig 
en het dit blykbaar moeilik gevind om my goeie trou en lojaliteit teenoor die kerk te aanvaar. 
By die kongres het hy en enkele van die ouer broeders my duidelik laat verstaan dat hulle so 
voel. Tog het sake daar gunstig vir ons groepie verloop. Ons het vrymoedig aan die 
besprekings deelgeneem en geen twyfel gelaat oor die rigting waarin ons die kerk graag sou 
sien beweeg nie. 

Een van die hoofsprekers was prof JCG (Kolie) Kotzé van Stellenbosch. Ek het hom reeds as 
laerskoolkind op Biesiesvlei hoor preek toe hy ’n reeks dienste daar kom hou het. Hy was 
destyds ’n spesiale evangelieprediker wat geen eie gemeente bedien het nie, maar deur die 
kerk afgesonder is om op uitnodiging reekse opwekkingsdienste in gemeentes te hou. Hy het 
’n groot rol in die kerk gespeel en is later as professor in die Kweekskool benoem. Soos 
verwag kon word, het hy in sy referaat ’n ander uitgangspunt as ons gehad. Tydens die 
verloop van die kongres het dit duidelik geword dat die twee standpunte teenoor mekaar 
gestaan het. Die voorsitter (ds Pietie Coetzee) het dus gereël dat prof Kotzé en ek bymekaar 
moes kom om te kyk of die standpunte nie versoen kon word nie. Dit was my eerste direkte 
kennismaking met prof Kotzé as persoon. Tot my verbasing het hy aan ons jongeres die hand 
van vriendskap gereik. Hy het erken dat ons die begrip evangelisasie in die korrekte sin van 
die woord gebruik. Maar, het hy gemeen, in ’n siektetoestand was daar náás die tug 
besondere metodes vir die geestelike bearbeiding van gemeentelede nodig. Op hierdie punt 
kon ons mekaar vind. Ons het saam ’n kompromisvoorstel geformuleer wat die vrede kon 
bewaar, maar dit het tog die denke in die kerk op ’n effens ander spoor gebring. Ons was al 
dankbaar dat ons ten minste dit bereik het. 
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Intussen het ek reeds teen die einde van 1958 ’n beroep as studenteleraar na die gemeente 
Potchefstroom-Noord aanvaar. My bediening daar was baie veeleisend, maar stimulerend. 
Aanvanklik was daar polarisasie tussen die studente wat aan die Universiteit en dié wat aan 
die Onderwyskollege gestudeer het. Gelukkig kon dit binne afsienbare tyd deurbreek word, 
veral omdat ons kampe en toere gereël het waaraan ’n sterk kern van leiersfigure uit albei 
groepe deelgeneem het. Van my studentemaats was sendelinge, en ons het veral die 
sendingstasies in Noord-Transvaal besoek om daar aan bepaalde projekte mee te werk. Nico 
Smith was by Tshilidzini, Sampie Venter by Maandagshoek, Joël Heroldt by Bethesda en 
Brood Potgieter in die pragtige Oos-Transvaalse laeveld.  

Die saam-wees met die studente in sulke tye was vir Bettie en my onvergeetlike ervarings. Dit 
was ’n vreugde om met hulle te werk, en in meer as een opsig die gelukkigste deel van my 
bediening as predikant. My medeleraar, ds Hennie Prinsloo, heelwat ouer as ek, het die 
gevestigde deel van die gemeente bedien. Ons het die allerbeste verhouding met mekaar 
ontwikkel en vriende gebly lank nadat ons albei uit die gemeente vertrek het. Later het ook dr 
Sarel Eloff as medeleraar bygekom. Kobie Kloppers, ten tyde van skrywe professor in musiek 
in Kanada, was die orrelis. In die kerkraad het mense soos Theuns Cloete gedien, vir wie ek 



uit Nederland reeds geken het, asook ’n sterk groep dosente van die twee inrigtings vir hoër 
onderwys, wie se kundigheid en goeie gesindheid ’n groot bate was. 

Tydens my bediening in Potchefstroom het my betrokkenheid by die kerklike lewe in intensiteit 
toegeneem. Die Transvaalse sinode het in daardie stadium so groot geword, dat besluit is om 
dit vir ’n beter hantering van die werk in drie streeksinodes te verdeel, dié van Noord-
Transvaal, Suid-Transvaal en Midde-Afrika, met Pretoria, Johannesburg en Salisbury as 
hoofsentra van die streke. Die algemene sinode van Transvaal waarin al drie die streke 
verteenwoordig was, het elke drie jaar in Pretoria vergader, en in die jaar daarop die 
streeksinodes afsonderlik. Dr Louis Rex van Johannesburg-Oos was die actuarius van die 
sinode van Suid-Transvaal, maar weens verswakkende gesondheid het hy in 1959 gevra om 
van dié verpligting onthef te word. Die moderatuur, waarvan Beyers Naudé ’n lid was, het my 
gevra om waarnemend as actuarius op te tree. Ek is by die eerste sitting van die sinode van 
Suid-Transvaal daarna as actuarius verkies. 

Dit het my op ’n nuwe wyse met die binnekant van die kerklike lewe in aanraking gebring, en 
my verplig om ’n intensiewer studie van die kerkreg te maak. Dit was vir my verrassend om te 
ontdek hoe nou die kerkreg met die dogmatiek saamhang. Omdat die kerkreg niks anders 
beoog as om die kerklike lewe op ’n wyse te reël wat in ooreenstemming met die belydenis 
van die kerk is nie, is dit vir Gereformeerdes belangrik om die beginsels van die kerkreg aan 
die Bybel te ontleen. Dit maak van kerkreg ’n teologiese vak. 

Gereformeerdes het in navolging van Calvyn geglo dat die beginsels van kerkregering aan die 
Bybel ontleen moes word. Die Nederlandse Gereformeerdes het tydens die beroemde 
Dordtse sinode van 1618–1619 die Dordtse Kerkorde goedgekeur. Daarin vind die basiese 
beginsels van die gereformeerde kerkreg ’n klassieke uitdrukking. Ongelukkig het geestelike 
verval en teologiese vrysinnigheid in die agtiende eeu daartoe gelei dat die kerk in Nederland 
haar reformatoriese erfgoed verwaarloos het. Sowel die belydenis as die kerkreg is daardeur 
geraak. Die ware aard van die kerk is nie meer verstaan nie, en die kerk is beskou as ’n 
vereniging van gelykgesindes waarvan die organisasie na goeddunke gereël kon word. 
Daarom het die grootste deel van die kerk dit aanvaar toe koning Willem I van Nederland in 
1816 ’n algemene reglement vir die bestuur van die kerk uitgevaardig het. Die naam van die 
kerk is daarin verander na die Hervormde Kerk in Nederland en die bestuur van die kerk is 
volgens die beginsels van die verenigingsreg gereël. Daarom word dié soort kerkreg 
kollegialisties genoem (collegium is ’n vereniging). 

Vir ’n groot deel van die behoudende lede van die Nederlandse kerk was hierdie veranderinge 
onaanvaarbaar. Dit was dan ook een van die redes waarom sulke groepe hulle in die loop van 
die 19de eeu van die Nederlandse Hervormde Kerk afgeskei en kerke gevorm het waarin die 
tradisionele leer en orde van die kerk weer in ere herstel is. Die vernaamste hiervan was die 
Afskeiding van 1834 en die Doleansie van 1886 waaruit die Christelike Gereformeerde Kerk 
en die Gereformeerde Kerken in Nederland onderskeidelik ontstaan het. 

Die Ned Geref Kerk in Suid-Afrika het wat dit betref, ’n eie stuk geskiedenis beleef. Dit het uit 
Nederland die drie Formuliere van Eenheid as belydenisgrondslag meegekry, maar wat die 
kerkregering betref, eenvoudig onder beheer van die politieke instansies aan die Kaap 
gestaan: eers van die Oos-Indiese Kompanjie, daarna van die Bataafse Republiek en 
uiteindelik van die Engelse owerheid. Die kerk het eers in 1843 in beginsel vry geword van die 
staatsgesag. Die kerk het in hierdie proses die Dordtse kerkorde kwytgeraak. Hoewel die 
situasie in die Ned Geref Kerk gelukkig nooit so haglik was as dié van die kerk in Nederland 
nie, is die kerk tog op ’n gevoelige wyse geraak deur die kerkregtelike verval in Nederland en 
die soort kerkreg wat daar ingevoer is (die sg. kollegialisme). Desondanks het die kerk aan die 
Kaap tog meer van haar gereformeerde karakter as die Nederlandse Hervormde Kerk behou. 
Vrysinnigheid het hier nooit dieselfde rol as in Nederland gespeel nie. Ook wat die effek van 



die verlies van die Dordtse kerkorde en die invloed van die kollegialistiese kerkreg betref, is 
die kerk hier minder ernstig as in Nederland getref. Miskien moet die Skotse predikante ’n 
deel van die erkenning daarvoor kry dat alles hier minder radikaal toegegaan het.  

Dit was daarom nie vreemd dat die Ned Geref Kerk in die twintigste eeu steeds meer 
aansluiting by die Gereformeerde Kerken in Nederland gevind het nie. Hoofsaaklik as gevolg 
daarvan het daar ’n sterk gereformeerde beweging in die Ned Geref Kerk opgekom wat veel 
ywer aan die dag gelê het vir die bewaring en herstel van die gereformeerde karakter van die 
kerk. Daarin is ’n groot rol gespeel deur teoloë wat hulle nagraadse vorming aan die Vrije 
Universiteit van Amsterdam ontvang het. Prof Bennie Keet van Stellenbosch was ’n voorloper 
op hierdie gebied, en in ’n stadium was die meeste teologiese dosente van die Ned Geref 
Kerk oud-studente van die Vrije Universiteit. Dit het onder andere beteken dat ’n sterk 
teologiese verwantskap tussen die Ned Geref Kerk én die van die Geref. Kerk in Suid-Afrika 
ontwikkel het. 

Tydens my bediening in Potchefstroom het hierdie dinge vir my uiters relevant geword. Dit 
was onmoontlik om daar nie bewus te wees van die teenwoordigheid van die Gereformeerde 
Kerke nie. Ek het ’n groot aantal van die leiersfigure in die Gereformeerde gemeenskap leer 
ken en ’n baie gunstige indruk van hulle gekry. Ek het myself in baie opsigte aan hulle verwant 
gevoel en steeds meer oortuig geraak dat die skeiding tussen die kerke ’n uiters ongelukkige 
saak is. Ek het tot die oortuiging gekom dat die verskille tussen hulle en ons nie genoeg is om 
die skeiding te regverdig nie. Dit het veral te make met verskille in die soort vroomheid of 
spiritualiteit van die twee kerkgemeenskappe, asook met histories gegroeide wedersydse 
vooroordele. Hulle leef uit ’n outentieke soort gereformeerde vroomheid wat diep verwortel is 
in die tradisie van die Calvinisme. Hulle is nie soos die Ned Geref Kerk beïnvloed deur die 
evangelikaliese vroomheid van die Skotse predikante in die vorige eeu nie. Hulle dra ook nie 
soos die Ned Geref Kerk die letsels van die kollegialistiese kerkreg nie. Maar hierdie soort 
verskille is nie voldoende grond om geskei te bly nie. As daar werklik ’n geestelike wil tot 
eenheid tussen die kerke bestaan, behoort dit moontlik te wees om mekaar te vind en te 
verdra, maar ook om die dinge wat oor en weer hinder, uit die weg te ruim. 

Dit is vir die Doppers egter onmoontlik om so-iets eers te oorweeg. Hulle vrees dat hulle 
identiteit heeltemal verlore sal gaan in die groot smeltkroes van die Ned Geref Kerk. Daarvoor 
moet ’n mens begrip hê. Dit mag egter nie beteken dat die roeping om tot eenheid te kom, 
verontagsaam word nie. Dit is net moontlik dat die wet van die koringkorrel ook hier geldig sal 
wees: dat die koringkorrel moet sterf om veel vrug te kan dra. Wie weet watter geestelike 
vernuwing ’n vereniging van die Afrikaanse kerke in ons land tot gevolg kan hê?  

Ek het reeds in my Potchefstroomse tyd geen geheim gemaak van my waardering vir die 
Doppers, en van my oortuiging dat die eenheid tussen die kerke gesoek moet word nie. Juis 
daarom was dit vir my ook pynlik dat ek deur my eie onverstandigheid tydens my dienstyd in 
Potchefstroom in ’n polemiek met prof Fanus du Toit betrokke geraak het. 

Dit het gegaan oor die nuwe kerkorde wat in 1959 opgestel is om die Ned Geref kerke in die 
vier provinsies in één Algemene Sinode te laat saamkom. Vroeër het die eenheid van dié 
kerke slegs in ’n federale raad tot uitdrukking gekom. Die nuwe kerkorde het geen 
verandering in die kerkregtelike beginsels van die Ned Geref Kerk gebring nie. Tog het prof 
Fanus du Toit in Augustus 1959 in ’n artikel in Die Kerkblad die nuwe kerkorde verwelkom as 
“die eerste stappe wat die NG Kerk doen om ’n radikale omwenteling in sy stelsel van 
kerkregering aan te bring.” Dié opmerking moet gelees word teen die agtergrond van die 
standpunt van die Geref. Kerke dat hulle afskeiding van die Ned Geref Kerk onder andere 
geregverdig was vanweë die stelsel van kerkregering wat in die Ned Geref Kerk gegeld het. 
Die nuwe kerkorde was volgens prof Du Toit “in die gees van Dordt” geformuleer en ’n 



erkenning van die kant van die Ned Geref Kerk dat sy kerkregering nog altyd ongereformeerd 
was. 

In wat ek later as ’n kwade oomblik beskou het, het ek in ’n brief in Die Kerkblad prof Du Toit 
se voorstelling van sake betwis en hom uitgedaag om aan te toon waarin die nuwe kerkorde 
van die ou Wette en Bepalinge van die Ned Geref Kerk verskil. Natuurlik kon hy dit nie doen 
nie, maar hy het ’n hele reeks artikels geskryf waarin hy al die ou argumente teen die Wette 
en Bepalinge herhaal het, sonder om te sê waarin die nuwe kerkorde daarvan verskil.  

Ek het toe in ’n reeks artikels in Die Kerkbode uiteengesit dat daar geen prinsipiële verskil 
tussen die nuwe kerkorde en die ou Wette en Bepalinge is nie. Ek het boonop daarop gewys 
dat Prof Du Toit nie genoegsaam met die oorspronklike gereformeerde kerkreg rekening hou 
nie. Hy het hom heeltemal laat lei deur die kerkreg van die groepe wat in die 19de eeu van die 
die Hervormde Kerk in Nederland afgeskei het. Dit het egter op bepaalde punte ’n reaksionêre 
karakter vertoon. My konklusie was dat die kerkreg van die Ned Geref Kerk nie so 
ongereformeerd was as wat prof Du Toit gedink het nie. 

Die hele gebeurtenis was vir my pynlik. My persoonlike respek vir hom en die feit dat ek 
myself in baie opsigte aan die Doppers verwant voel, het my dit laat berou dat ek die 
korrespondensie met hom begin het. Hy was nederig genoeg om my te kom besoek om oor 
die saak te praat. Die agting en waardering wat ek vir hom gehad het, is daardeur net 
versterk. Maar ek sou so graag sien dat die verhouding tussen die twee kerke moet verbeter. 
Eenheid met die Doppers sou vir die Ned Geref Kerk ontsaglik veel sou kon beteken. 

Intussen wou ek egter graag met die oog op my taak as actuarius ’n intensiewer studie van 
nuwe ontwikkelings op die gebied van die kerkreg maak. Van die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing het ek ’n toekenning gekry waarmee ek einde 1960 en 
begin 1961 ses maande lank onder leiding van prof D Nauta navorsing oor die gereformeerde 
kerkreg kon doen. Ek het behalwe Nederland ook Duitsland, Skotland en Switserland besoek 
om verskillende nuanseringe in die gereformeerde kerkreg in die oog te kry. Dit het my 
versterk in die oortuiging dat ek teenoor prof Fanus gelyk gehad het, maar my des te meer 
hartseer gemaak oor die situasie van die verdeeldheid van die drie Afrikaanse kerke wat in 
wese so naby aan mekaar is.  
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Die jaar 1960 was ’n waterskeidings jaar in ons land. Dit was die jaar van die traumatiese 
gebeurtenisse by Sharpeville, waar die Suid-Afrikaanse polisie by ’n protes teen die paswette 
69 Swartmense doodgeskiet en 180 gewond het; die jaar toe die eerste aanslag op die lewe 
van dr Verwoerd gemaak is; en ook die jaar waarin dr Verwoerd hom aan die 
Statebondskonferensie onttrek, en Suid-Afrika buite die Statebond te staan laat kom het. Dit 
was duidelik dat dr Verwoerd moeg was van die voortdurende kritiek op sy rassebeleid uit die 
geledere van die Statebond, en dat hy besluit het dat die tyd gekom het dat Suid-Afrika as 
republiek buite die Statebond sy eie weg moes gaan. 

Die land is deur hierdie stap in ’n situasie van spanning en onsekerheid gebring, maar die 
meeste Afrikaners het dankbaar gevoel om nou eindelik van Brittanje los te kom. ’n 
Referendum is uitgeroep oor die kwessie of Suid-Afrika ’n republiek sou word of nie. Voordat 
ons in Oktober 1960 na Nederland vertrek het, het Bettie en ek nog spesiale stemme tot steun 
van die republiek-wording uitgebring.  

Gedurende ons verblyf in Nederland het ons die gebeure in ons land met intense 
belangstelling gevolg. Ons het in Amsterdam kennis gemaak met ’n aantal Afrikaanse 
studente wat later baie goeie vriende van ons geword het: Bethel en Helen Müller, Hennie en 
Hester Rossouw, Jaap en Randu Durand, Jaap Fürstenberg, Vincent Brümmer en andere. 



Prof Ben Marais het ook ’n tydjie in Amsterdam oorgebly, wat ons die geleentheid gebied het 
om weer die ou vriendskap te hernuwe. Ons gesprekke het maar meestal bly draai om die 
onrusbarende ontwikkelinge in Suid-Afrika. 

Hierdie ontwikkelinge sou die situasie van die Ned Geref Kerk en haar politieke verstrengeling 
met die Nasionale Party en die regeringsbeleid op die spits dryf. Dit sou ook aan die lig bring 
dat sy daardeur so gekompromitteer was, dat sy haar profetiese rol as kerk van Christus in die 
politieke situasie van die land nie na behore kon vervul nie.  

In die kommosie rondom Sharpeville en sy nadraai was daar groot spanning tussen die 
Afrikaanse en die ander kerke in die land. Dit het aanleiding gegee tot die Cottesloe-beraad 
met sy verreikende gevolge. Op inisiatief van die Wêreldraad van Kerke het afgevaardigdes 
van lidkerke van die Wêreldraad ongeveer ses maande na Sharpeville in die Johannesburgse 
voorstad Cottesloe byeen gekom met die doel om die verskille tussen hulle deur te praat. In 
daardie stadium het die Kaapse en Transvaalse Ned Geref Kerke sowel as die Ned 
Hervormde Kerk van Afrika nog aan die Wêreldraad behoort. 

Voor my vertrek na Nederland was ek lid van ’n werkgroep wat die voorlegging van die Ned 
Geref Kerk by die beraad moes voorberei. Ook die Kaapse Kerk het ’n voorlegging voorberei, 
waarby mense soos dr AJ van der Merwe, ds Attie van Wijk en ds Willem Landman betrokke 
was. Sestig kundiges uit verskillende terreine was betrek by die opstel van hierdie 
memoranda, wat egter nie die stempel van sinodale goedkeuring gehad het nie. 

Die Cottesloe-beraad het lig- en skadukante gehad. Die ligkant was dat daar teen alle 
verwagting in ’n wonderlike toenadering tussen die afvaardiging van die Ned Geref Kerk en 
die meeste ander kerke tot stand gekom het. Daarvan getuig die finale verklaring. Die 
skadukant was dat die Hervormde Kerk se afgevaardigdes hulleself van hierdie standpunte 
van die beraad gedistansieer het. Die Hervormde Kerk het as gevolg daarvan later ook haar 
lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke beëindig. 

Dit het gou duidelik geword dat dr Verwoerd dit onaanvaarbaar gevind het dat die Ned Geref 
Kerk met dié standpunte instemming kon betoon. Daarom is daar politieke druk op die Ned 
Geref Kerk uitgeoefen om haarself van die uitsprake van Cottesloe te distansieer. In sy 
Nuwejaarsboodskap het dr Verwoerd afkeurend na Cottesloe verwys, en veelbetekenend 
daarop gesinspeel dat die verskillende sinodes van die Afrikaanse kerke nog daaroor sou 
moes besluit.  

In die Nederlandse pers was daaroor nie veel te lees nie. Ons was aangewese op berigte uit 
Suid-Afrika. Beyers Naudé het my sover moontlik op hoogte van sake gehou, en na haar 
terugkeer na Suid-Afrika het Bettie my van koerantuitknipsels en ander materiaal voorsien.  

By my was daar geen twyfel dat die uitsprake van Cottesloe korrek was nie. Ek was dankbaar 
dat die Ned Geref Kerk bereid was om op so ’n gematigde wyse oor die probleme van ons 
land te oordeel en die beginsel te aanvaar dat die eenheid van die kerk ook sigbaar tot 
uitdrukking moet kom. Terselfdertyd was ek realisties genoeg om te weet dat dit nie die einde 
van die verhaal sou wees nie. Dit was egter onvermydelik dat die regering die uitsprake van 
Cottesloe onaanvaarbaar sou vind, en byna netso onvermydelik dat die groot meerderheid 
van die lidmate van die kerk eerder met die politieke leiers as met die kerk se afgevaardigdes 
na die beraad sou saamstem. 

Aan die morele klem van die uitsprake van Cottesloe sou verby gekom kon word deur die 
ideaal van die “groot apartheid” voor te hou: die idee dat elke volk in die land ’n eie tuisland 
moet hê waarin dit vry en met volle selfbeskikking kan leef. In die praktyk was dié ideaal egter 
onhaalbaar. Dit kon dus slegs dien om die bevoorregte posisie van die blanke minderheid 
moreel te legitimeer.  



Omdat die Afrikaanse kerke in die loop van die jare so diep by die politiek betrokke geraak 
het, was dit van die begin af duidelik dat die uitsprake van Cottesloe ingrypende gevolge vir 
die kerk sou hê. Die Ned Geref Kerk het apartheid as moreel aanvaarbaar beskou en dit met 
Bybelse argumente verdedig. Die kerk sou dus nie sonder ernstige interne spanning ’n meer 
kritiese standpunt daarteenoor kon inneem nie. Veral diegene in verantwoordelike 
leiersposisies in die kerk was voor ’n moeilike keuse, en ook ek was nie daarvan uitgesluit nie. 

Die waarheid van die woorde van Beyers Naudé destyds aan ons groepie, dat die 
kleurkwessie die eintlike probleem was waaraan ons by die heropbou van die kerk aandag 
sou moes gee, het vir my steeds duideliker geword.  

Ek was nie gretig om my direk oor die politiek uit te spreek nie. Ek was van die begin van my 
bediening af daarop gerig dat die Ned Geref Kerk werklik kerk van Christus moet wees, ’n 
gereformeerde kerk wat gehoorsaam sou wees aan die Woord van God. My stryd was dus 
primêr gerig teen die volkskerk-karakter van die kerk, die tugloosheid en die lae vlak van die 
geestelike lewe in die kerk. Maar nou het dit steeds duideliker geword dat haar verstrengeling 
met die politiek meebring dat die kerk in haar profetiese roeping met betrekking tot die 
eenheid van die kerk faal. Die kerklike apartheidspatroon het immers histories die model vir 
die politieke apartheid voorsien. 

Die soort kerkbegrip waarmee ek sedert my proefskrif gewerk het, kon nie in ooreenstemming 
gebring word met die ideologie van apartheid nie. Wat alreeds sedert my studentedae in 
Pretoria onder die oppervlakte by my aanwesig was, het nou duideliker na vore gekom. Die 
volk kan nie bepalend vir die kerk wees nie. Ek het besef dat ek verplig was om helderder te 
sê dat die beleid van kerklike apartheid vir my onaanvaarbaar was. In ’n gemeenskap wat 
volkome verpolitiseer was, was dit onmoontlik om suiwer oor die kerk te probeer dink, sonder 
om in die politiek te beland. 
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’n Week voor die sitting van die Transvaalse sinode van 1961 het ek uit Nederland 
teruggekeer. Dit was vir my vreemd dat Carel Boshoff my spesiaal opgebel het om te hoor of 
ek die sinode sou kon bywoon. Ons het nie lank gepraat nie, maar dit was duidelik dat hy van 
mening was dat die Cottesloe-besluite deur die sinode verwerp moes word. Ek het nie in dié 
gesprek daarop gereageer nie, omdat ek net pas tuisgekom het en ons nie lank gepraat het 
nie. 

Maar dit was gou vir my duidelik dat daar ’n algemene negatiewe gevoel oor Cottesloe 
bestaan het, en dat diegene wat die beraad namens die Transvaalse kerk bygewoon het, 
gerepudieer sou word. Ek het egter nie besef hoe hoog gevoelens oor die saak sou loop nie. 
Niksvermoedend het Bettie en ek met ons groen Volkswagen-kewer en ’n dakrakkie bo-op na 
Pretoria vertrek met ons vier kindertjies. Ons het ons intrek in ’n betreklike swak losieshuis 
geneem – eenvoudig omdat dit al was wat ek kon bekostig. Pretoria was in ’n onheilspellende 
bui. Dit het katte en honde gereën. Alles was nat. Tot die beddegoed het nat gevoel. Ons kon 
die doeke van ons jongste baba (vier maande tevore in Nederland gebore) op geen manier 
droog kry nie. Vir die ander kinders was dit ’n jammerlike opgehokte bestaan wat hulle beslis 
gehaat het. Maar Bettie en ek het mekaar drie maande nie gesien nie, en ons het nie 
daarvoor gevoel dat hulle in Potchefstroom moes agterbly terwyl ek alleen na die sinode gaan 
nie. 

Die eerste sittingsdag van die sinode het vir my ’n groot skok gebring. Die sinode is in die 
Pretoriase stadsaal gehou om die groot aantal afgevaardigdes te kan akkommodeer. Dit was 
in die April-vakansie, en baie onderwysers kon dit dus as afgevaardigdes bywoon. 



Uit die staanspoor was dit duidelik dat niemand wat met Cottesloe verbind kon word, ’n goeie 
kans sou hê om in die moderatuur verkies te word nie. Ds Arnold Meiring van Heidelberg, wat 
wel ook die beraad bygewoon het, was ’n gematigde, saggeaarde mens. Hy is ondanks die 
voelbare regse sentimente tog met ’n klein meerderheid stemme as moderator herkies eerder 
as ds AJV Burger wat waarskynlik beter by die gees van die sinode sou gepas het. Ds Burger 
is daarna as assessor verkies bo Cottesloe-afgevaardigde Beyers Naudé. En toe kom die 
verrassing. Dr Frans O’Brien Geldenhuys, ook ’n afgevaardigde, was jare lank die actuarius 
van die sinode. Dit was voor die hand liggend dat hy weer verkies sou word. Tot my 
ontsteltenis en volslae verbasing word ek toe egter met ’n oorweldigende meerderheid van 
stemme as actuarius aangewys.  

Ek het gevoel ek duisel. Ek het besef my verkiesing is waarskynlik vooraf beplan. Die sinode 
was moontlik onder die wanindruk dat ek, wat nie by Cottesloe was nie, bereid sou wees om 
my daarvan te distansieer. Ek het skielik aan Carel se telefoonoproep gedink. Ter wille van 
my selfrespek kon ek die sinode onder geen wanindruk laat oor my siening van sake nie. 
Iemand het my vertel dat daar in die wandelgange gesê is die sinode het die duiwel met 
Beëlsebul uitgedryf. Ek was soms bitter eensaam in die stoel van die actuarius. Ek was wel 
seker dat ds Meiring ongeveer soos ek oor dinge sou dink, maar volgens sy aard sou hy nie 
maklik aanstoot wou gee nie.  

Die pynlikste deel van die sinode was die wyse waarop al die afgevaardigdes na die 
Cottesloe-beraad – waaronder nie net Beyers Naudé en Frans Geldenhuys was nie, maar ook 
ds CB Brink en selfs proff EP Groenewald en AB du Preez – soos beskuldigdes voor in die 
saal moes sit terwyl nie hulle eie verslag nie, maar dié van ’n ad hoc kommissie oor Cottesloe 
behandel is. Kwetsende dinge is oor hulle gesê. Een van my senior tydgenote in die fakulteit 
teologie op Pretoria het tydens die debat gesê – ek sal dit nooit vergeet nie – die rugmurg van 
die afgevaardigdes het jellie geword onder die druk van die liberaliste. Die uitgangspunt was 
duidelik: ons as Boere is in ’n gemeenskaplike politieke stryd gewikkel, en kerklike leiers moet 
nie swig as hulle ons saak voor buitestaanders moet verdedig nie. 

Frans Geldenhuys en Beyers Naudé het moedige pogings aangewend om duidelik te maak 
dat hulle in gehoorsaamheid aan hulle gewete opgetree het, maar dit het nie veel indruk 
gemaak nie. Prof EP Groenewald en Ds CB Brink het op ’n iet-wat geïrriteerde wyse op die 
houding van die sinode oor die beraad gereageer, waarskynlik omdat hulle gevoel het dit was 
uiters onbillik om hulle van dislojaliteit en ’n soort verraad te verdink. Alex van Wyk het 
daaraan herinner dat die nie-blanke lidmate van die Ned Geref Kerk heeltemal anders as die 
sinodelede oor die besluite voel. 

Prof AB du Preez was die enigste afgevaardigde wat homself van verantwoordelikheid vir die 
besluite gedistansieer het. Hy het daarmee getrou gebly aan sy verdediging van die 
apartheidsbeleid in sy boek, Eiesoortige ontwikkeling tot volksdiens: die hoop van Suid-Afrika, 
wat in 1959 gepubliseer is. Daarin het hy teenoor die kritiek van proff. Keet en Marais 
aangevoer dat eiesoortige ontwikkeling moreel die beste moontlike beleid vir Suid-Afrika is. In 
1962 sou hy weer twee artikels in Die Kerkbode skryf oor Lojaliteit – ’n verdwynende deug. Hy 
het lojaliteit omskryf as ’n innerlike sielsgetrouheid aan die gemeenskapskringe waarin God 
ons gestel het. Daar is destyds algemeen aanvaar dat sy artikels veral teen Ben Marais gemik 
was. Dit het ’n skerp reaksie in die briewerubriek van Die Kerkbode uitgelok. Nie net Ben 
Marais nie, maar ook WA de Klerk, Frans Geldenhuys, Kaaplandse Leraar (WA Landman?), 
Alex van Wyk, Johannes Lombard, Ian Eybers en andere het aan die diskussie deelgeneem. 
Hulle standpunt was dat Christene nie deur natuurlike lojaliteit nie, maar deur 
gehoorsaamheid aan die Woord van God gelei moet word. 

In elk geval is die besluite van Cottesloe met ’n oorweldigende meerderheid deur die Sinode 
verwerp, soos uiteindelik ook deur die sinodes van Kaapland, Suidwes-Afrika en Natal. Verder 



het die sinode ook besluit om die verbintenis met die Wêreldraad van Kerke te verbreek. 
Afgesien daarvan dat dit in die lig van die situasie voor die hand gelê het, was die argument 
ook dat dit met die oog op die komende kerkvereniging nodig was om uit die Wêreldraad te 
tree, omdat die Vrystaatse kerk anders nie met die vereniging sou meegaan nie. David de 
Villiers en ek het voorgestel dat ons ten minste met die Wêreldraad in korrespondensie moes 
bly, om te kan weet wat daar besluit en gedoen word, maar dit is met ’n groot meerderheid 
verwerp. 

In die wete dat die sinode van alle kante dopgehou word, het ds Meiring ’n verklaring opgestel 
wat die goeie gesindheid van die Ned Geref Kerk teenoor alle mense in die land betuig het. 
Dit sou kon help om sover moontlik die kanale na ander kerke, en veral ook na die sg. 
dogterkerke oop te hou. Hy het dit eers aan die moderatuur voorgelê, wat dit goedgekeur het. 
Toe hy dit egter voor die sinode bring, is dit wel met ’n meerderheid aanvaar, maar direk 
daarna het lede van die sinode begin vra om hul teenstem te laat notuleer. Die reglement van 
orde maak daarvoor voorsiening dat ook die redes genotuleer mag word waarom in die 
minderheid gestem is. Daar was so baie wat hulle redes wou opgee, dat ’n byna chaotiese 
situasie ontstaan het. Dit het die indruk gewek van ’n soort opstand in die sinode. Ds Meiring 
het dus na raadpleging met die moderatuur toestemming van die sinode gevra om die 
verklaring terug te trek. 

Geen wonder dat sommige van my vriende later na die sinode as die “rowersinode” verwys 
het nie! Dis wat pous Leo I die sinode van Efese in 449 genoem het, omdat dit so stormagtig 
was en besluite geneem het wat hy as ketters beskou het. Maar nadat die kwessies rondom 
Cottesloe agter die rug was, het die sinode gelukkig verder rustig verloop. Onder andere is die 
voorgestelde nuwe kerkorde voorlopig goedgekeur wat as basis sou dien vir die 
organisatoriese vereniging met die Ned Geref kerke in die ander provinsies. Ek was dankbaar 
toe die sinode verby was. 

Teen my nuwe funksie as actuarius het ek baie opgesien. Dit het ’n groot aantal ekstra 
verpligtinge meegebring. Ek moes bv. ex officio ook lid van die eksamenkommissie vir 
proponente van die Fakulteit Teologie in Pretoria wees, skriba van die regskommissie en lid 
van verskillende ander kommissies. In die volgende jare moes ek minstens een dag per week 
opsy sit vir die beantwoording van navrae oor kerkregtelike sake, en daar was talle 
vergaderinge wat bygewoon moes word. 

My vernaamste werk in dié tyd was egter om die bestaande Wette en Bepalinge van die 
Transvaalse kerk te herskryf met die oog op die eenwording van die vier provinsiale kerke. Dit 
sou ’n groot invloed op my lewe hê. 
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Voordat ek my aan die herskrywe van die ou Transvaalse Wette en Bepalinge kon wy, moes 
ek my voete in ’n nuwe gemeente vind. In die begin van 1961 het ek ’n beroep aangeneem na 
die gemeente Johannesburg, in die omgang bekend as Braamfontein, omdat die kerkgebou in 
dié voorstad geleë is. Dit is die oudste Ned Geref gemeente aan die Rand, met ’n lang en 
roemryke geskiedenis. Verskillende bekende predikante was daaraan verbonde, onder 
andere ds Pietie Coetzee en ds CB Brink, albei jare lank sterk leiersfigure in die Vrystaatse en 
die Transvaalse kerk. 

Die gemeente het ’n groot verskeidenheid van woonbuurtes en lidmate omvat. Die 
oorspronklike ou Braamfontein was die gebied waar die eerste Afrikaners wat as gouddelwers 
na Johannesburg gekom het, hulle gevestig het. In my tyd was daar nog ’n aantal kleiner 
huisies, veral skakelhuisies, uit die vorige eeu – dikwels al in ’n toestand van verwaarlosing. 
Maar die gebied was reeds in ’n grootskaalse verandering betrokke. Groot nuwe geboue is 
opgerig. Die grond naby die middestad het baie waardevol geword, en die gebied was gesog 
vir besighede, kantoorgeboue en woonstelle. Benewens Braamfontein het die gemeente ook 
Joubertpark en ’n deel van die middestad omvat, sowel as ’n deel van Hillbrow en ’n aantal 
deftige woonbuurtes soos Parktown, Parkview en Saxonwold.  
Hoewel nie baie van ons lidmate in die deftiger dele gewoon het nie, was daar tog heelwat, en 
onder hulle leiersfigure in die openbare en kulturele lewe. Nie almal was kerklik meelewend 
nie, maar ’n groep van hulle het die intellektuele kern van ons kerkraad gevorm. Ek dink hier 
aan mense soos Gideon Roos, eertydse direkteur van die SAUK, Biesie Theron van Hoër 
Seunskool Helpmekaar, die ginekoloog dr Kosie van der Watt, Hendrik Sloet van Saambou. 

Vir my was dit in die besonder ’n aangename verassing dat ook NP van Wyk Louw, toe 
professor aan die Universiteit van die Witwatersrand, binne ons gemeentegrense gewoon het. 
Hy het soms die kerk van Aasvoëlkop besoek waar Beyers Naudé destyds predikant was, 
maar veral nadat Beyers Naudé uit Aasvoëlkop weg is, het hy al meer na Braamfontein se 
kerk gekom. Ons kon dus ons vriendskap met die Louws wat in Amsterdam begin het, 
hernuwe. 

In Amsterdam het ons nie ver van hulle af gewoon nie. Van Wyk Louw het meermale van ons 
studente na sy huis genooi om oor aktuele sake te gesels. Bettie het van sy lesings bygewoon 
en sy het Truida leer ken deurdat sy bydraes vir haar Afrikaanse program van Radio 
Nederland in Hilversum geskryf het. Ek het hom graag geraadpleeg as ek die nugter oordeel 
van iemand buite my vakgebied gesoek het. Dit was ’n groot eer dat hy en Truida my 
promosieplegtigheid in 1955 bygewoon het. 

In 1962 het die gemeente Johannesburg vyf-en-sewentig jaar oud geword. Die feeskommissie 
het op die gedagte gekom dat ons Van Wyk Louw moes vra om vir ons ’n feesgedig te skryf. 
Hy was gewillig, maar wou iets meer weet van die geskiedenis van die gemeente. Gelukkig 
staan dit uitvoerig opgeteken in die halfeeu-feesbundel. Dit het hy klaarblyklik baie goed 
bestudeer. Op ’n middag het hy in alle beskeidenheid die feesgedig by die pastorie kom 
afgee, en dit met ’n paar verduidelikings aan my voorgelees. Ek het dit reeds by die eerste 
aanhoor aangrypend gevind, maar soos met al Louw se gedigte, vind jy algaande steeds 
meer daarin. Op die feesbyeenkoms het Gideon Roos dit voorgedra. 

Wat vir my opvallend was, was die teologiese insig daaragter. Uit die gemeentegeskiedenis 
was dit vir hom duidelik dat die Braamfontein waar die eerste Afrikaners hulle in 
Johannesburg gevestig het, ’n plek vol armoede en ellende was. Dáár het die kerk aan die 
Rand sy ontstaan gehad, nie in die rykmansbuurte nie. Die digter het die analogie met die 



vleeswording van Christus raakgesien toe Hy “tot ons soort staat” gebore is: “nie in die wit 
paleise nie, maar waar die Kuise en die Arme stil en buite die hotel se poort verniet loseer het 
in ’n stal.” Die eerste mense wat Hom gesien het, was die “skawagters” vol strooi en stof – en 
eers na baie soek en digby Herodes vra, kom die wyses tóg eindelik met goud en wierook 
agterna. Ook sy dissipels het Christus nie gekies uit die godsdienstige mense met hulle 
wetsonderhouding nie, maar uit vissers en tollenaars met hulle harde hande, sweet en eelte. 
En toe Hy sy groot net uitgegooi het, het Hy ’n vreemde prooi ingesleep: “melaats, besete, ryk 
of klein; sondaars van elke kleur en geur, maar in Sy glimlag skielik: rein.” 

Louw het werklik ’n fundamentele aspek van die evangelie raakgesien: dat dit vir God in sy 
verkiesende liefde juis om die ellendiges, die sondaars, die armes en die lydendes gaan. Dit is 
’n gesigspunt wat later in die teologie van bevryding tereg beklemtoon sou word, alhoewel 
dikwels eensydig. In ons land sou dit later neerslag vind in die uitspraak van die 
Belharbelydenis dat God as God van geregtigheid op ’n besondere manier die God van die 
noodlydendes, armes en verontregtes is. Dit bly vir my merkwaardig dat Louw dit reeds 
destyds gesien en op die gemeente van Braamfontein van toepassing gemaak het. Ek weet 
nie hoeveel van ons gemeentelede die reikwydte van die vers gesnap het nie. 

Van Wyk Louw het nie elke Sondag kerk toe gekom nie, maar ek het hom tog taamlik gereeld 
daar opgemerk. Hy was altyd bly om my en my kollegas Andries Venter en Attie Barnard te 
sien as ons hom besoek. Sy gesondheid het gaandeweg versleg. By geleentheid was hy ’n 
hele tydjie in die hospitaal. Na sy ontslag het ek hom op ’n Sondagmiddag tuis gaan besoek. 
Hy het alleen in ’n kamer gelê en ek het langs sy bed gaan sit. Ons het oor sy siekte gepraat 
en toe, sonder dat ek dit gevra het, het hy begin vertel van ’n besondere ervaring wat hy 
gehad het. Die nag voordat hy in die hospitaal opgeneem is, het hy wakker geword en die 
drang ervaar om al sy sondes voor God te bely. Hy het alles waaraan hy kon dink, voor God 
uitgespreek en om vergiffenis gevra. Daar het toe ’n groot vrede op hom neergedaal. Hy het 
aan die slaap geraak, maar later wakker geword en besef dat hy besig was om ’n hartaanval 
te kry. Hy was daarvan oortuig dat die geestelike ervaring wat hy gehad het, daarvoor 
verantwoordelik was dat hy toe volledig kalm en sonder enige vrees die koms van die dokter 
kon afwag. Die dokter het trouens later gesê as hy nie so kalm en rustig was nie, sou hy nie 
die aanval oorleef het nie.  

Dit was ’n besondere oomblik so saam met hom. Ek kon in sy stille vreugde en sy rus in Gods 
genade deel. Ek het ’n gebed gedoen om God te dank, nie net dat sy lewe gespaar was nie, 
maar ook vir die vrede wat hy met God gevind het. Ek het toe vol blydskap huis toe gegaan. 
Hy is eers ’n hele tydjie later oorlede, toe ek reeds weer in Nederland was.  
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Braamfontein was die sentrum van die sinodale werksaamhede van die Suid-Transvaalse 
gebied. Die oorspronklike ou kerkgebou was toe reeds gesloop, en langs die nuwe is ’n 
administratiewe blok opgerig met die kantore van kerklike werksaamhede soos die diens van 
barmhartigheid, sending, kerklike publikasies, evangelisasie en dergelike meer. Daar was ook 
’n saal wat vir vergaderinge gebruik is. Toe ek in Johannesburg-Wes en in Potchefstroom 
predikant was, het ek dikwels daar gekom. Niks daar was dus vir my vreemd nie.  

Die verskuiwing na Johannesburg het dit makliker gemaak om my werk as actuarius te 
behartig. Die meeste kerklike vergaderinge is immers in Johannesburg en Pretoria gehou, en 
ook vir predikante wat my persoonlik wou kom spreek, was dit makliker in Johannesburg as 
op Potchefstroom.  

Met my nuwe kollegas in die gemeente het ek ’n baie goeie verhouding gehad. Die 
evangelisasiepredikant, Attie Barnard, en ek het mekaar jare lank geken, en Tinie 



Bezuidenhoudt was ’n opregte en entoesiastiese mens met wie ek maklik oor die weg kon 
kom. Nadat hy ’n beroep aangeneem het, is sy plek in 1963 deur dr Andries Venter geneem. 
Hy was ’n geesgenoot, daarby ’n uitstekende teoloog en pastor. Ons drie het ’n ware 
driemanskap gevorm. Dit was vir my ’n groot skok dat Andries in 1971, toe hy in Tygerberg 
predikant was, onverwags aan ’n hartaanval oorlede is. Sy dood op ’n jong leeftyd was ’n 
enorme verlies vir die kerk.  

Maar terug na Braamfontein. Naas my gemeentebedrywighede het ek die eerste maande van 
1962 gewy aan die herskrywe van die ou Transvaalse Wette en Bepalinge. ’n Intensiewe 
studie van die Wette en Bepalinge het my oortuig dat baie daarvan nie so gelaat kon word nie. 
Ek was veral gevoelig vir die wyse waarop die bepalinge in verband met die sending en die 
verhouding tot die dogterkerke van die Ned Geref Kerk daarin verwoord is. 

Onder die aanhangsels by die oorspronklike Wette en Bepalinge was die Akte van 
Ooreenkoms by die vereniging van die Ned Geref Kerk en die Ned Hervormde Kerk in 
Transvaal aan die einde van die vorige eeu. Een van die beginsels waarop ooreengekom 
was, was dat die kerk geen gelykstelling tussen Blank en Nie-blank toelaat nie. Ek het 
aanbeveel dat dié dokument en ander na die argief verwys word en nie weer in die nuwe 
bepalings moes verskyn nie. Die Sinode het dit gelukkig sonder enige diskussie aanvaar. 

Een van die eerste dinge wat ek verander het, was die artikel oor die lidmaatskap van die kerk 
– die berugte art 3. Dié artikel het bepaal dat slegs blanke persone lidmate van die kerk mag 
wees. Ook dit het uit die kerkvereniging gestam. Dit was klaarblyklik vir die Hervormde Kerk ’n 
belangrike saak. Dit is tot onlangs nog in die kerkwet van die Ned. Herv. Kerk gehandhaaf. Ek 
het dit destyds egter eenvoudig weggelaat en my gestaal vir ’n diskussie daaroor in die 
sinode. Tot my verbasing is my formulering netso aanvaar. Miskien is gevoel dat die beginsel 
van afsonderlike kerke vir blank en nie-blank ’n onbetwiste gevestigde gebruik is, en dat die 
saak van lidmaatskap dus nie in dispuut was nie. 

In die ou bepalinge oor die sending het daar deurgaans ’n sterk diskriminerende tendens na 
vore gekom. Hoewel die beleid van afsonderlike kerke vir afsonderlike volke of volksgroepe 
gemotiveer is deur die ideaal van die inheemswording van die kerk, het elkeen wat met die 
geskiedenis van ons land bekend was, geweet dat daar van huis uit ook ’n stuk rasse-
vooroordeel met die sendingkundige oorwegings vermeng was. Daarom is gemeentes wat uit 
die sendingarbeid van die kerk ontstaan het, nie as volwaardige en selfstandige gemeentes 
van Christus behandel nie, maar is die voogdyskap van die blanke kerk oor die jong kerke 
sterk gehandhaaf. Blanke sendelinge wat in die sendinggemeentes as leraars gedien het, het 
’n posisie van seggenskap in die sendingkerk beklee, sonder om lidmate van die sendingkerk 
te word. Hulle het lidmate van die blanke kerk gebly. Ook verskeie ander elemente in die 
sendingbepalinge was vir my nie heeltemal in ooreenstemming met die gereformeerde 
kerkreg nie. Ek het nie altyd geweet hoe dit herformuleer moes word nie, maar het my bes 
gedoen om weg te beweeg van die diskriminerende element in die bepalings.  

Die kernvraag wat my steeds meer gehinder het, was op watter gronde daar vir die 
bekeerlinge uit die heidene aparte kerke en kerkverbande gestig is. Ek was goed genoeg 
bekend met die geskiedenis van die ontwikkelinge in die Kaap Provinsie. Die sinode van 1857 
het op grond van die onwilligheid van blanke gemeentelede om saam met bekeerlinge uit die 
heidene te aanbid, die toegewing gemaak is dat daar, terwille van die swakheid van sommige, 
aparte samekomste vir bekeerlinge uit die heidene gehou kon word. Dit het gelei tot die 
stigting van aparte kerke vir bekeerlinge uit die heidendom. Daarvoor is onder andere ’n 
beroep gedoen op die Duitse sendingmetodes en Sendingwetenskap. 

JC Hoekendijk se Kerk en volk in de Duitse Zendingswetenschap wat hierdie benadering 
bevraagteken, het soos ek reeds vertel het, op my as student ’n groot indruk. Daarna, in 
1960/61 in Nederland, het ek ook kennis gemaak met Jaap Durand wat hom intensief met 



hierdie kwessie besiggehou het in sy proefskrif oor die Una Sancta Ecclesia in 
Sendingperspektief (1961). My gesprekke met Jaap en my studie van die gereformeerde 
kerkreg het my oortuig dat daar voorsiening gemaak moet word vir die taal en kulturele eie-
aard van almal wat aan die kerk behoort, maar dat die eenheid van die kerk oor al hierdie 
grense heen uitdrukking behoort te vind in ’n gereformeerde kerkverband.  

Wat meer is, ek het ontdek hierdie beginsel was reeds vervat in art 51 van die Dordtse 
kerkorde. Dit bepaal: “Alzoo in de Nederlanden tweeërlei sprake gesproken wordt, is voor 
goed gehouden, dat de Kerken der Duitsche en Waalsche taal, op haar zelve haar Kerkeraad, 
Classicale vergaderingen en Particuliere Synoden hebben zullen.” Die gereformeerde vaders 
het dus taal- en kultuurverskille erken as genoegsame rede om afsonderlike gemeentes vir 
verskillende taalgroepe te hê. Daar is selfs voorsiening gemaak vir afsonderlike klassikale 
vergaderinge en provinsiale sinodes. Tog het dit nie daartoe gelei dat daar ’n aparte 
kerkverband vir die verskillende taalgroepe gevorm is nie. Die eenheid van die hele kerk is in 
laaste instansie in één kerkverband tot uitdrukking gebring. 

Die taalgroepe is in één algemene sinode saam verbind. So word ’n kanaal geskep vir die 
gemeenskap van die heiliges oor taal- en kultuurgrense heen. Die katolieke, omvattende aard 
van die kerk vind uitdrukking in ’n kerkverband wat oor volksgrense heenreik. Die 
Heidelbergse Kategismus verduidelik in antwoord 55 dat die gemeenskap van die heiliges nie 
net beteken dat alle gelowiges saam deel het aan al die skatte en gawes van Christus nie, 
maar dat hulle ook verplig is om hulle gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van 
die ander lede aan te wend. Die gereformeerde idee van kerkverband wil hierdie doel dien. Dit 
skep ’n offisiële kerkregtelike kader wat verhinder dat die verskillende kulturele groepe 
leerstellig so uitmekaar groei dat die gemeenskap van die heiliges en die wedersydse sorg vir 
mekaar prakties onmoontlik word. 

Dit was meteens vir my duidelik dat dit ook in ons situasie in Suid-Afrika die gereformeerde 
weg sou wees om te volg, en dat ek die Ned Geref Kerk moet help om dit in te sien. Hierdie 
kwessie het my al ’n geruime tyd besig gehou voordat ek met die herskryf van die 
Transvaalse Wette en Bepalinge begin het. Die laaste stootjie tot helderheid oor die saak het 
vir my gekom van ’n artikel van prof WJ Snyman van Potchefstroom in Die Kerkblad van 11 
April 1962 onder die opskrif: “Die eenheid van die kerk”. Daarin stel hy dit duidelik: “’n 
Kerkverband wat sou bly staan by lands- of volksgrense en nie op een of ander wyse daaroor 
heen gaan nie, breek die eenheid van die kerk op in aparte volkskerke. Daarom glo ons nie in 
een Bantoekerk en daarnaas een Blanke kerk nie. Want ons glo nie in twee of meer 
Christelike kerke nie, maar in een Christelike kerk onder blankes en nie-blankes” (p 6). 

Sover ek weet, het prof Snyman nooit probleme in die Geref. Kerke met sy standpunt 
ondervind nie. ’n Aantal jare later het die Geref. Kerke inderdaad sy leiding gevolg en 
gemeentes wat deur die sending tot stand gekom het, in die één gereformeerde kerkverband 
ingesluit. Miskien was dit makliker vir die Geref. Kerke, omdat daar nog nie soveel nie-blanke 
gereformeerde lidmate was nie. Maar toe ek dieselfde gedagtes in die Ned Geref Kerk 
gepropageer het, was dit heeltemal ’n ander verhaal. 

Ek het gevrees my opvattings sou oor ’n politieke boeg gegooi word wat ’n kalm oorweging 
daarvan onmoontlik sou maak. Maar ek het geen keuse gehad nie. 
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Met die oog daarop dat al die kerklike bepalinge van die Ned Geref Kerk in die proses van die 
eenwording van die vier provinsiale kerke noodwendig herskryf sou moes word, was dit vir my 
voor die hand liggend om ’n publikasie oor die aangeleentheid die lig te laat sien. Dit het my 
nie lank geneem om my gedagtes daaroor neer te skryf nie. Dit is in Junie 1962 gepubliseer in 



die reeks Kerk en Wêreld onder die titel: Die Sendingbepalinge van die Ned Geref Kerk van 
Transvaal. Dié reeks het onder redaksie gestaan van dr Alex van Wyk, di AA Odendaal en 
Attie Van Niekerk (sr.), dr David Bosch en myself. Dit is by die Van der Spoel-drukkery in 
Potchefstroom gedruk. Ons doel met die reeks was om aktuele sake op die kerklike terrein op 
’n verantwoorde wyse aan die orde te stel om diskussie te stimuleer. Alex van Wyk het ’n 
boekie gepubliseer oor die apostolaat van die kerk, Attie van Niekerk en andere oor die 
heidendom in die sendingkerk en die weerlegging daarvan, terwyl David Bosch oor die 
lydende Messias en ons sendingmotief geskryf het. My bydrae was die boekie oor die 
sendingbepalinge. 

Die titel van die boekie het nie baie uitnodigend geklink nie. Ek kon sekerlik ’n pakkender titel 
gekies het. Mnr. Van der Spoel het dit ook aanbeveel. Maar ek het geweet wat ek geskryf het, 
was in ons situasie kontensieus, en dié titel met opset gekies in die hoop dat dit nie te veel 
aandag sou trek nie. Hoe tweeslagtig kan ’n mens wees! 

Dit was in elk geval ’n ydele hoop. Prof Tobie Hanekom van die Kweekskool op Stellenbosch 
het die boekie in Die Kerkbode van 3 Oktober 1962 baie skerp negatief geresenseer. In sy eie 
boek Kerk en Volk (1957) het hy juis die gedagte verdedig dat die kerk by die verskillende 
volkere aansluit en by elke volk sy eie vorm moet soek en vind. Hy noem dit die vleeswording 
van die kerk. Dit hou in dat gebreek moet word met die gedagte van één kerk. Dit is volgens 
hom ’n Roomse opvatting. Die kerkhervorming het gelei tot die grondgedagte van die 
meervormige (pluriforme) gedaante van die kerk wat, ondanks haar geestelike eenheid, ’n 
verskeidenheid van gestaltes aanneem. Ook in die bundel Grense het prof Hanekom in 1961 
’n artikel geskryf oor Ons inheemse kerke vir die inboorlinge en die standpunt nog ’n keer 
beknop weergegee: die inheemse kerke vorm één kerk met die Ned Geref Kerk, maar dan in 
die sin van dieselfde kerk in ’n ander kerkverband. 

My opvatting van ’n kerkverband oor die kleurgrense heen was vir hom dus volkome 
onaanvaarbaar. Hy het dit “’n tragiese sprong na die Roomse kerkbeskouing” genoem. Hy 
was van mening dat ek kerk en kerkverband as sinonieme behandel en verkeerdelik die 
eienskappe van die onsigbare kerk as voorwerp van ons geloof van toepassing maak op die 
kerk as sigbare instituut. Daarom sou ek die eenheid van die kerk as ’n sigbare institutêre 
eenheid en eenvormigheid verstaan. “Dit is deur en deur Rooms, sowel in sy konsepsie as in 
sy praktiese toepassing ’n ongelukkige geboorte uit die Romeinse staatsbeskouing, maar 
buite die Skrif om.” Dit kom daarop neer dat die sigbare eenheid van die kerk volgens hom vir 
die Reformasie onbelangrik was. Maar dit was nie waar nie. 

Ek was verstom oor die felheid van sy woorde. Prof Verhoef het my later vertel prof Hanekom 
het aan hom gesê ek het ’n refleksie op sy wetenskaplikheid gewerp. Dit was natuurlik nooit 
my bedoeling nie. Ek self het gedink die felheid van sy reaksie was eerder die gevolg van my 
kritiek op die apartheid-struktuur in die kerk.  

Komende van iemand van sy teologiese statuur het die resensie my uiteraard baie kwaad 
aangedoen. Die etiket liberalisme is spoedig om my nek gehang. Dit was in dié tyd ’n gewilde 
skeldwoord wat tegelyk ’n sowel politieke as teologiese konnotasie gehad het. Die vervlegting 
van die kerklike standpunte met die politieke ideale van die volk het dit ook onnodig gemaak 
om tussen die twee betekenisse te onderskei. Met dié etiket is ek gelyktydig teologies en 
polities onder verdenking gebring. 

Tog is prof Hanekom se opvatting soos aangetoon ’n afwyking van die kerkorde van Dordt, ’n 
basiese dokument van die gereformeerde kerkreg. Ek het my ook beroep op nuwere literatuur 
oor Calvyn en ander reformatore se opvatting oor die eenheid van die kerk wat destyds 
beskikbaar was. In hierdie verband is ek baie gehelp deur die werk van W Nijenhuis: Calvinus 
Oecumenicus – Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling (1959).  



Prof Hanekom se resensie is ’n week voor die byeenkoms van die eerste Algemene Sinode in 
Kaapstad in 1962 gepubliseer. Die wyse waarop baie afgevaardigdes my tydens die sinode 
aangekyk is, het my laat besef dat hy doeltreffend daarin geslaag het om my as liberaal te 
brandmerk. Dit was vir my pynlik. Ek was nog te vol van myself om dit behoorlik te kon 
verwerk. 

En dit was nog maar die begin. Dit het ek spoedig aan die reaksies van eertydse vriende 
agtergekom. Willie Lubbe, destyds predikant in Natal en ook die moderator van die Natalse 
Sinode, het by die Algemene Sinode aan my gevra of dit waar was wat hy hoor, dat ek liberaal 
geword het. Ons het mekaar goed geken. Ons ouers was huisvriende en hy en my oudste 
broer Jansie was studiemaats. Hy was my Latyn-dosent in Pretoria, en het later in Nederland 
die Latyn in my proefskrif nagegaan. Sy vrou Erma was ’n klasmaat van my in Lichtenburg. Ek 
het die hoogste agting vir hom gehad. Ek probeer verduidelik waarom dit vir my gaan, maar 
dit was vir my glashelder dat ek hom verloor het. Die verwydering sou in die volgende jare net 
groter word. Dit was vir my pynlik dat hy uiteindelik ná die Algemene Sinode van 1986 een 
van die leidende figure in die politiek-gemotiveerde afskeiding van die Afrikaanse Protestantse 
Kerk was. 

Maar om terug te keer tot die debat oor my boekie: dr Treurnicht was bereid om aan my die 
geleentheid te gee om in Die Kerkbode te antwoord op die resensie van prof Hanekom, en om 
in twee verdere artikels dieper op die onderskeiding tussen Rooms en gereformeerd in te 
gaan. Dit het die debat tot in 1963 laat voortduur. Verskillende predikante en teoloë het die 
pen opgeneem om my in die korrespondensie-kolomme van Die Kerkbode ’n les of twee te 
leer. Daarteenoor het Andries Venter, Attie Barnard, Manie de Jager en enkele ander my 
standpunt ondersteun. 

Die beste bydrae in hierdie verband het egter van Jaap Durand gekom. In Die Kerkbode van 
17 Julie 1963 verskyn ’n brief van hom waarin hy die belang van die sigbare en institutêre 
eenheid van die kerk oor die grense van ras en volk heen verdedig. Hy kon daarby steun op 
sy proefskrif, Una Sancta Catholica in Sendingperspektief (1961), waarin hy juis die sake 
behandel het waaroor dit in die diskussie gegaan het. Dit spreek vanself dat ek sy steun baie 
hoog waardeer het. 

Al was ek daarvan oortuig dat ek die beste van die diskussie afgekom het, het prof Hanekom 
tog daarin geslaag om my persoonlike, teologiese, kerklike en “politieke” integriteit onder 
verdenking te bring.  
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Intussen het die polarisasie in die kerk toegeneem. Beyers Naudé het in Johannesburg ’n 
Ekumeniese Studiekring gestig wat van tyd tot tyd in die kerkgebou van Braamfontein 
bymekaar gekom het om aktuele kwessies te bespreek wat die kerklike en politieke lewe raak. 
Hy het ook die inisiatief geneem vir die oprigting van die blad Pro Veritate in Mei 1962, wat 
daarop gemik was om die gesprek oor aktuele kwessies rondom kerk en politiek te dien. By 
die Suid-Transvaalse sinode van 1963 is hy teen ons verwagting in as moderator gekies en 
ekself is as actuarius herkies. Daaruit moet afgelei word dat, hoewel daar reeds heelwat 
wantroue jeens albei van ons was, die kerk tog bereid was om ons ’n kans te gee om ons weë 
te verbeter. Omdat hy die meer prominente figuur was, het die groeiende wantroue teen ons 
hom ook meer direk as vir my geraak. 

Ondanks die gebaar om ons in die moderatuur te kies, het die sinode geen onsekerheid 
gelaat oor hoe die wind waai nie. ’n Besluit is geneem waarin lidmate en ampsdraers afgeraai 
is om aan Pro Veritate mee te werk. In ’n ander besluit is beperkinge gelê op die wyse waarop 
kritiek teen kerklike besluite gelug mag word. ’n Groep van 26 lede van die sinode, waaronder 



Beyers Naudé, Ben Engelbrecht, Jan van Rooyen en ek, het ’n brief aan Die Kerkbode gerig 
waarin ons ons besware teen laasgenoemde besluit van die Sinode lug. In reaksie daarop het 
dr JD Vorster, dr AP Treurnicht, ds Nico van Loggerenberg en elf predikante uit Wes-
Transvaal dit in die korrespondensiekolom van Die Kerkbode teen ons opgeneem. 

Uit al dié reaksies was dit duidelik dat daar gevrees is dat die rasse-beleid van kerk en staat in 
’n swak lig gestel sou word. Daarom is ’n openlike en vrye gesprek oor die saak afgewys. 
Hoewel ons hierdie houding van die kerk ongereformeerd en polities-geïnspireerd gevind het, 
het die meeste van ons ons daarvan weerhou om die besluite van die Sinode te 
verontagsaam, omdat ons ’n breuk met die kerk sover as moontlik wou vermy. Tog het Beyers 
Naudé besluit om met die blad Pro Veritate voort te gaan, en Ben Engelbrecht sou later 
redakteur van die blad word. 

Na die sinode van 1963 het die verskille tussen die meerderheid predikante wat die beleid van 
apartheid as Bybels ondersteun het, en die groep wat anders daaroor gedink het, steeds meer 
na vore gekom. Die gesprek het in intensiteit toegeneem. Die spanning daaroor het drasties 
toegeneem deur die stigting van die Christelike Instituut van Suidelike Afrika op 15 Augustus 
1963. 

Die doel van Beyers Naudé en ’n aantal medestanders was om ’n liggaam daar te stel wat die 
eenheid tussen Christene kon bevorder te midde van die polarisasie wat deur apartheid 
veroorsaak is. Dit sou ’n boodskap van versoening uitdra en die geleentheid skep om dit te 
belewe. Beyers Naudé het ook die groter ideaal begin koester om iets soos die Bekennende 
Kirche wat in die Nazi-tyd in Duitsland ’n groot rol gespeel het, in Suid-Afrika tot stand te 
bring. Sy bedoeling was nie om ’n aparte kerk te stig nie, maar om na die voorbeeld van wat 
in Duitsland gebeur het, diegene wat met die hoofstroom verskil het, binne die bestaande 
kerke te mobiliseer tot ’n gewetensvolle Christelike verset teen die ideologie en praktyk van 
apartheid. 

Die probleem was nie net dat die Afrikaanse kerke die beleid van apartheid gesteun het nie. 
Ook die ander kerke in die land was in groot mate magteloos daarteenoor en kon in die 
praktyk min doen om geestelike weerstand daarteen te bied. Die Instituut is gesien as ’n 
instrument vir die totstandkoming van ’n verantwoorde getuienisaksie. 

Sy verwysing na die Bekennende Kirche het egter misverstande moontlik gemaak. Ek het dit 
aan die lyf ervaar toe NP van Wyk Louw my op ’n middag opgebel en gevra het of hy my oor 
iets kon kom spreek. Hy het my toe gevra of dit waar was wat hy verneem het, dat ek ’n 
kerkorde opgestel het vir ’n nuwe kerk wat ’n groep van ons onder leiding van Beyers Naudé 
wou stig. Ek het eers nie verstaan wat hy bedoel nie, maar toe gaan ’n lig vir my op.  

Beyers Naudé het op ’n dag gesê verskeie simpatiek gesinde predikante, veral ook binne die 
Transkei-sending, het gevra hoe ek my die één kerkverband vir die Ned Geref familie van 
kerke voorstel wat ek in my Sendingbepalinge bepleit het. Dis nie so moeilik nie, het ek 
geantwoord, ons het tog in die Dordtse kerkorde ’n voorbeeld van hoe dit moet lyk. Ek het ’n 
skets gemaak van hoe die kerkordelike reëlings in ons geval sou kon lyk, en aan hom ’n kopie 
gegee wat hy klaarblyklik aan andere gewys het. Dit het waarskynlik aanleiding gegee tot die 
gedagte dat ons ’n nuwe kerk wou stig. Dit was egter ’n absurde misverstand. Van Wyk Louw 
het dit sonder meer begryp. 

Ongelukkig besit ek geen kopie van daardie skets nie. Toe ons later na Kampen verhuis het 
(waarvan ek nog sal vertel), het ek die lêer waarin die skets van die “kerkorde” was, saam met 
ander geskrewe materiaal in ’n doos gepak. In dieselfde doos was ook heelwat van Bettie se 
Kinderkransmateriaal en sendingstukke. Dit sou per boot na Nederland versend word. 
Waarskynlik is ons besittings op die perseel van die verhuisingsmaatskappy deur amptenare 
van die doeane ondersoek. Wat gebeur het, weet ek nie, maar daardie spesifieke doos het 
nooit in Kampen aangekom nie. Dit was vir Bettie ’n groot verlies. Maar ek was ook baie 



jammer, veral ook oor die skets van die kerkorde. Ek sou vandag wat wou gee om te sien hoe 
ek my dit destyds voorgestel het. 

Hoewel ons so naby aan mekaar gestaan het, het daar met die loop van tyd tog verskille 
tussen my en Beyers Naudé ontwikkel. Ek het nie met hom saamgestem oor die stigting van 
die Christelike Instituut nie. Ek het van die begin af gevrees dat ’n dergelike aksie ’n groep 
mense sou saamsnoer wat nie almal dieselfde motiewe sou hê nie. Die Christelike getuienis 
kon in so ’n konteks maklik in diens van ’n politieke aksie gestel word wat die aard van die 
kerk opnuut sou kompromitteer. 

Daarby het ek gevrees dat die stigting van die Instituut sou daarop uitloop dat diegene wat 
daaraan meedoen, in ’n geïsoleerde posisie binne die kerk te staan kom. Hulle sou nog 
minder invloed kon uitoefen as wanneer hulle gewoon-weg hulle getuienis in die kerk laat 
hoor. Hy en ek was immers albei in invloedryke posisies binne die kerk, en ek het gevoel ons 
moet ons nie laat isoleer nie. Binne in die kerk het ons tog ’n aansienlike mate van simpatie 
en steun gehad. 

Ek het wel op 13 Augustus 1963 die stigtingsvergadering van die Christelike Instituut onder 
voorsitterskap van dr JB Webb in die Sentrale Metodistekerk in Johannesburg bygewoon. 
Maar toe die amptelike besluit geneem is om die instituut te stig, het ek gesê ek stem nie 
daarteen nie, maar kan my ook nie daarmee vereenselwig nie. Ek was dus nooit lid van die 
Christelike Instituut nie. Jan Hofmeyr en ek het langs mekaar gesit, en hy het net soos ek 
gevoel. Ons het daarna die vergadering verlaat en buite op straat ons gevoelens van 
onvergenoegdheid en onsekerheid met gemaar gedeel. Eers gaandeweg het ek tot innerlike 
rus gekom. 

Maar Beyers Naudé was oortuig dat hy op die regte weg was. Ek herinner my dat David 
Bosch en ek daarna ’n hele Saterdagaand met hom oor sy eie posisie geredeneer het. Ons 
wou hom probeer oorreed om nie direkteur van die Christelike Instituut te word en só sy 
kerklike posisie prys te gee nie. Soos in ander sake waarvan hy oortuig was, was dit egter nie 
moontlik om hom te oorreed nie. Hy het die direkteurskap van die Christelike Instituut 
aanvaar. Daarmee het hy die krag van die groep predikante wat krities teenoor die gang van 
sake in die kerk gestaan het, ’n gevoelige knou toegedien. Veral deur die stryd wat rondom sy 
posisie en oortuigings ontbrand het, het die inisiatief wat ons met die oog op ’n omvattende 
vernuwing van die kerk probeer neem het, prakties in duie gestort. 

Baie predikante was in dié tyd onseker oor hoe daar presies oor sake gedink moes word. 
Daar is besluit om ’n byeenkoms van die Ekumeniese Studiekring in die kerksaal van Gert 
Swart se gemeente Paardekraal Monument in Krugersdorp te reël. Beyers Naudé en ek het 
as sprekers optree, om groter helderheid te skep oor die verskil tussen ons standpunte. ’n 
Merkwaardige groot aantal predikante van heinde en ver het dit bygewoon. Daar was selfs 
verteenwoordigers uit die Transkei. 

Daar is besluit dat dit ’n geslote vergadering sou wees sodat mense met vrymoedigheid hulle 
bedenkinge kon lug en vrae kon stel oor die keuse wat Beyers Naudé gedoen het. Geen 
kontrole is egter uitgeoefen oor wie die byeenkoms bygewoon het nie. Wel is gevra dat daar 
nie bandopnames van die gesprekke gemaak moes word nie. Almal moes vrymoedig kon sê 
wat hulle graag wou, sonder om bang te wees dat dit later teen hulle gebruik kon word. Van 
my toespraak sou wel ’n opname gemaak word. Dit het agterna geblyk dat dr Vorster en dr 
Treurnicht in besit van ’n bandopname van die byeenkoms gestel is, en ook van my 
toespraak. Ek het egter niks verder daarvan gehoor nie. 

Beyers Naudé het in sy toespraak hoofsaaklik sy stap om direkteur van die Instituut te word, 
gemotiveer. Ek het egter in ’n redelike lang betoog oor Die kern van die probleem, gepraat oor 
die haglike situasie waarin die kerk beland het deur deformasie en ontwikkeling tot ’n 
volkskerk. Ek was oortuig dat die kerk deur haar historiese verbondenheid met die volk nie 



haar geestelike funksie as kerk na behore kon vervul nie. Aan die een kant laat die kerk in ’n 
piëtistiese ingesteldheid na om haar profetiese stem in die volkslewe te laat hoor. Aan die 
ander kant vervul die kerk die rol om die volkstrewe religieus te sanksioneer. Daarom het die 
kerk so jammerlik gefaal in haar standpunte oor die verhouding tussen die verskillende 
bevolkingsgroepe in die land. Maar wie daaroor praat, word daarvan beskuldig dat hy politiek 
praat, wat eintlik beteken dat hy verkeerde politiek praat, het ek gesê. 

As ek vandag op die toespraak terugkyk, besef ek dat ek dáár nie net die rede probeer uitspel 
het waarom ek nie die weg van Beyers Naudé kon opgaan nie, maar ook die motivering vir my 
hele weg deur die kerk. Ek het gesê dat die kerk vanweë haar verbondenheid met die volk 
geen ruimte gehad het vir ’n behoorlike gesprek oor die wesenlike dinge waaroor dit vir 
Beyers Naudé gegaan het nie. Ek het ook probeer aantoon dat die ideaal van reformasie in 
die kerk wyer strek as die dringende dinge wat hom spesifiek gemotiveer het. Daarom kon 
ons metodes in die stryd ook nie dieselfde wees nie. Dit was eintlik ’n pynlike dag. Dit was die 
uitspel en uitspreek van die skeiding van ons weë. 
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Deur sy aanvaarding van die direkteurskap van die Christelike Instituut het Beyers Naudé se 
posisie as predikant van die Ned Geref Kerk in die gedrang gekom. Die vraag moes 
beantwoord word of hy sy predikantstatus sou kon behou. As skriba van die Transvaalse 
eksamenkommissie was ek direk daarmee gemoeid. Sy aansoek om behoud van status is by 
my ingedien, en ek het ’n vergadering van die kommissie in Pretoria belê om oor die saak 
uitsluitsel te gee. Die vergadering is bygewoon deur die Transvaalse lede van die kommissie 
en verteenwoordigers uit die ander provinsies. Johan Heyns het spesiaal van die Kaap af 
gekom om die Kaapse Kerk te verteenwoordig. Dit was aan alles duidelik dat ons met ’n 
toetssaak te make gehad het. Die openbare en die kerklike mening was teen Beyers Naudé 
gekant.  

Die vraag was vir my of die kerk die integriteit kon bybring om hom op dieselfde wyse te 
behandel as die baie ander predikante wat in diens van nie-kerklike Christelike verenigings en 
organisasies getree het. Ek self was nie ten gunste van ’n beleid waarvolgens predikante hulle 
status as predikante kon behou wanneer hulle hul amp verruil vir diens aan organisasies wat 
nie direk met die roeping van die kerk in verband staan nie. Tog het die kerk, in teenstelling tot 
my strenger opvatting daaroor, tot in daardie stadium taamlik ruim oor die saak geoordeel. 
Baie predikante wat nie meer kerklike werk verrig het nie, het wel hulle status as predikante 
behou. Dit was nie net die geval met predikante wat in diens van Christelike vereniginge soos 
die CSV of die Vereniging vir Christelike Hoër Onderwys (VCHO) gestaan het nie. Dit was ook 
die geval met die organiserende sekretarisse van SABRA (Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-
aangeleenthede) en verskeie sendelinge wat in die inligtingsdiens van die staat binne die 
Swart gemeenskappe werksaam was.  

Om nou skielik behoud van status te weier aan iemand wat beoog om die eenheid van die 
Christelike gemeenskap in ’n bepaalde opsig te dien, sou myns insiens sonder meer polities 
verdag en diskriminerend wees. My redenasies én die van andere het egter niks gehelp nie. 
Dit was duidelik dat die artikel wat Beyers Naudé wou verkoop, nie vir die kerk aanvaarbaar 
was nie. Met ’n siniese verontagsaming van die voorbeelde van hoe die kerk in die verlede te 
werk gegaan het, is sy aansoek met meerderheid van stemme afgewys. Hy het my gevra of 
appèl moontlik was. Ek het gesê dis na my mening ondenkbaar dat ’n mens jou nie vanaf ’n 
kommissie van die kerk kon beroep op die vergadering wat die opdrag aan die kommissie 
gegee het nie. Ek het hom dus aangeraai om hom op die Sinodale Kommissie van Suid-
Transvaal te beroep.  



Dit het ’n hele kommosie veroorsaak. Van verskillende kante is dadelik gesê dat daar geen 
appèl teen die besluit van die eksamenkommissie moontlik is nie. Selfs prof AB du Preez het 
in ’n brief in Die Kerkbode betoog dat daar teen die beslissings van ander kommissies wel ’n 
verdere beroep moontlik is, maar dat die eksamenkommissie die één kommissie is wat ’n 
finale beslissing vel waarteen geen appèl moontlik is nie. Beyers Naudé het egter sy appèl by 
die skriba van die sinode van Suid-Transvaal ingedien. Die hantering daarvan sou ’n lang 
proses word. 

Die vergaderinge van die kommissie waarop die appèl en verdere ontwikkelinge rondom sy 
posisie bespreek is, het vir my traumatiese geleenthede geword. Ek was natuurlik lankal met 
Beyers Naudé geassosieer, maar deur my kerkregtelike standpunt oor sy status het ek my in 
die oë van baie duidelik aan sy kant geskaar. Dit sou nie ongestraf kon bly nie. Ek het hoe 
langer hoe meer ’n rekening van onguns by die kerklike instansies opgebou.  

Ds Dawid Beukes van Linden en ds Hennie Snijders van Sterrewag het leidende rolle gespeel 
in die aksie van die totale verwerping en ostrasering van Beyers Naudé. In dié proses is ook 
almal bygekom wat dit op een of ander manier vir hom opgeneem en vir ’n billike behandeling 
van sy saak gepleit het. Die man wat egter buite alle perke gegaan het in ’n poging om Beyers 
Naudé te vervolg en almal verdag te maak wat enigsins as simpatiek teenoor hom gesien kon 
word, was ds Nico van Loggerenberg, predikant van Farrarmere aan die Oos-Rand. Met klag- 
en beswaarskrifte, briewe, telefoonoproepe, appèlle en dreigemente het hy die hele kerklike 
proses rondom Beyers Naudé ’n lang tyd aan die gang gehou. Wie enigsins ’n indruk daarvan 
wil kry, moet die proefskrif van dr JHP van Rooyen lees: Die NG Kerk, Apartheid en die 
Christelike Instituut van Suidelike Afrika (Universiteit van die Witwatersrand, 1990). 

In elk geval: die Sinodale Kommissie van die Suid-Transvaalse sinode het besluit om nie 
Beyers Naudé se appèl teen die uitspraak van die eksamenkommissie in behandeling te 
neem nie. Daar is aangevoer dat hy geen reg van appèl teen die uitspraak van die kommissie 
het nie. Ek het gevra dat aangeteken moet word dat ek in die minderheid gestem het. Dit is op 
voorstel van ds AJV Burger geweier. As daar ’n hofsaak uit die besluit van die kommissie 
voortvloei, het hy geredeneer, sou dit inkriminerend kon wees as sou blyk dat die actuarius 
hom nie daarmee kon vereenselwig nie. Ek gesê dis ongehoord dat iemand ’n reg ontneem 
word wat die reglement van orde aan hom toeken. Buitendien, as daar ’n hofsaak sou kom en 
ek word as getuie geroep, sou ek tog nie kon verswyg dat ek die vergadering anders 
geadviseer en in die minderheid gestem het nie. Die vergadering het egter die weiering 
gehandhaaf. 

Dit spreek vanself dat sulke insidente daartoe bygedra het dat die verhouding tussen my en 
die kerklike leiersfigure versleg en die algemene agterdog teen my voelbaar gegroei het. 
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In die volgende jaar of meer sou die proses van verkettering van Beyers Naudé en almal wat 
enigsins met hom geassosieer kon word, in die kerk voortwoed. Die volle verhaal daarvan 
hoef nie hier vertel te word nie. Dit was duidelik dat die hele kerkleiding homself gemonster 
het om die Christelike Instituut, Beyers Naudé en al sy vermeende medestanders as links, 
liberaal, onbybels en selfs as kommunisties en gevaarlik vir kerk en staat voor te stel. Die 
invloed wat dr JD Vorster, dr AP Treurnicht en ander leidende figure in die kerk kon uitoefen, 
is met welslae in hierdie proses gebruik. Dr Vorster en dr Treurnicht het by sinodes en 
dergelike vergaderings opgedaag met uitknipsels en dokumente wat volgens hulle vertolking 
inkriminerende getuienis teen Beyers Naudé en sy Christelike Instituut bevat het. Dit het groot 
ontsag ingeboesem – selfs al is die dokumente nie gelees of behandel nie.  



Die afkeer van die Christelike Instituut (CI) was so groot, dat daar nie sprake was van redelike 
hantering van die aangeleentheid nie. Die amptelike besluit wat die Algemene Sinode van 
1966 in Bloemfontein daaroor geneem het – sonder enige ondersoek daarna of verslag 
daaroor – was daarop gemik om enige moontlike invloed van die CI finaal in kerklike geledere 
die nek in te slaan. Die vereenselwiging van die Ned Geref Kerk met die Afrikanersaak en die 
politiek van apartheid was in daardie stadium so groot, dat daar geen redelike moontlikheid 
meer was om nugter te oordeel oor kwessies waarvan vermoed is dat hulle teen die volksaak 
ingaan nie. 

Onder aanvoering van dr AP Treurnicht en dr JD Vorster het die Sinode besluit dat die 
Christelike Instituut verwerp word “as ’n dwaalrigting wat die suiwere leer ondermyn, die goeie 
orde in die kerk ondergrawe en tweedrag onder lidmate saai.” Ampsdraers en lidmate van die 
kerk is versoek om hulle uit lojaliteit teenoor die kerk aan die Christelike Instituut te onttrek en 
onwankelbaar trou te staan in hul liefde vir hulle eie kerk as ’n stigting van God deur Christus. 

Dié besluit het logies ingehou dat lede van die Instituut getug moes word. Hoewel daar na die 
sinode druk via die openbare pers op die kerkrade van Parkhurst en Aucklandpark uitgeoefen 
is om tug op die lede van die Instituut toe te pas, het dit egter nooit gebeur nie. 

Maar dit het wel ’n stimulus verleen aan die langdurige prosesse wat ontstaan het rondom die 
verkiesing van Beyers Naudé tot ouderling van die gemeente Parkhurst, waar die egpaar 
Naudé hulle in die begin van 1964 gaan vestig het. Omdat ek vir ’n deel van die tyd voorsitter 
van die Ring van Johannesburg was, in die Ringskommissie gedien het en as actuarius 
kerkregtelike leiding moes gee, was ek direk betrokke by die uiters vermoeiende wyse waarop 
die vervolging van Beyers Naudé in die kerk voortgesit is. Dit word uitvoerig in die genoemde 
proefskrif van dr JHP van Rooyen (184v) gedokumenteer. 

Soos reeds vermeld, was die hoofspeler in daardie proses ds Nico van Loggerenberg wat die 
Ring tot die uiterste beproef het. Hy het gebruik gemaak van die dienste van ouderling PJ 
Potgieter van Parkhurst, wat uit sy eie nie iemand was wat veel sou vermag het nie. Later, toe 
ds Van Loggerenberg nie sy sin by die Ring kon kry nie, het hy hom tot die Sinodale 
Kommissie gewend. Daar kon hy nie net reken op ’n simpatieke gehoor nie, maar ook op 
genoeg medestanders om te sorg dat die Ring van Johannesburg in die ongelyk gestel sou 
word. In die klimaat van vooroordeel was ’n billike hantering van die saak feitlik nie meer 
moontlik nie. 

Langsamerhand het die oortuiging by my geryp dat die venyn teen Beyers Naudé die gevolg 
was van ’n diepe teleurstelling in hom oor wat verstaan is as sy dislojaliteit, nie net teenoor die 
kerk nie, maar veral teenoor die saak van die Afrikanervolk. Dan kom die gedagte vanself by 
’n mens op dat hy, jare lank ’n lid van die Afrikaner Broederbond, waarskynlik sy mede-
broeders so teleurgestel het, dat hulle selfs in die kerklike hantering van die saak nie objektief 
kon bly nie.  

Ek self het weinig kennis van die Broederbond gehad. In 1958 toe ek omtrent drie jaar in die 
bediening was, is ek op ’n dag deur my kollega van die Gereformeerde Kerk in Brixton 
genader. Hy het my meegedeel dat my naam by die afdelings van die Broederbond 
gesirkuleer het, dat niemand teen my beswaar gemaak het nie, en dat ek daarom deur hom 
amptelik uitgenooi kon word om lid te word van die organisasie. Hy het my nie veel oor die AB 
meegedeel nie, behalwe dat dit ’n nie-politieke kulturele organisasie was wat die belange van 
die Afrikanervolk op die hart dra, ’n Christelik-nasionale grondslag het, en reeds baie gedoen 
het vir die bevordering van die saak van die Afrikaner op kulturele en ekonomiese terrein. Ek 
het hom tyd gevra om oor die saak te dink.  

Ek was nie gretig om lid te word nie. My skoonpa, PC Rossouw, ’n besadigde, moreel 
hoogstaande mens en Christen, het enkele kere op grond van sy ervarings in die onderwys 
minder gunstige opmerkings oor die Broederbond gemaak. Hy het onder andere gepraat oor 



die vermoede dat lede van die Bond by die aanstelling van personeel by skole ’n rol gespeel 
het en vanweë hulle gereelde onderlinge kontak in bepaalde gevalle invloed op die bepaling 
van die koers van die openbare lewe kon uitoefen. Hoewel dit nie die doel van die organisasie 
was nie, het die vertroulike aard daarvan ruimte geskep vir nepotisme en ’n georkestreerde 
beïnvloeding van die samelewing van agter die skerms. Watter morele reg het ’n 
selfaangestelde groep mense om die denke van leiersfigure in die samelewing, kerk en volk 
op ’n vertroulike manier in ’n bepaalde rigting te beïnvloed?  

Ek wou die saak egter graag met één ander persoon bespreek, en dit was Beyers Naudé. Die 
geleentheid het gekom toe ek namens die Ned Geref Kerk van Transvaal die Gereformeerde 
Ekumeniese Sinode van 1958 in Potchefstroom moes bywoon. Soos sy manier was, het hy 
gesê dat hy eers daaroor wou nadink en my die volgende dag sou sê wat hy dink. Ek het in 
daardie stadium nie daaraan getwyfel dat hy ’n lid was nie, en hy het dit ook die volgende dag 
bevestig. Hy het my sterk aangeraai om ook ’n lid te word. Maar toe maak hy die fout en sê dit 
sou my soveel meer invloed in die kerk en samelewing gee, omdat mense my dan sou 
vertrou. 

Teen die agtergrond van wat my skoonpa vroeër vertel het, het ek gesê dié oorweging oortuig 
my nie. Dis tog onaanvaarbaar dat lidmaatskap van ’n vertroulike organisasie aan ’n predikant 
invloed in die kerk moet gee? Dan hoef ek maar liewer geen invloed te hê nie. Daarmee was 
die saak meteens vir my uitgemaak. Terug in Johannesburg het ek ds Van der Walt vir die 
uitnodiging bedank, maar gesê dat ek dit liewer nie sal aanvaar nie. Hy het gesê dat hy my 
beslissing respekteer, en dat verskillende ander mense vir wie hy ’n hoë agting koester, ook 
nie lede van die organisasie geword het nie. 

Enkele jare later, toe ek in die gemeente Johannesburg predikant was, het daar gedurende 
1963 en 1964 oor die loop van ’n paar maande ’n diskussie oor die Broederbond in Die 
Kerkbode ontstaan. Ek was nie van plan om my daarmee in te laat nie. In 1964 het daar egter 
’n lang brief van die hand van “Kaaplandse Leraar” verskyn, waarin hy met allerlei argumente 
die goeie reg van ’n vertroulike organisasie soos die Broederbond verdedig het. Die naïwiteit 
en oppervlakkigheid daarvan het daarin geslaag om reaksie uit te lok by my en my twee 
kollegas, Attie Barnard en Andries Venter.  

Ons was teen daardie tyd oortuig daarvan dat die Broederbond, miskien nie as organisasie 
nie, maar deur sy individuele lede, ’n sterk invloed in die kerk uitgeoefen het. Ons het in 
daardie stadium reeds geweet dat baie sleutelposisies in die Afrikaanse kerke, die onderwys, 
die kulturele lewe, die Nasionale Party, die Uitsaaikorporasie en die Afrikaanse perswese deur 
lede van dié organisasie gevul was. Ons was van mening dat dit die Broederbond in ’n byna 
onaantasbare posisie geplaas het om die openbare lewe van agter die skerms volgens eie 
ideologie te kan beïnvloed – natuurlik in die oortuiging dat die beswil van die Afrikanervolk 
daardeur bevorder word. Ongetwyfeld het dit met die beste bedoelings geskied, maar dit het 
nogtans ’n ongesonde situasie geskep. As vertroulike organisasie kon dit die hele samelewing 
in ’n bepaalde rigting stuur, sonder dat dit verplig was om daaroor rekenskap na buite te gee. 

Veral die moontlikheid dat dit vanweë die groot persentasie predikante wat daaraan behoort 
het, die kerklike denke sonder openbare teologiese kontrole beslissend kon beïnvloed, het vir 
ons bedenklik voorgekom.  

In ’n gesamentlike brief in Die Kerkbode het ons gereageer op die brief van Kaaplandse 
Leraar. Dit was maklik om die onhoudbaarheid van sy Skrifberoep vir die regverdiging van ’n 
vertroulike organisasie soos die Broederbond aan te toon. Daarby het die kerk wel die 
Vrymesselary veroordeel, onder andere juis omdat dit ’n geheime organisasie was. Die 
enigste verklaring vir die feit dat daar vir Broederbond met ander mate gemeet is, kon volgens 
ons net wees dat die Broederbond die Afrikanersaak gedien het. Maar, het ons gesê: “Wat 
teologies beoordeel moet word, is of so ’n geheime beweging nie ’n toewyding aan die 



volksbelange vra wat in stryd kom met die toewyding aan die belange van Gods Koninkryk 
nie.” 

Deurdat dele van Broederbond-dokumente net in dié tyd in die Sunday Times gepubliseer is, 
kon ons daaruit aanhaal om ons argumente te staaf. Wie ook al die uitsprake geformuleer het, 
die ideologiese toon van sommige dokumente was na ons gevoel uit ’n Christelike gesigshoek 
heeltemal onaanvaarbaar. 

Ons kon aanhaal: “Ware geluk word slegs gesmaak deur jou onvoorwaardelik met alle kragte 
te wy aan ’n saak veel groter as jyself: so ’n saak is ons volkstryd om voortbestaan ter wille 
van die vervulling van ons Godgegewe volksroeping.” Daarop was ons kommentaar: “In ’n 
gelade, religieuse taal word hier opgeroep tot ’n religieuse toewyding aan die Afrikanersaak. 
Kan ’n Christen aan ’n beweging behoort wat van hom onvoorwaardelike toewyding vra vir ’n 
saak wat nie Gods Koninkryk is nie? Kan ’n Christen aan ’n beweging behoort wat verklaar 
dat ware geluk alleen gesmaak kan word deur hierdie soort toewyding aan ’n geheime 
beweging en die Afrikanersaak? Mag ’n Christen behoort aan ’n beweging wat die grond vir 
die moraal van onselfsugtige diens vind, nie in die bloed van Jesus Christus nie, maar in die 
grootsheid van die Afrikanersaak?” 

Daar is in die dokumente ’n beroep op kerkleiers gedoen om sekere liberalistiese en dislojale 
elemente in die kerk te beveg, omdat die aantasting van die Bybelse gronde vir apartheid “een 
van die gevaarlikste aanvalle op die Afrikanerdom is.” Was dit nie hieruit duidelik dat die 
Broederbond as geheime beweging hom uitspreek oor die eksegese van die Skrif met as 
hermeneutiese beginsel die bevordering van die belange van die Afrikanerdom nie? Het die 
Broederbond hom dus nie direk met kerklike sake ingemeng nie? En was dit nie vir die 
Broederbond moontlik om homself aan enige ondersoek deur die kerk te onttrek, omdat dit 
oor genoeg invloedryke persone en kanale in die kerk beskik om enigeen wat so ’n ondersoek 
vra, as ’n liberalis, Kommunis, gefrustreerde afwykende en vyand van die Afrikaner te 
brandmerk nie? 

Onder skuilname is daarop nogal skerp in Die Kerkbode gereageer. Ons kon direk na die 
publikasie daarvan ook agterkom dat daar ’n afstand tussen ons en baie ander predikante 
ontstaan het. Skamper opmerkings is oor ons drie gemaak, genoeg om ons te laat besef dat 
ons optrede weerstand gewek het selfs by mense wat origens nie as fanatiek nasionaal 
beskou kon word nie. 

Van die kant van die organisasie self is uit prinsipe nie in die openbaar op ons brief gereageer 
nie. Dr Piet Koornhof, destyds sekretaris van die organisasie, het wel eendag aan die Suidkus 
in die see aan my gesê ons moet ’n keer oor die Broederbond gesels. Ek was gewillig, maar 
hy het dit nie opgevolg nie. 
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Dit sal waarskynlik my uitgesproke negatiewe houding teenoor die Broederbond gewees het 
wat meegebring het dat Beyers Naudé, toe hy self meer en meer bedenkinge oor die 
organisasie ontwikkel, nie na my gekom het vir raad nie, maar hom gewend het na prof Albert 
Geyser, ’n Hervormde teoloog, destyds verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand. 
Hy self het al meer daarvan oortuig geraak dat die Broederbond sy invloed gebruik om die 
gang van sake in die kerk te beïnvloed. In die afwesigheid van die sekretaris het hy as 
voorsitter van die afdeling dokumente van die Bond uit die sekretaris se huis gaan haal om 
Geyser daaroor te raadpleeg. Geyser het fotostate laat maak en tot beskikking van die 
Sunday Times gestel. Uittreksels uit die dokumente is op agtereenvolgende Sondae 
gepubliseer. 



Dit het ’n yslike gefladder in die duiwehok veroorsaak. Die Broederbond het dadelik ’n 
ondersoek laat instel na die bron van die lekkasie, en blykbaar nie deur die gewone polisie 
nie, maar deur die veiligheidspolisie. Wat meer is, die hoof van die veiligheidspolisie, genl. 
Hendrik van den Berg, het blykbaar self die ondersoek hanteer. Destyds het die verhaal die 
rondte gedoen dat die waarheid oor die lekkasie van die dokumente ontdek is toe ’n lid van 
die veiligheidspolisie in ’n kroeg in Tel Aviv gehoor het ’n joernalis van die Sunday Times 
vertel iemand dat Geyser die dokumente by Beyers Naudé gekry en dit aan sy blad oorhandig 
het. 

Ek herinner my nog baie goed dat iemand Bettie en my aandag op die publikasie van die 
dokumente in die Sunday Times gevestig het. Soos baie andere het ons toe ook weekliks die 
koerant gekoop en die onthullings gevolg. Beyers Naudé was toe êrens in die buiteland. Toe 
ons na sy terugkoms met hom daaroor praat, het hy die indruk gewek dat hy self geen benul 
het hoe die lekkasie kon ontstaan het nie. Maar ’n tyd daarna het hy een oggend vroeg by ons 
pastorie in Kerryweg, Parkview, aangekom – sigbaar ontsteld. Hy het vertel van die 
dokumente wat hy aan Geyser gegee het en dat Geyser dit sonder sy medewete aan die 
koerant gegee het. Die polisie het nou vasgestel dat die geheime dokumente van hom 
afkomstig was. Hy het verward voorgekom en nie geweet wat om te doen nie. 

Ek het hom probeer kalmeer, vir hom ’n gebed gedoen en gesê dat hy niks anders kan doen 
as om eerlik oor die saak te wees nie, en dat hy dit maar in die hande van die Here moes laat. 
’n Uur of twee later bel hy my van sy kantoor in Braamfontein en sê hy verneem die 
Broederbond gaan ’n verklaring oor die saak uitreik. Hy wou weet wat ek dink hy moes doen. 
Ek het gesê hy moes dan ook ’n verklaring uitreik dat hy die dokumente aan iemand gegee 
het om raad daaroor te kry, maar dat hy nie bedoel of geweet het dat dit aan die koerant 
gegee sou word nie. Hy het so gemaak. Ons telefoongesprek is ongetwyfeld afgeluister. Op 
huisbesoek het ’n gemeentelid my daarmee gekonfronteer dat ek ’n raadgewer van Beyers 
Naudé is. 

Beyers Naudé was van oordeel dat hy nie Geyser se naam aan die veiligheidspolisie bekend 
moes maak nie. Hy het net gesê dat hy die dokumente aan ’n bevriende teoloog gewys het 
om hom daaroor te adviseer. Natuurlik het die veiligheidspolisie geweet wie die vriend was, as 
dit ten minste waar is dat hulle gehandel het op die inligting wat die joernalis van die Sunday 
Times in Tel Aviv sou uitgelek het. Maar hulle wou blykbaar die spel tot die uiterste so 
interessant as moontlik speel en die openbare nuuskierigheid tot ’n hoogtepunt opwerk. 
Daarom is in verklarings eers net gepraat van ’n teoloog wat die dokumente aan die pers 
gegee het.  

In die gedoente rondom die dokumente het die SAUK met dr Piet Meyer aan die hoof, ’n 
beduidende rol gespeel. Ek herinner my dat ek dié week een laat-namiddag op besoek was in 
’n woonstelblok in Braamfontein. My gasheer was op daardie oomblik na die kombuis om tee 
te gaan haal. Meteens is die program op die radio met noodseine onderbreek en “Hier is ’n 
belangrike aankondiging”. ’n Mens het verwag dat daar oorlog êrens uitgebreek het of so-iets. 
Maar nee, dit was om aan te kondig (as ’n saak van nasionale belang) dat die polisie nou 
vasgestel het wie die teoloog is aan wie Beyers Naudé die dokumente van die Broederbond 
oorhandig het. Dit was prof Albert Geyser van die Universiteit van die Witwatersrand. 

Hoe belangrik die hele saak vir die Broederbond was, het ook daaruit geblyk dat daar later oor 
die radio ’n lang verklaring van die Uitvoerende Raad van die Broederbond voorgelees is, 
waarin die “diefstal” van die dokumente bespreek is. Die doel was waarskynlik om die 
persoonlike integriteit van Beyers Naudé sover as moontlik af te kraak. Die indruk het by 
menigeen ontstaan dat die top-struktuur van die Bond beheers is deur ’n ideologiese gees wat 
seker aan die oorgrote meerderheid van die gewone lede van die organisasie vreemd was. 
Daar is probeer om die indruk te wek dat hier ’n soort landsverraad plaasgevind het. 



Na die belaglikheid van so ’n manier van doen is later in Die Burger krities verwys, maar in die 
res van die land is die spel wat hier gespeel is nooit in die openbaar bevraagteken nie. By die 
breë publiek is die indruk gewek dat Beyers Naudé en sy trawante met staatsgevaarlike 
planne besig was. Miskien is daarin ook in groot mate geslaag. Sy naam het vir baie mense 
sinoniem geword met kommunis en volksvyand nommer één. En almal wat op een of ander 
manier met hom verbind kon word, is onder dieselfde kombers toegemaak. 
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DIE PYN VAN VERWERPING 
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Die voortdurende Ringsake in die Ring van Johannesburg rondom die geval Beyers Naudé, 
die spanning wat daarmee gepaard gegaan het, sowel as met my verpligtinge as actuarius 
van Suid-Transvaal en lid van die Ring van Johannesburg, het stadig maar seker hulle tol 
begin eis. Die gevoel om in opposisie te wees teen die algemene gang van sake in die kerk, 
en meer nog, die ervaring van verwerping het op die duur sy psigiese en later ook fisieke tol 
geëis. 

Ek het in ’n groot gesin opgegroei. Die aanvaarding deur mense rondom my was altyd vir my 
van die grootste waarde. Daarom was dit vir my dubbel swaar om steeds meer te ervaar dat 
ek gewantrou, geïsoleer en verwerp word. 

Die klimaat in kerklike kringe het koud en vyandig teenoor my geword. Eertydse vriende het 
my begin vermy. Ek is steeds minder uitgenooi om in ander gemeentes op te tree. Ek het 
verneem van kerkrade wat besluit het dat ek nie weer toegelaat sou word om op hulle kansel 
op te tree nie. Die predikant van Johannesburg-Noord, ds CJ Barnard, het die Ring van 
Johannesburg versoek om my nie verder as konsulent van daardie gemeente aan te wys nie, 
omdat die kerkraad onder sy leiding besluit het dat ek nie meer op hulle kansel welkom was 
nie. Dit het my gekrenk, want ek was ’n hele paar jaar lank die konsulent van die gemeente en 
het sedert die tyd van ds Barnard se voorganger, Freddie Marincowitz, ’n baie goeie 
verhouding met die gemeente gehad. Ek het dit dus so geïnterpreteer, dat ds Barnard my as 
liberaal en gevaarlik beskou het en sy kerkraad gelei het om my eintlik op hierdie wyse te 
sensureer. Dit het later aan die lig gekom dat die kerkraad besluit het dat vyf van die 
Ringspredikante nie weer op hulle kansel toegelaat sou word nie.  

Soortgelyke dinge het egter steeds meer tot my ore gekom. Dit was vir my veral pynlik dat ook 
my persoonlike integriteit soms in twyfel getrek is. Ek het al hoe meer depressief geword, hoe 
ek dit ook probeer afskud het. Ek was dodelik vermoeid as ek op huisbesoek uitgaan of ander 
gemeentewerk moes verrig. My entoesiasme vir my werk as actuarius het verdwyn, want my 
adviese in sake wat werklik saak gemaak het, is telkens weer deur die Sinodale Kommissie 
verwerp. 

Dit was dus vir my ’n wesenlike versoeking toe ek op ’n dag ’n oproep kry van prof JA 
Lombard, dekaan van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika, wat my ’n 
professoraat by UNISA aanbied. 

Ek het die fakulteit daar goed geken. Sedert die dae toe ek op Potchefstroom predikant was, 
het ek deeltyds as dosent in Sistematiese Teologie en ook as eksaminator vir UNISA 
opgetree. Trouens, toe die universiteit besluit het om ’n volwaardige Fakulteit van Teologie te 
stig, het die rektor, prof Samuel Pauw, my gevra of ek dekaan sou word – ’n aanbod wat ek 
destyds met waardering van die hand gewys het.  

Vir my besef kon die soort teologie wat vir my saak maak, nie werklik per korrespondensie op 
studente oorgedra word nie; dit kon slegs in die nouste verbintenis met die kerk as 
geloofsgemeenskap beoefen word. Boonop was ek destyds nog te jonk in die bediening en te 
diep betrokke by die kerklike lewe. 

Maar nou was ek in ’n totaal ander situasie. In wat ek later as ’n kwade uur beskou het, het ek 
besluit om die professoraat te aanvaar. Mense wat al lankal van my in die kerklike masjinerie 



ontslae wou wees, was maar te bly. Bettie het gehoop dit sou vir ons ’n ontsnapping beteken 
uit die spannende en pynlike situasie waarin die voortdurende kerklike probleme ons as gesin 
betrek het. Baie van ons gemeentelede in Braamfontein het hulle spyt teenoor my te kenne 
gegee. Talle van my vriende was onseker of dit ooit die regte stap kon wees. Ook Van Wyk 
Louw was glad nie entoesiasties daaroor nie. Toe die besluit eenmaal geneem is, het ek my 
daarby gehou. Die gedagte dat ek uit die bediening sou tree en die warmte van die 
gemeenskap in ’n gemeente sou mis, het egter vir my byna onuitstaanbaar geword. 
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Die proses van afskeid van die gemeente en die beëindiging van my formele werksaamhede 
as actuarius het elkeen hulle aandeel aan pyn meegebring. Pynlikste van alles was die wyse 
waarop die kerk my behandel het. Ek het aansoek gedoen om die behoud van my status as 
predikant, en was eerlik onder die indruk dat dit ’n blote formaliteit sou wees. As actuarius het 
ek al dergelike aansoeke om behoud van status van die teologiese dosente by UNISA 
hanteer, en dit was nooit ’n kwessie nie. Die uitgangspunt was dat dit om ’n teologiese opdrag 
gegaan het. Die kerk het dus geen beswaar daarteen gehad dat dosente in teologie aan 
UNISA hulle status as predikante en hulle beroepbaarheid na gemeentes behou nie. Maar toe 
ek aansoek doen, was dit skielik ’n ander saak. Die bedoeling in bepaalde kringe was duidelik 
dat ek, soos Beyers Naudé, my status as predikant moes verloor. 

Daar is waarskynlik druk uitgeoefen op die kommissie wat die aansoek moes hanteer. Ek 
weet nie meer wie almal lede was nie, maar dr Frans Geldenhuijs was die voorsitter. Dit moes 
in die begin van Mei gewees het dat die kommissie in die sinodale gebou in Pretoria vergader 
het. Ek het buite in die portaal gewag. Die koue van die laat herfs het al vroeg middag in die 
strate opgeslaan. 

Die onsekerheid of ek ooit die regte ding doen, het opnuut van alle kante op my afgekom. 
Was ek dan nie ’n gebore predikant nie? Het my ouers my nie van kleins af net daarvoor 
grootgemaak nie? Ek het nooit enige ander ideaal geken nie. Tydens my studie aan die 
Universiteit Pretoria het die Departement Afrikaans my oor die moontlikheid van ’n lektoraat 
gepols. Ek het destyds met prof Pellissier daaroor gaan praat. Hy het net sy kenmerkende 
afwysende trek op sy gesig gekry en gesê: “Vergeet dit. Is jy dan nie as predikant geroep 
nie?” En hier sit ek nou soos ’n bedelaar en hoop dat die kommissie my genadiglik my status 
as predikant sal laat behou as ek ’n werk aanvaar om uit my bediening as predikant in die Ned 
Geref Kerk te ontsnap! 

Die wag het lank geduur. Ek herinner my hoe ds AJV Burger uit die gebou by my verby gekom 
het met wat ek as ’n regte hoonlaggie vertolk het. Dit was al sterk skemer toe dr Geldenhuijs 
uitkom en my meedeel dat my aansoek ondanks teenstand toegestaan is. Ek het ’n sug van 
verligting gesmaak, maar kon tog nie vrolike wees nie. Die behoud van my status was wel nog 
’n dun draad wat my aan die kerklike bediening verbind het. Maar die sáák waarvoor ek my 
hele lewe lank geleef het en waarvoor ek my beste kragte gegee het, het vir my besef uit my 
hande geval. Dit was baie koud om my toe ek die gebou verlaat.  

Op 16 Mei 1965 het ek my afskeidspreek as predikant van Johannesburg oor die tweede 
bede van die Onse Vader gehou: “Laat u koninkryk kom” (Matteus 6:10a). Ek het dit in die 
vorm van ’n kategismuspreek gedoen en aangesluit by Sondagsafdeling 48 van die 
Heidelbergse Kategismus. Ek het daarop gewys dat dié bede volgens die Kategismus ’n 
gebed vir die kerk is. Die kerk staan voortdurend bloot aan versoeking en word gedurig deur 
die Bose bedreig. Nooit is die triomf van die Bose groter nie as wanneer die kerk nog meen 
dat sy met die Woord omgaan, maar sonder aanklag van haar gewete daaraan 
ongehoorsaam word. Die kerk is net kerk solank sy in diens van die Koninkryk staan en die 



Woord van God daar regeer. ’n Kerklike vergadering het slegs gesag solank die Woord van 
God daarin die deurslag gee. Die Bose sal daarom alles probeer beweeg om die kerk af te 
trek van die Woord van God en haar te laat beheers deur ideologieë en mensgemaakte 
skemas. Daarom moet vir die kerk gebid word: Laat u koninkryk kom, dit is: “Regeer ons so 
deur u Gees, dat ons onsself hoe langer hoe meer aan U onderwerp.” Miskien het nie almal in 
die kerk die volle implikasies van my woorde vir die destydse kerklike situasie verstaan nie, 
maar ek weet ten minste sommige het begryp waaroor dit gaan. 

Die volgende maande was baie moeilik. Voor my aanstelling by UNISA moes ek eers ’n 
onderhoud met ’n Senaatskomitee voer. Ek het die indruk gekry dat daar by die lede van die 
kommissie geen entoesiasme oor my aanstelling was nie. Ek vermoed hulle het gevoel hulle 
wil nie graag sien dat UNISA ’n toevlugsoord vir teoloë word wat hulle aanvaarbaarheid in die 
openbare en kerklike lewe verloor het nie. Akademies was daar nie gronde om my aanstelling 
te weier nie, maar die houding van die topstruktuur van die universiteit was allermins 
aanmoedigend. 

As ’n predikant uit ’n gemeente tree, verloor hy sy pastorie. Huis koop was buite die kwessie. 
My salaris was daarvoor te klein en ek het self niks gehad nie. Selfs ’n aanvaarbare huurhuis 
was moeilik te bekostig. Ons het uiteindelik in Brookstraat, Menlopark, ’n huisie gehuur, 
heeltemal te klein vir ons met ons vier kinders. Baie van ons meubels is solank in die 
bediendekamer en motorhuis opgestapel. Alles was beknop en opgehok. Daar was geen 
behoorlike plek waar ek kon werk nie. Ook die kinders is gefrustreer deur die gebrek aan 
ruimte. Bettie het smôrens as ek werk toe was, ure lank gaan stap met Sabet, ons jongste 
dogter wat nog nie in die skool was nie, om net uit die noute te ontsnap. Al troos wat sy 
daaruit geput het, was dat sy baie gewig verloor het. Boonop was dit winter, daar was geen 
manier om die huis te verwarm nie en ons het byna vergaan van die koue en 
onherbergsaamheid. Toe kom ons nog agter die plek is vol weeluise ook. 

Al hierdie soort dinge dryf ’n depressiewe mens tot die uiterste grense. Dit bly ’n pynlike 
herinnering dat ek my vrou en gesin in daardie maande so swaar laat kry het. Ek kan nie dink 
wat van ons sou geword het as Bettie ons hele gesin nie met haar morele krag gedra het nie. 

Toe die Jakarandas begin bloei en Pretoria soos elke jaar op sy mooiste was, kon ons dit nie 
eers behoorlik raaksien nie. Al die romantiek van ons studentedae was vir ons weg. Pretoria 
het vir ons ’n vreemde, koue, onvriendelike en harde plek geword. Die vrolikheid en warmte 
van vroeër het uit ons huis verdwyn. Kinders moet noodwendig daardeur geraak word as een 
van hulle ouers of albei diep ongelukkig is. Dit kan ook nie aan hulle verbygaan as hulle ouers 
om een of ander rede deur die samelewing geostraseer word nie. Dit was reeds in 
Johannesburg die geval. Ria het vertel een van die kinders by die skool het gesê daar is 
kinders van kommuniste in hulle skool, en sy het gedink sy word ook bedoel. Dat ons kinders 
uiteindelik betreklik ongeskonde daardeur gekom het, kan maar net as genade beskou word. 
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My kollegas by UNISA het werklik hulle bes gedoen om ons tuis te laat voel. Dotjie Lombard 
het sy eie styl as dekaan gehad en daarvan gehou om die dosente veral soggens koffietyd vir 
’n soort tafelgesprek rondom hom te versamel. Hy was soos ek vertel het, ’n groot aanhanger 
van Karl Barth en kon onderhoudend in die gees van Barth met ons oor teologiese kwessies 
gesels. As groot byeboer naas sy akademiese werk, het hy soms vir ons botteltjies van die 
allerbeste kwaliteit heuning gebring. Daar is gefluister dat sy inkomste daaruit groter was as 
sy salaris by die universiteit.  

Kollegas Ian Eybers en Frikkie Botha was ou vriende. Maar dit was veral Abraham Viljoen wat 
hom oor my ontferm en my bemoedig het. Hy het uit sy pad gegaan om ons op allerlei 



maniere by te staan. Ons het ook ander vriende in Pretoria gehad, soos Bets en Steve 
Terblanche wat graag saam met ons tennis gespeel het. Maar daar was ook ander van ons 
vroeëre vriende wat die indruk gewek het dat hulle eintlik nie graag in ons geselskap gesien 
wou word nie. As ’n mens in jou hart ongelukkig is, ervaar jy maklik die hele omgewing om jou 
as vreemd en selfs vyandig.  

’n Ligkant van die situasie was dat ek in ’n omgewing kon werk waar my naaste kollegas in 
hoofsaak met my opvattings oor die aard van die kerk en die morele kwessies in ons land 
saamgestem het. Kort nadat ek by UNISA begin werk het, het ek in oorleg met hulle die 
grondteks geskryf vir ’n brosjure met die titel: Verwarring: Opheldering noodsaaklik! Dit is na 
amendering onderteken deur ds WJC Cilliers, dr HW de Jager, prof IH Eybers, prof JA 
Lombard, dr JHP van Rooyen, dr AJ Venter, asook deur Abraham Viljoen en myself. Dit is aan 
al die Ned Geref predikante van Transvaal gestuur. Daarin is gewys op die algemene 
verwarring wat in die kerk heers oor sake soos die ware aard van die kerk, die 
rassevraagstuk, die gesag van die kerk, die geestelike aard van die kerklike tug ens. Die 
brosjure is nie met entoesiasme begroet nie en hoofsaaklik doodgeswyg. 

Ook daardeur het dit vir my duidelik geword dat ek met my skuif na UNISA in groot mate wat 
die kerk betref, buite spel geplaas is. Vir my geestestoestand en gesondheid was dit 
waarskynlik ’n goeie ding, maar ek kon tog nie die vraag onderdruk of ek daarmee nie 
weggevlug het van die voorste linie van die stryd rondom die aard en karakter van die kerk 
nie. 

Al raad was om my soveel as moontlik in my werk te stort. Ek is by UNISA nie in my eie vak, 
dogmatiek of sistematiese teologie, aangestel nie (dit is deur Dotjie Lombard self behartig), 
maar as professor in die historiese vakke. Ek moes kerk- en dogmageskiedenis, asook 
kerkreg behartig. Tog was ek nie heeltemal onbeslae op die ys nie. Dogma-geskiedenis was 
een van my byvakke vir my doktorsgraad. Ek het altyd ’n groot belangstelling in die 
geskiedenis gehad en het, soos vertel, gedurende 1960/61 ses maande met ’n beurs van die 
RGN in Nederland, Duitsland en Switserland navorsing gaan doen oor die historiese 
ontwikkeling van die gereformeerde kerkreg. Daarby het ek by UNISA genoeg tyd gehad om 
te studeer. Ek het ook enkele artikels geskryf en my kommentaar op die Brief aan die 
Romeine voltooi wat in 1966 verskyn het. 

Vir my intreerede het ek ’n onderwerp uit die kerkreg gekies. Dit het goed aangesluit by wat ek 
as die groot gevaar vir die Ned Geref Kerk gesien het, dat die kerk haarself nie soseer deur 
die Woord en Gees van God laat lei nie, maar deur allerlei ander dinge gedryf en 
gemanipuleer word. Ek het ’n prinsipiële beeld geskets van die kerkregtelike beginsels van die 
Reformasie, maar daarnaas ook die simptome van verval in die ontwikkelinge sedert die 
agtiende eeu uitgespel. Dit het neerslag gevind in die kollegialistiese vorm van kerkregering 
wat, soos ek vroeër vermeld het, ook ’n groot invloed op die Ned Geref Kerk gehad het. Die 
groot kenmerk daarvan was dat dit die bestuur van die kerk reël asof dit ’n gewone 
organisasie is, sonder om rekening te hou met die Woord van God en die belydenis van die 
kerk. Ek het afgesluit deur in te gaan op die vernuwing wat in hierdie opsig sedert die Tweede 
Wêreldoorlog by kerke in Europa na vore gekom het. Die rede is deur UNISA gepubliseer en 
sou later op ’n onverwagte wyse ’n rol speel in die verdere gang van my lewe. 

Die situasie by UNISA het meegebring dat ek haas alle kontak met die kerk verloor het. As 
predikant word ’n mens geestelik deur jou werk gedra. Jy preek jouself by wyse van spreke 
van Sondag tot Sondag in die geloof in. In jou omgang met die nood van ander mense word jy 
self ook getroos en versterk. Dit was vir my ’n groot gemis om nie meer by gemeentelike werk 
betrokke te wees nie. Ek het my begin verbeel dat ek alleen gelukkig was toe ek nog ’n 
gemeente gehad het, op huisbesoek kon gaan en die Woord kon bedien. 



Ek het gemerk dat sommige predikante in Pretoria versigtig was om met my verbind te word. 
Ons het in die nuwe omgewing en vreemde situasie behoefte gehad om kerklik ingeskakel te 
word, maar dit was nie so maklik nie. Ons het binne die grense van die gemeente Suid-Oos 
Pretoria gewoon. Ek het die predikante geken. Karel Struwig was selfs ’n klasmaat van my. 
Ons het saam tennis gespeel en ek het geen rede gehad om oor sy houding teenoor my te kla 
nie. Tog het ons gevoel dat ons buitestanders in die gemeente was en dat mense versigtig 
was om met ons verbind te word. Ons kinders was op Sondagskool. Toe daar gevra is vir 
vrywilligers om te help met die kategese, het ek myself aangebied, maar ek het nooit weer 
daarvan gehoor nie. Ons het onsself gaan aanmeld by die koor en een of twee keer gaan 
oefen, maar nie die gevoel gekry dat ons daar welkom was nie. Selfs toe ek later gevra is om 
’n preekbeurt waar te neem, het ek nog gevoel die kerkraad beskou my as ’n buitestaander. 
Dit was in groot mate seker maar net my subjektiewe gevoel van vervreemding wat my alles 
so negatief laat belewe het. Maar dit het my daarvan bewus gemaak hoe noodsaaklik dit is 
dat die kerk moet probeer om ’n haard van warmte vir vreemdelinge, eensames en gekweste 
mense te wees. 

Verskeie predikante in Pretoria was baie simpatiek teenoor ons. Ou vriende van my soos 
Murray Janson, Manie de Jager, Dawid de Villiers en Adrio König het vir ons baie beteken. 
Ons het deur Bets en Steve Terblanche ook vir Fanie du Toit leer ken, wat my uitgenooi het 
om in sy gemeente te kom preek en in die volgende jare by meer as een geleentheid vir my 
tot groot hulp was.  

Op ’n dag het Gert van der Westhuizen en Eddie de Hart, wat albei by die kerklike jeugwerk in 
Suid-Transvaal betrokke was, my in Pretoria kom besoek. Ek is by die vorige kongres van die 
Kerkjeugvereniging (KJV) van Suid-Transvaal as voorsitter van die gebiedsuniebestuur 
gekies. Die volgende kongres sou in 1965 in Florida plaasvind, en die afspraak was dat ek 
volgens gebruik as uittredende voorsitter by die opening van die kongres die diens sou lei. 
Maar toe die kerkraad van Florida dit verneem, het hulle aan Eddie de Hart laat weet dat hulle 
’n besluit geneem het dat ek nie op hulle kansel mag optree nie. En skaars ’n jaar tevore is ek 
nog na Florida beroep!  

Toe ek nog in Johannesburg predikant was, het ons verneem (en alle rede gehad om dit te 
glo) dat ’n lysie gesirkuleer is van predikante wat nie gevra moes word om by die opening of 
sluiting van die skole of by ander openbare geleenthede die Skriflesing en gebed waar te 
neem nie. Miskien het Florida se kerkraad ook met iets dergeliks te doen gekry. Ek het besef 
dat dit vir die KJV-bestuur ’n groot verleentheid was en dadelik gesê dat ek bereid was om 
terug te staan, sodat hulle iemand anders kon vra om by dié geleentheid op te tree. 

’n Tyd later het my swaer Alewyn Burger en my suster Ina onverwags by ons opgedaag. 
Alewyn was destyds predikant op Potchefstroom, maar is na Florida beroep. Hy het die 
beroep aangeneem, maar tydens die reëlings vir sy bevestiging gemeld dat hy my gevra het 
om by die geleentheid te preek. Hy is meegedeel dat ek nie op hulle kansel toegelaat kan 
word nie. Daarop het hy sy aanname van die beroep terugtrek – wat geredelik aanvaar is.  

Ek is uitgenooi om op 16 Desember 1965 by die Geloftefees te Lydenburg as prediker op te 
tree. My skoonouers het naby Lydenburg gewoon en ons het dikwels daar gekom. Ons het 
dus by hulle gaan kuier en op 16 Desember saam het hulle die fees gaan bywoon. Ek het 
dadelik met my aankoms opgemerk hoe stroef die gees was waarin ek ontvang is. Negatiewe 
inligting oor my het waarskynlik die organiseerders bereik nadat hulle my uitgenooi het. Hulle 
wou seker nie die uitnodiging terugtrek nie, maar het toe maar met stroewe gesigte en gebrek 
aan hartlikheid die boodskap aan my deurgegee dat ek eintlik nie meer welkom was nie. Ek 
was in hierdie periode dikwels onseker of my interpretasie van mense se houdings en optrede 
nie onnodig negatief was, vanweë die skok wat my selfvertroue en gevoel van aanvaarding 



gekry het nie. Maar hoe dan ook, dit het nie aan my koue klere gaan sit nie. Die gevoel dat ’n 
mens as melaats beskou word, is nie aangenaam nie. 
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Dat ek in die kerk eers gewantrou en later steeds meer verwerp is, het natuurlik nie by my 
vriende en familie onopgemerk verby gegaan nie. Verskeie van hulle het met my kom praat en 
probeer om my te oorreed om van my verkeerde weë weg te draai. Dit het reeds begin kort 
nadat ek in die gemeente Johannesburg bevestig is. Theuns Cloete, met wie ek sedert ons 
gesamentlike studietyd in Amsterdam bevriend was en van wie ek as studentepredikant in 
Potchefstroom-Noord die wonderlikste samewerking ondervind het, was een van die eerstes. 
Hy het my op ’n dag kom besoek om te vra of dit waar is wat die mense sê, dat ek liberaal 
geword het. Ek het so goed as moontlik aan hom probeer verduidelik dat ek maar net 
dieselfde as altyd was en dieselfde dinge verdedig waarvoor ek nog altyd gestaan het. Maar 
ek het tog die gevoel gehad dat ek nie daarin kon slaag om hom gerus te stel nie. 

Ook Henk van Dyk, ’n ou studentemaat uit Pretoria wat in dieselfde tyd as ek in Nederland 
gestudeer het, het my in Johannesburg kom besoek. Ons het in Nederland die allerbeste 
verhouding gehad. Na ons terugkeer het ek hom en sy verloofde Thuynsma in Nylstroom in 
die huwelik gaan bevestig. Ook hy het met my kom praat oor gerugte dat ek liberaal geword 
het. Hoe ek ook al verduidelik het dat ek nie liberaal was nie, maar volgens my Christelike 
gewete probeer optree, dit het hom blykbaar nie oortuig nie. Ons weë het stilweg geskei. 
Tydens ons verblyf in Pretoria het Bettie in haar behoefte aan vriendskap vir Thuynsma gaan 
opsoek. Sy het ten regte of ten onregte die indruk gekry dat dit vir Thuynsma ’n verleentheid 
voor haar ander vriendinne kon wees.  

Natuurlik was dit ook vir ons familie en vriende swaar dat ek steeds meer deur die 
gemeenskap geostraseer is. Oom Hennie van Wyk en Tant Sinie het van Biesiesvlei af gekom 
om ons in Brookstraat te besoek. Oom Hennie het kom verneem wat waar is van die gerugte 
wat hy oor my verneem het. Hy en ek het ver gaan stap en ek moes 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 in 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. Na ons saam gebid het, is hulle daar weg. Dit was die laaste keer dat ons mekaar 
gesien het. 

Een van die moeilikste besoeke wat ek in Brookstraat ontvang het, was dié van my oudste 
broer, Jansie. Hy was onderwyser in Groot-Marico en later in Zeerust. Dit was vir Bettie en my 
altyd ’n vreugde om by hulle op Marico te gaan kuier. Al kon hy my kleintyd genadeloos terg, 
het ek hom baie lief gehad. Aan sy goeie gesindheid teenoor my kon ek nooit twyfel nie. Maar 
ons gesprek van daardie aand was vir my net pynlik. Hy wou hê ek moes verduidelik waarom 
ek optree soos ek optree. Ek het eerlik en openlik oor alles met hom gepraat. Waarskynlik het 
hy simpatiek geluister. Sy doel was egter nie om my te kom troos nie, maar om my in my eie 
belang te oorreed om op te hou om teen die stroom in te swem. Miskien was ek vir hom ’n 
verleentheid by sy vriende. Dit het ’n lang worsteling geword. Ons kon mekaar nie vind nie. Hy 
het van my die onmoontlike gevra. Hy is eers in die vroeë ure van die oggend daar weg. Ek 
was tot die uiterste toe uitgeput, hartseer en moedeloos.  

Tog was daar in die situasie ook baie om dankbaar voor te wees. Daar was gelukkig van ons 
vriende in Pretoria wat alles in hulle vermoë gedoen het om ons op te vang en liefde aan ons 
te bewys. Verskeie van my ou klasmaats het moeite gedoen om my te laat verstaan dat hulle 
nie aan my integriteit getwyfel het nie, selfs al kon hulle nie in alles met my saamstem nie. 



Een van hulle was Nico Smith. Hy was destyds Sendingsekretaris van die Noord-Transvaalse 
Streeksinode en het nie ver van ons af gewoon nie. Anders as ek en sommige van my ander 
vriende, het hy die vertroue van die kerk geniet. In die tyd dat ons in Pretoria was, is hy selfs 
bo kandidate soos David Bosch en Jaap Durand as senior lektor in Sendingwetenskap in 
Stellenbosch benoem, hoewel hy nie dieselfde kwalifikasies en ondervinding as hulle gehad 
het nie. Sy opregte deernis met my in daardie donker tyd sal ek egter nooit vergeet nie. 
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Die jaarwending het op verskeie maniere ’n nuwe situasie laat ontstaan. Bettie het ’n 
onderwyspos aanvaar en haarself met entoesiasme in die aktiwiteite van die skool gestort. 
Ons het ’n goeie huis in die omgewing gesien wat in die mark sou kom, en ’n reëling met die 
eienaar aangegaan om dit by hom te koop sodra sy nuwe huis wat in aanbou was, klaar sou 
kom. In meer as een opsig het dit begin lyk asof ons in Pretoria ingeburger sou raak. 

Tog was ek nog nie gelukkig nie. Ek het my met vasberadenheid in my werk probeer stort. Ek 
het my kommentaar op die Brief aan die Romeine voltooi en verskeie artikels geskryf. Maar ek 
kon maar nie geluk vind in ’n situasie waarin my akademiese werk los van die kerk en in groot 
mate sonder direkte kontak met die studente gedoen moes word nie.  

Op ’n dag in die begin van 1966 het ek egter ’n besondere ervaring gehad. Bettie en die 
kinders was weg en ek was alleen tuis. Ek het terneergedruk en ongelukkig op my rug op die 
bed gaan lê. Ek het opgekyk na die plafon en hardop begin bid. Dit is tog merkwaardig dat ’n 
mens soms byna fisiek die ervaring kan hê dat God baie naby is. Ek het my hele hart voor 
Hom uitgestort en Hom gevra om my te help. So kon ek tog nie voortgaan nie. 

Ek weet nie presies hoe lank ek gebid en myself so oop en bloot voor God gestel het nie, 
maar daar het ’n oomblik gekom dat ek ervaar het dat ek op ’n bepaalde manier aangeraak is. 
Daar het rus in my gemoed gekom en ek het geweet dat daar ’n verandering in my 
plaasgevind het. Vir die eerste keer in maande het ek gevoel dat ek myself en die situasie aan 
God oorgegee het. Ek het op my knieë gegaan en die Here gedank. Die las was van my hart 
af weg. Ek het my trots, hooghartigheid, selfgerigtheid en selfsug teenoor Hom bely en gesê 
dat ek bereid was om net sy wil te doen. Ek het belowe om op te hou kla en my posisie te 
aanvaar. As dit Gods wil was dat ek by UNISA moes bly, sou dit goed wees.  

Ek weet nie hoe lank ek op my knieë gebly het nie. Ek weet net dat daar ’n groot stilte en 
vrede oor my gekom het. Ek het met ’n gevoel van blydskap na die badkamer gegaan en my 
gesig gaan was. Ek het agterna dikwels aan die gedeelte uit 2 Samuel 12 gedink waarin vertel 
word dat Dawid in sy droefheid oor die dood van sy kindjie na die heiligdom gegaan het om sy 
hart voor God uit te stort. Daarna het hy opgestaan, sy gesig gewas en kos gevra. Dáár in die 
heiligdom het die troos van God oor hom gekom.  

Ek het die motor gaan uittrek, die stad ingery en die motor se registrasie na Pretoria oorgedra. 
Tot in dié stadium het ek nog steeds met my Johannesburgse registrasienommer gery. Bettie 
was verras toe sy later by die huis kom, nie net oor die veranderde nommer van die motor nie, 
maar ook oor my nuwe houding. Dit was vir my asof die Here my bevry het van die stuk 
donkerte waarin ek so lank vasgevang was.  

’n Mens se lewe is egter vol verrassings. ’n Maand of wat later is ek een Sondagaand 
onverwags opgebel deur ds AJ Pienaar, wat destyds predikant met opdrag evangelisasie was. 
Hy was aan die gemeente Johannesburg-Oos (Irenekerk) verbonde. Hy het my die 
verrassende nuus meegedeel dat ek daardie aand feitlik eenparig deur die kerkraad van die 
Irenekerk beroep is. Ek kon my ore nie glo nie.  



Die vakature by die Irenekerk het ontstaan deurdat dr Ben Engelbrecht die pos as redakteur 
van die blad Pro Veritate aanvaar het. Hy het op 1 Augustus 1965 uit die gemeente vertrek en 
daar is verskillende beroepe uitgebring, almal onsuksesvol. Daar was soveel onmin, 
toutrekkery en onaangenaamheid in die kerkraad, dat predikante wat daarheen beroep is, 
seker nie hulle weg oopgesien het om ’n beroep daarheen aan te neem nie. Dit was egter vir 
my duidelik dat dit die manier was waarop die Here my, ironies genoeg, die begeerte van my 
hart gegee het juis toe ek bereid geword het om my situasie in Pretoria te aanvaar.  

Die volgende weke het gou verbygevlieg. Prof Samuel Pauw was baie tegemoetkomend. Ek 
het in die loop van my kort dienstyd by UNISA steeds meer respek vir hom as mens gekry. Op 
een of ander manier het ek die mens agter die ampsdraer ontmoet. Ek het ook die indruk 
gekry dat hy in die loop van tyd minder gereserveerd teenoor my geword het en miskien besef 
het dat ek tog, ondanks verskille met die kerk en ander ongelukkighede, diep innerlik aan die 
kerk verbonde was en geen jukskeibreker of liberalis, soos sommige my wou tipeer nie. 

Dit was ’n vreemde gedagte dat ek weer in die bediening sou kon staan, en dit nogal in 
dieselfde Ring en situasie waaruit ek met my aanvaarding van die pos by UNISA weggevlug 
het. Ek sou soos Jona terugkeer, maar met innerlike gebrokenheid en minder 
selfversekerdheid. Ek moes weer terug na die kerk. My taak in die kerk was klaarblyklik nog 
nie afgehandel nie. 
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Die beroep na die Irenekerk het my hele gemoedstoestand verander. Dit was met vreugde dat 
ons klaargemaak het vir die verhuising na Johannesburg. Dit was byna soos in ’n droom dat 
ek na die bekende omgewing kon terugkeer. Ek was daarvan bewus dat die ou probleme in 
die Ring nog nie opgelos was nie, maar ek self was anders. En ek was ten minste los van die 
moordende posisie van actuarius wat ingehou het dat ek by alle kerklike moeilikhede betrokke 
was. Ek kon nou daarna uitsien om al my aandag aan die gemeente te gee, en ek was 
bekend genoeg met die omstandighede in die Irenekerk om te weet dat dit op sigself ’n groot 
uitdaging was. 

Ons het ons intrek geneem in die pastorie in Barry Hertzoglaan, ongeveer vyf-en-’n-halwe 
kilometer van die kerkgebou af. Dit was ’n lekker, moderne woning en ons het onmiddellik 
daar tuis gevoel. Ds en mev AJ Pienaar het alles gereël vir ons ontvangs en bevestiging, 
maar het kort daarna op ’n Europese reis vertrek, wat beteken het dat ek aan die diep kant 
ingegooi is en alleen my voete in die nuwe gemeente moes vind. Ek het besluit om dadelik te 
begin deur al die kerkraadslede tuis te gaan besoek. Ek was maar te goed bewus van die 
onderlinge wantroue en toutrekkery wat in die voorafgaande jare die situasie in die kerkraad 
gekenmerk het, en het gehoop dat ons ’n nuwe begin kon maak. Maar daarvoor was dit nodig 
dat ek die kerkraadslede persoonlik moes leer ken en hulle vir my. 

Ek het daarmee rekening gehou dat daar waarskynlik vooroordeel teen my by sommige 
kerkraadslede kon bestaan, omdat ek so direk betrokke was by baie van die probleme in die 
Ring waarvan hulle nie onbewus sou gewees het nie. In die besonder was daar diegene wat 
teen Dr Ben Engelbrecht gekant was, wie se vakature ek kom vul het. Sy ondersteuning van 
Beyers Naudé en sy betrokkenheid by Pro Veritate was seker die grootste oorsaak van die 
probleme tussen hom en ’n deel van die kerkraadslede, maar daar was ook ander redes van 
’n meer persoonlike aard wat verwydering tussen hom en verskeie kerkraadslede gebring het. 
Gedurende my dienstyd in Braamfontein het ek as lid van die Ringskommissie met verskeie 
Ringsake te make gehad waarby hy en sommige van sy kerkraadslede betrokke was. Die 
vakature waarin ek beroep is, het ontstaan deurdat hy ’n betrekking by die Christelike Instituut 
en as redakteur van Pro Veritate aanvaar het. 

Ek was verder daarvan bewus dat daar ’n sterk groep in die kerkraad was wat ook verskille 
met ds Pienaar gehad het, omdat hy, hoewel hy geen simpatie met die Christelike Instituut of 
Pro Veritate gehad het nie, dit in die kerkraad vir dr Engelbrecht opgeneem het wanneer hy 
van oortuiging was dat hy onbillik behandel is. Kort voordat ek daarheen beroep is, moes die 
Ring aandag gee aan verskeie ongelukkighede tussen lede van die kerkraad waarby ook ds 
Pienaar betrokke was. Daarnaas moes die Ring ook aandag gee aan besware wat ingebring 
is teen bepaalde beroepe om die vakature van dr Engelbrecht te vul. Dit het gelyk asof daar in 
die kerkraad ’n groepvorming plaasgevind het en ’n slegte gesindheid tussen hulle ontstaan 
het, wat daarop uitgeloop het dat daar telkens weer nuwe redes vir ongelukkigheid en kerklike 
prosedures was. 

Dit was dus vir my eienaardig dat ek, volgens die mededeling van ds Pienaar, feitlik eenparig 
deur die kerkraad beroep is. My geskiedenis in die Ring van Johannesburg kon tog nie 
onbekend gewees het nie. Die vraag hoe dit gebeur het, is egter na my bevestiging in die 
gemeente langsamerhand vir my beantwoord. Ek het vasgestel dat die kerkraad min of meer 
in twee groepe verdeel was: ’n groep wat nie onsimpatiek teenoor dr Engelbrecht was nie, 



selfs al het hulle nie in alles met hom saamgestem nie, én ’n groep wat fel teen hom gekant 
was. 

Die leidende figuur van die groep wat simpatiek teenoor dr Engelbrecht was, was ouderling 
Thysie Heynecke wat by Rivonia gewoon het. Hy was ’n lojale kerkmens en groot sending-
entoesias. Hy was algemeen bekend as ’n “Sap”, dit is: ’n tradisionele ondersteuner van die 
politieke koers van die eertydse Suid-Afrikaanse Party, waarvan genl. JC Smuts in sy tyd die 
leier was. Vir nasionaal-gesindes was sulke mense half liberaal, Engels-gesind, en in elk 
geval te simpatiek teenoor Swartmense. Oom Thysie was ook, soos party ander Sappe wat 
ek geken het en met name soos die Van Wyks van Biesiesvlei, ’n sendingentoesias. Hy was 
vermoënd en is alom gerespekteer vanweë sy integriteit, vriendelikheid en vrygewigheid. Ek 
het verstaan dat hy in tye toe dit baie moeilik in die Irenekerk gegaan het, soms ingestaan het 
vir ’n groot deel van die lopende koste van die gemeente, sodat die predikante minstens hulle 
salarisse kon kry. Hy het nooit veel by die vergaderings van die kerkraad gepraat nie, maar sy 
woord het altyd gewig gedra, omdat niemand aan sy integriteit of wysheid kon twyfel nie. In 
die kerkraad is hy dikwels ondersteun deur ds Tinie van der Colff, ’n afgetrede predikant wat 
as hospitaal-bearbeider in diens van die Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie was. 
Hy was ’n sagte en vriendelike mens. Sy minsaamheid het ’n diep indruk op my gemaak. 
Verskeie lede van die kerkraad was gevoelig vir die leiding wat van hom uitgegaan het.  

Maar die ander groep in die kerkraad wat teen dr Engelbrecht gekant was, het ook sterk 
leiersfigure gehad, soos mnr. W Heckroodt, afgetrede hoofbestuurder van die Suid-Afrikaanse 
Spoorweë, mnr. AF Kolb‚ en ds GW Koornhof, emeritus-predikant en vader van die latere 
minister Piet Koornhof. Hy was, net soos ds Van der Colff, ’n hospitaal-predikant. Hulle was 
almal in hulle eie reg ontwikkelde mense van goeie karakter, maar hulle was regsgesind in die 
politiek en gekant teen Beyers Naudé, die Christelike Instituut en alles wat in hulle oog 
liberaal, linksgesind en volksvyandig was. 

Hulle soort spiritualiteit was dus totaal verskillend van dié van dr Engelbrecht. Hulle kon nie 
anders as om hom as liberaal te beskou nie, maar hy was as ’n teokratiese teoloog in die 
gees van AA van Ruler eerder die teendeel daarvan. Hy was juis uitgesproke daaroor dat die 
wet van God op alle terreine van die lewe, maar veral ook op die terrein van die politiek 
gehoorsaam moet word. Dit was sy teologiese regsinnigheid wat hom oor politieke kwessies 
radikaal anders as die regse lede van die kerkraad laat dink het. Dit was maar net een van die 
voorbeelde van die misverstande en spraakverwarring van daardie periode. Maar dit was in 
die hitte van die situasie nie moontlik om dié soort misverstande deur te praat nie. Dit het 
langdurige ongelukkigheid meegebring wat die kerkraad lamgelê het. 

Toe ek daar gekom het, was mnre. Heckroodt en Kolb‚ nie meer op die kerkraad nie. Hulle 
moes om een of ander rede gevoel het dat hulle genoeg van die onmin en stryd gehad het. Ek 
meen dat die Kolbe's na ’n ander gemeente verhuis het, en mnr. Heckroodt het, sover ek 
weet, nooit meer enige kerkdiens in die Irenekerk kom bywoon nie, hoewel hy op dieselfde 
plek bly woon het. Dit het as sodanig reeds ’n vermindering van die polarisasie meegebring. 
Maar daar was andere wat soos hulle gevoel het en geen geheim daarvan gemaak het nie. 
Dit was onder andere omdat ds Pienaar dit soms vir Ben Engelbrecht opgeneem het en hom 
ook oor die houding van sommige van sy teenstanders vererg het, dat hy by hulle in onguns 
verval het. 

Die antwoord op die vraag hoe dit kon kom dat ek byna eenparig deur die kerkraad beroep is, 
het langsamerhand vir my duidelik geword. Dit het geblyk dat oom Thysie Heynecke my naam 
op die groslys gesit het. Ds Pienaar het niks daarvan geweet nie, en hy sou waarskynlik ook 
nie die idee dat ek daarheen beroep word, gesteun het nie. Hy het in daardie stadium reeds ’n 
reëling gehad met ’n emeritus, ds RM de Villiers, vroeër van Kemptonpark, om tydelik 
hulpdiens in die gemeente te kom verrig. Ds De Villiers het nog nie die aftree-ouderdom 



bereik nie en was nog heeltemal in staat om ’n gemeente te bedien. Hy het sy emeritaat 
vroegtydig aanvaar vanweë spanning met ’n medeleraar. Hy was ’n man van vrede en groot 
integriteit, en ds Pienaar het tereg geoordeel dat hy met sy sagte aanslag en liefdevolle aard 
baie vir die verdeelde Irenekerk sou kon beteken. Hy het dus ds De Villiers se naam op die 
groslys gesit. 

Dit was waarskynlik ’n berekende skuif van Oom Thysie om my naam sonder raadpleging met 
ds Pienaar op die groslys te sit. Minstens oom Thysie het my goed geken, en van die andere 
wat saam met hom gestem het, het van my geweet. Die gedagte om my op die groslys te sit, 
is waarskynlik by oom Thysie geplant deur ds JD Smith, ’n pastorale sielkundige en ou vriend 
van my. Ons het oor baie sake eenders gedink. Hy het die hele geskiedenis van my 
teenspoed met die kerk van naby geken. Hy het in die tyd van my verblyf in Pretoria nie net 
met my kontak gehou nie, maar my ook met raad en daad bygestaan. Hy het my meermale 
opgebel, ons in Brookstraat besoek, en my by een geleentheid met hom saam geneem toe hy 
êrens by ’n gevangenis in die omgewing van Pretoria gaan preek het en enkele pastorale 
gesprekke met gevangenes moes voer.  

Dit het die geleentheid gebied om oor alles te gesels, maar in die besonder ook oor my 
gemoedstoestand. Geen woord is egter gerep oor die moontlikheid dat ek weer na die 
bediening sou kon terugkeer nie. Tog het hy waarskynlik die wenk om my te beroep, aan oom 
Thysie gegee, omdat hy van mening was dat ek bereid sou wees om dit ernstig te oorweeg. 
Miskien het oom Thysie aan ’n paar van sy vriende gesê dat hy dit gaan doen. Daar was 
genoeg kerkraadslede wat van my geweet het. Maar hoe dit ook sy, toe daar gestem is, het 
ek saam met ds De Villiers op die tweetal gekom. 

Op daardie moment het Ds Pienaar ter goeder trou aan die kerkraad gesê dat hy hulle nie 
wou beïnvloed nie en dat hulle kon stem soos hulle wou, maar dat hulle tog moes onthou dat 
’n professor nie maklik ’n beroep na ’n gemeente sal aanneem nie. Daarteenoor was ds De 
Villiers in ’n posisie waarin hy baie graag ’n beroep sou wil aanvaar. Hy het gesê dat hy ds De 
Villiers baie goed ken. Hy is ’n goeie predikant en ’n liewe mens, en sal beslis die beroep 
ernstig oorweeg. Hy was ook daarvan oortuig dat hy en ds De Villiers goed met mekaar oor 
die weg sou kon kom.  

Met die stemming direk daarna is ek byna eenparig beroep. Dit is nie moeilik om presies te 
sien hoe dit gebeur het nie: die een helfte van die kerkraad het vir my gestem, omdat hulle 
van oom Thysie verneem het dat hy my op die groslys sou plaas, of omdat hulle my geken 
het. Die ander helfte van die kerkraad het vir my gestem, omdat hulle op grond van wat ds 
Pienaar gesê het, gedink het dat ek tog nie die beroep sou aanneem nie. Hulle wou nie vir ds 
De Villiers stem nie, omdat ds Pienaar hom klaarblyklik graag daar wou hê, en vanweë hulle 
slegte gesindheid teenoor ds Pienaar het dit hom vir hulle gediskwalifiseer. 

Dit was verootmoedigend om hierdie toedrag van sake te ontdek. Van die kant van ’n sterk 
komponent van die kerkraad gesien, was my beroep dus eintlik ’n bedryfsongeval. Daar was 
regtig niks in die saak waaroor ek my kon verhef nie. Maar ek het al meermale in my lewe 
gesien dat ’n mens op so ’n wyse beskaam moet word, sodat jy jou nie dalk oor iets sou 
verhef nie. Dit het my net bevestig in die idee dat alles so beskik was dat ek na die Irenekerk 
moes kom. Die onmoontlike het klaarblyklik gebeur. Ek het gedink aan iets wat ek prof AB du 
Preez meermale hoor sê het, dat God met ’n krom stok ’n reguit hou kan slaan. 

Die effek wat dit op my gehad het, was dat ek myself met soveel meer ywer op die werk in die 
gemeente toegelê het. Ek het eers die kerkraadslede individueel besoek, en daarna begin om 
in die verskillende wyke van huis tot huis te gaan. Daar was dadelik reaksie. Na so ’n lang tyd 
van ongelukkigheid en spanning in die gemeente het daar ’n verademing ingetree. Die 
kerkbesoek het begin verbeter. Bydraes het toegeneem. Die kerkraadsvergaderinge was 
aanvanklik nog stram, maar die atmosfeer het spoedig verander. 



Ook Bettie het met die vrouens goed oor die weg gekom. Veral die feit dat sy en mev 
Koornhof mekaar feitlik dadelik gevind het, het baie daartoe bygedra. Mev Koornhof was ’n 
eenvoudige en ongekompliseerde, toeganklike mens sonder pretensies. Omdat Bettie van 
haar gehou het, het daar ’n goeie verhouding tussen ons en die Koornhofs ontwikkel, wat 
beteken het dat ’n stuk polarisasie in die kerkraad afgebreek is. Daarby het ds Tinie van der 
Colff as mens van integriteit met ’n minsame geaardheid baie daartoe bygedra om die 
atmosfeer in die kerkraad te verander. Ook met die geestelike werkster in die gemeente, 
Annemarie Nieuwoudt, kon ons ’n goeie verhouding opbou. My indruk was dat die gemeente 
moeg was vir onenigheid en spanning, en dat hulle die geleentheid om ’n nuwe begin te 
maak, met albei hande aangegryp het.  

Sonder dat ons dit gemerk het, het die maande dat die Pienaars oorsee was, verbygevlieg. Vir 
my besef was die gees in die gemeente reeds totaal anders as toe ons daar gekom het. Ons 
het gereël dat ’n groepie van ons die Pienaars op die lughawe gaan ontmoet het en ons het 
met hulle afgespreek om dieselfde aand by hulle aan huis besoek te gaan aflê om hulle terug 
te verwelkom. Die aand is ons met die meeste kerkraadslede na hulle pastorie in Jan 
Smutslaan, naby die Dieretuinmeer. Bettie en die susters het gesorg vir lekkernye en ’n 
gesellige gees het geheers. Nadat ons ’n rukkie gesels en die Pienaars ons van hulle oorsese 
reis vertel het, het ek die woord geneem – en daarmee dadelik ’n groot fout gemaak. 

Ek het die Pienaars hartlik terug verwelkom en gesê dat ons gekom het om vir hulle te sê dat 
al die dinge van die verlede nou agter die rug was en dat ons nie verder meer ongelukkig wil 
wees nie, maar besluit het dat ons gelukkig gaan wees. Daarom is ons bly dat hulle terug is 
om saam met ons daarin te deel. Ek het dadelik aan haar gesig en houding gemerk dat mev 
Pienaar niks van dié storie hou nie. Waarskynlik het sy gevoel dat ons die gemeente vir 
onsself toegeëien en van hulle vervreem het. Hoewel dit nie ons bedoeling was nie, het die 
omstandighede iets dergeliks natuurlik in die hand gewerk. Ons was nie soos hulle deel van 
die ongelukkige verlede nie. Daarby was hulle ook nie op dieselfde wyse as ons aan die 
gemeente verbonde nie. Ds Pienaar was eintlik ’n evangelisasiepredikant wie se opdrag en 
salaris van die kerk in breër verband gekom het, en sy verbintenis met die gemeente was dus 
anders as dié van ’n gewone predikant. Dit kon verwag word dat hulle nie dieselfde 
verhouding as ons tot die gemeente sou hê nie. Daar was by ons geen enkele begeerte om 
hierdie verskil in posisie te beklemtoon nie, maar die Pienaars was blykbaar tog gevoelig 
daaroor. 

Nie lank daarna nie het ds Pienaar by een van ons weeklikse ontmoetings aan my gesê dat 
hulle besluit het om weg te gaan. Hy sou ’n pos by die Bybelgenootskap aanvaar. Ek was uit 
die veld geslaan en het hom probeer oorreed om by ons te bly. Ek was eerlik in my aandrang 
by hom, en ek dink hy het dit besef. Maar dit was duidelik dat hulle deur hulle afwesigheid nie 
in die gees van die nuwe begin gedeel het nie, en dit moeilik gevind het om daarby in te val. 
Na hulle vertrek het die kerkraad geslaag met die beroep van ds Daan Kilian wat destyds by 
Colebrook aan ’n sendinggemeente verbonde was. Hy is ’n besadigde, lojale, rustige mens 
sonder pretensies, beskeie en opreg. Hy en sy vrou Jansie was ’n groot aanwins vir die 
gemeente.  

In 1967 is die gemeente Parksig afgestig. Dit bestaan uit dié gedeeltes van die eertydse 
gemeentes Johannesburg (Braamfontein) en Johannesburg-Oos (Irenekerk) wat die 
voorstede vanaf Parktown tot by Rivonia omvat. Daardeur is die twee ou gemeentes prakties 
tot die middestad en direkte omgewing beperk. Die nuwe gemeente het die gevestigde 
lidmate in die voorstede rondom Jan Smutslaan en sy verlengings na die Noorde toe ingesluit. 
Die kerksentrum is in Parkview gevestig en die nuwe gemeente sou Parksig heet. Die meeste 
lidmate in dié streke is vroeër deur my bedien toe ek nog predikant in die gemeente 
Johannesburg was, en die ander deel het in die Irenekerk onder my sorg geval. Tot my 



verrassing het die nuwe kerkraad my beroep om hulle eerste predikant te word. Ek het dit as 
’n gebaar van welwillendheid ervaar waardeur ek geweldig bemoedig is. Hulle het my baie 
goed geken. Hulle oordeel was vir my belangriker as dié van die kerk in wyer verband. 

Tog het ek gevoel dat ek die beroep nie kon aanneem nie. Die Irenekerk was nog in ’n proses 
van herstel na jare van stryd. So ’n middestadsgemeente is altyd maar in ’n bedreigde posisie. 
Ek was daarvan oortuig dat dit nie reg sou wees om na so ’n kort tyd weg te gaan nie, selfs al 
sou die werksomstandighede in die nuwe gemeente ongetwyfeld baie aangenamer as in die 
middestad wees. Die gevoel van vreugde waarmee ek na die Irenekerk gekom het, was nog 
steeds in my hart. Hoe moeilik die omstandighede daar soms ook was, het ek tog altyd die 
gevoel gehad dat dit die moeite werd was om juis dáár te werk waar daar soveel 
eensaamheid en dikwels innerlike vervreemding van die kerk en die gemeenskap van die 
geloof was. Ek het besluit om daar te bly. 

 

2 

Intussen het die terugkeer na Johannesburg ook ’n terugkeer beteken na die ou probleme wat 
in die Ring aanwesig was. Terwyl ek in Pretoria was, het my vriende en kollegas in die Ring 
van Johannesburg my voortdurend op die hoogte van die ontwikkelinge gehou. Nico van 
Loggerenberg was nog steeds onvermoeid besig om klagte op klagte teen die Ring en sy lede 
te lê. Dit het veral om die kwessie van die verkiesing van Beyers Naudé tot ouderling van die 
gemeente Parkhurst gegaan, maar daar was altyd weer nuwe redes vir Nico en sy 
medestanders om klagtes te lê, dikwels oor tegniese punte. Dit het voorgekom asof dit die 
bedoeling was om die Ring voortdurend onder druk te hou. 

Andries Venter het my by geleentheid in Pretoria opgebel en aan my van nuwe klagtes vertel 
wat Nico ingedien het. Die gedagte het skielik by my opgekom dat dit goed kon wees om die 
aard en omvang van sy bemoeienis met die sake van die Ring ’n keer onder die aandag van 
die Sinodale kommissie te bring en hom selfs miskien daarvan aan te kla dat hy voortdurend 
besig is om onrus te stook. Ek het dit aan Andries genoem. Hy en enkele ander lede van die 
Ring het die gedagte opgevolg en dit het daarop uitgeloop dat die Ring in 1966 ’n lywige 
dokument van 73 bladsye aan die Sinodale Kommissie gestuur het, waarvan bylae C ’n 
tabulering van Nico se bemoeienisse met die Ring van Johannesburg bevat het. 

Daaruit het geblyk dat nie minder nie as 36 direkte klagtes, appèlle en beswaarskrifte van 
hom persoonlik teen die Ring van Johannesburg of sy lede ingedien is. Maar sy indirekte 
aandeel in die onrus in die Ring was nog veel groter, omdat hy die eintlike inspirator agter 
verskillende ander klagtes, besware en appèlle was, soos met name dié van ouderling 
Potgieter van Parkhurst en miskien ook dié van ds CJ Barnard van Johannesburg-Noord. Alle 
besonderhede hieroor is te vinde in die doktorale proefskrif van JHP van Rooyen: Die NG 
Kerk, Apartheid en die Christelike Instituut van Suidelike Afrika, 206v. 

My bevestiging in die Irenekerk het beteken dat ek meteens weer binne in die hele ongure 
situasie teruggeplaas was. Maar dit het my goed gedoen om ten minste vir ’n tyd in ’n ander 
klimaat te adem, en die feit dat ek met myself meer in die reine kon kom en ook ontslae was 
van die verpligting as actuarius van die Sinode van Suid-Transvaal, het my gehelp om meer 
afstand te kry en die saak met ’n groter mate van humor te beskou. 

Die Sinodale Kommissie het met sy kennisname van die dokument waarin Nico se 
bemoeienisse met die Ring getabuleer is, uiteindelik besef dat daar darem êrens ’n groot 
skroef los moet wees. Daar is toe besluit dat daar ’n broederlike gesprek tussen die lede van 
die Ring van Johannesburg en ds Van Loggerenberg in die teenwoordigheid van ’n 
bemiddelingskommissie van die Sinodale Kommissie sou plaasvind. Dié gesprek het op 3 
Junie 1966 in die konsistorie van die kerk van Braamfontein onder voorsitterskap van ds 



David Beukes plaasgevind, terwyl ds T Botha en dr SJ Eloff die ander lede van die kommissie 
was. 

Ek het dit ook bygewoon, omdat ek toe alreeds weer predikant van die Irenekerk en lid van 
die Ring was. Dit was opvallend dat ’n aantal lede van die Ring nie aan die besprekings wou 
deelneem nie, klaarblyklik omdat hulle geweet het dat ds Van Loggerenberg se vete nie teen 
hulle gerig was nie. Daaronder was onder andere ds HJC Snijders, ds CJ Barnard en dr FG 
Badenhorst. Andere is verhinder om dit by te woon, soos met name dr JHP van Rooyen. 
Uiteindelik was dit dus net dr AC Barnard, dr AJ Venter, dr JH Roberts, dr CF Bekker en 
ekself wat die kommissie en ds Van Loggerenberg ontmoet het. 

Dit was ’n vreemde byeenkoms. Na enkele aanlopies het die gesprek in alle erns begin 
deurdat Attie Barnard die aandag gevestig het op die abnormale optrede van ds Van 
Loggerenberg in die hele saak. Die feit dat die gesprek plaasgevind het, was ’n bewys 
daarvan dat die Sinodale Kommissie van die abnormaliteit van die situasie bewus geword het. 
Hy het beklemtoon dat dit tog volledig ongehoord was dat iemand van buite die Ring homself 
op so ’n wyse met die sake van die Ring bemoei. Hy het daarop laat volg dat ds van 
Loggerenberg se beheptheid met sake in die Ring so abnormaal en buite alle perke van die 
redelike was, dat hy van mening was dat die broer ’n psigiater behoort te spreek. Dit het feitlik 
’n ontploffing veroorsaak. Nico het opgespring en heftig beswaar gemaak. Hy was so ontsteld 
dat hy die vergadering moes verlaat om na die kleedkamer te gaan. Ds Beukes het Attie 
vermaan om nie sulke dinge te sê nie en hom gevra om dit terug te trek. Attie het geantwoord 
dat hy dit kan terugtrek, maar dat dit niks aan die saak sal verander nie. Daarop het dr Coenie 
Bekker gesê dat, indien dr Barnard dit terugtrek, hy as sielkundige die uitspraak vir sy 
rekening sou neem. 

Dit was ’n hoogs lagwekkende en tog uiters ernstige moment. Ds Beukes het maar weer 
gepaai en Nico van Loggerenberg het intussen uit die kleedkamer teruggekom. Hy was 
merkbaar minder aggressief. Die lede van die kommissie het ook, miskien vir die eerste keer, 
besef dat hulle in hom met ’n abnormale soort ywer en optrede te make gehad het. Dit het 
skielik duidelik geword dat die koning geen klere aan het nie. Hulle hoë toon teenoor die lede 
van die Ring het plek gemaak vir ’n baie meer saaklike houding. Uiteindelik het hulle as 
skikking voorgestel dat die klag van die Ring teen ds Van Loggerenberg teruggetrek en bylae 
C van die Ringsdokument herroep moes word, mits hy alle klagte wat hy teen die Ring en sy 
lede gelê het, sou terugtrek. Hy was verlig om dit te doen. Later toe hy klaarblyklik besef het 
dat hy min of meer ontmasker is en sy hele hoë posisie as aanklaer verloor het, het hy 
probeer om dit te interpreteer as dat hy dit net opgeskort het en te enige tyd weer sou kon vra 
dat dit in behandeling geneem word. Maar die spel was verby. 

Daar kan verskillend oor hierdie insident geoordeel word. Diegene wat teenwoordig was, was 
dankbaar dat die Sinodale Kommissie nou eindelik kennis geneem het van die manier waarop 
Nico van Loggerenberg die Ring van Johannesburg geterroriseer het. Dit het meegebring dat 
die lug gesuiwer is en dat die jarelange onrus wat in die Ring gestook is, tot bedaring gebring 
is. Dat die saak waaroor dit werklik gegaan het – die ouderlingskap van Beyers Naudé – op 
dié manier nie opgelos is nie, was aan die ander kant ook duidelik. Veral Jan van Rooyen wat 
die dag nie teenwoordig was nie, was ongelukkig daaroor. Maar die effek van die byeenkoms 
was tog dat daar ’n einde gekom het aan die onrusstokery in die Ring wat letterlik jare lank 
geduur het, sodat ’n mens weer met jou normale werk kon voortgaan. Beyers Naudé het self 
later die saak van die agenda laat verdwyn deur sy lidmaatskap en dié van sy vrou na die 
gemeente Alexandra van die Ned Geref Kerk in Afrika te laat oorplaas. 

Self was ek innig dankbaar vir die beëindiging van die jarelange teistering van die Ring van 
Johannesburg. Die werk in die gemeente het werklik al my aandag geverg en daar was by ’n 
mens ’n diepe vermoeidheid vanweë al die onnodige ywer wat aan die dag gelê is om Beyers 



Naudé te probeer bykom. Die wyse waarop die kerk in wyer verband onder leiding van dr AP 
Treurnicht en dr JD Vorster in daardie periode opgetree het, was reeds benede die maat. 
Maar die fanatieke wyse waarop Nico van Loggerenberg homself met dié saak bemoei het, 
het hulle optrede ver oortref. Dit was volledig vreemd aan enige kerklike gees en styl en was 
so emosioneel en polities-geïnspireerd , dat dit ’n klad op die naam van die kerk is dat dit so 
lank geduld is. Die rol wat sommige Johannesburgse Afrikaanse koerante in hierdie verband 
gespeel het, was daarby uiters bedenklik. Alles is verpolitiseer, en wel op sodanige siniese 
wyse, dat die eie-aard van die kerk noodwendig in die gedrang moes kom. 

Daarom was dit vir my ’n aangename verposing wat aangebreek het toe die kerk eindelik 
bewus geword het van die absurde karakter van die situasie. Dit was genesend om net ’n keer 
weer gewoon met my gemeentewerk te kon voortgaan en te probeer om die wiele van die 
arme, afgetakelde Irenekerk weer aan die rol te kry. Dit was ’n vreugde om liewer met mense 
se geestelike nood besig te wees, as met die politiekery en heksejagtery in die groter kerklike 
opset. En werklik: geestelike behoefte was daar in die middestad genoeg. My huisbesoekwerk 
was dikwels weinig meer as die ontdekking van nuwe nood en die poging om mense by te 
staan. Daarby het die konkrete finansiële en administratiewe situasie in die gemeente dit 
werklik vereis dat ’n mens jou onverdeelde aandag daaraan moes wy.  
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Die kerkraad van die Irenekerk het in dié tyd begin dink aan die verkoop van die ou kerkgebou 
en die oprigting van ’n nuwe. Die ou Irenekerk het aan Pleinstraat gelê, regoor Joubertpark. 
Rondom die kerkgebou is daar in die tyd van dr William Nicol woonstelle gebou met die 
dubbele doel om die kerkgebou effens teen die straatlawaai af te skerm (in die ou dae het 
daar nog trems geloop), én om die gemeente van ’n bepaalde huurinkomste te voorsien. Die 
woonstelle was egter klein en met die loop van die tyd het hulle ook nie meer beantwoord aan 
die standaarde wat die stadsraad gestel het nie. Die stadsraad het toe aan die kerkraad laat 
weet dat die woonstelle opgeknap of afgebreek moes word. Maar om dit op te knap of selfs af 
te breek sou ’n groot bedrag geld kos, wat die gemeente nie gehad het nie. 

Dit het duidelik geword dat die enigste keuse wat die kerkraad gehad het, was om die duur 
grond waarop die kerk en die woonstelle gestaan het, te verkoop en ’n nuwe kerkgebou op ’n 
goedkoper perseel te bou. Met die oog daarop is die kerkgebou aan ’n maatskappy verkoop 
en ’n perseel is in Doornfontein bekom waarop die huidige Irenekerk opgerig is. Die 
hoeksteen is in 1970 deur my gelê toe ek vanuit Nederland op besoek in Suid-Afrika was. 

Ja, vanuit Nederland op besoek, want in die tussen-tyd het daar allerlei dinge gebeur. In 1967 
was prof Herman Ridderbos, destyds professor in Nuwe Testament aan die Theologische 
Hogeschool te Kampen, op besoek in Suid-Afrika. Hy het op verskillende plekke lesings 
gegee en was onder andere tuis by dr Johnnie Roberts wat my opvolger in die gemeente 
Johannesburg was. Hy was Johnnie se promotor vir sy doktorsgraad wat hy in Kampen 
behaal het. Tydens die besoek het Johnnie aan hom my intreerede wat ek in 1965 by my 
ampsaanvaarding by UNISA gehou het, ter insae gegee. Dit heet Om die regering van 
Christus in sy Kerk, en is gebaseer op my navorsing oor die kerkreg wat ek in 1960–1961 in 
Europa gedoen het. Ridderbos het van my geweet, want ek het hom in 1960 tydens my 
studiereis in Kampen besoek. Hy was beïndruk met die rede, en op ’n suggestie van Johnnie 
het ons hom en sy vrou uitgenooi om by ons te kom eet. 

Tydens die besoek het hy my gepols oor die moontlikheid om ’n professoraat in Kampen te 
aanvaar. Ek was verras oor die gedagte, maar tog ook huiwerig. Die ervaring met my 
professoraat by UNISA was nog so vars in my geheue, en ek het die gevoel gehad dat ek net 
mooi my voete in my nuwe gemeente begin vind het. Daarom het ek sy suggestie nie te 



entoesiasties verwelkom nie. Ek het dadelik begryp dat daar weer moeilike beslissings oor 
geneem sou moes word. So-iets sou vir my gesin gewigtige implikasies hê. Maar ek het dit 
tog nie sonder meer afgewys nie. In elk geval sou ek graag met Bettie daaroor wou praat. Toe 
ek haar na die vertrek van die Ridderbosse daarvan vertel, was sy sigbaar verras en 
geïnteresseerd. Ek dink sy was teen daardie tyd reeds so moeg van al die moeilikhede in die 
Ned Geref Kerk, dat sy dit as ’n bevryding gesien het om na Nederland te kon gaan. Ons het 
immers ook die allerbeste herinneringe aan ons studietyd in dié land gehad.  

Enkele maande later is ek toe deur die Generale Sinode van die Gereformeerde Kerken in 
Nederland benoem as professor in die amptelike vakke (praktiese teologie) aan die 
Theologische Hogeschool te Kampen. Ek is deur Ridderbos uitgenooi om ’n besoek aan 
Kampen te bring, sodat ek alles van naderby kon bekyk, voordat ek op die benoeming moes 
antwoord. Ek het met dankbaarheid daarvan gebruik gemaak. Hy het my op die lughawe 
Schiphol ontmoet en ons het eers ’n besoek aan my promotor prof Berkouwer gebring, 
voordat ons na Kampen is. Daar is ek met gasvryheid oorweldig. Ek kon al die kollegas en 
hulle eggenotes ontmoet en alle nodige informasie bekom. Ek het selfs die bestuur van die 
studente-organisasie ontmoet. Ek het later verneem dat hulle my by dié geleentheid baie 
wêreldvreemd gevind het. Nadat ek hulle later beter leer ken het, het ek begryp dat ek vir 
hulle na ’n wese vanaf ’n ander planeet moes gelyk het.  

Die hele besoek was vir my verhelderend, en daar was eintlik geen twyfel by my dat ek 
begerig was om die benoeming te aanvaar nie, al het ek myself daarvan weerhou om dit in 
soveel woorde aan Ridderbos of sy kollegas te sê. Ons het egter selfs al na ’n paar moontlike 
huise gaan kyk wat in aanmerking sou kon kom as ons na Nederland sou verhuis. Die een 
wat my die beste geval het, was twee deure van Ridderbos se huis af, Fernhoutstraat 16, 
skuins-oor die pragtige plantsoen met sy welige plantegroei, baie water en spierwit eende. 

Ek het nog ’n week of twee gehad voordat ek finaal moes antwoord. In my hart en in dié van 
Bettie was dit ’n uitgemaakte saak dat ons sou gaan. Maar toe het die druk begin van diegene 
naby aan ons. Dit het die keuse vir my baie moeilik gemaak. Deurslaggewend daarin was 
uiteindelik ’n besoek van Alewyn Burger, my swaer, destyds predikant te Potchefstroom, en 
my suster Ina. Ek was emosioneel baie gevoelig vir die druk wat van hulle kant gekom het, en 
nadat hulle die Vrydagoggend voor ek moes antwoord ’n paar uur lank by ons was en met 
allerlei argumente na vore gekom het waarom ek nie moes gaan nie, was dit of iets in my 
gebreek het. 

Na hulle vertrek was ek in ’n toestand van innerlike verwarring en diepe ongelukkigheid. Ek 
wou met my hele hart graag die benoeming aanvaar, maar sou dit reg wees? Sou dit nie 
beteken om weg te vlug uit ’n situasie waarin God my juis in hierdie tyd geplaas het nie? Sou 
ek nie die Ned Geref Kerk in die steek laat op ’n tydstip wanneer juis die ergste stryd rondom 
die siel van die kerk gewoed het nie? Was Kampen nie juis vir my verleidelik, omdat ek dan 
meteens van alle verpligting vir die stryd om die hart van die Ned Geref Kerk, sowel as van 
die pynlike agterdog teen my wat toe al ’n aantal jare lank aanvoelbaar was, ontslae sou wees 
nie? 

Ek het gebid. Ek het ver gaan stap. Ek het om lig gepleit. Maar daar was geen lig nie. Ek het 
al hoe meer sielsongelukkig geword. Die onsekerheid oor wat ek moes doen, het byna 
ondraaglik geword. Die stryd om die integriteit van die Ned Geref Kerk was immers nog nie 
klaar gestry nie. Ek het onthou hoe ek tydens my dienstyd by UNISA gemartel is deur die 
gedagte dat ek weggevlug het uit die stryd en op die kantlyn gaan staan het. Dit was natuurlik 
waar dat ek in Kampen nie, soos by UNISA, van die kerk losgesny sou wees nie. Maar ek sou 
wel losgesny wees van die Ned Geref Kerk waarteenoor ek ’n bepaalde verpligting gevoel het. 
Daar was vir my geen vraag daaroor of ek die benoeming graag wou aanvaar nie, maar die 



saak wat my voor ’n krisis gestel het, was of ek dit mag doen om te kies vir wat ek op daardie 
moment die graagste sou wil doen. 

Uiteindelik het ek die gevoel gehad dat ek soos Abraham die mes trek om te sny en die offer 
te bring: die offer van die voorregte wat die benoeming in Kampen ingehou het. Maar anders 
as in sy geval, was daar geen teken dat God ingryp en die mes kéér nie. Dit was bitter, maar 
ek kon geen tekentjie van lig gewaar, wat my hand terug gehou het nie. Bettie was hartseer 
oor my besluit om nie te gaan nie, maar sy het nooit in sulke dinge probeer om my keuses te 
beïnvloed nie. En so het ek die kabelgram gaan stuur waarin ek vir die benoeming bedank 
het. 

Ridderbos en Jan Bakker het my uit Kampen opgebel om te sê dat ek tog nie regtig ernstig 
kon wees nie en my gevra om my besluit in heroorweging te neem. Was daar dan enige rede 
waarom ek nie na Kampen wou kom nie? Kon hulle nie dalk iets doen om dit vir my makliker 
te maak nie? Maar ek het voet by stuk gehou. My gemeente was oor die algemeen dankbaar 
oor die besluit. Die pers was verras en verbaas. My moeder het min gesê, maar ek het 
geweet sy was dankbaar. My broers en susters het, soos verwag kon word, gereageer deur te 
sê dat dit goed was dat ek gebly het, want ek behoort nie uit die kerklike situasie weg te vlug 
nie. Ook sommige kollegas en vriende het hulle waardering uitgespreek. 

Maar in die volgende maande sou die twyfel oor my besluit by my al hoe groter word. Die 
vraag waarmee ek geworstel het, was of ek nie onder emosionele druk ’n eenmalige 
geleentheid afgewys het wat my in staat sou gestel het om teologie in die hart van die kerk te 
beoefen nie. Ek het myself afgevra watter rol ek tog nog in die Ned Geref Kerk in wyer 
verband sou kon speel. Ek moes my daarop instel om vir ’n onafsienbare tyd as predikant in 
die middestad van Johannesburg te werk. En hoewel ek gelukkig in dié werk was en myself 
daarmee getroos het dat dit op sigself eintlik die beste ding is wat enige mens kan doen, het 
die onsekerheid in my hart tog nie opgehou nie. Ek het uiteindelik myself maar net opnuut aan 
die Here oorgegee met die bede dat Hy met my moes maak soos Hy wil. Slegs daarin kon ek 
vrede vind. 
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Ridderbos het in die volgende maande met my in kontak gebly. Die Geref. Kerken was in die 
eienaardige posisie dat hulle nie direk ’n ander kandidaat vir die pos gehad het wat vir hulle 
besef sonder meer gekwalifiseer het nie. Die vulling van die pos was ook nie so dringend nie, 
omdat die vakature eintlik sou ontstaan wanneer Andries Polman, professor in dogmatiek, sy 
emeritaat sou aanvaar. Daar was reeds besluit dat Jan Bakker dan die dogmatiek-leerstoel 
sou oorneem, sodat sy pos as professor in die amptelike vakke (of praktiese teologie) vakant 
sou word. Dit was die pos waarin ek benoem was. Maar Polman kon nog ’n rukkie voortgaan, 
sodat die posisie soos dit was, nog vir die volgende jaar gekontinueer kon word. Daar is 
gevolglik nie dadelik ’n nuwe benoeming in die pos vir die amptelike vakke gedoen nie. 

Intussen het die vrede in my hart teruggekeer. Ek het my werk in die gemeente met blydskap 
gedoen, al het ek soms nog getwyfel of ek die regte ding gedoen het. Maar rondom Kersfees 
het Ridderbos en ek weer met mekaar gekorrespondeer. Ek dink hy het my baie beter 
verstaan as wat ek self vermoed het. Op een of ander wyse het hy tog die idee gekry dat ek 
onder psigiese druk vir die benoeming bedank het, en wyse mens wat hy is, het hy taktvol 
gesuggereer dat dit nie onmoontlik sou wees dat ek vir ’n tweede keer benoem sou kon word 
nie, mits ek dan net vooraf die versekering gee dat ek nie weer sou bedank nie. Na veel 
gebed het ek laat blyk dat ek daarvoor ryp was. 

Die Generale Sinode van die Geref Kerken het my in die eerste helfte van 1968 vir die tweede 
keer benoem, met die versoek dat ek dadelik daarop moes reageer, wat ek ook gedoen het. 



Die masjinerie is toe direk in werking gestel. Die huis aan Fernhoutstraat 16 was nog nie 
verkoop nie en ek het versoek dat ’n aanbod dadelik in my naam gemaak moes word. 
Reëlings is getref dat ek teen einde Junie 1968 in Kampen moes arriveer. Alles het goed 
begin loop. Ons het alle voorbereidings vir die verhuising begin tref. 
 
Maar toe, terwyl die dag naderkom, gryp die depressie waarvan ek vir ’n tydlank nie soveel las 
gehad het nie, my weer aan. Dit is ’n vreeslike kwaal. Die hele wêreld raak onderstebo. Alles 
is skielik donker. Ek moes in dié tyd dikwels as spreker by allerlei geleenthede optree, en dit 
het vir my baie moeilik geword. Ek het skielik teen alles opgesien. Bettie was radeloos. Sy het 
Fanie du Toit in Pretoria opgebel, en hy het my tot hulp gekom. Hy het vir my ’n reëling getref 
by ’n psigiater. Dit was my eerste besoek aan ’n psigiater, terwyl ek eintlik tog al van voor die 
tyd van my aanvaarding van die pos by UNISA aan ’n soort depressiwiteit gely het. Ek het 
egter besef dat ek werklik hulp nodig gehad het, want van omdraai was daar nou geen sprake 
meer nie, en soos ek was, het ek nie die moed 

Tog het alles ten slotte baie goed verloop. Vanaf die eerste dosis medikasie het my wêreld 
wat so onderstebo gekeer was, weer begin regdraai. Daar het soveel rustigheid in my gemoed 
teruggekeer, dat ek weer met my daaglikse verpligtinge in die gemeente kon voortgaan en die 
nodige reëlings vir die verhuising kon begin tref. Dit het uiteraard ’n tyd geneem voordat ek 
weer heeltemal my ou self was. Selfs in Nederland het ek nog ’n tydlank die medikasie 
gebruik. Maar langsamerhand het ek heeltemal oor die insinking gekom en die krag gekry om 
my werk te doen en groot vreugde daarin te vind. Die hele ervaring het my egter laat besef 
hoe breekbaar ek werklik is en hoe maklik ek verwond kon word wanneer my gevoel van 
verbondenheid verbreek word. Sou dit wees omdat ek in ’n groot gesin grootgeword het en ’n 
diepe behoefte aan aanvaarding gehad het? 

My vertrek na Nederland is uiteraard deur verskillende persone as ’n seën vir die Ned Geref 
Kerk gesien. Verskillende dinge het dit vir my duidelik laat word dat die Ned Geref Kerk nie 
oor my sou treur nie. Een van dié dinge was die feit dat dr Koot Vorster, actuarius van die 
Algemene Sinode, op my aansoek om behoud van my status as predikant gereageer het deur 
aan my te laat weet dat ek nie my status as predikant kon behou as ek ’n pos in diens van ’n 
ander kerk aanvaar nie. So ’n standpunt was natuurlik heeltemal onverstaanbaar as ’n mens 
besef dat ek tog nie ’n sekulêre werk wou gaan doen, of my bande met die kerk verbreek het 
om my by ’n godsdienstige gemeenskap te voeg wat nie deur die Ned Geref Kerk as kerk van 
Christus aanvaar kon word nie. Inteendeel, die Ned Geref Kerk het noue bande met die Geref. 
Kerken in Nederland gehad. Albei kerkgemeenskappe was lede van die Geref. Ekumeniese 
Sinode. Talle van ons teologiese studente het in Nederland verder gaan studeer en daar 
tydens hulle verblyf lidmate van die Geref. Kerken geword. As daar ooit sprake kon wees van 
die bestaan van ’n baie nou geestelike en teologiese band tussen die Ned Geref Kerk en ’n 
ander gereformeerde kerk, dan was dit die geval met die Geref. Kerken in Nederland. Die 
aanvaarding van ’n amp as hoogleraar vir die opleiding van predikante binne dié kerk kon tog 
op geen manier geïnterpreteer word as dat ek uit my amp as predikant getree het en daarom 
my status moes verloor nie. 

Ek het vermoed dat dr Vorster dié besluit geneem het, omdat hy gevoel het dat daar op dié 
manier vergoed van my ontslae geraak kon word. Dit is selfs aan my vertel dat hy sou gesê 
het dat dit goed is dat ek weggaan en dat ek nooit weer terug sou kom nie. Ek het aan hom 
geskryf om te vra of ek dan tog nog in my gemeente my afskeidspreek mag hou, gesien die 
feit dat ek ’n rukkie voor my vertrek na Nederland demissie wou neem om dit vir die kerkraad 
moontlik te maak om so spoedig moontlik iemand anders in my plek te beroep. Volgens sy 
reëling sou dit immers beteken dat ek dan nie meer die status van ’n predikant in die Ned 
Geref Kerk sou hê nie. Hy het gulhartig daarop gereageer en ’n mooi brief geskryf waarin hy 
Ester 4:14 aanhaal: “Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ’n tyd soos hierdie dat jy tot 



die koninklike waardigheid geraak het.” Ironies genoeg, was die “koninklike waardigheid” egter 
nie grond genoeg om my my status as predikant te laat behou nie. Die kuratorium van die 
Hogeschool in Kampen het met groot verbasing daarvan kennis geneem dat my status as 
predikant my ontneem is omdat ek ’n benoeming aan die Hogeschool aanvaar het. Ek moes 
dus weer as predikant binne hulle kerkverband gelegitimeer word – wat sonder seremonie 
geskied het. 

Die periode voor ons verhuising na Nederland was ’n tyd van afskeid. Dit was nie maklik om 
die bande met die Irenekerk los te maak nie. Dit was ook nie aangenaam om te aanvaar dat 
my vertrek na die buiteland die beëindiging van my aktiewe betrokkenheid by die Ned Geref 
Kerk sou beteken nie. Maar dit was klaarblyklik tog die weg waarlangs die Here my gelei het. 
Ons het vir oulaas ’n rondte by die familie gedoen om hulle te groet, en na my afskeidspreek 
in die Irenekerk is ons uiteindelik met die KLM weg na Nederland – om in ’n totaal ander soort 
wêreld ’n nuwe tuiste te gaan vind. 
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Toe ons die oggend in Junie op die lughawe Schiphol geland het, was alles vir ons kinders 
uiters vreemd. Weliswaar is twee van hulle in Amsterdam gebore: Ria in 1954 en Sabet in 
1960, maar hulle het geen verdere kontak met Nederland gehad nie. ’n Hele paar van die 
kollegas uit Kampen was op die lughawe om ons te kom ontmoet. Toe ons in Kampen by die 
Bakkers aangekom het, was die meeste van die ander kollegas en hulle vrouens ook daar om 
ons te kom verwelkom. ’n Gees van hartlikheid en warmte het ons omring. Daarna kon ons op 
die solderverdieping van die Bakkers se huis gaan rus. Wat ’n vreemde ervaring vir die 
kinders om na ’n paar uur se slaap in die laat namiddag wakker te word en te sien dat die son 
nog steeds hoog in die lug sit, omdat dit in die somer eers teen ongeveer 21:30 of 22:00 uur 
regtig donker begin word! 

Die huis wat ek gekoop het, was laer af in dieselfde straat. Die Bakkers het met vakansie 
vertrek en ons kon tydelik hulle huis bewoon totdat ons trek aangekom het. Bettie het soggens 
vroeg as dit lig word al opgestaan om in ons huis te gaan werk om alles skoon en reg te kry. 
Ek self het aan my intreerede begin werk. Die kinders het vriende gemaak met maats uit die 
omgewing en het spoedig meer van Kampen geweet as ekself. Soms het ons as gesin almal 
met fietse gaan ry om die omgewing te verken. Ons trek het ongeveer twee weke later gekom. 
Ons kon dadelik ons intrek in ons eie huis neem. Die reëlings vir die kinders se skole is getref. 

Ons het die hulp van ’n onderwyser ingeroep om ons te leer om Nederlands te praat. Dit het 
baie gehelp. Dit is nie net dat daar ’n groot verskil in woordeskat en sintaksis tussen 
Nederlands en Afrikaans is nie; daar is ook ’n groot verskil in intonasie, die gevoelswaarde 
van woorde en die gangbare idioom. Ons is ook baie gehelp deur die televisie, wat deur die 
kombinasie van klank en beeld ’n mens byna onbewus met die spreektaal vertroud maak. 
Gelukkig het die kinders gou op dreef gekom. Hulle kontak met maats en bywoning van die 
skool het meegebring dat hulle Nederlands spoedig feitlik heeltemal korrek kon praat. Wat 
hulle waarskynlik moeiliker gevind het, was om die Engels van die Nederlanders te verstaan! 
En watter Nederlander sal nou ooit glo dat sy Engelse taalgebruik en uitspraak nie die 
allerbeste ter wêreld is nie?  

Dit was aanvanklik ook vir my nogal moeilik om my werk in Nederlands te doen, ondanks die 
jarelange kontak en omgang daarmee. As ’n mens ’n taal goed kan lees en verstaan, is dit 
nog nie te sê dat jy dit korrek kan praat en skryf nie. Ek het Nederlands van jongs af gelees en 
ons was tydens my studietyd in Amsterdam feitlik drie jaar lank intensief daaraan blootgestel. 
Maar om ’n taal in ’n akademiese milieu idiomaties korrek te praat en te skryf of op die kansel 
te gebruik, vra tog nog meer as dit. 

Ek herinner my dat ek een Sondag, kort nadat ek in Kampen gekom het, in die Noordkerk 
gepreek het. Die uitgewer Jacques Kok het my daarheen vergesel. Ek het oor lyding gepreek 
en meermale die term lijding gebruik. Jacques het na die tyd taktvol my aandag daarop 
gevestig dat ’n mens in Nederlands van het lijden praat. Die woord lijding sou my hoorders nie 
anders kon hoor as leiding nie. Ek het hom vriendelik bedank, en gehoop dat die hoorders 
darem op grond van die teks en die verband sou kon uitgemaak het wat ek bedoel het. 
Waarskynlik het ek in daardie eerste tyd talle dergelike foute gemaak waarop niemand my 
aandag gevestig het nie. Ek het besef dat dit nie goed genoeg is om ’n verantwoordelike 
doseer-posisie te beklee as ’n mens nie ten minste probeer om die taal so korrek as moontlik 
te praat nie. Iets het vir my gesê dat die studente maklik ’n mens se intelligensie aan jou 



Nederlandse taalvermoë kan meet. Daarom het ek alles in my vermoë gedoen om Nederlands 
korrek te leer praat en skryf. 

My intreerede het gehandel oor Theologie en Praktijk – Een peiling van het theologische 
karakter van de diakoniologische vakken. Ek het die rede by ’n openbare byeenkoms in die 
Hogeschool gehou op 8 Oktober, net voor die aanvang van die lesings vir die nuwe semester. 
Dit is by Kok gepubliseer. Op dieselfde dag het prof Andries Polman ook sy afskeidsrede 
gehou. Daarmee is ek in die diep water ingegooi en ek moes eenvoudig probeer om die 
kritiese studente iets te leer – welbewus van die feit dat hulle my goed dopgehou het en elke 
woord van my geweeg het. 

Die vakgebied wat ek moes doseer, was vir my heeltemal nuut. Ek moes my van voor af in die 
stof inwerk. Die vlak van die studente se akademiese vermoëns was vir my onbekend. Die 
hele geestelike klimaat was trouens ook vreemd en heeltemal anders as in die tyd toe ek self 
in Nederland gestudeer het. Dit het toevallig so getref dat 1968 juis ook die jaar van die groot 
studente-opstand in Europa was. Dat die teologiese studente van Kampen ook deur die gees 
van die tyd geraak is, is deur die ander dosente saam met my met ’n mate van skok ontdek 
tydens ’n byeenkoms van studente en dosente wat by ’n konferensie-sentrum voor die 
aanvang van die klasse plaasgevind het. Die studente het geen geheim daarvan gemaak dat 
hulle enige vorm van outoritêre optrede van die kant van die dosente onaanvaarbaar gevind 
het nie. 

Die eis vir demokratisering van die onderrig is met groot krag gestel. Die studente het 
inspraak geëis in alles wat by die Hogeschool gebeur het. Die dae was verby dat die Raad 
van Dosente die Hogeschool (onder die Kuratorium) kon bestuur en besluite oor bestekke, 
werkmetodes en standaarde kon neem. Die aandrang op demokratisering van alle onderrig 
wat uit Amerika oor Europa gespoel het, het studente laat eis dat die hele bestuur van die 
Hogeschool op demokratiese wyse moes geskied. ’n Bestuursliggaam wat uit verkose lede uit 
die dosente, studente en administratiewe personeel bestaan het, sou voortaan die beleid en 
standaarde van die Hogeschool bepaal. Dit was vir die dosente wat reeds jare lank daar 
werksaam was, miskien moeiliker om dit te aanvaar as vir my wat nuut daar begin het. Maar 
met die nodige wysheid het die Hogeschool tog daarin geslaag om werkbare oplossings te 
vind. 

’n Eienaardige probleem het ook opgeduik toe dit bekend word dat een van die studente nie 
net lid van die Kommunistiese Party geword het nie, maar ook deur dié party as kandidaat vir 
die komende parlementêre verkiesing genomineer is. Dit het as ’n skok vir die dosente 
gekom, maar hulle het in wysheid besluit om self niks in verband daarmee te doen nie. Enige 
drastiese optrede teen hom sou waarskynlik in die heersende klimaat ook by studente wat 
geen simpatie met sy politieke opvattings gehad het nie, ’n protes ontketen het. Lede van die 
kuratorium het ’n gesprek met hom daaroor gevoer, maar geen stappe teen hom gedoen nie. 
Hy het die klasse sleg bygewoon, en toe hy in die verkiesing nêrens gekom het nie, stilweg 
van die kampus verdwyn. 

Intussen het die akademiese program by die Hogeschool in alle erns begin. Hoewel ek baie 
moeite gedoen het, het ek algou die indruk gekry dat ek met my eerste lesings in homiletiek 
(preekkunde) nie die studente se belangstelling kon opwek nie. My aanpak was nog te veel 
dié wat ek in Suid-Afrika sou gebruik het – waarskynlik nie sonder sukses nie. Maar daar het 
dit heeltemal nie gewerk nie. En dit kon gevaarlik wees. Geen student is daar verplig om 
enige lesing by te woon nie. Studente kry ’n bestek waaroor eksamen gedoen moet word, en 
dit is opsioneel of die lesings bygewoon word. Ek was dus daarvan bewus dat ek voor ’n 
kritieke toets te staan gekom het. As ek die studente nie kon boei nie, sou my klasse nie 
bygewoon word nie en sou my hele posisie by die Hogeschool onbevredigend wees. Uit een 



en ander opmerking wat gemaak is, het ek reeds die indruk gekry dat hulle my as te 
behoudend, te vroom en te onwêrelds ervaar het. 

Dit was ’n soort noodgreep dat ek besluit het om my uitgewerkte lesings te laat vir wat hulle 
werd was, en in my lesings met die studente te begin praat oor die nuwe hermeneutiese 
teologie wat in dié tyd in Duitsland sterk op die voorgrond getree het. Ek het dit gemotiveer 
deur te sê dat die prediking niks anders as vertolking van die Skrif mag wees nie, en dat dit 
dus van kardinale belang is om die vraag te stel hoe die Skrif se boodskap in ons tyd vir die 
moderne mens vertolk moes word. Dit was genadiglik in die kol. Die studente het nie veel 
daarvan geweet nie en was kennelik daarin geïnteresseerd. 

Ekself het byna dag en nag gewerk om so goed as moontlik te verstaan waarom dit in die 
hermeneutiese teologie gaan. Ek moes natuurlik intussen ook nog lesings oor ander 
onderwerpe voorberei en dit het my heeltemal in beslag geneem. Maar toe die eerste paar 
weke agter die rug was, was ek daarvan seker dat ek in elk geval ver voor die studente was. 
My klasse is goed bygewoon en ek het langsamerhand ook met individuele studente op ’n 
vlak van groter vertroudheid begin beweeg, wat my meer insig in die geestesklimaat en 
manier van denke gegee het. Dit wil nie sê dat ons nie soms teen mekaar vasgeloop het nie. 
Ek is dikwels geïrriteer deur hulle gebrek aan belangstelling in die geestelike probleme van 
die individu en hulle gepreokkupeerdheid met die politiek. Hulle het in hulle preke liewer oor 
die probleme van Viëtnam, Biafra of ander brandpunte in die wêreld gepraat, as oor mense se 
persoonlike verhouding tot God en hulle individuele moraliteit. Dit was eenvoudig die gees van 
die tyd. 

Ek het opgemerk dat een van die studente, Jaap van der Laan, besondere vaardighede en ’n 
uitstekende vermoë het om homself goed uit te druk. Ek het hom gevra om my studente-
assistent te word – ’n verpligting wat hy met onderskeiding op hom geneem het. Hy is tans die 
professor in dieselfde vakgebied in Kampen – ’n teken dat my oordeelsvermoë my nie in die 
steek gelaat het nie. 
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My verhouding met die kollegas was van die begin af baie goed. Die meeste van hulle het 
werklik vriende vir ons geword. Dit was vir ons ’n hele ontdekking om nader kennis te maak 
met die spontane geselligheid, gasvryheid en welwillendheid waarmee hulle met mekaar, en 
ook met ons omgegaan het. Dit was gebruiklik om mekaar op verjaarsdae te besoek, maar 
daar was altyd ook nog genoeg ander geleenthede wat saam gevier is, dikwels selfs met 
uitbundige feestelikheid. Dit het daartoe meegewerk dat die band tussen die kollegas en hulle 
gesinne besonder heg was. Dit was vir ons ’n buitengewone ervaring om in so ’n gemeenskap 
opgeneem te word. 

Natuurlik was ek maar snaaks vir die Nederlanders. Die feit dat ek nie gerook het nie en 
weinig kennis van alkoholiese drank gehad het, was vir hulle die tekens van ’n buitewêreldse 
soort vroomheid, of in die gunstigste geval, van ’n gebrek in my kulturele vorming. Tydens die 
vergaderings van die College van Professoren het hulle soveel sigare gerook, dat ek met 
klere en al volledig deurtrokke was van die reuk daarvan. As ek daarna tuis gekom het, moes 
ek my klere uittrek en buite die slaapkamer laat. Selfs as ek ’n stortbad geneem het om van 
die rookreuk ontslae te raak, was my hare nog so deurtrek daarvan, dat Bettie nie wou hê dat 
ek in dieselfde kamer as sy moet slaap nie. 

Ek was daarby ook ’n volledige barbaar wat jenewer betref. ’n Glasie jenewer of twee het vir 
die kollegas by die ete gehoort, maar ek kon dit nie in my liggaam inkry nie. Die eerste keer 
wat ons saam met die kuratorium geëet het, het ek vir die goeie orde tog ’n glasie jenewer 
bestel. Maar ek het net daaraan geproe en toe besef dis nie vir my nie. Gerrit Hartvelt het 



oorkant my aan die tafel gesit en gevra of hy dit nie kon kry nie. Ek was maar te bly om dit aan 
te bied. Met ’n enkele sluk was die glasie leeg – tot vermaak van diegene rondom ons. Ek was 
vir hulle ’n wese van ’n ander planeet af. En tog het hulle my met die grootste respek en liefde 
behandel en het daar tussen ons ’n kameraadskap gegroei wat tot die beste ervarings van my 
lewe behoort. 

My werk was ’n groot uitdaging en ek was so besig dat die tyd verbygevlieg het. Die 
Gereformeerde Kerken het ’n tekort aan predikante gehad, en dit het meegebring dat die 
dosente dikwels preekbeurte in gemeentes moes waarneem. Ek het byna elke Sondag êrens 
gepreek – dikwels nogal relatief ver weg van huis. Te midde van die drukte van my 
akademiese program was dit nie altyd moontlik om ’n nuwe preek vir elke geleentheid te maak 
nie, en omdat die gemeentes waar ek gepreek het, meestal ver van mekaar afgeleë was, het 
ek dikwels van dieselfde preke gebruik gemaak, slegs met die nodige aanpassings. Dit het my 
by geleentheid ook in ’n verleentheid laat beland. 

Een van ons oud-studente het ’n beroep na ’n gemeente in Zeeland aanvaar en my gevra om 
by sy bevestiging daar te preek. Ek het besluit om ’n preek wat ek tevore heeltemal in ’n ander 
gebied van Nederland gebruik het, weer nader te trek en dit met die nodige aanpassings te 
gebruik. Die teks was 1 Sam 3:1 – “En het Woord des Heren was schaars in die dagen.” Ek 
het gemeen dat dit heeltemal gepas was om daarmee die aandag te vestig op die noodsaak 
dat daar in die kerk altyd mense moet wees wat op Gods inisiatief sy Woord aan die 
gemeente moet deurgee. In die konsistorie voor die diens het ’n ouderling aan my gevra wat 
die teks van my preek gaan wees. Ek het die teks genoem, waarop hy gereageer het deur te 
sê dat hy my eenkeer tevore op ’n ander plek hoor preek het en dat ek toe dieselfde teks 
gebruik het. Tipies Nederlands het hy daarop laat volg: “Och Domin‚, wat hebt U het zich toch 
gemakkelijk gemaakt!” Dit was ’n verleentheid. Ek het nie geweet wat om te sê nie, maar 
gehoop dat hy sou merk dat die preek in die gegewe situasie tog heelwat sou verskil van die 
een wat hy tevore in ’n ander situasie gehoor het. 

Ek is kort na my aankoms in Kampen deur Ridderbos ingeskakel by Gereformeerd Weekblad 
(onder redaksie van Berkouwer en homself), sodat ek feitlik weekliks een of ander bydrae 
daarvoor moes skrywe. Ek is ook spoedig by sinodale werksaamhede betrek en dit het die 
bywoning van vergaderinge meegebring asook heelwat ekstra werk, soos die skrywe van 
sinodale rapporte en verslae. Dit bly nog altyd vir my ’n eienaardige sameloop van 
omstandighede dat ek wat uit die buiteland gekom het, in opdrag van die betrokke kommissie 
die eerste rapport oor Samen op Weg geskryf het – die aksie wat beoog om hereniging tussen 
die Gereformeerde Kerken en die Hervormde Kerk tot stand te laat kom. Die visie van dié 
beweging is sedertdien sterk uitgebrei om ook ander kerke in te sluit. Dit is waarskynlik ook 
tekenend van die moeilikhede wat aan die eenwording van kerke verbonde is, dat daar nou na 
dertig jaar nog soveel probleme daarmee ondervind word. 

Op hierdie manier het ek die situasie in die kerk goed leer ken en is ek dikwels gedwing om 
standpunt oor allerlei sake in te neem. Die merkwaardige was dat my rol skielik heeltemal 
anders was as in Suid-Afrika. Waar ek in Suid-Afrika my vir verandering beywer het en as 
liberaal beskou is (wat natuurlik ’n foutiewe beoordeling was), het ek my in die totaal ander 
klimaat in Nederland skielik in die posisie bevind dat ek teologies as baie behoudend beskou 
is. Vir my eie besef het ek egter in albei gevalle vanuit presies dieselfde posisie gedink en 
geredeneer. Maar dit is in die twee situasies verskillend beoordeel. 

Ek het in hierdie verband voor moeilike keuses te staan gekom. Dit was vir my duidelik dat die 
teologiese klimaat in die Geref. Kerken besig was om te verander. HM Kuitert en andere het 
hulleself vry gevoel om gewaagde en kritiese dinge te skryf en te sê. Ridderbos, Plomp en 
andere het ’n gereserveerde en selfs kritiese houding teenoor dié veranderinge ingeneem, en 
ek het my vanself by hulle tuisgevoel. Daarby was ek as dogmatikus in my aanpak van die 



diakoniologiese of amptelike vakke (of praktiese teologie, soos dit meer algemeen bekend is) 
meer teologies ingestel en minder empiries. Ek wou liewer teen die eksegese en die 
dogmatiek aanleun as teen die sosiologie, sielkunde of pedagogiek. Dit het egter meegebring 
dat ek bepaalde bedenkinge gekoester het teen die manier waarop prof J Firet, hoogleraar in 
die praktiese teologie aan die Vrije Universiteit in Amsterdam, die vakgebied begin beoefen 
het. 

In ’n bespreking van Firet se proefskrif en later ook tydens ’n diskussie wat by die Vrije 
Universiteit plaasgevind het, het ek laat blyk dat ek bedenkinge het teen die wyse waarop hy 
in die praktiese teologie te werk gegaan het. Hy het swaar teen die pedagogiek aangeleun, in 
ooreenstemming met die nuwe neiging om die praktiese teologie minder teologies te bedryf 
en meer van die gegewens van die menswetenskappe gebruik te maak. My gematigde 
kritiese opmerkings het nie goed by hom afgegaan nie, selfs al was hy van nature ’n 
vriendelike mens vir wie se vermoëns ek die grootste respek gehad het. Ek het ook in ’n 
resensie oor die proefskrif van dr Lammens die kritiese vraag gestel of sy begeerte om in 
liturgiese opsig terug te gaan na klassieke katolieke vorme in die erediens in die moderne tyd 
relevant is. Ek het my ten gunste van ’n minder formele orde van die erediens in die gees van 
die Reformasie uitgespreek. Ook dit is in die heersende klimaat daar nie goed ontvang nie. 

Firet en andere kon my standpunte nie anders as konserwatief en miskien oningelig beskou 
nie. Soms was daar ’n bietjie venyn in wat tydens diskussies aan my gesê is. Ek was 
ongetwyfeld vir meer as een te behoudend in my beoordeling van nuwe rigtings in die 
vakgebied, en dit is nie vreemd dat dit as irriterend ervaar is nie. Per slot van rekening was ek 
van huis uit ’n dogmatikus en nie ’n praktiese teoloog nie. Daarby was ek in ’n bepaalde sin 
tog ’n buitestaander vir sover dit die heersende klimaat in die Geref Kerken betref het. Daar 
was reeds ’n teologiese verskuiwing onder die oppervlakte aan die gang, waarvoor ek 
aanvanklik nie genoegsaam aanvoeling gehad het nie, maar waarmee ek my op die duur ook 
nie kon vereenselwig nie. Die onvergenoegdheid met my teologiese ligging het die duidelikste 
na vore gekom tydens ’n diskussie in die Hogeschool in 1970 na aanleiding van my referaat 
oor veranderinge in die ampsbegrip (gepubliseer onder die titel: Als een riet in de wind...). 

In elk geval het daar ’n krapperigheid ontstaan wat versterk is deur die blote feit dat ek ’n 
dogmatikus was, afkomstig uit Afrika, sodat nie maklik aanvaar kon word dat ek oor genoeg 
agtergrond beskik het om sinvol oor Europese ontwikkelinge saam te praat nie. En miskien 
het diegene wat so gevoel het, nie ongelyk gehad nie. Ek het by geleentheid ’n referaat gehou 
by ’n konferensie in Duitsland, waar die Duitse hoofspreker van die dag my opvattings uit die 
hoogte en op ’n emosionele wyse behandel het met die minagting wat dit in sy oë verdien het. 
In dié geval het ek gelukkig die steun van die Nederlandse deelnemers aan die gesprek 
geniet. Hulle het hom sy houding verkwalik en aan my verduidelik dat ’n mens niks anders van 
’n Duitser kan verwag nie. Maar sulke dinge het my tog geraak. Al was ek self daarvan oortuig 
dat ek nie ongelyk gehad het nie, het dit my tog daarvan oortuig dat dit baie moeilik was om 
die kulturele gaping tussen Europa en ons te oorbrug.  

Gelukkig kon ek in Kampen deurgaans op die steun en lojaliteit van my kollegas reken. Wat 
Herman Ridderbos en Jan Bakker vir my beteken het, kan ek nie behoorlik tot uitdrukking 
bring nie. Ek aanvaar dat hulle ook nie alles wat ek gedoen het, goed gevind het nie, maar 
hulle het tog op ’n wyse met my omgegaan wat my laat verstaan het dat ons basies op 
dieselfde golflengte was. Met die loop van die tyd het ek ook geleer om myself versigtiger uit 
te druk oor kontensieuse kwessies. Ek het ook al meer besef dat die Geref. Kerken hulleself in 
’n oorgangsituasie bevind en dat dit nie meer so eenvoudig was om reglynig by vertroude 
standpunte van vroeër te bly, sonder om kennis te neem van wat die opponent te sê het nie. 

Een van my destydse kollegas in kerkgeskiedenis, Jan Plomp, het in sy boek Een Kerk in 
Beweging (Kok, 1987) die verhaal vertel van die beweging waarin die Geref. Kerken na die 



oorlog begrepe was. Niemand moet die pyn onderskat wat daarmee gepaard gegaan het nie. 
Dat ek ’n klein stukkie van die spanning daarvan met hulle saam kon beleef, was een van die 
grootste ervarings van my lewe. Ek het egter gevrees dat ek onmoontlik nie daar werklik die 
soort rol sou kon speel wat Ridderbos en andere vir my voorsien het nie, omdat ek nog te veel 
verbonde was aan die situasie in Suid-Afrika en die soort vorming wat ek ontvang het. Die 
teologiese disintegrering wat die Gereformeerde Kerken destyds begin ervaar het en wat 
sedertdien in versnelde tempo toegeneem het, sou waarskynlik in elk geval nie gestuit kon 
word nie. Ook my opvolger in Kampen, Klaas Runia, kon nie daarin slaag om veel invloed op 
die ontwikkelinge uit te oefen nie, ondanks die feit dat hy ’n bekwame, behoudende en 
toegewyde teoloog is. 

’n Opsig waarin ek meer as een Nederlander teleur gestel het, was dat ek nie daarvoor gevoel 
het om deel te neem aan die groeiende anti-apartheidsbeweging nie. Ek het in gesprekke 
nooit my kritiek teenoor die gangbare politieke rigting in Suid-Afrika verswyg nie, maar 
terselfdertyd beklemtoon voor watter moeilike probleme die land gestel is. Ek het egter gou 
gemerk dat dit vir ’n groot groep Nederlandse aktiviste nie goed genoeg was nie. ’n 
Gematigde standpunt in die groeiende vyandigheid teenoor Suid-Afrika was nie aanvaarbaar 
nie. Prof Johannes Verkuyl wat ’n groot rol in dié verband gespeel het en hegte bande met 
Beyers Naudé gesmee het, het my vanuit Amsterdam kom besoek om my aan die tand te 
voel. Hy het my geweeg en te lig bevind. Die algemene gees in Nederland het hoe langer hoe 
meer negatief en aggressief teenoor Suid-Afrika geword. Die blote feit dat ek vir meer 
objektiwiteit gepleit het, kon net beteken dat my integriteit deur meer as een bevraagteken is. 

In dié tyd was die vriendskap van ander Suid-Afrikaners in Nederland vir ons van groot 
betekenis. Veral Vincent en Jean Brümmer van Utrecht het baie goeie vriende van ons 
geword. Vincent is ’n oud-Stellenbosser. Ek het hom die eerste keer op my studiebesoek van 
1960 in Amsterdam ontmoet, hoewel hy toe eintlik in Oxford gestudeer het. Later was ons 
gedurende my kort dienstyd daar saam op die personeel van UNISA. Dit was vir hom ’n groot 
dag toe hy in Utrecht as professor in filosofie in die plek van sy promotor, prof AE Loen, 
benoem is. Toe ons in Kampen gekom het, was hulle al goed gevestig in Utrecht, en ons het 
mekaar dikwels gesien en oor en weer gekuier. As akademikus was Vincent ’n groot sukses. 
Dit blyk ook daaruit dat hy tot op datum reeds twee ere-doktorsgrade van Europese 
universiteite ontvang het. 

Daar was egter ook heelwat ander Afrikaners in Nederland. In Groningen is Cas 
Labuschagne, ’n ou studiemaat van my uit Pretoria, as professor in die Ou Testament 
benoem, en daar het ook ’n aantal Afrikaanse studente in Amsterdam gestudeer, soos Danie 
du Toit (later my kollega in Stellenbosch), Elaine Botha (later professor in Potchefstroom), wat 
ons sedert haar studentedae geken het, en verskeie ander. Daar het ook van tyd tot tyd gaste 
uit Suid-Afrika by ons aan huis gekom en menige vriendskap is so gesmee of versterk. 
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’n Gebeurtenis wat ’n ingrypende betekenis in my lewe gehad het, was dat ek onverwags in 
1969 ’n beroep na die Kweekskool op Stellenbosch ontvang het in die vakature wat ontstaan 
het deur die aftrede van prof JCG Kotzé Ek was absoluut uit die veld geslaan. Volkome 
teenstrydige emosies het hulle van my meester gemaak. Aan die een kant was daar uiteraard 
’n geweldige gevoel van verrassing en dankbaarheid. Dit was vir my ’n bewys dat die Ned 
Geref Kerk my tog nie verwerp het nie. Ek het ook opnuut besef dat ekself nog nie los was 
van die Ned Geref Kerk en my lojaliteit teenoor en liefde vir dié kerk nie. Ondanks al die goeie 
wat ek in Nederland ontvang het en al die geleenthede wat dit my gebied het, was my hart 
verknog aan die Ned Geref Kerk. Maar daarby was dit ook vir my ’n groot verrassing dat dit 
juis Stellenbosch was wat my beroep het. Dit het my daarvan oortuig dat daar êrens in die 



Kaap ander gevoelens teenoor my bestaan het as in Transvaal waar ek soveel pynlike 
ervarings gehad het. As dit van my afgehang het, sou ek sonder meer dadelik my goed 
ingepak het om na Suid-Afrika terug te gaan. 

Maar ek het ook besef dat dit nie maar sommer so eenvoudig was nie. Die Nederlanders was 
baie goed vir my. Hulle het my opgetel in ’n tyd toe daar in die Ned Geref Kerk heelwat 
antipatie teenoor my was. Hulle het my oorlaai met hulle goedheid en ’n wêreld van 
moontlikhede voor my oopgemaak. Dit was tog nie denkbaar dat ek na so ’n kort periode weer 
kon vertrek nie. Sou dit nie die toppunt van ondankbaarheid wees nie? Hoe sou selfs maar die 
gedagte aan so-iets deur my kollegas in Nederland ontvang word? Ek was werklik gelukkig in 
die werk daar en het geen enkele rede gehad om dit prys te gee nie. Ek het met Ridderbos 
daaroor gaan praat, en dit was vir my duidelik dat, hoe simpatiek hy ook teenoor my was en 
hoe goed hy die betekenis van die beroep in terme van my hele geskiedenis verstaan het, dit 
nie gunstig ontvang sou word as ek sou besluit om dit op te volg nie. 

Vincent Brümmer was van die begin af uitgesproke daaroor dat ek dit nie behoort te aanvaar 
nie. Hy is ook kort daarna op besoek na Suid-Afrika en het vanaf Stellenbosch weer aan my 
geskryf dat hy nie dink dat ek die beroep behoort aan te neem nie. Hy was goed bevriend met 
Dawid de Villiers wat die senior-lektor in die departement was, en eintlik die natuurlike 
opvolger van prof Kotzé. Dit was vir my duidelik dat dit vir Dawid, ondanks sy simpatie vir my, 
baie swaar sou wees om te aanvaar dat ek bokant hom aangestel word. Dit was dus die voor 
die hand liggende ding om vir die beroep te bedank. Maar dit was tog pynlik. Gesien teen die 
agtergrond van my weg in die Ned Geref Kerk en die sáák waarom dit daarby gegaan het, 
was dit ’n onverklaarbare ironie dat sake nou juis só moes verloop. 

Ek het baie daaroor gebid en daarmee geworstel. Bettie was baie simpatiek, maar wou my na 
geen kant toe beïnvloed nie. Namate die datum waarop ek finaal moes antwoord, nader 
gekom het, het die spanning in my opgelaai. Ek het behoefte gehad aan ’n gesprek met 
iemand wat my kon help om myself beter te verstaan. Daarom het ek ’n afspraak met ds J 
Overduin gemaak, destyds predikant van Veenendaal. Hy het my van my studentedae af 
geken. Hy het ook die situasie in Suid-Afrika goed geken. Hy het goed na my storie geluister 
en toe gesê dat hy nie dink dat ek die beroep moet aanneem nie. “U bent niet van het 
materiaal van een held gemaakt. U doet een goed en gewaardeerd werk in Nederland. Mijn 
advies is dat u in Kampen blijft.” 

Ek het sy mening hoog aangeslaan, maar daar het tog ’n innerlike tweeslagtigheid by my 
gebly. Ek sou so graag ’n beter insig in myself en my eie motiewe wou hê. Uiteindelik het ek 
die ongewone ding gedoen om die bekende psigiater prof JH van den Berg op te bel en ’n 
afspraak te reël. Ek het hom een aand in Utrecht gaan besoek. Dit was ’n goeie gesprek. Hy 
het my uitgevra oor my motiewe. Dit was uiteraard moeilik om aan hom oor te dra waarom my 
verhouding tot die Ned Geref Kerk vir my so belangrik was, dat dit my in soveel spanning kon 
bring. Hy kon veral nie verstaan waarom ek dit nie as ’n bevryding ervaar het om uit Suid-
Afrika weg te wees en in Nederland so ’n uitstekende posisie te beklee nie. Ek kan nie meer 
presies onthou hoe die gesprek in detail verloop het nie. Daar was net ’n moment waarop hy 
op ’n byna bytende wyse aan my gesê het: “Collega, U bent een zeer eerzuchtig mens!” 

Dit was asof hy my met ’n dolk gesteek het. Ek het dit belewe as die oordeel van God wat oor 
my uitspreek word. Ek het gevoel of ek inmekaar krimp van pyn en ontsetting. Ek kon nie 
dadelik iets sê nie. Ek sou kon aanvoer dat daar tog ook ander motiewe by my was, maar dit 
het meteens sinloos gelyk en ek het net geweet dat wat hy gesê het, waar was. Eers na 
verloop van tyd het ek aan hom gevra: “Hoe word ’n mens daarvan bevry?” Hy het sy skouers 
effens opgetrek en enkele dinge gesê soos: Jy moet jou in jou werk stort, jy moet jouself gee 
vir wat jy tans doen ens. Maar ek het dit skaars gehoor. Ek het geweet hy het my reg 



gediagnoseer, maar dat hy geen medisyne daarvoor het nie. Hoe kan ’n sielkundige ’n 
geestelike probleem oplos? Dit kan net die Gees van God doen. 

Buite in die soel somernag het ek na my motor geloop en die terugreis na Kampen begin 
terwyl die trane vryelik gestroom het. Ek het nie geweet wat om te dink of te sê nie. Ek kon 
ook nie bid nie. Dit was asof daar ’n swaar gewig in my binneste gelê het. Dit het gevoel of ek 
niks kon of wou sê nie. Ek was soos Jakob by die Jabbok. God het my op die heupsening 
geslaan. Ek sou nooit weer dieselfde wees nie. Ek het meteens ook helder en klaar geweet 
dat ek vir die beroep na Stellenbosch moes bedank. 

Dit was natuurlik waar dat Van den Berg die hele situasie nie goed genoeg kon beoordeel en 
ook nie kon peil waarom die saak soveel gewig vir my gehad het nie. Dit was ook vir my 
duidelik dat dit vir my nie sonder meer maar net om eer gegaan het nie, want waarom sou ’n 
professoraat in Stellenbosch meer eervol wees as een in Kampen? Maar hy het natuurlik 
gelyk gehad daarin dat ’n professoraat in Stellenbosch vir my soveel meer beteken het as een 
in Kampen, omdat my eer in die Ned Geref Kerk waarin ek ’n neerlaag in die stryd gely het, 
daardeur herstel sou word. Die beroep na Stellenbosch was op ’n verrassende manier ’n 
teken van ’n wending wat êrens besig was om in te tree. 

Ek het in ’n groot gesin opgegroei. Die behoefte aan aanvaarding deur diegene tot wie ek 
behoort, was baie sterk in my aanwesig. Al het ek soveel aanvaarding en waardering in 
Nederland geniet, was ek nog steeds nie los van my binding aan die Ned Geref Kerk nie. Die 
geding tussen my en my geestelike moeder oor haar onkritiese verbondenheid met die 
volksaak was nog nie afgehandel nie. Ek het gevoel dat ek nooit vir die kerk in Nederland kon 
beteken wat ek vir die Ned Geref Kerk moes beteken nie: om uit liefde met my moeder te twis 
of om, soos die nuwe vertaling van Hosea 2:1 lui, haar aan te kla. Maar was dit regtig net 
liefde vir die kerk, of was my eersug my groot dryfveer? Hoe moeilik is dit tog om die diepste 
roersels van ons hart te onderskei! 

Ek het ook geweet dat Van den Berg op ’n vreemde manier wel gelyk gehad het. My liefde vir 
die Ned Geref Kerk was ten diepste met my selfliefde vervleg. Dat ek die stryd in die kerk 
verloor het, dat ek deur my eie mense verwerp is, dit was die seerplek, nie soseer die eer van 
God of die heil van die kerk nie. En was dit net my liefde vir die kerk, of was dit ook my liefde 
vir myself en die idee dat ek daardeur aanvaarding ontvang het, wat die beroep na 
Stellenbosch vir my so betekenisvol gemaak het? Ek kon my nie aan die diagnose van Van 
den Berg onttrek nie. Hy het die vinger op ’n wondplek in my lewe gelê. Ek het die gevoel 
gehad dat God op ’n vreemde manier deur hom met my gepraat het. Ek kon niks anders doen 
as om voor God te swyg en sy vergiffenis te soek nie. 

Die volgende weke het ek in ’n stemming van diepe ootmoed en innerlike stilte verkeer. Ons 
gesin het na Texel gegaan vir ’n kort vakansie. Daarna het ek begin om die werk van die 
nuwe semester voor te berei. Eers langsamerhand het die windstilte waarin ek gekom het, 
weer van my begin wyk. Ek het die gevoel gehad dat iets in my gebreek het en dat ek nooit 
weer dieselfde sou wees nie. Met verloop van tyd het daar ’n nuwe kalmte oor my gekom in 
die sekerheid dat ek in elk geval in die hande van God was. Ek het na my werk in die 
studeerkamer teruggekeer, en namate dit weer my volle aandag opgeëis het, kon ek weer 
vrolik word. Die worstelstryd van Jakob by Pniël was verby (Genesis 32:30). 
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Verskeie persone uit Suid-Afrika het ons destyds in Kampen besoek. Onder andere het ook 
Willem de Klerk wat ek reeds uit ons studentedae geken het, ’n draai by ons gemaak, asook 
Johannes Grosskopf wat ons in Johannesburg leer ken het. Hy was een van die span 
Kapenaars wat in Johannesburg met die dagblad Die Beeld begin het. Dit was destyds vir ons 



’n aangename verrassing om met mense van die Nasionale Pers kennis te maak, soos Dirkie 
de Villiers, Schalk Pienaar, Rykie van Reenen en andere. Hulle het ’n ander gees geadem as 
die mense van die destydse Transvaalse koerante van wie ons groepie kerklike dissidente 
dikwels ’n onsimpatieke behandeling ontvang het. 

Ook Johan Heyns en Nico Smith het in die eerste helfte van 1970 na Nederland gekom vir 
navorsing. Dit was lekker om hulle weer te sien en ons het oor baie dinge gepraat. Ek het 
onder die indruk daarvan gekom dat hulle albei besig was om ’n meer kritiese houding 
teenoor die gang van sake in ons land in te neem, hoewel dit moeilik was om die diepte 
daarvan te peil. In die tyd dat Johan nog in Nederland was, is hy na Pretoria beroep om die 
dogmatiek-pos te vul wat deur prof AB du Preez aan die einde van daardie jaar ontruim sou 
word. Hy en ek was op die tweetal, maar daar is later aan my vertel dat daar beswaar gemaak 
is oor die feit dat my naam op die groslys was, omdat die Transvaalse bepalinge gelui het dat 
kandidate vir die benoeming as professore predikante van die Ned Geref Kerk moes wees – 
en ek was dit natuurlik nie meer nie, omdat ek met my vertrek na Nederland my status as 
predikant van die Ned Geref Kerk verloor het. 

Die ironie was dat ek self, toe ek die Transvaalse bepalinge in 1962 hersien het, die bepaling 
só geformuleer het. Voor dié tyd was dit gelykluidend met die Kaapse bepaling, waarvolgens 
kandidate predikante van die Ned Geref Kerk of van ’n erkende gereformeerde kerk moes 
wees. Ek het destyds gemeen dat dit onnodig was om die moontlikheid oop te hou om iemand 
van ’n ander kerkverband te beroep, omdat dit in elk geval nog nooit gebeur het nie. Die 
Kaapse bepaling het gelukkig nog steeds die moontlikheid oopgehou dat ’n teoloog van ’n 
ander erkende gereformeerde kerk benoem kon word. Daarom was dit moontlik dat ek die 
vorige jaar na Stellenbosch beroep kon word, hoewel ek in daardie stadium nie ’n lidmaat van 
die Ned Geref Kerk was nie. 

My naam is nogtans op die groslys gehandhaaf, maar toe ek saam met Johan Heyns op die 
tweetal kom (so is later aan my vertel), het twee lede van die vergadering kennis gegee dat 
hulle, as ek beroep sou word, by die betrokke kerklike instansie beswaar teen my beroep sou 
aanteken. Gelukkig was dit toe nie nodig nie. Sommige van die lede van die vergadering het 
agterna aan my gesê dat hulle nie vir my gestem het nie, omdat hulle gevoel het dat ek al 
genoeg ellende beleef het en nie aan nog ’n twisgeding onderwerp moes word nie. Nadat 
Johan van hierdie verloop van sake gehoor het, was hy baie ongelukkig daaroor, maar ek het 
aan hom met ’n goeie hart die versekering gegee dat ek dit só as die beskikking van die Here 
aanvaar. Ek was daarin ook volkome eerlik en is getroos deur die gedagte dat Gods 
beskikking oor alles heengaan. Selfs my kortsigtigheid by die formulering van die betrokke 
bepaling sal wel nie buite sy toelating gestaan het nie. 

Kort daarna het ek die Sinode van die Geref. Kerken in Lunteren in ’n adviserende 
hoedanigheid bygewoon. Tydens die sinode het ’n afvaardiging van die Ned Geref Kerk en die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die sinode besoek. Die opdrag van dié afvaardiging was 
onder andere om met die Geref. Kerken in Nederland te kom praat oor die nuwe teologiese 
koers wat hulle ingeslaan het. Die kerke in Suid-Afrika het dit as ’n beweging in die rigting van 
teologiese liberalisme gesien en het besluit dat hulle die kerke in Nederland daarteen moes 
waarsku. Aan die ander kant was daar ook vrae wat die Geref. Kerke in Nederland aan die 
afvaardiging uit Suid-Afrika wou stel, onder andere oor die wyse waarop die Ned Geref Kerk 
teenoor die Christelike Instituut opgetree het. Die afvaardiging het bestaan uit ds Kosie 
Gericke, dr Koot Vorster en prof FJM Potgieter van die Ned Geref Kerk, prof Willie Snyman 
van die Geref. Kerke in Suid-Afrika en ds Ntoane van die Ned Geref Kerk in Afrika. 

Die lede van die afvaardiging het eers ’n sitting van die Generale Synode van die Geref. 
Kerken in Lunteren bygewoon waar oor verskeie sake gepraat is, voordat hulle die lede van 
die fakulteite in Amsterdam en Kampen te woord sou staan. By een van die sittings van die 



sinode het dr Vorster oor die posisie van die Ned Geref Kerk en sy optrede teenoor die 
Christelike Instituut gepraat. Die ander lede van die Suid-Afrikaanse groep was by dié 
geleentheid nie teenwoordig nie. Hy het, soos altyd by sulke geleenthede, ’n tas met knipsels 
en dokumente gehad waaruit hy gesiteer het om sy betoog te versterk. Hy het daarvan 
gebruik gemaak om die negatiewe houding van die Ned Geref Kerk teenoor die Christelike 
Instituut te motiveer. 

In die vergadering was egter ook dr Bruckner de Villiers uit Suid-Afrika teenwoordig, wat ’n lid 
van die Christelike Instituut was en allermins ’n gunsteling van dr Vorster. Tydens vraetyd het 
ook hy opgestaan en vrae gestel wat dr Vorster waarskynlik nie net as onbillik beskou het nie, 
maar ook as ’n ontoelaatbare inmenging in die kerklike debat deur ’n verteenwoordiger van 
die Instituut. In die gesprek wat gevolg het, het hy sy humeur in ’n stadium verloor en hom tot 
die praeses gewend met die opmerking dat hy gerus aan dr De Villiers moet vra wat van sy 
eerste vrou geword het. Ek het te min van dr De Villiers se geskiedenis geweet om presies die 
trefkrag van so ’n vraag te peil, maar die vergadering het met ontsteltenis op hierdie soort 
gesprekstaktiek gereageer. Daar was soveel beroering, dat die voorsitter verklaar het dat dit 
tog nie die wyse kan wees waarop ’n kerklike gesprek gevoer kan word nie, en dat hy onder 
dié omstandighede die vergadering verdaag. Dit was duidelik dat dr Vorster se tegniek 
waarmee hy in sy lewe dikwels groot sukses in sy hantering van opponente gehad het, hierdie 
keer geboemerang het. Die negatiewe gevoelens teenoor hom wat in elk geval al vanweë sy 
algemene houding en sy verdediging van apartheid bestaan het, is daardeur net geweldig 
gestimuleer. 

Ek self was geskok deur die gebeurtenis en die skerp reaksie van die vergadering en het 
myself afgevra wat ek sou kon doen om die situasie te red. Iets sou tog moes gebeur om die 
gesprek weer op gang te bring. Van my kollegas uit Kampen het ook aan my gesê dat ek iets 
moes doen om die gesprek weer aan die gang te kry. Ek was nie seker wat ek kon doen nie, 
maar het besluit dat ek minstens met dr Vorster moes gaan praat. Dit was nie te lank voor die 
aandete nie. Die Nederlanders het, soos hulle gewoonte was, in die groot ontvangsruimte van 
die sentrum waarin die sinode gehou is, saamgekom vir gesprekke en ’n drankie of “borreltje” 
(meestal ’n glasie jenewer). Ek kon oom Koot aanvanklik nie raaksien nie. Hy was waarskynlik 
na sy kamer in die gebou. Kort voor die aandete het ek hom egter sien verskyn om met ’n 
swaar tred na die eetsaal te beweeg. 

Ek het hom van agter ingehaal, met hom saamgeloop en ’n praatjie aangeknoop. Ons het 
langs mekaar gaan sit vir die ete en oor allerlei koeitjies en kalfies gepraat, maar ek het 
aangevoel dat hy diep ontsteld was. Toe ek die moment reg geag het, het ek aan hom gesê 
dat hy ongelukkig ’n groot fout begaan het en dat ek vrees dat dit sy ingang by die sinode sou 
blokkeer. Hy was eg ootmoedig en het gedoen wat net ’n mens met innerlike integriteit kan 
doen. Hy het gesê: “Ja, Willie, ek het ’n groot fout gemaak.” Daarop het ek gesê dat, as hy nie 
omgee nie, ek hom graag ’n wenk sou wil gee oor hoe hy die skade kan herstel. Natuurlik wou 
hy graag hoor wat ek aan die hand kon doen. Ek het voorgestel dat hy na die voorsitter van 
die sinode moes gaan en aan hom moes sê dat hy graag by die aanvang van die volgende 
sitting ’n verklaring wou doen. Dan moes hy eenvoudig manmoedig apologie vir sy optrede 
aanteken. Dit sou vir hom die weg open om weer deur die sinode aanvaar te word. 

Oom Koot het gevra: “Dink jy werklik so, Willie?” Ek het gesê dat ek absoluut oortuig daarvan 
was. En werklik, dit het ook net so gebeur. Toe die sinode heropen, het die voorsitter 
aangekondig dat dr Vorster ’n verklaring wou doen. Oom Koot het opgestaan. Effens geboë 
en op ’n iet-wat gedempte toon het hy die sinode en dr De Villiers in ronde woorde om 
verskoning gevra vir sy optrede in ’n onbewaakte oomblik. Toe gebeur daar iets verrassends: 
die hele sinode staan op as bewys daarvan dat hulle sy apologie aanvaar. Dit het meteens 
ook ’n ander klimaat in die sinode geskep. Oom Koot het op ’n baie meer beskeie wyse as 



tevore gepraat en sinodelede het allerlei vrae gestel wat hy met geduld beantwoord het. 
Hoewel daar nie eintlik toenadering ten opsigte van die standpunte kon wees nie, kon die 
gesprek op ’n sinvolle manier geskied. Dr Vorster is nie net met respek behandel nie, maar sy 
ootmoedige optrede het selfs ’n sekere simpatie vir hom by die sinode opgewek. 

Die kontak tussen oom Koot en my was daarmee egter nog nie ten einde nie. Die Suid-
Afrikaanse afvaardiging moes ook ’n gesprek met die dosente van teologiese inrigtings in 
Nederland voer, en dus ook met dié van die Theologische Hogeschool te Kampen. Met die 
oog daarop moes daar reëlings getref word vir die huisvesting van die lede van die 
afvaardiging in Kampen. Ook Bettie is opgebel met die versoek of ons van die gaste sou 
huisves. Sy was gewillig, maar het te kenne gegee dat sy graag ds Ntoane as gas sou wil 
ontvang. Ons het hom uit Johannesburg goed geken. Dit was egter nie moontlik nie, want 
daar was reeds ’n reëling vir hom. Die eintlike mense vir wie nog huisvesting gesoek is, was 
oom Koot en sy vrou. So het dit gekom dat hulle by ons tuisgegaan het. 

Bettie en mev Vorster het mekaar dadelik gevind. Mev Vorster was van Nederlandse afkoms 
en het geblyk ’n gesellige en aangename mens te wees. Toe oom Koot en ek laat-aand van ’n 
byeenkoms met die kollegas in Zwolle tuisgekom het, was die twee al groot vriende. Trouens, 
hulle was gretig dat oom Koot en ek in die sitkamer moes gaan gesels, omdat hulle twee in 
die woonkamer na ’n nogal guitige televisieprogram van Jasperina de Jong wou kyk wat hulle 
nie stigtelik genoeg vir oom Koot geag het nie. Ons het gevolglik rustig in die sitkamer gaan sit 
en oor allerlei ditjies en datjies gepraat. Hy was sigbaar moeg en bly om te kan ontspan. 

Die volgende oggend moes ek in die polder gaan preek. Dit was in die pragtige 
Gereformeerde kerk van Emmeloord, digby Kampen. As ’n mens in Emmeloord inry, word jy 
verwelkom deur ’n bord waarop staan: “Welkom op de zeebodem.” Die kerk staan op ’n vlak 
van ongeveer drie meter onder seespieël. Op die voorste muur van die kerk staan in reuse 
koperletters die woorde uit Openbaring 21:1 – “En de zee zal er niet meer zijn.” Dit was altyd 
aangrypend om daar te kom. 

Ek moes net by die eerste diens preek. Die kerkgebou het volgestroom en die gemeente het 
begin sing. Dit was, soos sulke dienste in die Gereformeerde kerke van destyds, werklik ’n 
fees. Na die diens het oom Koot aan my gesê dat dit tog jammer is dat ’n kerk met sulke goeie 
gemeentelede sulke slegte teologiese professore het. Hy het daarmee ongetwyfeld 
gesinspeel op die neiging tot vrysinnigheid wat hy gemeen het om by Kuitert, Baarda en ander 
teoloë te ontdek, maar miskien ook by my eie kollegas in Kampen met wie daar die vorige 
aand ’n ontmoeting plaasgevind het wat seker nie vir hom inspirerend was nie. Selfs die goeie 
Andries Polman, aan wie se regsinnigheid geen mens kon twyfel nie, het nie in oom Koot se 
smaak geval nie, om nie eers te praat van andere soos die ondeunde Gerard Rothuizen wat 
die versoeking nie kon weerstaan om oom Koot op ’n goedige manier te skok nie. Hy was vir 
hulle soos ’n vreemde verskyning êrens uit ’n argaïese verlede, so outoritêr en selfversekerd, 
dat hulle eenvoudig in die versoeking was om hom ’n bietjie te terg. 

Toe ons na die diens tuiskom, was daar ’n dringende versoek van my kollega prof Gerrit 
Hartvelt dat dr Vorster by hulle ’n koppie koffie moes kom drink. Ek het hom daarheen 
geneem. Gerrit het later aan my gesê dat hy nie die geleentheid kon laat verbygaan om sy 
seuns ’n regte outoritêre persoon te laat ontmoet nie. Vir die Nederlanders se besef was dit ’n 
uitgestorwe spesie uit die negentiende eeu of miskien nog uit die eerste dekades van die 
twintigste. Ongetwyfeld het hulle oom Koot in verband gebring met die soort outoritêre 
persoonlikhede uit hulle eie geskiedenis, die sg. mannenbroeders, waarvan iemand soos 
Abraham Kuyper ’n voorbeeld was (vgl Ben van Kaam: Parade der Mannenbroeders, 
Wageningen, 1964). Dit was dus nie soseer gasvryheid nie, maar ’n kultuur-historiese 
belangstelling wat Gerrit Hartvelt gretig gemaak het om oom Koot vir koffie uit te nooi. 



Self het ek egter die gevoel gehad dat die verhouding tussen oom Koot en my aanmerklik 
verbeter het deur die nadere kennismaking onder sulke vreemde omstandighede. Toe ek hom 
en sy vrou die Sondagmiddag na Zwolle geneem het om die trein terug na Amsterdam te 
haal, was daar ’n aangename en ontspanne verhouding tussen ons. Hy het openhartig met 
my gepraat oor al sy sorge wat die kerklike situasie in Nederland betref. Hy het vir my besef in 
meer as een opsig nie ongelyk gehad nie, hoewel ek probeer het om hom te laat verstaan dat 
die kerke in Nederland in ’n moeilike kulturele situasie beland het. Die mag van die 
moderniteit het eenvoudig op die kerke afgekom en dit was nie altyd maklik om te weet hoe 
hulle onder dié omstandighede moes optree nie. Ek het besef dat hy kultureel in ’n ander eeu 
as die Nederlanders leef en kon daarin met hom simpatie hê, omdat dit vir myself ook nie 
maklik was om te weet hoe die kerk in dié omstandighede moes reageer nie. 

Maar hoe dit ook sy, die kennismaking met hom het my daarvan oortuig dat hy, ondanks sy 
vaste idees en onaanpasbaarheid, tog ’n mens met integriteit was. Ek dink dit is billik om te sê 
dat ons albei in die paar dae ontdek het dat ons, ondanks al ons verskille, tog nie onsimpatiek 
teenoor mekaar hoef te wees nie. 
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Ons het van die begin van ons verblyf in Nederland af gevoel dat ons moes probeer om op ’n 
gereelde basis besoeke in Suid-Afrika te kom aflê, sodat ons kinders nie van die familie en 
hulle vaderland vervreem sou word nie. Ons het besluit dat ons in die lang vakansie, Junie tot 
Augustus 1970, ’n besoek van enkele weke aan ons familie in Suid-Afrika sou bring. Vanweë 
die talle dinge waarmee ons lewens in Kampen gevul was, het dit gouer aangebreek as wat 
ons verwag het. Ons kinders was besig om groot te word en dit was ’n vreugde om so ’n reis 
met hulle te onderneem. 

Dit was ook heerlik om weer ’n keer ons familie en vriende te sien. Ons het swaar op die 
welwillendheid van my broer Franz geleun. Hy het ons nie net op die lughawe kom haal nie, 
maar ook ’n motor tot ons beskikking gestel vir die duur van ons verblyf in die land. Dit was ’n 
voorreg om my moeder te kon sien en te gaan kuier by my skoonouers naby Lydenburg, 
asook om ’n draai by die familie te maak wat oral in Transvaal versprei was. Ek kon op 
uitnodiging van die kerkraad van die Irenekerk die hoeksteen van die nuwe kerkgebou in 
Doornfontein lê. Dit was ’n groot vreugde om weer die ou gemeentelede te ontmoet en sover 
moontlik die stuk geskiedenis wat intussen verloop het, by te praat. 

Terwyl ons by Daan en Jansie Kilian tuis was vir die seremonies rondom die 
hoeksteenlegging, het ek ’n besoek uit die Kaap ontvang. Dr Abraham Kellermann, dosent 
aan die Hugenote-Kollege in Wellington, was ’n ingeskrewe student van my in Kampen. Hy 
was besig aan ’n doktoraal en het ’n paar keer vir ’n tyd na Kampen gekom. Hy het my vanaf 
Wellington geskakel om te vra of hy nie ’n begaafde jong predikant van die Ned Geref 
Sendingkerk, Allan Boesak, kon bring om my te ontmoet nie, aangesien laasgenoemde graag 
in Kampen by my sou wil gaan studeer. Ek het hulle in die pastorie van die Kilians ontvang. 
Boesak was ’n klein en beskeie jong dominee, kennelik nie onintelligent nie. Ek het hom ’n 
baie simpatieke persoon gevind. 

Hy wou graag verder studeer en het by die Fakulteit Teologie in Stellenbosch navraag gedoen 
oor die moontlikheid om dáár vir verdere studie toegelaat te word, maar dit is nie toegestaan 
nie, omdat die vlak van opleiding wat hy in Wellington ontvang het, nie as toereikend vir 
toelating tot nagraadse studie aan die Fakulteit Teologie beskou is nie. Die versoek aan my 
was dus of ek nie in Kampen vir hom ’n moontlikheid vir verdere studie kon probeer beding 
nie. Ons het reeds in daardie stadium verskeie Suid-Afrikaanse studente in Kampen gehad, 



maar hulle het almal aan die voorvereistes voldoen. Vir Boesak sou dus ’n spesiale 
vergunning verkry moes word. Ek het onderneem om te kyk wat ek in dié verband kon doen. 

Dit het nie maklik gegaan nie. Toe ek die saak by die Raad van Professore ter sprake gebring 
het, was daar nie veel simpatie nie, nie omdat hulle enige probleem met die aansoeker as 
persoon gehad het nie, maar omdat hulle gevoel het dat die saak van die toegang tot 
behoorlike nagraadse opleiding vir alle persone in Suid-Afrika self reggestel moet word. Ek 
het egter geredeneer dat so ’n standpunt wel prinsipieel korrek is, maar dat dit nie veel hulp 
sal bied aan begaafde enkelinge uit die agtergeblewe groepe as maar net aan hulle gesê 
word dat hulle moet wag totdat die omstandighede in die land self verander nie. As die 
Hogeschool iets goeds in die situasie wou doen, het ek gepleit, moes ons bereid wees om dit 
te waag om aan ’n begaafde enkeling die geleentheid te bied om by ons verder te studeer. Dit 
kon gebeur as ons bereid sou wees om so ’n persoon te help om eers die vlak van sy 
voorstudie te verhoog en ontbrekende kennis-inhoude aan te vul. 

Gelukkig het Ridderbos my gesteun, en so is uiteindelik tog besluit dat aan Boesak geskryf 
sou word dat hy na Kampen kon kom, maar dat hy eers vooraf bepaalde voorvereiste 
kennisinhoude moes bywerk tot die bevrediging van die betrokke dosente, voordat hy tot die 
doktorale studie toegelaat sou word. Aan my is spesifiek opgedra om toe te sien dat sy 
algemene teologiese kennis verbreed word. Die Hogeschool was bereid om hulp te bied met 
die oog op sy verblyf en die koste van die studie. 

So het Alan Boesak dan met sy gesinnetjie na Kampen gekom. Die ander Afrikaanse studente 
daar, en veral Pieter Schoeman en sy vrou Melody het hulle gulhartig ontvang. Ek het die 
indruk gekry dat hulle ook betreklik gou tuis geword het. Ek het probeer om hom te inspireer 
om sy algemene teologiese kennis so vinnig as moontlik uit te brei en bepaalde boeke 
voorgeskryf wat hom daarmee sou kon help. My indruk was egter nie dat hy hom baie 
intensief daarop toegelê het nie. Hy het aanvanklik te veel energie nodig gehad om homself in 
die nuwe kulturele klimaat en intellektuele vryheid tuis te maak. Ek het gou gemerk dat hy ’n 
begaafde mens met ’n digterlike aanleg was. Hy het my van sy gedigte gegee om te lees. 
Maar my indruk was nie dat die Europese teologie hom werklik geïnteresseer het nie. Toe ek 
teen die helfte van die volgende jaar uit Kampen vertrek het, was ek nog steeds nie seker of 
hy homself diepgaande daarmee besig gehou het en hoeveel hy daarvan onder die knie gekry 
het nie. 

Na my vertrek het Gerard Rothuizen verantwoordelikheid vir hom aanvaar. Intussen het hy 
egter in Nederland ’n gewilde spreker oor apartheid geword. Klaarblyklik het hy ook steeds 
meer bewus geword van die moontlikheid om op ’n ander manier met die teologie om te gaan 
as wat in die Europese tradisie gebruiklik was. Sedert die sestiger jare het daar in Europa 
reeds ’n politieke teologie opgekom wat die heil in terme van politieke bevryding gesien het. 
Dit is moontlik dat Boesak in Kampen daarmee kennis gemaak het. Tog was dit veral ’n 
studie-besoek aan Amerika wat van beslissende betekenis in sy lewe geword het. Hy het daar 
kennis gemaak met die militante Swart politieke teologie van James Cone en daarby 
aansluiting gevind. In 1976 het hy sy doktorsgraad in Kampen ontvang op grond van sy 
proefskrif: Farewell to Innocence. A social-ethical study of black theology and black power. 

Teen daardie tyd was hy egter al ’n beroemde man, want hy het nie net in Nederland nie, 
maar ook ver buite die grense daarvan ’n bekende en gewilde figuur geword in die stryd vir 
die Swart saak. Na sy terugkeer na Suid-Afrika het hy spoedig ’n groot rol binne die Ned 
Geref Sendingkerk in Suid-Afrika begin speel, en sy beroemdheid het gestyg namate die stryd 
teen die Suid-Afrikaanse “regime” in intensiteit toegeneem het. In die volgende jare het die 
wêreld vir hom oopgegaan. Hy het ’n leidende rol gespeel in die totstandkoming van 
ABRECSA (The Alliance of Black Reformed Christians in South Africa) in 1981. Hy het ’n 
hand gehad in die formulering dat apartheid sonde is en die teologiese regverdiging daarvan 



’n verdraaiing van die evangelie, verraad teenoor die gereformeerde tradisie en ’n kettery. Hy 
is in l982 in Ottawa verkies tot voorsitter van die Wêreldbond van Geref. Kerke en het 
daarmee ’n man van internasionale bekendheid geword. In 1983 is hy as moderator van die 
sinode van Ned Geref Sendingkerk verkies waarby die belydenis van Belhar in konsep-vorm 
tot stand gekom het. Dit ly geen twyfel nie, dat sy optrede ’n groot rol gespeel het in die 
emansipasie van die Ned Geref Sendingkerk en in die latere eenwording van die Sendingkerk 
en die Ned Geref Kerk in Afrika. Dit is ’n verlies vir die kerk dat die rol wat hy daarin kon 
gespeel het, deur allerlei gebeurtenisse beëindig is. Die verhaal daarvan hoef hier nie vertel te 
word nie.  

’n Baie belangrike uitvloeisel van dr Boesak se studie in Kampen was egter dat verskillende 
ander Swart teoloë ook na Kampen gegaan het om daar te studeer. Dit het ’n groot stoot aan 
die opkoms van teoloë uit die jonger kerke in Suid-Afrika gegee. Verskeie van hulle het 
doktorsgrade daar verwerf, soos onder andere Lekula Ntoane, Takatso Mofokeng en 
Shunmugam Govendor. Die diens wat Kampen op hierdie wyse aan die jonger kerke in Suid-
Afrika gelewer het, moet met dank vermeld word. Dat ek deur my teenwoordigheid in Kampen 
daartoe bygedra het dat dit moontlik geword het, bly vir my ’n saak van vreugde – selfs al is 
die teologiese rigting waarin die Swart teoloë beweeg het, totaal verskillend van dié wat ek 
self leer ken en gevolg het. 
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In die tweede helfte van 1970 is ek vir ’n tweede keer na Stellenbosch beroep, hierdie keer in 
die plek van Johan Heyns wat na Pretoria sou vertrek. Dit het beteken dat ek na my eie 
vakgebied, die dogmatiek, kon terugkeer. Die situasie was met hierdie beroep vir my totaal 
anders as met die vorige beroep na Stellenbosch. Die innerlike ervarings en stryd van die 
vorige keer was iets van die verlede. Daar was nooit enige twyfel by my dat ek hierdie keer 
nie weer vir die beroep sou bedank nie. Ek het slegs die Kuratorium gevra of dit moontlik sou 
wees om eers by die begin van die tweede semester van 1971 die pos te aanvaar. Dit sou my 
die geleentheid gee om in Kampen eers die akademiese jaar af te rond en die Hogeschool in 
staat stel om ’n opvolger vir my te laat benoem. Die feit dat ek na net drie jaar in Kampen 
weer sou vertrek, is nie deur almal daar goed ontvang nie. Maar vir myself was daar geen 
twyfel meer dat ek na Suid-Afrika terug moes keer nie. Ek het die gevoel gehad dat ek nou 
uiteindelik by die punt was waar ek met my eintlike lewenswerk sou kon begin. 

Bettie en ek het besluit om daardie Desember ’n draai in Italië te probeer maak, sodat die 
kinders darem iets van Rome kon sien. Omdat ons nie gedink het om so kort in Nederland te 
bly nie, het ons tevore wel verskillende kort besoeke in Frankryk, België en Duitsland afgelê, 
maar ons het gevoel dat ons tog nog die geleentheid moes aangryp om na Rome te reis en 
via Switserland terug te kom, sodat ons kinders ’n breër indruk van Europa kon hê. Ons het 
besef dat dit ’n lastige tyd van die jaar was. Dit was ’n waagstuk om in die sneeutyd die reis 
oor die Alpe aan te pak. Maar ons het geredeneer dat ons nie veel van ’n keuse het nie. Ek 
het daarom nie net spesiale winter-bande vir die motor laat aansit nie, maar ook nog kettings 
gehuur wat in noodgevalle om die wiele gesit kon word. 

Toe ons uit Kampen vertrek het was die weer nog redelik goed, maar toe ons die nag in 
München geslaap het, het dit sterk begin sneeu, sodat die motor die volgende oggend onder 
’n dik laag sneeu bedek was. Hoewel verskeie mense gesê het dat dit dwaas van ons was om 
oor die Alpe na Italië te probeer ry, het ons dit tog gedoen, en hoewel ons stadig gevorder het, 
het ons teen die middag van die tweede dag in Rome aangekom by ’n uitstekende privaat-
hotel wat deur pater Bonaventura Hinwood, my Rooms-Katolieke vriend uit Suid-Afrika, by 
ons aanbeveel is. 



Die paar dae in Rome was heerlik, selfs ’n hoogtepunt van ons Europese verblyf, maar met 
die terugkeer het ons in ’n sneeustorm beland. Dit was soms uiters moeilik. Gelukkig kon ons 
die tweede middag die tonnel van die St Gothard-pas bereik, waar ons met motor en al op die 
trein kon klim. Dit was met groot verligting dat ons kort daarna ’n hotelletjie vir die nag kon 
vind. Ondanks die moeilike rit deur die sneeu was die hele tog na Rome vir ons gesin oor en 
oor die moeite werd. Ons Nederlandse vriende kon skaars glo dat ons dit gedoen het. Hulle 
het so-iets as veels te gevaarlik beskou. 

Die laaste paar maande van ons verblyf in Kampen het vinnig verby gegaan. Ons huis moes 
verkoop word, ons meubels moes weer voor die tyd gepak en verskeep word en allerlei 
verpligtinge moes nagekom word. Die Kweekskool was gewillig om ons reiskoste per boot 
vanaf Nederland na Kaapstad te betaal. Die kollegas uit Kampen het ons gaan wegbring na 
Hoek van Holland waar ons die veerboot na Engeland gehaal het. Nadat ons enkele dae in 
Londen deurgebring het, het ons uit Southampton met die Edinburgh Castle na Kaapstad 
vertrek. Nog ’n ervaringryke periode in ons lewe was daarmee afgesluit. 
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Toe ons in die Kaap aangekom het, was my twee oudste broers, Jansie en Franz, met hulle 
gesinne daar om ons te ontmoet. Dit was ’n vrolike geleentheid met baie pret en gesels. Hulle 
het ons die volgende dag na Stellenbosch gebring waar ons voorlopig in kamers op die terrein 
van die Kweekskool gehuisves sou wees. Franz het reeds navraag gedoen oor huise wat te 
koop was, en hulle het saam met ons na enkele daarvan gaan kyk. Ons kon binne die eerste 
paar dae die koop van die huis by Constantialaan 12 in Welgelegen, beklink, en nadat ons 
meubels kort daarna opgedaag het, het ons ons daar gevestig. Dit was vir ons ’n opwindende 
tyd. Stellenbosch was vir ons volkome onbekend, en met sy oud-wêreldse atmosfeer ’n 
verrassende en vreugdevolle ervaring. Alles het goed uitgewerk. Ons kinders kon by goeie 
skole ingeskryf word, en ons het binne ’n kort tyd tuis gevoel tussen die kollegas en hulle 
gesinne. 

Dit was veral vir my verblydend dat die ouer kollegas my met soveel hartlikheid ontvang het. 
Prof FJM Potgieter sou as hoof van die departement Dogmatologie my naaste kollega wees. 
Ek het geen twyfel daaroor gehad dat ek nie sy keuse vir die pos kon gewees het nie. 
Daarvoor het ons teologies te sterk van mekaar verskil, wat uiteraard ook gevolge gehad het 
vir ons benadering van die kultuur en die politiek. Hy was ’n oud-student van Hepp aan die 
Vrije Universiteit in Amsterdam en het noodwendig daarvan ’n skolastieke inslag oorgehou. 
Ekself was ’n student van Berkouwer en is veel meer deur sy soort nie-skolastieke en direk-
Bybelse metode beïnvloed. 

Prof Potgieter het ook ’n sterk verbondenheid met die Afrikaner-establishment gehad en was 
bowendien een van die sterk figure agter die teologiese regverdiging van apartheid. Sy rede 
oor Veelvormige ontwikkeling: die wil van God by die opening van die Kweekskool in 1958 het 
aan die konsep van apartheid ’n omvattende teologiese en dogmatiese fundering gebied wat 
in die kerk groot waardering ontvang het. Ek het daarenteen ’n geskiedenis van opposisie 
teen die idee van kerklike apartheid agter die rug gehad wat beteken het dat ek deur baie as 
liberaal beskou is. Dat ons tog goed met mekaar oor die weg gekom het, het daarmee 
saamgehang dat hy so ’n beskaafde en opreg-vriendelike mens was wat bereid was om aan 
my alle ruimte te gee. Van my kant het ek ’n opregte agting vir hom gekoester, en ’n sterk 
toegeneëndheid tot hom as mens. Ek het geen behoefte gevoel om met hom te bots nie.  

Maar dit het vir my vreemd gebly dat hy as mens en Christen so toeganklik, vriendelik, 
beskaafd en liefdevol kon wees, maar dat hy in sy teologie met prinsipes gewerk het wat vir 
my gevoel juis in spanning daarmee was. Ons het in die tyd van ons samewerking binne die 
fakulteit nooit werklik met mekaar gebots nie, hoewel ons meermale verskillende standpunte 
ingeneem het. So het ons by geleentheid verskillende standpunte ingeneem oor André P 
Brink se boek, Kennis van die aand. Dit was in die tyd van die Sensuurraad en ’n Kaapse 
advokaat wou graag hê dat ons albei ’n beëdigde verklaring moes aflê dat dié boek 
godslasterlik is, sodat dit verbied kon word. Prof Potgieter was bereid om dit te doen, maar ek 
het die boek gelees en herlees en uiteindelik gesê dat ek as Christen wel talle besware teen 
die manier het waarop die boek geskryf is, veral teen die pornografiese dele daarvan, maar 
dat ek tog nie onder eed kan verklaar dat dit godslasterlik is nie. Dit was vir Prof Potgieter 
kennelik ’n teleurstelling – en vir die advokaat seker nog meer. Maar dit het geen verandering 
in ons verhouding tot mekaar gebring nie. 



Oor apartheid het ons eintlik nooit met mekaar gepraat nie. Maar dit kon natuurlik nie altyd 
vermy word nie. Ek voel nog altyd sleg daaroor dat ek hom ’n keer in ’n gesprek by ’n 
byeenkoms van die Dogmatologiese Werkgemeenskap in teenwoordigheid van enkele 
oudstudente oor die saak gekonfronteer het. Ek het aan hom gesê dat hy deur sy standpunte 
oor apartheid mede-verantwoordelik daarvoor was dat talle mense geen kwaad daarin gesien 
het nie, hoewel dit ernstige gevolge gehad het vir andere se lewens, die verhouding tussen 
Christene en die standpunte van die kerk. Dit het skerper uitgekom as wat ek dit bedoel het, 
maar dit was uit voordat ek besef het dat ek daarmee in die teenwoordigheid van andere ’n 
baie ernstige beskuldiging aan sy adres gerig het. Hoewel ek geweet het dat dit waar is, was 
dit tog nie nodig om dit so kru te sê nie. Dit was nie volgens die styl waarin ons met mekaar 
omgegaan het nie. Hy het effens verleë daarop gereageer, sonder om daarop in te gaan. 

Toe hy ’n rukkie later opstaan en die byeenkoms verlaat, het ek agter hom aangeloop en my 
verskoning daarvoor aangebied dat ek my so kru uitgedruk het. Maar hy was nie kwaad nie. 
Hy het, heer wat hy was, sag gesê: “Nee, Willie, ek neem jou nie kwalik nie. Ek aanvaar dat 
dit die Here is wat dit deur jou aan my sê.” Ek het niks gehad om daarop te sê nie. Ek is deur 
hierdie insident net weer opnuut bevestig in my agting vir hom, en ons het deur die jare tot 
aan sy dood, ondanks al ons verskille, ’n verhouding van wedersydse agting vir mekaar 
behou. Sy vriendskap met dr Koot Vorster, sy verbondenheid met dr Andries Treurnicht en sy 
latere morele steun vir die Afrikaanse Protestantse Kerk (hoewel hy self lid van die Ned Geref 
Kerk gebly het), het getoon waar sy hart eintlik gesit het. Ek kon dit nooit anders sien nie, as 
dat daar ’n prinsipiële verband tussen sy Kuyperiaanse Calvinisme en sy regse politieke 
sentimente was. Daarin was hy deel van die Afrikaner elite van die vyftiger jare, en selfs sy 
opregte, nederige toegewydheid as Christen het daaraan geen verskil gemaak nie. 

Nog ’n kollega met wie ek ’n baie goeie verhouding gehad het, was prof Tobie Hanekom. Hy 
was ’n fyn beskaafde mens, iemand met innerlike adel. Eintlik het ons verskille rondom die 
eenheid van die kerk nog altyd tussen ons gestaan, en ek het by my aankoms in Stellenbosch 
nie presies geweet wat ek van ons verhouding moes verwag nie. Maar hy was van die begin 
af hartlik en gul teenoor my, en ons het nooit weer oor die verskille van die ou dae gepraat 
nie. Daar was immers ook genoeg waaroor ons dit met mekaar eens kon wees. 

Wat prof Verhoef betref, was daar van die begin af die allerbeste verhouding. Trouens, ek het 
van hom deur al die jare, ook toe ek in die kerk as ’n jukskeibreker beskou is, net altyd 
vriendelikheid ontvang. Dieselfde het ook gegeld van prof JJ Müller, wat van die begin af op 
elke moontlike manier sy welwillendheid teenoor my bewys het. Met die jonger generasie, DW 
de Villiers, JL de Villiers, Bethel Müller en Flip van der Watt was daar geen probleme nie. 
Hulle het my almal baie hartlik ontvang, was meer as behulpsaam in my aanpassing by die 
nuwe situasie en het geen moeite ontsien om ons as gesin so gou as moontlik welkom te laat 
voel in Stellenbosch nie. 

Ek moes natuurlik ’n colloquium doctum in die Kaap gaan meemaak om weer as predikant 
van die Ned Geref Kerk gelegitimeer te word – wat beteken het dat dr Vorster weer ongedaan 
moes maak wat hy in 1968 gedoen het toe my status as predikant van my weggeneem is. 
Maar dit het alles in die grootste vriendelikheid geskied en hy het selfs eendag op 
Stellenbosch by my besoek kom aflê om my welkom te heet en vas te stel of ek darem ’n 
behoorlike woonplek bekom het. Ons nadere kennismaking met mekaar in Nederland het 
klaarblyklik ’n fondament gelê vir ’n baie beter verhouding tussen ons as wat ons voor dié tyd 
sou verwag het. 

Ook met die studente kon ek van die begin af goed regkom. Ek het vir ’n feit gehoor dat daar 
studente was wat die vorige jaar, toe ek vir die beroep bedank het, ’n biduur gehou het om die 
Here te dank. Maar ek het in 1971 geen negatiewe gesindheid van die kant van die studente 
ervaar nie. Ek het in die begin nie baie klasse gegee nie, en dit het my die geleentheid gebied 



om my beter in te werk in die vakgebiede wat ek vanaf 1972 sou moes doseer. Dit was meer 
as duidelik dat die hele geestelike klimaat in Stellenbosch en die instelling van die studente 
radikaal anders was as dié in Kampen. Die revolusionêre gees wat in Kampen na vore gekom 
het, het hier nog heeltemal ontbreek. ’n Algemene gees van vroomheid was in die 
Kweekskool voelbaar. Die CSV was op die kampus ’n lewende en aktiewe organisasie. Dit 
was vir my baie makliker om in Stellenbosch aan te pas as in Kampen. Ek het die gevoel 
gehad dat ek tuisgekom het. 
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My eerste drie jaar in Stellenbosch het gou verby gegaan. Ek moes my in die apologetiek, 
etiek, simboliek en ander vakke inwerk, want prof Potgieter het die dogmatiek self bly doseer. 
Dit was vir my jare van kennismaking met die Kaapse kerk. Ek het op uitnodiging in talle 
gemeentes gepreek en baie nuwe mense leer ken. Dit was van die begin af vir my duidelik dat 
die algemene klimaat in die Kaapse kerk verskil het van dié van die kerk in Transvaal wat ek 
so goed geken het. Alles was in die Kaap rustiger, gematigder en vriendeliker as wat ek dit in 
Transvaal geken het. Dit het nie beteken dat die kerkleiers, waaronder manne soos dr Kosie 
Gericke, dr Koot Vorster en andere, minder sterk as hulle Transvaalse ewe-knieë aan die 
Afrikanersaak en die ideaal van die behoud van die bestaande politieke koers verbind was 
nie. Die gematigde Kaapse kerk was net so bereid as die Transvaalse kerk om die Afrikaner-
politiek met die Bybel in die hand te sanksioneer. 

En tog het die verskil in gesindheid en styl ’n ander klimaat geskep. Dit het veral meegebring 
dat daar onder die studente ’n gematigde gees aanwesig was. Die Stellenbosse studente het 
reeds sedert die sestiger jare ’n meer verligte koers ingeslaan. Hulle was baie meer oop en 
ontvanklik vir nuwe idees as wat die geval op ander Afrikaanse kampusse was. Ek is 
meermale gevra om die studente toe te spreek, onder meer oor die nuwe ontwikkelinge onder 
die studente in Europa. Dit was egter veral by die CSV dat ek my dadelik tuis gevoel het. Ek 
het dikwels by kampe en vergaderings as spreker opgetree en onvergeetlike tye saam met die 
studente by Bainskloof, destydse kampeerterrein van die CSV in die Hawequaberge, beleef. 

Oor die algemeen kon ek ook baie goed by die kollegas van die Universiteit inskakel. Ek is 
betreklik gou genooi om deel te neem aan ’n besprekingsgroep onder die leiding van 
Johannes Degenaar. Dit het my die geleentheid gegee om ook vriende te maak met ’n hele 
aantal ander mense in Stellenbosch, waarvan lank nie almal aan die Universiteit verbonde 
was nie, maar wel ’n intellektuele belangstelling gehad het en graag sake van algemene 
belang op ’n akademiese wyse wou bespreek. Ek het tevore van Degenaar en van sy 
ongewildheid in kerklike geledere gehoor, omdat daar geglo is dat hy deur sy instelling en sy 
metodes die studente, en spesifiek ook die teologiese studente, baie krities teenoor die kerk 
en selfs die Christelike geloof gemaak het. Persoonlik het ek hom ’n vriendelike en 
stimulerende akademikus gevind en ek het graag by sy gespreksgroep ingeskakel. 

Een van die mense wat ek deur Johannes Degenaar leer ken het, was Albert Nolan, wat 
destyds ’n Rooms-Katolieke priester in Stellenbosch was. Hy het later ’n groot rol in die 
ontwikkeling van Swart teologie en die legitimering van die Swart verset gespeel toe hy 
direkteur van die Institute for Contextual Theology in Johannesburg geword het. Ons het 
uiteraard uit verskillende teologiese agtergronde gekom, en dit was vir Degenaar interessant 
om ons by geleentheid op dieselfde verhoog saam te bring. Maar met verloop van tyd het ek 
tog maar ervaar dat Degenaar en ek op sulke verskillende golflengtes ingeskakel was, dat dit 
vir my moeilik was om sy kritiese en vir my gevoel dikwels byna siniese benadering van 
kerklike en geloofsake te verduur. Daarom het ek my van die groep losgemaak. 



Dit was van die begin af my bedoeling om die studente in die Kweekskool na die beste van 
my vermoë te help vorm. Na my ervarings in Kampen het ek die teologiese studente in 
Stellenbosch nie alleen baie wellewend en welwillend gevind nie, maar die meeste van hulle 
was ook nog voor-krities ingestel. Slegs diegene wat wysbegeerte in hulle voorstudie gehad 
het, was enigsins bewus van die werklike aard van die situasie waarin die teologie in die 
moderne tyd tereg gekom het. Oor die algemeen het ek die gevoel gehad dat die meeste 
studente geen besef gehad het van die geestelike klimaat van die moderne wêreld wat 
ongetwyfeld nog binne hulle dienstyd as predikante in Suid-Afrika ’n veel groter rol sou begin 
speel nie. 

In die apologetiek het ek dus probeer om die studente bewus te maak van die moderne 
teologiese strome en veral van die noodsaak om verantwoordelik te dink oor die getuienis van 
die kerk in die tydperk na die Verligting. Daarom het ek probeer om hulle iets te laat verstaan 
van die worsteling in die moderne teologie om die boodskap van die evangelie in ’n sekulêre 
wêreld verstaanbaar te maak. Ek het van Berkouwer geleer dat teologie nie net ponerend te 
werk kan gaan nie, maar moet antwoord op die vrae van die mense van elke tyd. Dit is alleen 
moontlik as die teoloog kennis neem van alles wat in die wêreld van die gees aan die gang is. 
En omdat ek daarvan oortuig was dat die isolasie van Suid-Afrika en die Ned Geref Kerk nie 
te lank meer sou kon duur nie, was dit noodsaaklik om toekomstige predikante in te lig oor die 
teologiese gesprek waarmee die Christelike kerk in ekumeniese verband besig was. 

Daarom het ek in die apologetiek probeer om aan hulle ’n indruk te gee van die vrae waarvoor 
die teologie in die twintigste eeu gestel is en die wyse waarop daarop gereageer is. Ook in die 
etiek het ek probeer om hulle bewus te maak van die erns van die beslissings waarvoor die 
Christen in die moderne wêreld gestel word. Dit het beteken dat hulle nie net iets moes 
verstaan van die moderne vrae wat deur die ontwikkeling van wetenskap en tegniek opgeroep 
word nie, maar ook moes begryp hoe belangrik spesifiek die sosiale etiek in ons tyd geword 
het. Dit spreek vanself dat dit ook daartoe moes lei dat die studente bewus gemaak moes 
word van die uiters aktuele sosiaal-etiese vrae wat in die situasie van ons land aan die orde 
was. 

Dit het geverg dat ek vir myself helderheid moes verkry oor die wyse waarop ek myself in die 
situasie moes opstel. Ek was onder die indruk daarvan dat ek soos ’n “stuk brandhout uit die 
vuur” geruk was en op ’n ongedagte en onverwagte manier die geleentheid ontvang het om in 
’n kritieke fase van die geskiedenis van die kerk en die land ’n rol te speel in die vorming van 
toekomstige predikante. Gegewe die invloed van die Ned Geref Kerk op daardie tydstip, was 
dit nie iets gerings nie. In elk geval was dit nie iets om deur onverstandige optrede deur die 
vingers te laat glip nie. Ek het die geskiedenis rondom Beyers Naudé meegemaak. Ek het 
destyds met hom daaroor verskil dat hy gemeen het dat hy van buite af die Ned Geref Kerk 
betekenisvol sou kon beïnvloed. Ons het gevolglik verskillende keuses gedoen. En hier was 
ek nou in die posisie om van binne af, vanuit ’n vertrouensposisie in die kerk ’n rol te probeer 
speel om die toekoms van die kerk te help beïnvloed deur die vorming van ’n verantwoorde 
sosiaal-etiese denke. 

Enkele dinge was daarby van die begin af duidelik. Om mee te begin: ek is ’n kerk-mens. Ek 
ervaar die kerk as my moeder. Ek het myself nooit in ’n posisie bevind waarin ek van buite af 
oor die kerk sou kon praat nie. Dit was al in Johannesburg ’n punt van verskil tussen my en 
Beyers Naudé, dat ek gemeen het dat hy liewer van binne af die kerk moes probeer 
reformeer, nie van buite af nie. Maar daarby was ek ook ’n akademikus, anders as Beyers 
Naudé. Ek was dit vanweë my aanleg, maar het dit ook doelbewus as my rol aanvaar. Ek kon 
dit nie maklik kombineer met die rol van ’n vegter wat konfrontasie soek nie. Dit sou my binne 
die destydse klimaat in die kortste tyd buite spel geplaas het, sodat ek vir niemand meer iets 
sou kon beteken nie. 



Ek was ook daarvan bewus dat talle mense in die kerk my nie vertrou het nie, en dat ek ook 
deur sommige studente en lede van die Kuratorium haarfyn dopgehou sou word. Ek het 
geredeneer dat die kerk my ’n kans gegee het wat ek uit liefde vir die kerk op die allerbeste 
manier moes benut. Daarom moes ek probeer om met die grootste mate van wysheid te werk 
te gaan. Gelukkig kon ek daarop reken dat daar binne die kerk genoeg geesverwante was wat 
my wel vertrou het, maar ek was daarvan bewus dat daar nog baie meer was wat langs die 
weg van versigtige oorreding gelei en oortuig moes word dat die kerk haarself van die 
omstrengeling deur die volk moes bevry om haar getuienistaak te kan vervul. 

In hierdie situasie het ek ’n bepaalde keuse gedoen. My ervarings in Johannesburg het 
ongetwyfeld daarby ’n rol gespeel. Ek het besluit dat die geleentheid wat aan my gegee is, te 
kosbaar was om deur oorhaastige en onverstandige optrede bederf te word. Dit was dus 
noodsaaklik dat ek nie op ’n wyse moes optree wat my buite spel kon plaas nie. Hoewel die 
Kaapse Kerk gematigder as die Transvaalse kerk was, was ek tog daarvan oortuig dat ’n 
mens met wysheid moes optree om van binne uit die kerk te probeer beweeg om die soort 
standpunte in te neem wat jy die kerk graag sou wil sien inneem.  

Om dié rede het ek myself daarvan weerhou om met die studente in die klasse direk oor 
aktuele politieke kwessies te praat. Ek het geglo dat wanneer ek die studente probeer help om 
teologies korrek te dink, ek ’n beter diens kon lewer as wanneer ek my direk met politieke 
kwessies sou inlaat. Daarom het ek baie klem laat val op dinge soos die eenheid van die kerk, 
die noodsaak van die gemeenskap van die gelowiges oor die ras- en volksgrense heen en die 
implikasies van die liefdesgebod in ’n veelrassige land. Dit was trouens die dinge waaroor ek 
reeds in my Transvaalse tyd gepraat en geskryf het en waaroor ek ook onder verdenking 
gekom het. Ek het daarby aangesluit in die hoop dat die studente op een of ander manier ook 
die konsekwensies daarvan vir die politiek-maatskaplike vrae sou sien. Vir myself was dit 
immers duidelik dat baie van die dinge wat ek in my lesings gesê het, gewigtige politieke en 
sosiale implikasies gehad het. Ek het dit egter nie genoegsaam uitgespel nie. As ek vandag 
daaroor terugdink, besef ek dat ek te versigtig was en die studente oorskat het. Die 
aanwysers wat ek bedoel het om in dié verband aan hulle te gee, het by die meeste 
verbygegaan. 

Ek is jammer dat ek nie moediger, dapperder en helderder die weg gegaan het wat eintlik op 
grond van my eie oortuigings voor die hand liggend was nie. En tog het my soort aanpak wel 
’n bepaalde effek op die studente gehad. Ons het in dié tyd ’n aantal hoogs intelligente 
studente gehad wat almal later op een of ander wyse hulle invloed in die kerklike lewe sou 
laat geld. Ek het in ’n stadium ’n werksgroep van sulke studente gehad wat op ’n weeksaand 
byeen gekom het om nuwe teologiese werke wat verskyn het, te bespreek. Baie van hulle het 
ook wysbegeerte geneem of ander vakke wat hulle denke gestimuleer het, en dit was soms vir 
my moeilik om op al hulle vrae bevredigende antwoorde te gee. Maar my oortuiging was dat 
die antwoorde nie op sigself so belangrik is, as die feit dat hulle genoeg belangstelling in die 
teologie ontwikkel het om nuwe vrae te kan stel nie. In die loop van die volgende jare sou dit 
blyk dat verskillende van hierdie studente ’n leidende rol in die verandering van die klimaat 
binne die kerk begin speel het. 

Gelukkig het dit tog nie by die studente verbygegaan dat ek daarvan oortuig was dat die 
teologie ’n skerp kritiese snykant moes hê nie. In my prediking het ek teenoor die sterk drang 
tot selfhandhawing van die Afrikanervolk ’n aksent daarop laat val dat Christus van ons ’n 
ander instelling vra: die bereidheid om onsself te kruisig en die ander hoër te ag as onsself. 
Die liefde vra dat die belange van die naaste hoër geag moet word as dié van ons self: 
presies die teenoorgestelde van wat die natuurlike aandrang van ons sondige hart is. Dit was 
my bedoeling dat my hoorders moes leer insien dat die basiese struktuur van die evangelie 



lynreg staan teenoor die instelling en drif agter die selfhandhawingsdrang van die 
apartheidsdenke. 

Hoeveel keer het ek nie gepreek oor Christus se woorde dat wie sy eie lewe soek, dit sal 
verloor nie (Matteus 10:39), of oor Paulus se uitspraak dat niks uit selfsug gedoen moet word, 
en dat elkeen nie net aan sy eie belange moet dink nie, maar ook aan dié van die ander 
(Filippense 2:3–4)? Ek het gehoop dat my hoorders ten minste op grond van die aanwysers 
wat ek gegee het, selfs al het ek nie die implikasies daarvan uitgespel nie, sou besef hoe 
skerp Gods wil vir ons ingaan teen omtrent alles waarop ons bestaansfilosofie in die politiek, 
die ekonomie en persoonlike lewe gerig was.  

Ek het dit as my eerste roeping gesien om aan die studente soveel teologie as moontlik te 
leer. Daarom het ek van die begin af probeer om artikels te skrywe en ook aan handboeke vir 
die studente te begin werk. Reeds in 1974 het Johan Heyns en ek saam ’n inleiding tot die 
teologie geskryf onder die titel: Op weg met die teologie. Dit was nie ’n groot sukses nie, want 
ons twee het teologies te ver van mekaar verskil om aan die boek ’n eenheidskarakter te gee. 
Die eerste boek wat ek in Stellenbosch geskryf het, het in 1976 verskyn onder die titel: Die 
Woord as Opdrag. Gedagtes oor die prediking. Dit is gebaseer op my lesings oor die 
homiletiek (preekkunde) in Kampen. Daarna het Jaap Durand en ek saam met ’n reeks 
Wegwysers in die Dogmatiek begin. Daarin is drie dele van my hand gepubliseer: Christus die 
Middelaar (1977), Die Gees van Christus (1981) en Uit vrye guns alleen (1988). Gedurende 
die jare dat ek dekaan van die fakulteit teologie was en by die Universiteit in allerlei 
administratiewe funksies betrokke geraak het, onder andere as lid van die 
Aanstellingskomitee en die Raad van die Universiteit, kon ek geen omvangryke boeke skryf 
nie en moes ek my tot artikels beperk. Dit sou tot 1994 duur voordat my boek oor die 
belydenisskrifte van die kerk, Bevrydende Waarheid, sou verskyn. Ek is dankbaar dat al my 
groter boeke op een of ander manier met ’n prys bekroon is. 

Een van my groot vreugdes was dat nie minder nie as vyftien kandidate hulle doktorsgrade 
onder my promotorskap kon behaal. Ek self het baie daaruit geleer. Die groot beloning 
daarvan is dat daar meestal ’n besondere band tussen ’n promotor en sy studente ontstaan. 
Op een of ander manier leef ’n mens tog met hulle optrede en verdere ontwikkeling saam en 
voel jy ’n soort verantwoordelikheid vir hulle – selfs al is sommige van hulle jou meerdere in 
intellektuele vermoëns en prestasies. 
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In Augustus 1974 het ek twee artikels vir Die Kerkbode geskryf onder die titel: Selfliefde en 
selfhandhawing. Dit was vir my besef nie iets nuuts wat ek daar geskryf het nie – dit was die 
dinge waaroor ek gereeld gepreek en dikwels onder die aandag van die studente gebring het. 
Weer eens het ek nie die sosiale en politieke implikasies daarvan uitgespel nie. Maar ek het 
tog gehoop dat die lesers sou begryp hoe relevant dit vir ons hele lewe en ons kerklike en 
politieke situasie is. Dit was in die jaar waarin die Algemene Sinode byeen sou kom om onder 
andere belangrike besluite oor die kerk se standpunt oor die politiek van apartheid en die 
rassevraagstuk in die algemeen te neem. Die verslag Ras, Volk en Nasie sou by die 
Algemene Sinode in Kaapstad voorgelê en bespreek word. Ek het dus gevoel dat dit belangrik 
was om hierdie sentrale aspek van die Christelike evangelie onder die aandag te bring. 

Gelukkig het my artikels nie onopgemerk gebly nie. Dat ek ’n gevoelige senuwee geraak het 
en die implikasies van wat ek gesê het, nie aan almal verbygegaan het nie, het daaruit geblyk 
dat daar direk na my artikels ook twee artikels van Johan Heyns geplaas is wat juis die punt 
verdedig het dat selfliefde ’n gebod van God is. Die spoed waarmee op my artikels gereageer 
is – ook al het hy nie na my artikels verwys nie – het meer as een van my vriende destyds op 



die gedagte gebring dat Johan waarskynlik versoek is om dit te doen, of miskien self gevoel 
het dat dit nodig was om my standpunt te weerspreek, sodat moontlike twyfel oor die goeie 
reg van selfliefde en selfhandhawing voor die sitting van die sinode uitgeskakel kon word. 

Oor sulke sake kon Johan en ek nooit saamstem nie, miskien vanweë sy Potchefstroomse 
wysgerige agtergrond. Sy teologie was vir my besef altyd 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 saamgedra het, en dat dit onder 
andere duidelik geword het uit sy ingeboude weerstand teenoor die kritiese element in die 
teologie van Barth en sy sterk nasionalistiese sentimente. Daaroor kon ons nie saamstem nie. 
Selfs nog in sy reaksie op ’n huldigingslesing wat ek by sy afskeid as Professor in 1993 gehou 
het (gepubliseer in Skrif en Kerk, 1994, 13v), het hy sonder enige provokasie en tot vermaak 
van die aanwesiges op ons verskil oor die Broederbond teruggekom. 

Maar, om die verhaal weer op te neem: die Algemene Sinode van 1974 het in Kaapstad 
byeengekom. Op die vooraand van die Sinode is daar in die sinodale saal in Kaapstad ’n 
vergadering van die kies-kollege gehou om ’n dosent in Sendingwetenskap vir die 
Kweekskool te beroep, aangesien prof Willie van der Merwe aan die einde van die jaar sy 
emeritaat sou aanvaar. Dit was van die begin af duidelik dat Nico Smith, wat toe al ’n aantal 
jare senior-lektor in die departement was en intussen gedoktoreer het, die nuwe hoof van die 
departement sou word. Daar sou dus slegs ’n nuwe senior-lektor in sy plek beroep moes 
word. Verskeie name was op die groslys, waaronder ook dié van David Bosch en Jannie du 
Preez. 

David was destyds professor in Sendingwetenskap, en ek meen ook die dekaan van die 
Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Suid-Afrika in Pretoria. Hy was reeds in daardie 
stadium ’n persoon wat internasionaal bekend was deur sy publikasies en persoonlike kontak. 
Jannie du Preez was hoof van die Teologiese Skool te Decoligny in die Transkei, waar hy ’n 
uitstekende rekord van persoonlike diens en toewyding gehad het. Hoe simpatiek gesind ek 
ook al teenoor Jannie was as ’n mens van onkreukbare integriteit, wellewendheid, 
regskapenheid en ’n sterk akademiese potensiaal, was dit tog vir my op grond van my 
jarelange intieme kennis van David Bosch duidelik dat hy op daardie oomblik die sterkste van 
die twee kandidate was – veral ook vanweë sy ervaring, internasionale bekendheid en 
bewese wetenskaplike statuur. 

Met feitlik die eerste stemming het dié twee kandidate op die tweetal gekom, sodat daar 
tussen hulle gestem moes word. Daar was 44 stemgeregtigdes, en toe die stemme getel 
word, blyk dit dat elkeen 22 stemme ontvang het. Volgens die reglement van orde moet die lot 
dan gewerp word om te bepaal wie beroep is. ’n Gebed is gedoen dat die Here die regte 
persoon moes aanwys, die name van die twee kandidate is op papiertjies in ’n hoed geplaas, 
en dr Vorster moes een uittrek. 

Die teleurstelling by dr Vorster, dr Kosie Gericke en andere was dadelik sigbaar toe dit blyk 
dat dit die naam van David Bosch was. Dr Gericke het dit aangekondig, maar sy 
onvergenoegdheid was aan alles sigbaar. Hy het kort daarna voorgestel dat, hoewel David 
reeds ’n professor was, dit duidelik aan hom gestel moet word dat hy as senior-lektor beroep 
is. Dit was natuurlik daarop bereken om David te laat verstaan dat die kuratorium geen moeite 
sou doen om hom te beweeg om na Stellenbosch te kom nie. Ek self is enkele jare tevore in 
’n vakante senior-lektoraatspos beroep, maar toe het die kuratorium die universiteit versoek 
om my ’n professoraat in my persoonlike hoedanigheid aan te bied, omdat ek reeds ’n 
Professor in Kampen was. Die kerk was toe bereid om die verskil in salaris by die universiteit 
in te betaal. Deur uitdruklik te besluit dat dit nie in hierdie geval sou gebeur nie, sou daar aan 
David ’n duidelike boodskap oorgedra word. 



Die leiersfigure in die Kaapse kerk was met David bekend, omdat die Transkeise sending 
waarin hy vroeër werksaam was, onder die Kaapse kerk geval het. Dit was duidelik dat hulle 
nie met David saamgestem het oor sy “politieke instelling” nie – dit is: sy verwerping van die 
kerk se verdediging van apartheid, die kerk se siening van die verhouding tussen die wit en 
swart kerk, en die kerk se verbintenis met die politieke magte. Om dié rede is hy waarskynlik 
reeds in die sestiger jare oor die hoof gesien toe daar ’n senior-lektor in die 
Sendingwetenskap in Stellenbosch benoem moes word. 

Om dieselfde rede is ook Jaap Durand destyds waarskynlik verbygegaan – eweneens ’n 
ander uiters begaafde en bekwame teoloog, wat aan die Vrije Universiteit in Amsterdam in 
Sendingwetenskap gedoktoreer het en ’n hele aantal jare in die Transkeise sending 
werksaam was. Nico Smith is toe beroep, wat in daardie stadium nog slegs ’n BD-graad in 
teologie gehad het en oënskynlik nie akademiese aspirasies gehad het nie. Dit was ’n 
duidelike illustrasie van die vooroordeel wat gekoester is teen enigiemand wat om teologiese 
redes krities teenoor die kerk se verbintenisse met die Afrikaner establishment en die 
regerende politieke party was. Sowel David as Jaap het in die volgende jare hulle 
bekwaamheid oor en oor bewys, David as wêreld-bekende missioloog, en Jaap sedert 1973 
as dogmatikus en later dekaan van die Fakulteit Teologie en vise-rektor van die Universiteit 
van Wes-Kaapland. Die kerk het hulle egter doelbewus verbygegaan by die benoeming van ’n 
dosent in die Sendingwetenskap, en dit kon om geen ander as politieke redes gewees het nie. 

Die oggend ná die beroeping van David Bosch moes ek vir prof Herman Ridderbos van 
Kampen na dr Gericke wegbring. Ridderbos het saam met ’n afvaardiging van die Geref. 
Kerken in Nederland gekom om die Algemene Sinode in Kaapstad in ’n adviserende 
hoedanigheid by te woon. Hy het by ons tuisgegaan, en ek het gereël dat hy dié oggend saam 
met dr Gericke na Kaapstad sou reis. Dr Gericke het my voor sy huis op die bult in Uniepark 
eenkant toe geneem, en sigbaar ontsteld en ongelukkig aan my gesê dat hy ná die vorige 
aand nou definitief in sy vrese bevestig was dat die Kweekskool liberaal geword het. Op my 
vraag waarom hy dit kan sê, het hy geantwoord dat die feit “dat julle vir David Bosch beroep 
het” dit glashelder gemaak het. My verweer dat David tog nie deur die Kweekskooldosente 
beroep is nie, maar deur die kieskollege, het nie daartoe bygedra om sy kalmte te herstel nie. 

Hy het daarop aan my gesê dat hy verder nie meer die gedagte sou teenstaan dat daar in die 
Vrystaat ’n derde teologiese fakulteit gevestig moet word nie. Dit was ’n ou begeerte van die 
kerkmanne in die Vrystaat dat daar in Bloemfontein ’n teologiese fakulteit moet kom. Dr 
Vorster en dr Gericke het dit altyd teengestaan, omdat hulle versiende genoeg was om te 
besef dat dit een van die lewensare van die Kweekskool sou afbind. Maar nou was dit 
duidelik: as Stellenbosch so liberaal is dat David Bosch beroep kan word, moet die Vrystaat 
maar ’n fakulteit kry om daarvoor te sorg dat daar behoudende predikante vir die kerk opgelei 
word. 

Ek het dr Gericke nie dikwels so kras en verbete hoor praat nie. Die ergste was natuurlik dat 
dit nie om teologiese liberalisme of behoudendheid gegaan het nie, maar om wat as politieke 
simpatieë gesien is. Die ironie is dat, hoewel die term liberalisme in Suid-Afrika haas 
deurgaans in ’n politieke eerder as in ’n teologiese sin gebruik is, dit vanweë die 
verbondenheid van die kerk met politieke konserwatisme uiteraard die byklank van teologiese 
liberalisme gekry het. Dit was meestal totaal onbillik teenoor diegene op wie dié begrip van 
toepassing gemaak is. Ek herinner my dat ek kort na my aankoms in Stellenbosch een 
oggend iets met dr Gericke by sy pastorie in Uniepark gaan bespreek het. Hy was baie 
vriendelik soos altyd. Ons het in die sitkamer gesit en hy het een van sy kleinkinders op sy 
skoot gehad. Op ’n speelse wyse het hy kamma met die kind gepraat en na my verwys met 
die woorde: “Dié omie is baie liberaal, ja sommer baie liberaal.” Ek het die boodskap verstaan 
wat hy daarmee aan my wou deurgee. 



Ondanks die vriendelikheid wat dr Gericke deurgaans teenoor my betoon het, was dit vir my 
duidelik dat my instelling hom tog ten diepste teleurgestel het. Met die loop van die tyd het dit 
nie net van my gegeld nie, maar van verskeie lede van die personeel van die Kweekskool. Dit 
was logies dat David Bosch nie beroep sou kon word, as ’n deel van die dosente by die 
Kweekskool nie vir hom gestem het nie. Dit moet vir mense soos dr Gericke ’n groot 
teleurstelling gewees het. In elk geval het dit hom beweeg om iets te doen waartoe hy tot in 
daardie stadium nie bereid was nie: om die Kweekskool ’n gevoelige slag toe te dien deur die 
totstandkoming van ’n fakulteit in Bloemfontein te steun. Hy en dr Vorster het mekaar daarin 
gevind. En inderdaad het dit ook so gebeur. By die volgende Algemene Sinode in 1978 is 
daar met die instemming van die twee groot steunpilare van die Kweekskool besluit dat die 
Sinode toestemming verleen dat daar ’n teologiese fakulteit aan die Universiteit van die 
Oranje Vrystaat gestig kon word. Hopelik sou dit ’n fakulteit wees wat die kerkleiers nie teleur 
sou stel nie. 

Die saak het egter nog ’n verdere nadraai gehad. Dr Vorster het ’n beskrywingspunt na die 
volgende Kaapse Sinode van 1981 gestuur, met die strekking dat die kieskollege wat die 
beroeping van dosente aan die Kweekskool behartig, verklein moet word, sodat net die 
professore stemgeregtig sou wees en nie ook die senior-lektore nie. Die bedoeling daarvan 
was om die stemkrag van die dosente in die kieskollege te verklein. Ek het daaroor aan hom 
geskryf dat die beskrywingspunt soos dit daar staan, nie ’n lekker indruk maak nie. Dit sal vir 
almal duidelik wees dat hy die stemkrag van die dosente wil verminder. As hy dink dat dit 
noodsaaklik is, sou ek aan die hand doen dat hy nie tussen professore en senior-lektore moet 
diskrimineer nie, maar liewer die kerklike verteenwoordigers op die kieskollege moes 
vermeerder om te verseker dat die dosente nie ’n beslissende faktor by die beroeping van 
dosente sal wees nie. 

Hy het nie op my brief gereageer nie, maar toe sy beskrywingspunt by die Kaapse Sinode 
voorkom, het hy opgestaan en gesê dat hy dit terugtrek, omdat broer Willie so ’n mooi briefie 
daaroor aan hom geskryf het. Gedurende die teepouse daarna het ons weer oor die saak 
gepraat, en toe het hy aan my gesê dat die dosente werklik ’n té groot invloed in die 
beroeping van nuwe dosente het. Hy het daaraan toegevoeg dat hy getel het dat minstens 
sewe dosente vir David Bosch moes gestem het. My antwoord daarop was dat sewe stemme 
op ’n totaal van vier-en-veertig tog nie deurslaggewend kan wees nie. Daar moes kennelik 
meer lede van die kommissie as dosente vir David gestem het. Oor die feit dat die beroep 
boonop ook nog deur die lot beslis is, het ek maar niks gesê nie. As ons immers bedoel wat 
ons sê en die gebed voor die beslissing deur die lot ernstig opneem, is dit nogal sinies om 
agterna te redeneer oor die aantal dosente wat kon stem. 

Dit het my weer eens laat besef dat ons vroomheid altyd maar vol swakheid is. Ek het ook 
begryp dat dr Vorster se probleem groter was as wat hy kon sê. Hy het uiteraard gemerk dat 
die klimaat in die kerk besig was om te verander, en hy het vermoed dat sommige van die 
dosente ’n invloed in dié verband uitoefen. Hy moes besef het dat dit op die duur ’n streep sou 
trek deur baie van die dinge waarvoor hy gestaan het en waarvan hy oortuig was dat dit van 
die grootste belang vir die kerk en die Afrikanervolk was. Maar wat kon hy tog doen om dit te 
verhinder? 

 

4 

Die kerk se verbintenis aan die apartheidsdenke was aan baie dinge duidelik. Dit is tydens die 
sitting van die Algemene Sinode in Kaapstad in Oktober 1974 herbevestig. Dit was die sinode 
waarop die beleidstuk Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van die Skrif 
aanvaar is. Die Gereformeerde Kerken in Nederland het in daardie stadium ernstig probeer 
om invloed op die Ned Geref Kerk uit te oefen en ’n afvaardiging van dié kerk het selfs die 



sinode kom bywoon. So het dit gekom dat prof Herman Ridderbos uit Kampen ’n paar dae by 
ons in Stellenbosch kon kom tuisgaan, waardeur ons jarelange verhouding weer versterk is. 
Sy ervaring met die Sinode was egter vir hom ontstellend. Die hele gees van die Sinode was 
vir hom vreemd, en dit was vir my duidelik dat die mate van simpatie wat hy tog tevore nog vir 
die Ned Geref Kerk gehad het, tydens die Sinode in hom weggesterf het. Hy het met ’n 
negatiewe houding oor die Ned Geref Kerk na Nederland teruggekeer. 

Die bedoeling van die dokument Ras, Volk en Nasie was om die steun van die Ned Geref 
Kerk vir die beleid van afsonderlike ontwikkeling op ’n meer genuanseerde wyse as tevore te 
formuleer. Met die oog daarop is ’n verteenwoordigende kommissie saamgestel, waarin 
sommige van ons beste teoloë uit die vakgebiede van die Ou en die Nuwe Testament gedien 
het. Hulle invloed is merkbaar in die versigtiger en tentatiewe wyse waarop met die 
Skrifgegewens vir die regverdiging van apartheid omgegaan is. Daarin verskil dit inderdaad 
van vroeëre stukke waarin op ’n baie naïewe manier allerlei Skrifgronde ten gunste van 
apartheid aangevoer is. Dit is baie minder ponerend en in plaas daarvan om te sê dat die 
beleid van apartheid eintlik deur die Bybel gebied word, probeer dit eerder sê dat ’n beleid van 
afsonderlike ontwikkeling as sodanig nie deur die Skrif verbied word nie, mits dit natuurlik 
regverdig toegepas word. In plaas van die vroeëre formulering van bv. prof FJM Potgieter dat 
afsonderlike ontwikkeling “die wil van God is”, word dus in ’n negatiewe formulering gesê dat 
’n regverdige beleid van afsonderlike ontwikkeling nie noodwendig in stryd met die Skrif hoef 
te wees nie. 

Dit is deur meer as een as ’n betekenisvolle verandering gesien en mense soos dr Willem 
Landman was van mening dat hierdie klemverskuiwing die posisie van die kerk in haar 
gesprek met ander kerke sou verbeter. Terselfdertyd sou die hermeneutiese skuif wat 
plaasgevind het, nie die binne-kerklike vrede versteur nie. Die algemene resultaat het immers 
dieselfde gebly: die differensiëring van die mensheid in verskillende rasse en volke word as 
die wil van God uit die Bybel bewys en die afsondering van Israel van die ander nasies kan op 
’n “analogiese” wyse ook op die situasie van volke in die hede van toepassing gemaak word. 
Ook die Nuwe Testament, word gesê, aanvaar en “handhaaf” die feit van die verskeidenheid 
van volkere, waaruit afgelei kan word dat die Nuwe Testament ruimte laat vir die reëling van 
die saambestaan van verskillende volkere in een land volgens die beginsel van afsonderlike 
ontwikkeling. Quod demonstrandum est. 

Netso word daar in entoesiastiese terme oor die eenheid van die kerk gepraat, maar dit word 
as ’n geestelike eenheid gesien wat nie versteur word deur die pluriforme gestalte van die 
kerk onder die verskillende volkere nie. Terwyl daar groot klem gelê word op die 
noodsaaklikheid van onderlinge skakeling tussen die kerke van die Ned Geref familie, word 
egter herhaaldelik gesê dat dit nie nodig is dat hulle in één kerkverband verenig hoef te wees 
nie. Daar behoort wel ’n federale verband tussen die afsonderlike kerke te bestaan, asook 
sporadiese kontak tussen gelowiges van verskillende bevolkingsgroepe. Selfs gesamentlike 
aanbidding by geleentheid word aangemoedig, maar meer as dit is nie nodig nie en word ook 
nie deur die Skrif gebied nie. 

Die algemene tegniek is duidelik: hoewel daar geen duidelike Skrifgronde gevind kan word vir 
die beleid van apartheid nie, word geredeneer dat daar ook geen verbod daarteen in die Bybel 
voorkom nie, mits dit natuurlik in liefde en op ’n regverdige wyse toegepas word. Die Skrif 
word so egter op ’n ontoelaatbare wyse hanteer, en die konklusies wat uiteindelik gemaak 
word, vloei nie voort uit die strekking van die gegewens wat aangevoer word nie. Die begrip 
volk figureer deurgaans as ’n gegewene waarvan uitgegaan moet word, terwyl die gegewens 
van die Skrif dan daaromheen gerangskik word. Dit is nie vreemd dat die soort Skrifgebruik 
wat hier aan die orde is, nie op Christene buite die Ned Geref Kerk indruk gemaak het nie. Die 
hele rapport is in laaste instansie ’n stuk apologie vir die politieke en kerklike beleid van 



apartheid, al word dit ook in versigtige terme geklee (vgl. in hierdie verband: Kinghorn, J (red): 
1986. Die NG Kerk en apartheid. Johannesburg. Macmillan).  

Hoewel hierdie dokument bedoel was om die besware teen die Bybelse fundering van 
apartheid te besweer, kon dit nie daarin slaag nie. Die wyse waarop dit met die Bybel omgaan 
en veral die konklusies wat getrek word, was nie wetenskaplik aanvaarbaar en geestelik 
oortuigend nie. Die hele dokument adem die gees van ’n apologie vir ’n bestaande politieke 
beleid, en geen enkele poging om genuanseerd daaroor te praat of sommige konsessies aan 
die kritici daarvan te maak, kon verberg dat dit eintlik tog maar bedoel was om die status quo 
van apartheid in staat en kerk te verdedig nie. Die buitelandse kerke het negatief daarop 
gereageer. Dr FE O'Brien Geldenhuijs, destyds direkteur van ekumeniese sake van die Ned 
Geref Kerk, het alles in sy vermoë gedoen om beter betrekkinge met oorsese kerke te vestig 
en uit te bou. Die dokument is met groot vrymoedigheid en verwagting aan hulle voorgelê. 
Maar dit is feitlik deurgaans negatief beoordeel, en die netto vrug van die hele oefening was 
nie groot nie. 

Selfs ’n uitgebreide poging om tydens ’n besoek van ’n teologiese afvaardiging van die Ned 
Geref Kerk in 1979 ’n gesprek oor Ras, Volk en Nasie met kerke in Switserland, Duitsland en 
Nederland te voer, kon nie meer waardering daarvoor opwek nie. Die verdeeldheid daaroor 
binne die geledere van die Ned Geref Kerk self was toe ook al te groot. Die afvaardiging het 
bestaan uit dr Frans Geldenhuijs, dr EPJ Kleynhans (moderator van die Algemene Sinode) en 
ses professore: JA Heyns, CWH Boshoff, AB du Toit, NJ Smith, PA Verhoef en myself. Ons is 
oral wel gasvry en vriendelik ontvang en op die persoonlike vlak was die verhoudinge oor die 
algemeen baie goed, maar daarby het dit ook gebly. Dat ons nie almal uit een mond kon praat 
nie en dikwels selfs teenoorgestelde standpunte oor bepaalde sake ingeneem het, het ons 
persoonlike geloofwaardigheid by die oorsese kerke versterk, maar nie daartoe bygedra dat 
die amptelike standpunt van die kerk meer aanvaarbaar geword het nie. Dit was aan alles 
duidelik dat die hele dokument met ’n ander vervang sou moes word. Daarom was dit ook 
logies dat die Algemene Sinode wat in 1982 in Pretoria gehou is, op voorstel van dr Dirk 
Hattingh besluit het dat Ras, Volk en Nasie hersien moes word. Maar daaroor later meer. 

 

5 

Stellenbosch was deur die jare ’n plek waar nuwe inisiatiewe gebore is. Dit was ook ’n plek 
met ’n eie geestelike klimaat. In die bedompige jare toe die gees van ’n selftevrede 
nasionalisme groot dele van die land beheers het, kon ’n mens in Stellenbosch tog in ’n varser 
lug adem. Dekades lank het Stellenbosch gesorg vir telkens weer nuwe intellektuele impulse 
van die kant van akademici, wat dan deur die studente op hulle eie oorspronklike manier 
verwerk en die land ingedra is. Stellenbosch se studente is dikwels deur ander universitêre 
groepe as liberaal bestempel. Dit was uiteraard nie ’n korrekte tipering nie, maar was tog ’n 
aanduiding dat daar by die Maties ’n vryer gees as elders geheers het, asook ’n soort speelse 
afkeer van die swaar konserwatisme wat in dié jare soms elders aanwesig was. 

Ook in geestelike opsig het Stellenbosch ’n groot rol gespeel. Dit was die hoofkwartier van die 
CSV wat op sy eie wyse in ’n tyd van geestelike verdorring veel gedoen het om die klem op 
persoonlike toewyding en ywer vir die sending te laat val. Die Studentekerk was deur die jare 
’n haard van geestelike vernuwing en ’n stimulus vir die ontdekking en ontginning van nuwe 
maniere om die evangelie uit te dra. In hierdie verband het die jaarlikse Sendingweek ’n groot 
rol gespeel. Toe ek in Stellenbosch gekom het, was die Sendingweek jaarliks eenvoudig ’n 
gebeurtenis. Dit was daarby veral vir die organiseerders belangrik om die sprekers wat 
opgetree het, met groot sorg uit te soek. Verskillende oorsese predikers het opgetree (soos 
onder andere die bekende Oswald Smith), en bekende groot predikers uit ons eie land, soos 



prof JCG Kotzé, het skares hoorders getrek, sodat selfs daardie ruim kerkgebou soms te klein 
was. 

Intussen was dit tog nie die bedoeling dat die Sendingweek ’n geleentheid moes wees waarby 
vreemde gedagtes gepropageer kon word nie. Dit het wel daaruit geblyk dat Michael Green, 
die bekende Engelse evangelical teoloog en skrywer wat wêreldwyd erkenning geniet het, sy 
rieme in Stellenbosch styfgeloop het. Die feit dat hy in Stellenbosch by die Sendingweek sou 
optree, het wye publisiteit geniet en soos gewoonlik is groot skares na die studentekerk 
getrek. Maar dr Gericke het geoordeel dat Michael Green van die kansel misbruik gemaak het 
deur sy kritiek op die politieke situasie van die land, en dit het beteken dat hy stopgesit is en 
dat die dienste gedurende die res van die week deur iemand anders gehou moes word. Daar 
is destyds nie veel publisiteit aan die saak gegee nie. Dit het egter getoon dat ook nie alles in 
Stellenbosch moontlik was nie. 

Ek het dit baie goed geweet toe ek genader is om in 1975 as prediker tydens die 
Sendingweek op te tree. Ek het dit egter as ’n groot geleentheid en voorreg gesien. Die tema 
wat ek vir die week gekies het, was die woorde uit 2 Kor. 5:14–15: “Die liefde van Christus 
dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken 
dat almal gesterwe het. En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir 
hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is.” 

Dit was een van die groot ervarings van my lewe. Die kerk was elke aand volgepak en ’n gees 
van afwagting en gebed was aanvoelbaar. Daar het ’n groot vryheid oor my gekom. Ek het, 
soos dit my gewoonte was, van kriptiese notas af vry gepreek. Die preke is op band 
opgeneem en na die Sendingweek in druk uitgegee. Die aanvraag was so groot, dat ’n 
tweede uitgawe spoedig deur die Ned Geref Kerkboekhandel in Pretoria gepubliseer is. Dr 
Gericke het ’n voorwoord daarby geskrywe, waarin hy met groot waardering na my optrede 
verwys en ook verklaar dat ek vanuit die Skrif die riglyne getrek het wat in die 
verhoudingsvraagstuk in ons land moet geld. Maar dit was ook duidelik dat hy homself tog 
versigtig distansieer van moontlike praktiese konklusies wat in ons gekompliseerde situasie 
daaruit getrek sou kon word. 

Ek dink egter nie dat die studente getwyfel het oor wat ek bedoel het in my beklemtoning 
daarvan dat ons in die sending volledig volgens die styl van Christus in die wêreld en vir alle 
mense dáár moet wees nie. Ek het veral duidelik gesê dat sending geen sin het as ons ons 
nie in liefde vereenselwig met die mense tot wie ons gaan nie, en daarby in ronde woorde ook 
die rasse-situasie in ons land ter sprake gebring. Sending vra van ons ’n innerlike 
grondhouding wat op die naaste gerig is, omdat ons dit goed met hom bedoel, sy beswil soek 
en sy belange op die hart dra. Die Christen word deur God daarvan bevry om net aan sy eie 
belange te dink, sodat ook aan die ander se belange gedink kan word. Dit geld nie net sy 
geestelike belange nie, maar ook die tydelike. Ek het dit breed uitgespel dat God juis ook van 
ons vra om mense van ander rasse as mense en vriende te aanvaar, hulle as ons gelykes te 
respekteer. Ek het daarop gewys dat die Ned Geref Kerk vanweë ons houding oor ras en 
kleur volkome ongeloofwaardig by die Swartmense geword het en dat die haat wat by die 
Swart jeug al sterker word, in groot mate ons eie skuld is. Ek het gepleit vir ’n totale 
verandering van instelling teenoor die ander groepe van ons bevolking en die laaste aand 
afgesluit (in ’n radiopreek) deur daarvoor te pleit dat vanuit die versoening in Christus gesoek 
moet word na burgerlike of politieke vrede en geregtigheid vir almal. 

Die reaksie van die kant van die studente was oorweldigend. Vir baie van hulle was dit die 
eerste keer dat hulle ervaar het dat in die kerk so reguit oor hierdie dinge gepraat kan word. 
Dit is moontlik om te sê dat ek nie uitgesproke op die politieke aspekte ingegaan het nie. Maar 
ek het dit as my taak gesien om Christene daarvan bewus te probeer maak dat hulle op grond 
van hulle geloof ’n geweldige verantwoordelikheid vir die heil van hierdie land dra. Ek was 



daarvan oortuig dat, as ons dit maar eers goed onder hulle aandag gebring het, die praktiese 
gevolge daarvan vir die maatskaplike opset en die politiek vanself aan die orde sou moet kom. 
Daarin was ek seker te idealisties. Maar ek het ten minste die satisfaksie gehad dat baie 
studente, veral ook teologiese studente, die boodskap gehoor het en volgens hulle eie 
getuienis ook die praktiese konsekwensies daarvan gesnap het. 
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DIE KRITIEKE JARE 
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As ’n mens vandag terugkyk, is dit duidelik dat die kentering in die Ned Geref Kerk in die 
tweede deel van die sewentiger jare begin het. Wat die situasie in die land betref, het die 
Swart jeug die verset teen die blanke regime opgeneem. Nie alleen het die studente-onluste 
in Soweto in 1976 ’n skok deur die hele land gestuur nie, maar die politieke toestande het oor 
die algemeen meer gespanne geword, omdat die onrus nie tot Soweto beperk was nie, maar 
die Swart jeug dwarsdeur die land oor ’n bepaalde grens heen gestoot het. Daar het ’n 
toespitsing van die verset ingetree wat selfs in ’n gewoonlik rustige plek soos Stellenbosch 
ingrypende gevolge vir die verhouding tussen die bevolkingsgroepe gehad het. Die hele land 
het in ’n toestand van spanning gekom. 

Bettie het in daardie jare onderwys gegee by die Hoërskool Lückhoff in Idasvallei. Sy het ’n 
goeie verhouding met haar kollegas en die skoolhoof, maar ook met die leerlinge gehad. Die 
gesindhede het egter in 1976 skielik drasties verander. Ek herinner my dat ek haar op ’n 
bepaalde dag by die skool moes gaan oplaai. Ek het nooit eers oorweeg dat dit dalk gevaarlik 
kon wees nie. Dit was altyd ’n dood-gewone saak dat Blankes in die Bruin woonbuurtes 
vryelik kon beweeg. Maar toe ek Idasvallei binne-ry, het daar aan weerskante van die straat 
leerlinge gestaan, vermoedelik met klippe, gereed om enige blanke persoon wat die 
dorpsgebied binnekom, se motor onder die klippe te steek. Ek het gemerk dat iemand na vore 
tree en ’n teken gee – en ek het sonder enige probleem verder gery, waarskynlik omdat hulle 
my motor geken het en dit geduld het dat ek my vrou by die skool gaan haal. Maar kort 
daarna het die skoolhoof die blanke dames op sy personeel versoek om liewer nie meer skool 
toe te kom nie, omdat hy hulle veiligheid nie kon waarborg nie. Jare later sou hy in ’n 
onderhoud sê dat dit vir hom ’n besonder smartvolle stap was. 

Daar is in daardie tyd besluit om vanweë die erns van die situasie ’n gesamentlike 
gebedsdiens in die Studentekerk te hou en ek is gevra om by dié geleentheid voor te gaan. Ek 
het agterna besef dat ek in daardie stadium nie by benadering voldoende begrip gehad het 
van hoe hoog die spanning was nie. Ek was ook van mening dat wat ek gesê het, dood-
gewone Christelike dinge was om te sê, en dit was die laaste van my gedagtes dat ek 
daarmee aanstoot sou kon gee. Tog is ek die volgende oggend baie vroeg wakker gelui deur 
die telefoon en toe ek antwoord, van die ander kant in growwe taal uitgeskel, met die 
dreigement daarby om my huis af te brand. Omdat daar reeds enkele dae tevore ’n poging 
aangewend was om die huis van mnr. J van Schoor, hoof van die Laerskool Stellenbosch en 
lid van die stadsraad, af te brand, was dit geen leë dreigement nie. Ek was heeltemal 
verbyster en wou nog om ’n verduideliking vra, maar die telefoon is in my oor neergesit. Kort 
daarna het ’n volgende oproep gekom, hierdie keer van ’n vrou, wat in gekruide taal ongeveer 
dieselfde gesê het. ’n Derde oproep het gevolg. Kennelik was dit georkestreer. Al wat ek uit 
die oproepe kon aflei, was dat ’n rapport oor my optrede by die gebedsdiens wat daardie 
oggend in die koerant verskyn het, die woede opgewek het. 

Uiteraard was ons baie ontsteld daaroor. Oral in Stellenbosch was die verbasing daaroor baie 
groot. Die gemeenskap het die dreigement egter ernstig opgeneem. Studente het by die huis 
kom wagstaan en selfs snags die erf gepatrolleer. Dr Dirk Hattingh, ons predikant, was een 
van die eerstes wat ek daarvan vertel het. Hy was baie simpatiek en het ook help reël vir 
mense wat by ons huis kon wagstaan. Maar hy het tog ook die geleentheid gebruik om my te 
besoek en my naas sy woorde van bemoediging ook daarop te wys dat ek minder provokatief 



in my uitsprake en optrede moet wees. Ek self het nie gedink dat ek provokatief was nie, maar 
in daardie stadium was ek dit vanuit Dirk se gesigshoek waarskynlik wel, hoewel seker in ’n 
totaal ander sin as waarin die Bruin gemeenskap dit sou verstaan het. 

’n Groep predikante van die Ned Geref Sendingkerk wat in dié tyd saamgekom het, het met 
skok van die dreigement kennis geneem en aan my laat weet dat so-iets volgens hulle uit 
onkunde gebore was en dat hulle aan my in die gebed sou dink. Gelukkig het daar niks verder 
gebeur nie, behalwe dat motors meermale stadig by die huis verby gery het terwyl die 
insittendes opsigtelik na die huis gekyk het. Dit was ongetwyfeld as intimidasie bedoel en ’n 
poging om die spanning by ons te verhoog – waarin grootliks geslaag is. Gelukkig het die 
atmosfeer in Stellenbosch weer langsamerhand begin verbeter, en na verloop van tyd het ons 
dit alles vergeet, omdat daar al weer nuwe dinge was wat ons aandag opgeëis het.  
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Die werk by die Kweekskool en my kerklike betrokkenheid het in die sewentiger jare al my tyd 
in beslag geneem. In 1976 het my boek oor die prediking verskyn, in 1977 my boek oor 
Christus en in 1980 my boek oor die Heilige Gees. Tussen-deur het ek heelwat artikels in 
tydskrifte gepubliseer. Ek het met die studente ’n baie goeie verhouding gehad, en my werk 
was vir my één groot vreugde. Ek het ’n groot aantal nagraadse studente gehad, onder wie 
sommige van die mees talentvolle studente wat in dié tyd by die Universiteit ingeskryf was. 
Daarby het ek dikwels gepreek en aan heelwat kerklike werksaamhede deelgeneem, soos bv. 
dat ek lid van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake van die Wes-Kaapse Sinode en die 
Algemene Sinode was, en ook lid van die kommissie vir die hersiening van die 
gesangebundel, waarvan dr Willie Serfontein die voorsitter was.  

Die Algemene Sinode het in l978 in Bloemfontein byeen gekom. Ek is gevra om voor die 
opening as spreker op te tree by ’n konferensie oor die sending. Daarbenewens is die nuwe 
gesangeboek ook tydens die sitting van die Sinode in gebruik geneem, en as lid van die 
kommissie wat dit opgestel het, moes ek om dié rede ook by die Sinode wees. Maar voor die 
byeenkoms van die Sinode was daar eers ’n onderonsie tussen dr Vorster en my. 

Op die agenda van die Algemene Sinode was daar ’n voorstel van die Federale Raad wat die 
kontakorgaan tussen die Ned Geref Kerk en sy “dogterkerke” was. Daarin is gevra dat die 
bestaande Federale Raad deur ’n oorkoepelende sinode vervang moet word waarin al die 
kerke van die Ned Geref familie verteenwoordig sou wees. Dit sou baie meer as die Federale 
Raad uitdrukking aan die eenheid van die kerke kon gee. Dit was vir my ’n baie belangrike 
saak. In my boekie, Die Sendingbepalinge van die Ned Geref Kerk van Transvaal het ek 
reeds in 1962 gepleit vir één kerkverband vir die Ned Geref familie en die totstandkoming van 
één algemene sinode waarin die eenheid van die kerkverband van die hele Ned Geref Kerk 
uitdrukking sou vind. Dit het destyds, soos ek reeds vroeër vertel het, aanleiding daartoe 
gegee dat prof Hanekom my van liberalisme beskuldig het, wat weer bygedra het tot my 
diskreditering in die kerk. Ek was daarvan bewus dat van die kant van die sg. dogterkerke 
ernstige aandag aan my boekie gegee is. Dit was selfs moontlik dat dit daartoe kon bygedra 
het dat hierdie versoek van die kant van die Federale Raad gekom het. Daarom het ek gevoel 
dat ek nie kon swyg nie en die aandag op die gewig van die voorstel van die Federale Raad 
moes vestig. 

In die Kerkbode van 16 Augustus 1978 het ek dus ’n artikel gepubliseer waarin ek die 
verskillende argumente vir en teen die gevraagde oorkoepelende sinode opsom, die 
belangrikheid van die saak beklemtoon en daarop wys dat dit in die stigting van die aparte 
kerke nie net gegaan het om sendingkundige oorweginge nie, maar ook oor kleurgevoel en 
diskriminasie. Daarom, het ek gesê, kan dit onder omstandighede nie anders nie, as dat 



politieke en maatskaplike sentimente by die besluit oor die voorgestelde oorkoepelende 
sinode wat aan die eenheid van die kerkverband uitdrukking moet gee, in die spel sal kom. Ek 
het daarop gewys dat alle handelinge van die kerk altyd politieke implikasies het, maar dat 
politieke oorwegings nooit vir die kerk rigtinggewend mag wees nie. Ek het opnuut daarvoor 
gepleit dat die eenheid van die Ned Geref familie van kerke tot uitdrukking moes kom in een 
kerkverband. Die samekoms in één oorkoepelende sinode sou daaraan uitdrukking kon 
verleen.  

Dit was natuurlik vir dr Vorster net een te veel. Op 6 September 1978 verskyn daar ’n brief 
van hom in die Kerkbode waarin hy in die skerpste taal teen my brief te velde trek. Hy maak 
veral beswaar teen die trant van my skrywe en sê dat ek as advocatus diaboli optree en ad 
nauseam (dit is: om naar van te word) allerlei argumente vir en teen die idee van die sinode 
teenoor mekaar stel. Ek het volgens hom ’n gebrek aan kennis van sake geopenbaar en was 
daarby skreiend dislojaal teenoor die kerk. In sulke sake moet volgens hom slegs die Woord 
van God die norm wees, nie allerlei redenasies oor verhoudings, liefde en vertroue soos in my 
artikel nie. Kennelik was hy baie gebelg, en dit het my laat besef dat ek met my artikel reg in 
die kol was, anders sou dit hom nooit so geïrriteer het nie. Dit was nie vreemd as ’n mens 
daaraan dink dat hy die redakteur van ’n bundel opstelle was wat in dieselfde jaar onder die 
titel: Veelvormigheid en Eenheid verskyn het nie. Daarin is ’n totaal ander idee gepropageer. 
Dat hy so fel gereageer het, mag ook daarmee te doen gehad het dat hy nie seker was 
hoeveel invloed my artikel op die komende Sinode sou kon uitoefen nie. 

Ek het deur die jare al soveel keer dergelike aanvalle oorleef, dat ek nie te sleg daaroor 
gevoel het nie. Op pad na Bloemfontein vir die sendingkonferensie wat aan die Sinode vooraf 
sou gaan, het ek dr Vorster op die lughawe teëgekom, hom gegroet en by hom gaan sit. Hy 
was aanvanklik effens ongemaklik, maar ek het met geen woord na die onderonsie tussen 
ons verwys nie. Na ek my referaat by die konferensie gelewer het, is hy (waarskynlik om 
strategiese redes) gevra om my te bedank. Hy het dit met soveel oordadige lofbetuigings 
gedoen, dat ek ongemaklik gevoel het, omdat ek die motief daaragter nie kon peil nie. Dit het 
vir my gevoel asof hy deur my só te omarm, duidelik wou maak dat niemand moet dink dat ek 
regtig teenoor die kerkleiding te staan gekom het, of in erns ’n ander rigting sou wil bepleit nie. 

Dit het Nico Smith daartoe geïnspireer om my hard daaroor aan te spreek dat ek myself nie 
duidelik genoeg van die kerklike leiding distansieer nie en by sulke geleenthede nie konkreet 
genoeg my verskille met die koers van die kerk op tafel lê nie. Ek het egter gevoel dat 
konfrontasie sonder meer kontra-produktief sou wees. Ek wou eerder in die kerklike gesprek 
telkens maar weer ’n ander gesigspunt na vore bring, in die hoop dat die logika daarvan op 
die duur die deurslag sou gee.  

In elk geval sou dit in daardie stadium weinig gehelp het om my radikaler op te stel. Die kerk 
was nog te seker van haar koers en totaal ongebroke. Dr Vorster se leiding is gevolg. Die 
voorstel van die Federale Raad in sake die oorkoepelende sinode is sonder veel bespreking 
afgewys. Daarnaas het die Sinode ook met die gulhartige steun van dr Vorster en dr Gericke 
besluit om ’n derde teologiese fakulteit aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat tot stand 
te laat kom. Vir my besef sou dit onwys wees om in so ’n situasie ’n strategie te volg wat 
daarop kan uitloop dat ’n mens in botsing met die kerkleiding kom. Dit sou die moontlikheid 
om die kerk van binne te bly beïnvloed, in gevaar bring. Die voorbeeld van Beyers Naudé was 
daarvoor nog te vars in my geheue. 

Nico daarenteen het homself steeds radikaler teenoor die algemene gang van sake in die kerk 
opgestel. Reeds tydens my verblyf in Nederland het ek gemerk dat hy besig was om homself 
anders te oriënteer ten opsigte van die politieke situasie in Suid-Afrika. Met die loop van die 
jare het hy steeds sterker daaroor en oor die standpunte van die Ned Geref Kerk begin voel. 
Hy het in Van der Stelstraat in Stellenbosch regoor Johannes Degenaar gewoon, en mense 



het gesê dat sy vriendskap met Degenaar daartoe bygedra het dat hy “liberaal” geword het. In 
elk geval het hy homself steeds meer van die Afrikaner establishment afgegrens en kritieser 
teenoor die maatskaplike opset en die politiek van apartheid geword. Toe hy eenmaal dié 
grens oorgesteek het, het hy met groeiende oortuiging die stryd teen die houding van die kerk 
gevoer. Namate hy meer uitgesproke geraak het, het die spanning tussen hom en die 
kuratorium van die Kweekskool toegeneem. In 1982 het hy ’n beroep na die 
Sendinggemeente Mamelodi aangeneem. Daarna het sy houding nog meer radikaal geword 
en daartoe gelei dat die verhouding tussen hom en die Ned Geref Kerk nog verder versleg 
het. 

 

3 

In die tydperk ná die Algemene Sinode van 1978 het my werk in Stellenbosch al my aandag 
opgeëis. Die tyd het verby gevlieg. 1979 was vir my ’n vol jaar. Die aantal nagraadse studente 
wat onder my leiding gewerk het, het toegeneem en my eie studie en skryfwerk het al my tyd 
in beslag geneem. Behalwe die akademiese werk was daar egter talle kerklike verpligtinge 
wat ek met graagte nagekom het. Soos vroeër reeds vermeld, het ek ook deel gevorm van ’n 
teologiese afvaardiging wat in die eerste helfte van die jaar ’n besoek aan Switserland, 
Duitsland en Nederland gebring het om gesprek oor die standpunt van die Ned Geref Kerk te 
voer. 

Maar vir my was die spannendste gebeurtenis van die jaar my optrede in Julie 1979 as 
spreker by SACLA (South African Christians' Leadership Assembly) wat onder leiding van 
Michael Cassidy van Africa Enterprise in Pretoria gereël en deur ongeveer 6000 Christelike 
leiers uit die land bygewoon is. Die politieke klimaat was vol spanning. Die Swart woonbuurtes 
rondom Johannesburg en die Rand was haarde van onrus en opstand. Die polisie het oortyd 
gewerk. Daar was by my geen twyfel daaroor dat ek my met die ekumeniese en evangeliese 
strewe van Cassidy moes vereenselwig nie, maar binne die kringe waarin ek in Stellenbosch 
en die Ned Geref Kerk beweeg het, was dit nie vanselfsprekend dat iemand in my posisie aan 
so-iets kon deelneem nie. Inteendeel, die hele idee van SACLA is van alle kante in die Ned 
Geref Kerk sterk afgekeur en ’n mens het soms gevoel asof ’n kampanje van verdagmaking 
daarteen gevoer is. Dit het uiteraard spanning meegebring, maar dit was vir my ook duidelik 
dat ek nie vanweë druk op my belofte om by SACLA op te tree, terug kon gaan nie. 

Die Breë Moderatuur het wel, waarskynlik op aandrang van dr Geldenhuijs wat destyds vir die 
ekumeniese verhoudinge van die kerk verantwoordelik was, besluit dat lidmate van die Ned 
Geref Kerk aan SACLA mag meedoen. Maar dit is tog duidelik gemaak dat dit as uiters 
onwenslik beskou is. Veral Die Kerkbode is gebruik om allerlei negatiewe opvattings oor dié 
byeenkoms te lug. Kort voor die vergadering van SACLA het dr Vorster ’n artikel in Die 
Kerkbode van 27 Junie 1979 geskryf waarin hy, soos hy dit alleen kon doen, aan die hand van 
die nodige sitate probeer aantoon het dat SACLA geen geestelike konferensie sou wees nie, 
maar ’n gekamoefleerde politieke byeenkoms. In dieselfde uitgawe verskyn daar ook ’n artikel 
van dr CJ Jooste wat SACLA pertinent verbind met die Wêreldraad van Kerke en die linkse 
stroming wat deel van die wêreldwye aanslag teen die sosio-politieke bed‚ling in Suid-Afrika 
vorm. Die doel van SACLA sou volgens hom niks anders wees nie, as om mense teen die 
beleid van afsonderlike ontwikkeling te indoktrineer en politieke twisvrae uit te buit. Op 4 Julie 
publiseer Die Kerkbode ’n artikel van ds Peet Strauss uit Windhoek waarin hy vra of die 
pleitbesorgers vir SACLA binne die Ned Geref Kerk regtig so onkundig is dat hulle nie die 
bose opset van die byeenkoms verstaan nie, of word goed-gelowige lidmate doelbewus 
mislei? Hy sluit af met die vraag hoe enige predikant of lidmaat van die Ned Geref Kerk se 
gewete hom kan toelaat om met SACLA geassosieer te wees. 



Die haglikheid van die situasie was natuurlik dat ook die Swart teoloë in hulle groeiende 
militante houding SACLA nie goedgesind was nie. Die begrip versoening het vir hulle steeds 
meer onaanvaarbaar geword, omdat hulle van mening was dat die eerste saak wat aandag 
moes ontvang, nie versoening was nie, maar die herstel van reg. Versoening sou impliseer 
dat ook die Swart mense skuld aan die situasie het, terwyl dit volgens hulle nie die geval was 
nie. Hulle het dus skepties gestaan teenoor mense soos Michael Cassidy, David Bosch en 
Klaus Nürnberger wat deur die werksaamhede van die stigting Africa Enterprise hulle op ’n 
evangeliese wyse vir geestelike vernuwing en versoening beywer het. 

Namate die Swart bewussyn en dus ook die gees van die Amerikaanse Swart teologie sterker 
ingang gevind het, het die revolusionêre instelling van die Swart teoloë toegeneem. Die 
resultaat was dat daar in daardie stadium drie magte in die land onderskei kon word: enersyds 
die gees van apartheid en Blanke selfhandhawing, andersyds die gees van die opkomende 
militante Swartmag, en in die middel die gees van evangeliese versoening wat probeer het om 
langs geestelike weg die strydende partye te verenig. Ek het myself uit oortuiging met hierdie 
derde groep vereenselwig, en daarom kon ek my nie aan SACLA onttrek nie, ondanks die 
negatiewe houding van kerklike leiersfigure daarteenoor. 

Dit was nogtans vir my nie maklik nie. Ek het nie die mentaliteit van ’n held nie. Ek het ook te 
veel kere in die kerk seergekry, en die psigiese knak wat ek in die sestiger jare in konfrontasie 
met die kerk opgedoen het, het meegebring dat sulke dinge my altyd weer in spanning 
gebring het. Tog het ek gevoel dat dit onder die omstandighede vir my ’n daad van getuienis 
was om, in die aangesig van die skerp afwysende houding van die Ned Geref Kerk, voort te 
gaan om met SACLA saam te werk. Uiteindelik was daar net enkele teoloë uit die Ned Geref 
Kerk wat die moed gehad het om dit te doen. Dit was Frans Geldenhuijs, Nico Smith, Willem 
Nicol, Piet Meiring en ekself, sowel as enkele manne van die teologiese fakulteit van UNISA, 
waaronder David Bosch en Willem Zaayman. As ’n mens vandag vra wat die vrug van SACLA 
was, is dit moeilik om dié vraag te beantwoord, behalwe dat gesê moet word dat dit in ’n baie 
moeilike tyd ’n demonstrasie daarvan was dat daar Christene in die land was wat hulleself nie 
by die groeiende polarisasie neergelê het nie.  

In Oktober 1979 was ek ’n afgevaardigde ouderling by die Kaapse Sinode. Dit was dr Vorster 
se laaste sinode voor sy emeritaat. Uit sy rede as uittredende moderator het dit geblyk dat hy 
nie baie gelukkig was met die gang van sake in die kerk nie. Hy het onder andere verwys na 
“die ou dae toe dit nog goed gegaan het in die Kweekskool.” Niemand kon daaroor twyfel dat 
hy daarmee wou aandui dat die dinge by die Kweekskool en in die kerk nie meer verloop het 
soos hy self dit graag sou wil sien nie. Maar, nou ja, dit is maar die weg van alle vlees. My 
indruk was nie dat die sinode sy onvergenoegdheid te ernstig opgeneem het nie. Daar was ’n 
tyd dat sy woord in die Kaapse Kerk byna wet was. Maar dit was nou kennelik iets van die 
verlede. Die wêreld verander, en dit is dikwels so dat dié verandering nie volgens die wense 
van die ouer geslag is nie. Dit is veral pynlik vir dié deel van die ouer geslag wat ’n groot 
invloed uitgeoefen het en dan merk dat hulle invloed besig is om te taan. Dit is iets wat maar 
op een of ander tydstip op so ’n waardige wyse as moontlik verwerk moet word. 
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Intussen het die werk by die Kweekskool al my aandag opgeëis. Aan die einde van 1979 het 
nie minder nie as drie kandidate hulle doktorsgraad onder my promotorskap behaal: ds BJK 
Anderssen wat reeds geëmeriteer was, Johan Janse van Rensburg (tans professor by die 
Vrystaatse Fakulteit Teologie) en my skoonseun Dirkie Smit (sedert 1981 professor by die 
Teologiese Fakulteit aan die Universiteit van Wes-Kaapland). Daarnaas was ek ook besig met 
my nuwe boek oor die Heilige Gees. Dit was vir my heerlik om daaraan te werk. Dit het daarin 
om die hart van my hele teologie gegaan. 



Dit was daarom vir my ’n groot voorreg om ’n uitnodiging te aanvaar om in die eerste 
semester van 1980 as gasdosent in Amerika op te tree by die Westminster Theological 
Seminary in Philadelphia. Ek het my langverlof geneem, en dit het aan Bettie en my die 
geleentheid gegee om nie net na Amerika te gaan nie, maar op die terugreis ook ’n besoek 
aan Skotland en Nederland te bring en daarna ’n draai in Griekeland en Israel te maak. Dit het 
meegebring dat ons die hele eerste semester in die buiteland was en eers aan die einde van 
Junie na Suid-Afrika teruggekeer het.  

Amerika was vir ons ’n hele ervaring. Ons het die mense nie net aangenaam, gul en hartlik 
gevind nie, maar vanweë ons verblyf in ’n studentehuis spoedig ook talle vriende onder hulle 
gemaak. Die biblioteekgeriewe was goed en ek kon tussen my doseerwerk deur my boek oor 
die Heilige Gees vir die grootste gedeelte klaar skryf. 

Ook die ervarings op ons terugreis was stimulerend en verrykend. In Londen was ons die 
gaste van die British Council. Daarna het ons weë geskei. Bettie het die geleentheid gebruik 
om na Wallis te gaan, en ek het na Edinburgh gereis, waar sy later by my aangesluit het. Ek 
het reeds sedert 1961 kontak met prof Tom Torrance van Edinburgh gehad, en dit was ’n 
voorreg om enkele weke in Edinburgh te bly, die vriendskap met hom te vernuwe en van die 
biblioteek-geriewe van die New College gebruik te maak. Ek het ook die geleentheid gehad 
om ’n groep Skotse predikante en teoloë op uitnodiging toe te spreek oor die spiritualiteit en 
teologie van die Ned Geref Kerk. Ek het daarby uitvoerig op die invloed ingegaan wat die 
Skotse predikante en in die besonder Andrew Murray in die vorige eeu daarop gehad het. Dit 
het ’n lewendige en stimulerende diskussie uitgelok. 

In Edinburgh het ek egter ’n skokkende ervaring gehad. Tydens my besoek daar was die 
General Assembly van die Kerk van Skotland in sitting. Prof Torrance het my as besoekende 
gereformeerde teoloog by die Sinode voorgestel en ek het reg van sitting in adviserende 
hoedanigheid ontvang. Ek is ook deur die moderamen uitgenooi na ’n gesellige geleentheid 
waar veral buitelandse predikante en besoekers onthaal is. Bettie was destyds nog in Wallis, 
sodat ek dit alleen bygewoon het. By dié geleentheid was daar ook ’n aantal Swart predikante 
uit Afrika teenwoordig. Ek het in alle naïwiteit na hulle gegaan en myself aan hulle voorgestel. 
Toe hulle egter verneem dat ek uit Suid-Afrika afkomstig was, het hulle op die skerpste 
moontlike manier gereageer en selfs geweier om aan my hand te vat. Die afkeer en venyn in 
hulle oë was erger as enigiets wat ek ooit in Suid-Afrika self belewe het. Ek het meteens besef 
hoe volkome verwerplik ons vir die Swart mense van Afrika was. Dit was asof ek ’n fisieke pyn 
daarby ervaar het. Dit was op geen manier moontlik om enigiets aan hulle te sê nie. Ek het 
nog probeer om te sê dat ek bly was om hulle te ontmoet. Maar daar was ’n emosionele muur 
tussen ons wat dit onmoontlik gemaak het om op enige manier met hulle te kommunikeer. Ek 
was so geskok, dat ek myself kort daarna aan die byeenkoms onttrek en die eensaamheid 
van my kamer gaan opsoek het. 

Vanaf Edinburgh het ons na Nederland vertrek waar ons in Kampen ’n tydlank die woning van 
prof en mev Jan Plomp tot ons beskikking gehad het. Tydens ons verblyf daar het ek moeite 
gedoen om nader kennis te maak met die groep Suid-Afrikaanse predikante wat daar 
gestudeer het. Ek het enkeles van hulle reeds uit Suid-Afrika geken, soos Lekula Ntoane en 
Shun Govendor. Ons het hulle uitgenooi om by ons op besoek te kom en, teen die agtergrond 
van die kilheid in die verhoudinge wat destyds reeds bestaan het, was dit vir ons verrassend 
dat ’n hele aantal van hulle een aand by ons in die huis van die Plomps op besoek gekom het. 
Ongelukkig was ek in daardie stadium nog onvoldoende bewus van die groot verandering in 
mentaliteit wat by die Swart predikante ingetree het. Die hele werklikheid van die Swart 
bewussyn en die militante instelling wat daarmee saamgegaan het, was vir my nog nie regtig 
’n realiteit nie. Die gevolg was dat ek nie by benadering die groot betekenis van hulle 
groepsbesoek kon peil nie. 



Die gesprek het oor allerlei dinge gegaan, maar ek was gedurende die hele besoek daarvan 
bewus dat hulle gekom het om my haarfyn deur te kyk en presies vas te stel waar ek staan. In 
die loop van die aand het ds Ntoane, wat my seker die beste van almal geken het, voelers 
uitgesteek om vas te stel of ek nie bereid sou wees om my lot met die Swart saak in te werp 
nie. Hy het my laat verstaan dat hulle eintlik die hulp van ’n teoloog baie nodig gehad het. As 
’n mens daaroor dink dat Allan Boesak maar pas in 1976 sy doktorsgraad ontvang het en dat 
daar in daardie stadium eintlik nog nie ander Swart teoloë in Suid-Afrika na vore getree het 
nie, is dit begryplik dat die Swart broeders gevoel het dat hulle behoefte gehad het aan die 
raad en dienste van ’n teoloog wat hulle saak goedgesind was. Frikkie Conradie, my swaer, 
wat ook in Kampen gestudeer het en in daardie stadium predikant van die Swart kerk in 
Johannesburg was, het reeds die vorige jaar ten tye van die SACLA-byeenkoms ook voelers 
in dié rigting na my uitgesteek. Ek sou maar eers later uitvind hoe nou Frikkie met die Swart 
politieke beweging verbind was, en dat hy selfs ’n ingeskrewe lid van die ANC was. 

Ek het egter in daardie stadium geen aanvoeling gehad van wat hulle eintlik op die oog gehad 
het nie. Die gevolg is dat ek vanuit hulle gesigshoek presies verkeerd gereageer het. Ek het 
myself altyd probeer sien as ’n eerlike teoloog. Miskien was ek nog nie genoegsaam bewus 
van die rol wat die situasie van die teoloog in elk geval in sy denke speel nie. Maar dit was vir 
my ’n vreemde idee dat ek myself met ’n bepaalde groep moes identifiseer om vanuit hulle 
situasie te teologiseer. 

Al ervaring wat ek gehad het, was dat ek binne die Ned Geref Kerk oor jare heen in opposisie 
teenoor sekere heersende idees verkeer het, maar dit was juis my uitgangspunt dat ek die 
algemene en erkende gereformeerde teologiese standpunte in ons eie situasie moes 
verdedig. Dit was vir my moeilik om my voor te stel dat ’n mens ’n teologie vanuit ’n bepaalde 
politieke of sosiale situasie moet ontwikkel. Onder dié omstandighede kon ek eintlik nie 
anders nie as om weg te skram van en dus negatief te reageer op die gedagte dat ek in die 
politieke stryd van die Swart mense aan hulle die soort hulp en teologiese steun moes 
probeer bied wat hulle in gedagte gehad het. Hulle het my teleurgesteld verlaat. 

Dit sou egter nie meer lank duur voordat die Swart broeders in hulle eie behoefte in hierdie 
verband kon voorsien nie. Alan Boesak het deur sy kontak met die Swart teologie van James 
Cone en andere in Amerika ’n basis gevind vanwaar uit hy hierin ’n leidende rol kon speel. Sy 
doktorale proefskrif wat in 1976 in Kampen aanvaar is, het aan hom ’n bepaalde status gegee 
en hom vanself tot ’n leiersfiguur gemaak. Shun Govendor, Takatso Mofokeng, Lekula Ntoane 
en andere wat ook in Kampen gepromoveer het, het gekies vir ’n politieke teologie van 
bevryding wat in aansluiting by die revolusionêre lan van die neo-Marxisme die ideologiese 
wapens kon voorsien vir die stryd om bevryding in Suid-Afrika. ’n Militante gees het in Swart 
kerklike geledere ontstaan en dit was duidelik dat die verpolitisering van die teologie geen 
kompromieë meer moontlik gemaak het nie. Hierin is daar ’n groot invloed uitgeoefen deur die 
Institute for Contextual Theology in Braamfontein, Johannesburg, veral deur die Rooms-
Katolieke teoloog Albert Nolan en die Swart teoloog Frank Chikane. Beyers Naudé‚ en die 
Christelike Instituut het hulle met hierdie keuse van die Swart teoloë vereenselwig. 

Dit het die breuk tussen Beyers Naud‚ en Ben Engelbrecht tot gevolg gehad. Ben het homself 
van die Christelike Instituut losgemaak namate dit steeds meer met die Swart militante 
politieke aspirasies verbonde geraak het. As gereformeerde teoloog en leerling van die 
Nederlandse teoloog AA van Ruler was hy daarvan oortuig dat die Christelike geloof alles met 
die politiek te make het. Die wyse waarop die verband tussen geloof en politiek in die 
Marxisties-geïnspireerde politieke teologie uit Suid-Amerika en die opkomende Swart teologie 
in Amerika en Suid-Afrika na vore gekom het, het hom egter teen die bors gestuit. In sy 
publikasies God en die politiek (1978) en Ter wille van hierdie wêreld (1982) het hy rekenskap 
afgelê van sy gereformeerde oortuigings. Dit het hom onherroeplik van enige soort 



Marxistiese politieke teologie geskei. Daarenteen het die vereenselwiging van Beyers Naud‚ 
met die Swart politieke strewe hom steeds meer in die invloedsfeer van die Suid-Afrikaanse 
Raad van Kerke gebring. Uiteindelik het dit tot sy inperking en die verbanning van die 
Christelike Instituut gelei (vgl CFB Naudé: My Land van Hoop, 1995). Of hy dit so bedoel het 
of nie, is hy tog teologies steeds meer geassosieer met die politieke teologie wat deur Albert 
Nolan in sy boek God in South Africa (1988) verwoord is.  
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Die ontwikkelinge in die Swart kerk het aan die begin van die tagtiger jare daartoe bygedra dat 
die verhoudings binne die familie van Ned Geref Kerke al hoe meer gespanne geword het. Dit 
was duidelik dat daar ’n intensifering van die polarisasie aan die opbou was. ’n Mens het 
besef dat iets êrens gedoen moes word om ’n nuwe situasie te skep, maar dit was nie duidelik 
wat die regte ding sou wees om te doen nie. Ek self het deur my afwesigheid uit die land vir ’n 
paar maande in 1980 effens kontak met die ontwikkelinge verloor. Onverwags het die inisiatief 
vir ’n nuwe beweging egter uit ’n oord gekom waarvandaan ek dit nie verwag het nie. 

Op ’n dag in Oktober 1980 het Johan Heyns my uit Pretoria opgebel met die voorstel dat ’n 
groepie van ons dosente op 31 Oktober ’n gesamentlike getuienis oor die kerklike situasie in 
ons land die lig moes laat sien. Hy het met enkele kollegas in Pretoria daaroor gepraat en ek 
moes met enkele van my kollegas in Stellenbosch onderhandel. Dit het daarop uitgeloop dat 
Johan, Andre du Toit en Carl Borchardt uit Pretoria, en Bethel Müller, Bernhard Combrinck en 
ekself van die Kweekskool, asook Hennie Rossouw en Willie Esterhuyse van die departement 
Filosofie op Stellenbosch die getuienis sou onderteken. Die bedoeling was om in die 
algemeen in die gees van Hervormingsdag op te roep tot ’n nuwe reformasie in die kerk, 
spesifiek in ons land met sy besondere probleme en spanning. Dit het geen politieke 
bedoeling per se gehad nie, maar was ’n kreet uit die hart wat die kerk bewus moes maak van 
die noodsaak om opnuut oor die brandende vrae van ons tyd te besin. 

Ons het enkele konsepte oorweeg, en uiteindelik het ons min of meer ooreengekom oor wat 
ons wou probeer sê. Die finale formulering is aan Hennie Rossouw toevertrou, omdat ons 
hom beskou het as die man met die fynste taalvermoë. Dit het miskien daartoe bygedra dat 
die stuk in sterk akademiese taal en so kompak geformuleer is, dat dit vir die gewone man in 
die straat nie direk duidelik was hoeveel patos daaragter aanwesig was nie. Dit was dan ook 
een van die punte van kritiek teen die getuienis, dat dit te akademies, abstrak en vaag was. 
Tog het dit ’n groot effek gehad. Hennie Serfontein, vryskut joernalis en politieke kommentator 
het dit wel ’n niksseggende “damp squib” genoem, maar binne die geledere van die Ned 
Geref Kerk het dit tog ’n klein stormpie ontketen wat enkele maande geduur en die spanning 
tussen die sogenaamde Verligtes en Verkramptes laat toeneem het. By Skeerpoort in 
Transvaal is selfs (na ek verstaan het op versoek van prof EP Groenewald) ’n byeenkoms van 
predikante oor die saak gehou. Dit is deur meer as 600 predikante en studente bygewoon. In 
die Kaap was dinge baie rustiger. Daar is wel in Stellenbosch een Sondagaand na kerk ’n 
byeenkoms in die saal van die Kweekskool gehou waar die saak met gemeentelede en veral 
studente bespreek is. Die Ring van Stellenbosch het ook ’n gesprek met ons oor die saak 
gevoer, maar dit was in ’n aangename gees en ons het geen twyfel daaroor gehad dat die 
meeste verteenwoordigers van die Ring dit met ons eens was nie. 

Behalwe dat die metode wat ons gevolg het, gekritiseer is, het veral die kerklike leierskap die 
getuienis as vaag, betekenisloos en selfs verwarrend afgemaak. Dit was egter bemoedigend 
dat talle teologiese studente hulleself daarmee vereenselwig het, en daar kan geen twyfel 
daaroor bestaan dat dit, ondanks alle swakheid wat daaraan gekleef het, ’n stoot aan die 
polarisasie binne die kerk gegee het nie. Dit was ten minste ’n sein dat ’n besinning oor die 
standpunte van die kerk binne eie geledere dringend noodsaaklik geword het. Ons het ook 



alle rede gehad om te dink dat die reaksies getoon het dat die gemeenskaplike front wat ons 
agt gevorm het, in breë kringe ’n impak gehad het, omdat dit duidelik geword het dat dit nie 
maar net enkele buitebene was wat gerebelleer het nie, maar ’n groep persone wat 
strategiese posisies beklee het en op hulle eie wyse ’n bepaalde invloed in die kerk uitgeoefen 
het. In die volgende jare sou blyk dat die dinge wat in die Hervormingsdaggetuienis gesê is, 
sterker in die kerklike denke na vore getree het, en daar kan geen twyfel oor bestaan dat dit 
tog uiteindelik tot die wending in die houding van die kerk bygedra het nie.  

Vir die Swart broeders was die Hervormingsdaggetuienis uiteraard te min en te mak. So min 
as wat daar van die regterkant van die spektrum enige waardering was vir wat ons as ’n 
midde-groep probeer doen het, so min was daar aan die linkerkant enige begrip daarvoor. By 
elke ontmoeting met Swart broeders en diegene wat met hulle verbind was, het ’n mens die 
gevoel gekry dat hulle jou uit die hoogte en met ’n sekere geslotenheid bejeën. Dié soort 
gesindheid was meermale ook voelbaar by Swart broeders wat ons by die byeenkomste van 
die Dogmatologiese Werkgemeenskap ontmoet het. 

Hierdie vak-vereniging is oorspronklik op die inisiatief van die Afrikaanse teologiese fakulteite 
tot stand gebring, maar met die loop van tyd het enkele Engelssprekende kollegas bygekom. 
Dit het meegebring dat die taalmedium steeds meer Engels geword het, veral ook omdat dit 
die byeenkomste vir teoloë uit die Swart gemeenskap toegankliker gemaak het. Daarby het 
die teologiese belangstelling steeds meer in die rigting van die revolusionêre politieke 
teologieë begin beweeg. Dit het tot gevolg gehad dat teoloë van die Afrikaanssprekende 
teologiese fakulteite steeds minder belangstelling in die agendas getoon het. Dit is altyd die 
pynlike van ’n gepolariseerde situasie: dit is feitlik onmoontlik om ’n midde-weg te vind waarop 
die verskillende groepe mekaar kan ontmoet om mekaar beter te leer ken en te verstaan. In 
elk geval het ons dit ook so met die Hervormingsdaggetuienis ervaar. Van weerskante is ons 
as “halfslagtig” beskou, as naïewe midde-figure wat nie ’n duidelike keuse wil maak nie.  

As ’n mens ons verklaring natuurlik vergelyk met die uitsprake en boodskappe wat van die 
kant van die anti-apartheidsbeweging na vore gekom het, spreek dit vanself dat dit as 
niksseggend en betekenisloos gesien moes word. Die kerklike opposisie teen apartheid het 
steeds meer aan momentum in die binne- en buiteland gewen. ’n Groot aantal verklarings 
teen apartheid is uitgereik. In die bundel Apartheid is a Heresy van John de Gruchy en 
Charles Villa-Vicencio (1983) is ’n hele reeks verklarings insake apartheid tussen die jare 
1957 en 1982 byeengebring. Daaruit is dit duidelik hoe die teologiese verset teen apartheid 
steeds gegroei en in die jare tagtig in uitgesprokenheid en teologiese karakter toegeneem het. 

In hierdie verband is veral die handves van ABRECSA, die Alliance of Black and Reformed 
Christians in South Africa, wat in 1981 opgestel is, van groot belang. Daarin word in ronde 
woorde verklaar dat apartheid sonde is, “and that the moral and theological justification of it is 
a travesty of the Gospel, a betrayal of the Reformed tradition, and a heresy.” Veel klem word 
gelê op die gereformeerde oortuiging dat die hele lewe in al sy verbande aan die Woord van 
God onderworpe moet wees. ’n Beroep word op Gereformeerdes in die hele wêreld gedoen 
om daartoe mee te werk dat daar druk op die Suid-Afrikaanse regering uitgeoefen word om 
van politiek te verander. Dit beklemtoon veral ook dat die inisiatief vir verandering in Suid-
Afrika by die Swart bevolking gesoek moet word en nie meer by die Blankes nie, ondanks die 
feit dat hulle nog formeel die politieke mag in hande het. 

In aansluiting hierby het die World Alliance of Reformed Churches by sy vergadering in 
Ottawa in 1982 nie alleen dr Alan Boesak as voorsitter van die beweging gekies nie, maar ook 
besluite geneem wat min of meer direk deur die standpunte van ABRECSA geïnspireer is. Die 
bewoording van kernbesluite van ABRECSA is grotendeels letterlik deur die Wêreld-alliansie 
oorgeneem, en daar word verklaar dat die Ned Geref Kerk en die Ned Hervormde Kerk deur 
hulle regverdiging van apartheid die gereformeerde belydenis weerspreek en verloën, sodat 



die Alliansie geen ander keuse het nie, as om hulle lidmaatskap op te skort. As motivering 
daarvan word aangevoer dat ’n kerk wat deur haar leer of praktyk die skeiding tussen rasse 
goedkeur en verdedig, in leer en lewe die belofte van die evangelie weerspreek waarin sy bely 
om te glo. Daaraan word toegevoeg dat die herstel van lidmaatskap van hierdie kerke eers 
oorweeg sal word as hulle apartheid verwerp en hulleself daartoe verbind om dit in kerk en 
staat te bestry, en om diegene wat onder apartheid ly, nie alleen te aanvaar nie, maar ook in 
woord en daad by te staan. 

Hierdie besluite was uiteraard ’n triomf vir die Swart kerke in Suid-Afrika. Die twee betrokke 
wit kerke was in die bank van die veroordeeldes en hulle moes noodwendig daarop reageer. 
Vir die Ned Hervormde Kerk was dit klaarblyklik nie moeilik nie. In ’n verklaring wat die 
Kommissie van die Algemene Kerkvergadering in September 1982 uitgereik het, word gesê 
dat die Wêreld-alliansie op ’n teologiese dwaalweg is, deur ’n valse evangelie gelei word en 
die doeleindes van die goddelose kommunisme op ’n roekelose wyse steun. In die lig 
daarvan, is gesê, het die Ned Hervormde Kerk geen ander keuse as om haar lidmaatskap van 
die Wêreldbond te beëindig nie. Die posisie van die Ned Geref Kerk was moeiliker. Daarop 
moet ons nader ingaan. 
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Die besluite van Ottawa is hoofsaaklik geneem op aandrang van verteenwoordigers van 
lidkerke van die Ned Geref familie van kerke. Dr Boesak, wat selfs as voorsitter van die 
vergadering van die Wêreldbond gekies is, maar ook sommige andere wat ’n groot rol daarby 
gespeel het, was lidmate van dogterkerke van die Ned Geref Kerk. Daarby het die Sinode van 
die Ned Geref Sendingkerk, wat na die vergadering by Ottawa, en kort voor die sitting van die 
Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk byeen gekom het, nie alleen die besluite van 
Ottawa verwelkom en bekragtig nie, maar in aansluiting daarby daartoe oorgegaan om ’n 
konsepbelydenis op te stel. Dit is by die volgende sitting van die Sinode bekragtig as die 
Belydenis van Belhar. Dit was ’n aangrypende en betekenisvolle handeling wat nie net die 
erns onderstreep het waarmee die Ned Geref Sendingkerk die saak benader het nie, maar 
ook die Ned Geref Kerk op ’n onontwykbare wyse voor ’n beslissing gestel het. 

Ek onthou nog goed die oggend toe ek my koerant oopgemaak het en die nuus van die 
ontstaan van die belydenis by die Sinode van die Sendingkerk gelees het. Ek kon my trane 
nie bedwing toe ek die belydenis self gelees het nie. Dit was vir my duidelik dat die Ned Geref 
Kerk diep beskaam is deur hierdie belydenis wat so suiwer die Bybelse intensies rondom die 
eenheid van die kerk in ons situasie tot uitdrukking bring. Dit het die verskille tussen die kerke 
op die enigste vlak gebring waarop dit in finale geestelike erns uitgemaak moes word: die vlak 
van belydenis. Daardeur het dit vir die Ned Geref Kerk onmoontlik geword om die saak van 
die eenheid van die kerk nog langer met allerlei pragmatiese argumente te ontwyk. Die 
Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk wat in Oktober van daardie jaar in Pretoria byeen 
sou kom, sou inderdaad voor die oomblik van waarheid gestel word. Dit sou daarin egter nie 
net om die waarheid van die eenheid van die kerk gaan nie, maar ook oor die waarheid van 
die evangelie as sodanig. Ek het geen twyfel daaroor gehad dat een van die mees 
beslissende ure in die geskiedenis van die Ned Geref Kerk met die aanvaarding van hierdie 
belydenis deur die Ned Geref Sendingkerk aangebreek het nie.  

Daar was egter nog ’n ander rede waarom die Algemene Sinode van Oktober 1982 deur baie 
lidmate met afwagting dopgehou sou word. Aan die einde van Februarie en die begin van 
Maart 1982 het die innerlike verdeeldheid tussen ’n meer verligte en ’n meer verkrampte 
denkrigting in die Suid-Afrikaanse politiek duidelik na vore getree in die breuk tussen die 
volgelinge van die destydse staatspresident PW Botha aan die een kant en dr Andries 
Treurnicht aan die ander kant. Dat dit ’n politieke gebeurtenis van groot betekenis was, kon 



niemand betwyfel nie, maar dit was uit die aard van die saak nog nie heeltemal duidelik wat 
die uiteindelike resultaat daarvan sou wees nie. 

Daar kon geen twyfel oor bestaan dat daar binne die kerk groot steun vir die rigting van dr 
Treurnicht was nie. Baie predikante was uiters regs in hulle politieke oortuigings en dit spreek 
vanself dat hulle sou wou toesien dat daar nie van die kerk se kant seine deurgegee sou word 
wat as politiek liberaal getipeer kon word nie. Dit was seker nie om dowe neute dat dr 
Treurnicht as oud-predikant wat voorheen redakteur van Die Kerkbode was en ook as 
assessor in die moderatuur van ’n vorige Algemene Sinode gedien het, die Sinode kom 
besoek en die verrigtinge ’n tydjie lank bygewoon het nie. Die akklamasie waarmee sy 
teenwoordigheid begroet is en die diepe eerbied waarmee hy behandel is, het boekdele 
gespreek. Die breuk wat later in die kerk plaasgevind het, het alles te make gehad met die 
verskil in politieke sentimente, en baie van die regsgesinde predikante van 1982 het na 1986 
die Ned Geref Kerk verlaat. 

Hierdie regse element het ’n groot invloed op die sinode van 1982 gehad. Reeds by die 
kiesing van die moderatuur was dit duidelik dat die Sinode geen grappies wou maak nie. Die 
moderatuur is feitlik heeltemal beset met mense aan wie se regse politieke sentimente daar 
geen twyfel kon wees nie. Die hele atmosfeer was ook polemies teenoor alles wat enigsins na 
’n meer gematigde benadering van kerklike verhoudinge gelyk het. ’n Bepaalde groep 
predikante het gereeld in die wandelgange saamgekom en soms nogal luidrugtig uiting gegee 
het aan hulle afkeer van wat hulle as linkse elemente by die sinode gesien het. ’n Hele aantal 
van hulle was later by die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk betrokke. Dit was dus 
geen aangename sinode nie. Ek het as afgevaardigde ouderling die gevoel gehad dat ’n 
vreemde gees beheer oor die sinode gehad het en dat dit uiters moeilik was om reg te laat 
geskied aan die moeilike verhoudingskwessies wat op die agenda was. 

Wat wel vir my tot bemoediging gedien het, was dat Johan Heyns en ek mekaar oor baie van 
die sake goed kon vind. Die wending wat ek sedert die Hervormingsdaggetuienis by hom 
ervaar het, het steeds duideliker na vore gekom. Ek het op sy uitnodiging die aand voor die 
opening van die sinode by hom oorgebly, en ons het tot laat in die nag oor die brandende 
kwessies gepraat. Vir die eerste keer het ek werklik gevoel dat ons mekaar gevind het en dat 
dit vir hom erns was om duidelik standpunt in te neem teen die gees van regse verpolitisering 
van die kerk. Ons het mekaar belowe om saam te staan en alles in ons vermoë te doen om ’n 
duidelike getuienis te lewer en die sinode te probeer beweeg om ’n nuwe gesindheid te 
openbaar. Gelukkig kon ons ook reken op die steun van ’n groeiende groep jonger predikante, 
soos onder andere Willem Nicol, Ernst Lombard en andere wat blyke daarvan gegee het dat 
hulle die moed van hulle oortuiging gehad het en bereid was om met die meerderheid te 
verskil. 

Oor die algemeen was die sinode bitter onaangenaam. Daar was by ’n groot groep van die 
sinodelede ’n agterdog te bespeur teenoor alles wat vir hulle gevoel ’n ekumeniese gees 
geadem het. Hulle het ’n sterk regse politieke instelling gehad en ’n toon van kragdadigheid 
geopenbaar. Dit het ’n intimiderende invloed op die sinode gehad. Dr Boesak het die sinode in 
sy hoedanigheid as moderator van die sinode van die Ned Geref Sendingkerk en voorsitter 
van die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke besoek. Hy het die vergadering twee dae lank 
as waarnemer bygewoon. Hy is wel op ’n saaklike manier verwelkom, maar daar is nie aan 
hom, sover ek weet, ’n geleentheid aangebied om die sinode toe te spreek en die groete van 
die Ned Geref Sendingkerk oor te dra, soos dit gebruiklik is nie. Dit was tog die minste wat ’n 
mens kon verwag. 

Die verslag oor die vergadering van Ottawa is op ’n emosionele wyse bespreek. Hier was 
daar gelukkig veel minder eenstemmigheid as by die Kommissie van die Algemene 
Kerkvergadering van die Hervormde Kerk. By die stemming oor ’n voorstel om uit die 



Wêreldbond te tree, was die meerderheid wel ten gunste daarvan, maar daar was nie ’n 
tweederde meerderheid soos in die bepaling oor lidmaatskap van ekumeniese liggame vereis 
word nie. Dit was ’n tipiese voorbeeld van hoe die konserwatiewes in die kerk hulleself 
meermale in die voet geskiet het. Immers, toe die bepaling oor lidmaatskap van ekumeniese 
organisasies by die eerste sitting van die Algemene Sinode bespreek is, het dr Vorster en 
andere uit vrees dat daar met ’n blote meerderheid van stemme besluit kon word om weer lid 
van die Wêreldraad van Kerke te word, daarop aangedring dat besluite oor lidmaatskap van 
ekumeniese organisasies met ’n tweederde meerderheid geneem moes word. In die geval 
van die lidmaatskap van die Wêreldbond het hierdie bepaling geboemerang, omdat net ’n 
bietjie minder as twee-derdes van die sinodelede ten gunste van uittrede was. Maar so word 
die kerk ook soms ten spyte van haarself van dwase dinge bewaar. Die uitslag van die 
stemming het terselfdertyd ook getoon dat daar tog ’n komponent in die sinode was wat 
bedenkinge oor die algemene gees in die vergadering gehad het. 

Nogtans was dit so dat ’n mens soms van die atmosfeer kon stik. Ek het nou nog agter in my 
gesangeboek enkele woorde wat ek in my frustrasie tydens die sinode neergeskryf het. Ek het 
dit ernstig oorweeg om ’n verklaring voor die sinode te doen waarin ek wou sê dat ek vanweë 
die gees van die sinode ’n uiters beswaarde en treurende lidmaat van die Ned Geref Kerk is 
wat dit moeilik vind om deel van so’n vergadering te wees. Ek het die moontlike formulering 
van so’n verklaring met ’n potlood agter op die skoon bladsy in my gesangeboek begin skryf. 
Gelukkig het ek dit nooit voltooi nie. Ek het die saak met wyle Ernst Lombard bespreek. Hy 
het my nie direk daarvan afgeraai nie, maar gesê dat ek maar nog ’n keer daaroor moes bid. 
Ek het dit uiteindelik tog nie gedoen nie, en dit was ook maar goed. Daardie sinode was een 
van my slegste ervaringe in my hele geskiedenis met die Ned Geref Kerk. 
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Jan Hanekom, destyds predikant te Stellenbosch, was die mees gematigde persoon wat in die 
moderatuur van die sinode gekies is. Hy is aangewys as assistent-scriba, wat beteken dat hy 
slegs vir die duur van die sinode bepaalde funksies met die oog op die gang van die 
vergadering moes verrig, maar daarna nie sonder meer lid van die breë moderatuur sou wees 
wat tussen die sinodes bepaalde funksies moet vervul nie. Maar hy het tog in hierdie 
hoedanigheid van hom ’n nuttige rol vervul. Dit behoort onder meer tot die opdragte van die 
assistent-scriba om aan die sinode voorstelle voor te lê oor die samestelling van die 
kommissies wat deur die sinode aangewys word om na afloop van die sitting bepaalde 
opdragte uit te voer. Dit is onder andere in hierdie verband dat Jan ’n rol van betekenis 
gespeel het. 

Een van die belangrikste besluite wat die sinode op voorstel van Dirk Hattingh geneem het, 
was dat die dokument Ras, Volk en Nasie hersien sou word. Met die oog daarop moes daar ’n 
kommissie deur die sinode aangewys word wat voor die volgende sinode ’n konsep-verslag 
oor die inhoud van die nuwe dokument moes voorberei. Dit het dus tot die taak van Jan 
behoort om ook ’n voorstel oor die samestelling van die kommissie wat daarmee belas sou 
wees, aan die sinode voor te lê. Tydens die sinode het hy na my gekom en aan my sy 
voorstelle vir die verskillende kommissies gewys. Hy het daarby opgemerk dat die gedagte 
teenoor hom uitgespreek is dat die taak om die dokument Ras, Volk en Nasie te hersien, aan 
die moderatuur opgedra moes word. Ek het hom dadelik daarop gewys dat die herskrywe van 
die dokument ’n veels te belangrike saak was om net deur die moderatuur hanteer te word. Ek 
het voorgestel dat die lede van die moderatuur wel in die kommissie moes dien, maar dat 
hulle bygestaan moes word deur ander kundiges, liefs deur akademici uit die verskillende 
teologiese dissiplines. Hy het my gevra om hom te help met die voorstelle oor watter 
akademici in die kommissie moes dien, en ek het dit graag gedoen. 



Natuurlik het ek vir die dogmatiek nie my eie naam op die lys gesit nie, maar dié van Johan 
Heyns, en vir die vakgebied van die etiek (waarvoor ek ook sou kon kwalifiseer, omdat ek lank 
etiek doseer het) weer eens nie my naam nie, maar dié van Danie du Toit. Ek het my naam as 
secundus vir Johan Heyns op die lys geplaas. Jan het dit netso voor die sinode gelê. As hy 
wou, kon hy dit so gewysig het dat ek ook ’n primariuslid sou wees, maar hy het dit seker 
wyser geag om dit nie te doen nie. Toe die saak voor die vergadering gedien het, het Piet 
Meiring voorgestel dat ek ook ’n primarius-lid van die kommissie moes wees. Hy het aan die 
hand gedoen dat my naam as primarius in die plek van dié van Danie du Toit moes kom, 
terwyl Danie die secundus moes word. Sy voorstel is egter met luide roepe van Nee! uit die 
vergadering begroet. Hy het egter daarop bly aandring. Die moderator het gevra of hy wou hê 
dat daaroor gestem moes word. Hy het bevestigend antwoord, en die moderator het die 
vergadering gevra om te stem. By die vraag wie vir my stem, was daar slegs enkele hande. 
Toe hy direk daarna vra wie vir Danie du Toit stem, was die lug swart van die arms (ons het 
by dié sinode nog donker pakke gedra). 

Dit was ’n pynlike oomblik van waarheid. Duideliker as dit kan geen teoloog deur ’n 
vergadering verwerp en gerepudieer word nie. ’n Ou studentevriend van my het later in die 
oggend aan my gesê: “Ou Willie, die manne hier hou nie van jou nie.” Ek kon maar net 
antwoord: “Ek kom so agter.” Verskillende van my oudstudente uit Stellenbosch het my in die 
wandelgange van hulle simpatie verseker en enkeles het ook die moed gehad om ’n rukkie 
langs my in die sinode te kom sit. Maar dit moet ongetwyfeld vir baie van hulle ’n verrassing 
gewees het om te merk hoe onaanvaarbaar ek vir die afgevaardigdes uit die noordelike 
provinsies was. Met dankbaarheid moet ek vermeld dat Johan Heyns ondanks hierdie 
negatiewe houding van die sinode teenoor my, getrou gebly het aan ons afspraak voor die 
sinode en homself nooit geskaam het om in my geselskap gesien te word of dieselfde 
standpunte as ek te verdedig nie. 

Uiteraard het ek dit nie vir die broeders by die sinode makliker gemaak om van my te hou nie, 
omdat ek op talle punte juis ten gunste was van dinge wat vir die meeste van hulle in daardie 
stadium totaal onaanvaarbaar was. Een daarvan was die oortuiging dat die kerk die staat 
moes versoek om die ontugwet en die verbod op gemengde huwelike (wat geslagtelike 
gemeenskap tussen blankes en nie-blankes en huwelike oor die kleurlyn verbied het) te 
skrap, omdat dit diskriminerend was. Die feit was natuurlik dat daardie wette op die uitdruklike 
versoek van die kerk deur die Nasionale Party op die wetboek geplaas is, en ’n mens kan 
begryp dat dit vir die kerk moeilik was om nou weer die staat te versoek om dit van die 
wetboek te verwyder, veral binne die politieke klimaat wat nog aan die begin van die tagtiger 
jare geheers het.  

Tydens die bespreking van die saak was dit veral Willem Nicol, Johan Heyns en ekself wat 
ons uiterste bes gedoen het om die sinode daarvan te oortuig dat ons hier met ’n 
ondeugdelike wet te make gehad het. Ontug is onder alle omstandighede sonde. Vanweë die 
aard van hierdie sonde is dit egter vir die staat prakties onmoontlik om alle mense wat 
daaraan skuldig is, te vervolg. Om te vra dat die staat dit spesifiek in die geval van ontug oor 
die kleurgrens heen moet doen, beteken nie net dat die wet in ’n ernstige mate diskriminerend 
is nie, maar dit openbaar ook die rassistiese en ideologiese karakter daarvan. Geen enkele 
argument wat ons aangevoer het, het egter indruk op die groot meerderheid van die lede van 
die sinode gemaak nie. Daarvoor was die ingesteldheid van prominente sinodelede en die 
intimiderende invloed wat dit op andere gehad het, nog te sterk. By die stemming wat gevolg 
het, was daar net ’n handjievol stemme tot steun van ons voorstel, terwyl die oorgrote 
meerderheid dit verwerp het “met die minagting wat dit verdien”, en andere wat daarvoor sou 
wou stem, waarskynlik uit vrees vir etikettering buite stemming gebly het. 



Dit was vir my besef ’n baie onaangename sinode. En tog het ek die gevoel gehad dat die 
kerk nie op hierdie weg sou kon volhard nie. Dit kon nie meer lank wees, voordat daar ’n 
wending in die algemene houding van die kerk sou kom nie. Na afloop van die sinode is ek 
deur die redakteur van die glanstydskrif Leadership South Africa genader met die versoek om 
’n evaluerende artikel oor die sinode vir sy blad te skryf. Ek was nie gretig om dit te doen nie, 
maar met ’n mate van huiwering het ek tog later aan sy herhaalde versoeke toegegee en 
probeer om ’n artikel te skryf waarin ek so eerlik en objektief as moontlik my indrukke van die 
sinode weergegee het. 

Ek het veral moeite gedoen om duidelik te maak dat die Ned Geref Kerk in talle opsigte ’n 
positiewe rol in die samelewing vervul, maar dat dit juis daarom so jammer is dat die kerk 
haarself nie kan vrymaak van haar enge verbintenis met die Afrikanervolk en daarin kan slaag 
om ’n eerlike kritiese afstand van die volk te neem, sodat sy werklik profeties en in die lig van 
die Skrif die sonde van rassisme en diskriminasie in die samelewing kan veroordeel nie. Dit 
bring mee dat sommige van die mees basiese Christelike oortuigings oor die aard en eenheid 
van die kerk en die lewe in die samelewing verloën word. Die hooftendensie van die sinode 
was om die status quo te behou en veral haar opsies vir die toekoms oop te hou. Daarom is 
geen enkele van die brandende kwessies wat deur die Wêreldbond van Gereformeerde Kerke 
of die sinode van die Ned Geref Sendingkerk op die tafel van die sinode gelê is, in erns deur 
die sinode afgehandel nie. Alles is oorgelaat aan die Breë Moderatuur om na afloop van die 
sinode volgens hulle wysheid te handel. 

Ek het verder klem daarop gelê dat daar in die Ned Geref Kerk ’n sterk en groeiende 
opposisie teenoor hierdie stand van sake is, selfs al is dit deur slegs ’n minderheid van die 
sinodegangers verteenwoordig. Ondanks my kritiek teen die onbeweeglikheid van die sinode 
kon ek dus afsluit met ’n aantal opmerkings waarin ek die hoop uitgespreek het dat die 
situasie in die kerk spoedig in ’n gunstige rigting sou verander. Die rede daarvoor, het ek 
aangevoer, was dat die kerk se konserwatisme meer polities as teologies gemotiveer is, en 
dat dit daarom klaarblyklik ook sal verander namate die politieke klimaat in die land verander. 
Ek het daarop gewys dat die proses van verandering in die land reeds van so’n aard is, dat 
daar noodwendig keuses gedoen sal moet word, en dat ek nie daaraan twyfel dat die 
Afrikaners en ook die lidmate van die kerk dan die keuses sal doen wat moreel en geestelik 
die enigste juiste keuses sal wees nie. Ek het die artikel afgesluit met die uitspraak dat daar 
ongetwyfeld ’n tyd sal kom dat die Ned Geref Kerk sal wees wat dit in daardie stadium nog 
traag was om te wees: ’n voorbeeld van die versoening in Christus in Wie daar geen Jood of 
Griek, slaaf of vryman, man of vrou is nie, omdat almal in Hom een is (Galasiërs 3:28). 

Natuurlik het my vriend en eertydse kollega, dr Sarel Eloff, soos ek kon verwag het, met ’n 
snydende artikel in Die Kerkbode op my artikel in Leadership gereageer. Dit het hy meermale 
gedoen as ek êrens iets geskryf of gesê het. Hoewel ons op die persoonlike vlak goed met 
mekaar oor die weg kon kom en daar ongetwyfeld ’n groot stuk liefde tussen ons bestaan het, 
het hy altyd weer geweldig aanstoot geneem aan wat hy as my liberale trek en dislojaliteit 
teenoor die kerk gesien het. Maar ek het met die loop van die tyd geleer om dit te aanvaar. 
Wat my betref, was die sinode van 1982 ’n laagtepunt in die geskiedenis van die kerk, maar 
dit was ook ’n draaipunt, want soos dit dikwels gaan: as die nag op die donkerste is, is die 
dagbreek naby. 
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Soos gebruiklik het die Kaapse Sinode ’n jaar ná die Algemene Sinode in Oktober 1983 byeen 
gekom. Dit was in meer as een opsig ’n merkwaardige ervaring, omdat dit hier vir die eerste 
keer duidelik geword het dat ’n ander gees in die kerk posgevat het. Die Kaapse kerk was, 
soos meermale in die verlede, bereid om die voortou te neem en ’n nuwe koers in te slaan. 
Die kontras met die Algemene Sinode van die vorige jaar was eenvoudig verrassend. As ’n 
mens vandag na die gebeurde terugkyk en vra waar die keerpunt in die amptelike houding 
van die Ned Geref Kerk teenoor die apartheidspolitiek gekom het, moet na die Kaapse Sinode 
van 1983 gewys word. 

Ek het die sinode as verteenwoordiger van die Kweekskool bygewoon en ook die rede by die 
broederlike onderhoud gehou. Daarin het ek in die besonder klem gelê op die noodsaak van 
helderheid oor die geestelike karakter van die kerk. Ek het enersyds al die probleme ter 
sprake gebring wat die kerk in die vorm van die sekularisasie en die verlies van lidmate na 
ander geestelike groepe onder druk plaas. Maar andersyds het ek ook daarop gewys dat die 
Ned Geref Kerk deur die hele wêreldkerk onder kritiek gestel word, en dat dit nodig is dat die 
kerk eerlik na die rede daarvoor moet vra. Hoewel ek nie die redes vir die kritiek van die 
wêreldkerk uitgespel het nie, was dit goed bekend. Ek dink nie dat daar baie lede van die 
sinode was wat getwyfel het oor wat ek daarmee bedoel het nie. 

Wat die algemene gees van die sinode betref, was dit van die begin af duidelik dat die 
belydenis van Belhar en die nuwe situasie wat daardeur ontstaan het, vir die Kaapse kerk veel 
meer gewig gedra het as vir die Algemene Sinode van die vorige jaar. Klaarblyklik was die 
Kaapse sinode baie meer sensitief vir die patos agter die Belhar-belydenis. ’n Nuwe gees van 
selfkritiek en bereidheid om foutiewe beslissings van die verlede te herstel, het in die sinode 
sigbaar geword. Niemand wat by albei sinodes teenwoordig was, kon enige twyfel daaroor hê 
dat hier ’n totaal ander klimaat geheers het as in die Algemene Sinode van die vorige jaar nie. 

Wat ek persoonlik veral bemoedigend gevind het, was die vrymoedigheid en bekwaamheid 
waarmee oudstudente van die Kweekskool, waarvan sommige maar nog betreklik kort in die 
bediening was, aan die besprekings deelgeneem en hulle saak met groot oortuiging en 
prinsipiële suiwerheid gestel het. Ek het met dankbaarheid besef dat dit op die lang duur tog 
sou blyk dat die strategie van ons wat binne die kerk gebly en dáár vir verandering gewerk 
het, korrek was. ’n Nuwe geslag predikante het na vore gekom wat die toekomstige rigting van 
die kerk sou help bepaal. Hulle het in hulle opleiding klaarblyklik geleer om anders met die 
Bybel om te gaan as die predikante van die vorige geslag. Dit was vir hulle nie meer moontlik 
om Israel as voorbeeld vir Christelike volkere te sien en die afgesonderdheid van Israel as 
volk van God op die Boerenasie van toepassing te maak nie. Hulle het ’n groter openheid 
gehad vir wat die Skrif oor die eenheid van die kerk en die gemeenskap van die heiliges leer. 
Hulle het ook minder behoefte daaraan gehad om oor hulle skouer te kyk of hulle die 
goedkeuring van politieke en semi-politieke instansies vir hulle standpunte geniet. 

As eerste stap het die Sinode van 1983 in ’n verskeidenheid van besluite beklemtoon dat daar 
in die kerk van Christus geen plek vir diskriminasie op grond van ras en kleur is nie en dat alle 
eredienste vir alle bona fide aanbidders oop is. Ook is verklaar dat die lidmaatskap van 
plaaslike gemeentes deur niks anders as die geloofsbelydenis van die betrokkenes bepaal 
mag word nie. Daarby het die Sinode homself nie tot die kerklike terrein beperk nie, maar ook 
oor politieke aangeleenthede ’n duidelike geluid laat hoor. Die eertydse skroom is laat vaar en 



na aanleiding van ’n lywige verslag van die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake is ’n hele 
aantal besluite geneem wat veral rasse-aangeleenthede geraak het. 

Die algemene tendens van dié besluite was deurgaans dat dit die tradisionele 
apartheidstandpunte van die kerk gekorrigeer en op grond van die Bybel alle diskriminasie op 
grond van ras en kleur afgewys het. In hierdie verband was veral die besluite insake die 
verbod op gemengde huwelike en die ontugwet tiperend. Albei is deur die sinode as strydig 
met die Woord van God en die beginsels van die Christelike etiek van die hand gewys. Dit 
was of daar ’n groot vryheid oor die sinode gekom het om die hele apartheidsverlede af te 
skud en hierdie kwessies eenvoudig prinsipieel te benader. Dit het nie sonder teenstand 
geskied nie, maar dit was die teenstand van ’n minderheid. Wat die algemene gees van die 
Sinode betref, kan daar met reg gesê word dat dit in die skerpste moontlike kontras met die 
gees van die Algemene Sinode van die vorige jaar gestaan het. 

Die pers het daarvoor gesorg dat hierdie feit baie duidelik onder die aandag van die breë 
publiek gebring is. Soos verwag kon word, was die reaksie van die kant van meer 
regsgesinde teoloë daarop dat die Kaapse liberaliste maar kan besluit soos hulle wil, maar dat 
onthou moet word dat dit uiteindelik die Algemene Sinode is wat beleidsrigtings sal bepaal. Vir 
ons wat die Kaapse Sinode egter van binne meegemaak het, was dit duidelik dat die 
helderheid en patos waarmee die sinode homself uitgespreek het en veral die aandeel wat die 
jonger garde predikante daarin gehad het, net kon beteken dat die algemene rigting van die 
Ned Geref Kerk binne die volgende dekade heeltemal anders sou word. Die skrif was duidelik 
aan die muur vir diegene wat nog daarvan oortuig was dat die kerk enige diskriminerende 
politieke beleid teologies sou kon ondersteun. ’n Nuwe uur het aangebreek. 
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Die nuwe benadering van die Kaapse kerk het reeds in 1984 met betrekking tot die kwessie 
van die wet op gemengde huwelike en die ontugwet prominent op die voorgrond getree. Die 
Parlement het ’n gekose komitee benoem om op die saak in te gaan en aanbevelings aan die 
regering te doen, en daar is ’n geleentheid geskep vir persone en instansies om voor dié 
komitee getuienis af te lê. Hoe dit presies gekom het, weet ek nie meer nie, maar ek is 
uitgenooi om saam met Hennie Rossouw, Bernard Lategan, Danie du Toit en Willie 
Esterhuyse voor dié komitee te gaan getuig. Dit was die eerste keer dat ek die statige geboue 
van die Parlement betree het, en dit was vir my ’n hele ervaring om die gesprek mee te maak. 
Tussen ons was daar geen enkele verskil oor die standpunt wat ons ingeneem het nie. Ons 
was van oortuiging dat dié wette met hulle rassistiese karakter nie op die wetboek hoort nie. 
Ons gesprek met lede van die gekose komitee oor die saak was ontspanne en hartlik. Daar 
was by my geen twyfel nie dat ons getuienis gebruik sou word as ’n ondersteuning en 
bevestiging van ’n voorneme wat reeds by die regering bestaan het om van dié wette ontslae 
te raak. 

Willem de Klerk het destyds ’n televisieprogram onder die titel Om die waarheid te sê 
behartig. Daarin is allerlei aktuele en kontensieuse sake aan die orde gestel. In die begin van 
Augustus 1984 het hy my uitgenooi om in die program op te tree. Willem en ek het mekaar 
jare lank reeds geken. Ons het mekaar die eerste keer by ’n gesprek tussen studenterade 
ontmoet toe hy voorsitter van die studenteraad van die Potchefstroomse Universiteit was en 
ek voorsitter van die studenteraad van die Universiteit van Pretoria. Ons het ook kontak gehad 
toe hy predikant in Krugersdorp en ek in Johannesburg was. Hy het by geleentheid ook 
deelgeneem aan ’n gespreksgroep wat gedurende my Braamfontein-jare uit predikante van 
die Geref. Kerke en die Ned Geref Kerk bestaan het. Hy het ons ook in Kampen kom besoek. 



Met sy uitnodiging vir die gesprek op televisie het hy nie pertinent gesê dat dit oor die 
ontugwet en die wet oor die verbod op gemengde huwelike sou gaan nie. Hy was redelik vaag 
en het ’n hele paar onderwerpe genoem. Ek het dus nie verwag dat dit so direk net oor hierdie 
wette sou gaan nie en my ook nie spesifiek daarvoor voorberei nie. Maar toe die gesprek 
onder die ligte begin, was dit uit die staanspoor duidelik dat Willem juis hierdie kwessies wou 
uitlig, en ek het geen ander keuse gehad as om so helder as moontlik te sê waarom ek van 
oortuiging was dat hierdie wette nie moreel verdedigbaar was nie.  

Ek was ten volle daarvan bewus dat die besluit van die Algemene Sinode dat dié wette 
behoue moes bly, nog steeds geldig was. Ek het ook geweet dat lede van die moderatuur van 
die Algemene Sinode (Kobus Potgieter, Dirk Fourie, Dirk Viljoen) saam met Pierre Rossouw 
as direkteur van ekumeniese sake ook voor die gekose komitee van die parlement getuig het. 
Hulle het daar die standpunt van die Algemene Sinode verdedig. Maar ek het ten minste die 
besluit van die Wes-Kaapse Sinode agter my gehad en kon daarom met vrymoedigheid oor 
die saak praat. 

Die gesprek het heelwat reaksie uitgelok. In sy rubriek het Wilhelm Grütter op 10 Augustus 
1984 kommentaar op die gesprek gelewer. “Daar was lanklaas so ’n verfrissende en reguit 
gesprek as dié tussen dr Willem de Klerk en die aangewese dekaan van die teologiese 
fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch, prof Willie Jonker. Sonder om die minste 
doekies om te draai, het prof Jonker verduidelik hoekom die twee wette nie teologies 
verantwoord kan word nie; soos dit vandag staan, is dit nie gegrond op die oud-
Testamentiese beginsel van godsdienstige verskille nie, maar met politiek-konserwatiewe 
konnotasies gewortel in rassediskriminasie... Meer aktueel en pertinent kon hierdie gesprek 
nie gewees het nie, en die SAUK verdien die week se pluimpie vir die uitsending daarvan.” 

Soos verwag kon word, is daar weer in Die Kerkbode beswaar teen my optrede gemaak, veral 
ook omdat Die Kerkbode ’n opsomming van die gesprek gepubliseer het. Johannes Froneman 
het destyds as sub-redakteur by Die Kerkbode diens gedoen, en baie dinge is deur die 
redakteur aan hom oorgelaat. Dit het meegebring dat hy soms dinge kon doen wat ds Möller 
as redakteur seker nie self sou gedoen het nie. Die publikasie van die gesprek het onder meer 
die kerkraad van Warmbad-Wes geïnspireer om ’n brief aan Die Kerkbode te rig waarin 
daarop gewys is dat die besluite van die Sinode oor hierdie sake “met ’n groot meerderheid 
geneem is onder biddende opsien na die Drie-enige God, na studie, bepeinsing, 
kommissieverslae en bespreking op talle kerklike vergaderinge.” Die kerkraad wou weet hoe 
ek dit kan regverdig om ’n besluit van my kerk op so ’n wyse oor die TV teen te staan, en 
watter voorbeeld ek daarmee as professor aan die Kweekskool vir jong studente stel. Die 
kerkraad het ook die vraag aan die actuarius van die Algemene Sinode gerig of dit geoorloof 
is vir ’n lidmaat van die kerk, en dan veral een in ’n verantwoordelike posisie soos ek, om 
vanaf ’n openbare podium homself so sterk teen sy kerk se besluite uit te spreek. 

Gelukkig het daar van die kant van die kerk geen optrede in verband met die saak gevolg nie. 
Waarskynlik het almal gevoel dat die hele aangeleentheid reeds in die politieke klimaat te 
aktueel geword het, en dat die algemene tendens eerder in die rigting was wat deur my 
voorgestaan is, as in die rigting van die besluite van die kerk. Dié besluite was tog nie regtig 
op die Skrif gebaseer nie, maar kennelik op politieke oorwegings (hoe sterk die kerkraad van 
Warmbad-Wes ook mag gevoel het oor die biddende opsien tot God by die sinode van 1982). 

Die posisie was dat die regering self besig was om van standpunt te verander, en dat die kerk 
haarself in groot mate polities in ’n agterhaalde konserwatiewe posisie bevind het. Ek moet 
beklemtoon dat ek werklik daarna gestrewe het om my nooit deur politieke dienstigheid te laat 
lei nie, maar na die beste van my vermoë teologies wou dink en handel. Dit was dus vir my 
persoonlik ’n vreemde ervaring om vir die eerste keer sedert die sestiger jare van die kant van 
die sg. verligtes in die Nasionale Party nie meer as ’n liberalis of selfs as links beskou te word 



nie, maar as iemand aan wie se mening waarde geheg kon word. Ek was daarvan oortuig dat 
dit nie ek was wat van standpunt verander het om dit moontlik te maak nie, maar dat politieke 
realiteite die Nasionale Party gedwing het om ’n verskuiwing in sy instelling te maak. 

 

3 

Dat ek myself in politieke opsig selfs nie heeltemal met die nuwe verligtes van die Nasionale 
Party kon identifiseer nie, omdat ek my selfstandigheid teenoor die politiek wou behou, was 
egter ook by meer as een geleentheid duidelik. Ek is aan die einde van 1984 of aan die begin 
van 1985 deur Johan Heyns genader met die versoek dat ek saam met hom en Tjaart van der 
Walt ’n soort teologiese advies-komitee vir pres PW Botha moes vorm. Ek was van die begin 
af baie steeks daaroor, maar Johan het sterk daarop aangedring dat ek dit moet doen en veral 
daarop gewys dat daar in die beweeglike periode waarin ons onsself bevind het, baie dinge 
was waaroor die president veral in kerklike en morele opsig behoefte aan teologiese en 
geestelike advies sou hê. 

Op ’n bepaalde dag het hy opgebel en gesê dat ’n vliegkaartjie na Pretoria vir my by die 
lughawe gereed sal wees, sodat ons ’n eerste verkennende ontmoeting met die president kon 
hê. Ek het toe op grond van sy versekering dat dit my onder geen verdere verpligting sou 
plaas nie, ingestem om te gaan. Hy het my op Jan Smuts-lughawe ontmoet en ons het na die 
Uniegebou gegaan waar ons drie langs ’n syweg ingeneem is na die kantore van die 
president. Ons moes ’n rukkie wag, omdat daar toe ’n Amerikaanse geestelike of kerklike 
groep by die president was. Na hulle vertrek is ons ingenooi. 

Die president was kennelik diep onder die indruk van die besoek van die Amerikaners en het 
opgewonde vertel wat hulle alles vir hom gesê het en dat hulle vir hom gebid het. Hulle het 
klaarblyklik die indruk by hom gevestig dat hulle van mening was dat hy op die regte politieke 
weg was. Daaruit het ek (miskien ten onregte) afgelei dat dit een of ander regse groep moet 
gewees het wat heeltemal nie die algemene kerklike denke oor ons land in Amerika 
verteenwoordig het nie. 

Enige verstandige mens sou onder dergelike omstandighede stilgebly het. Maar nie ek nie. Ek 
was onder die indruk dat ons genooi was om vir die president advies oor kerklike en 
geestelike sake te gee en het, toe die geleentheid vir my gevoel opgedaag het, so versigtig as 
moontlik aan hom gesê dat hy miskien nie te veel waarde moet heg aan wat die Amerikaners 
gesê het nie, omdat hulle ongetwyfeld nie verteenwoordigend van die Amerikaanse kerklike 
denke kon wees nie. 

Natuurlik het ek ontvang wat sulke dwaasheid verdien. Die president het hom geweldig vir my 
vererg en gesê: “Jongeman, nou maak jy in my iets wakker wat kon gebly het.” Hy het 
voortgegaan om opgewonde en in ’n toon van bestraffing aan my te sê dat sy eie kerk nie by 
hom staan of hom help nie, en hier kom die Amerikaners om hom te bemoedig, vir hom te bid 
en hom geestelik te ondersteun – en dan kraak ek dit af. Almal wat teenwoordig was, was 
verskrik en verleë oor sy reaksie, maar het seker ook geoordeel dat ek beter moes geweet 
het. Ek het dit wys geag om niks terug te sê nie. Ek moet sê dat daar verder nie juis veel van 
’n gesprek tussen ons was nie. Die President het ons nie om advies gevra nie, maar meestal 
self die woord gevoer. Die doel van die byeenkoms was waarskynlik net om ’n soort struktuur 
te skep, sodat ons die president later oor sake wat aan ons voorgelê sou word, kon adviseer. 

Ons is daarna genooi om saam met hom tee te drink. Hy het toe na my gekom en ’n Bybel 
aan my kom wys wat die Amerikaners aan hom gegee het. Ek het aan sy houding begryp dat 
hy my daarmee wou laat verstaan dat hy nie kwaad is nie en dat die gebeurde nie tussen ons 
hoef te staan nie. Ek het dit ook nie teen hom gehou nie. Ek het beter as tevore besef dat sy 
posisie nie maklik was nie. Hy het selfs ’n gevoel van deernis by my opgewek. Maar tog het 



die oortuiging in my gegroei dat ek nie in sulke kringe goed pas nie. Toe die eerste stukke 
waarop ek gevra is om kommentaar te lewer, later aan my gestuur is, het ek aan hom ’n brief 
geskryf om te vra dat ek liewer daarvan verskoon moet word. Hy het daarop gereageer met ’n 
nota dat hy van my standpunt kennis geneem het. Of Johan en Tjaart hom verder geadviseer 
het, weet ek nie.  

Die feit dat ek egter saam met Johan en Tjaart by die Staatspresident was, het nie in linkse 
kringe onopgemerk gebly nie. Ek is ’n tyd later deur Roelf Meyer – ’n eertydse predikant, nie 
die gelyknamige politikus nie – besoek. Roelf het in die kringe rondom Beyers Naudé en die 
SARK beweeg. Hy wou weet watter betrekkinge ek met PW Botha het en of dit inhou dat ek 
met die regse groeperinge in die land verbind is. In die destydse gepolariseerde situasie is 
Johan en Tjaart seker as onbetroubare meelopers van die regime beskou. Kontak met hulle 
was op sigself reeds suspisieus, maar dat ek saam met hulle ’n besoek aan die 
Staatspresident gebring het, was vir die besef van mense in die linkse kringe verdoemend. Ek 
kon Roelf gerusstel dat dit nog altyd my standpunt was dat ek my selfstandigheid teenoor alle 
politieke groeperinge wou behou en dat ek nie van plan was om daarvan afstand te doen nie. 
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In April 1985 het Johan weer met my in verbinding getree en gevra dat ek ’n byeenkoms moes 
kom bywoon wat met die oog op samesprekings tussen verteenwoordigers van verskillende 
kerke in die omgewing van Johannesburg gehou sou word. Dit was veral die bedoeling dat 
met die broeders uit die Ned Geref susterkerke, maar ook met teoloë van ander kerke uit die 
gemeenskap van die Raad van Kerke saamgekom moes word vir ’n gesprek wat tot beter 
begrip en versoening sou kon lei. Ek kan lank nie meer onthou wie almal uitgenooi was nie, 
maar reeds voor ons vertrek na die Noorde het dit op die lughawe by Kaapstad geblyk dat 
sekere Swart broeders besluit het om die geleentheid nie by te woon nie, wat weer 
meegebring het dat andere ook maar daarvan afgesien het. Die situasie was destyds so 
gepolariseerd, dat veral die Swart broeders baie versigtig moes wees om nie moontlik in 
verkeerde geselskap gesien te word nie. Uiteindelik het John de Gruchy en Charles Villa-
Vicencio, Dirkie Smit, Jan Mettler, ekself en enkele andere tog maar die reis onderneem en 
aan die byeenkoms deelgeneem. Met ons aankoms by die vergaderplek het dit geblyk dat 
niemand van die Swart broeders uit Transvaal teenwoordig was nie. 

Die byeenkoms is by ’n konferensiesentrum êrens tussen Johannesburg en Pretoria gehou. 
Daar was ’n vergader- en ’n eetsaal, en daarnaas ’n aantal kleiner slaaphutte waarin die 
konferensiegangers tuisgegaan het. Omdat ek Douglas Bax goed geken het, het ek op sy 
aandrang saam met hom in dieselfde hut tuisgegaan. Eers later het ek gemerk dat ook Beyers 
Naudé in dié hut tuis was. Hy was sedert 1977 ingeperk, maar in Mei 1984 is sy inperking 
opgehef. Daarom kon hy weer by geleenthede soos hierdie teenwoordig wees. Johan het 
nogal ontsteld gelyk toe hy dit hoor, en ek het gewonder of hy met sy soort kontakte dalk 
vermoed dat ’n lokaal waarin Beyers Naudé slaap, nog steeds gemonitor sou word. Dit was 
egter vir my aangenaam om na soveel jare weer nader kontak met Oom Bey te hê, en ons 
kon allerlei dinge weer bypraat, al het ons altwee besef dat ons in ons benadering van die 
situasie ver uitmekaar gegroei het. 

Daar is verskillende byeenkomste gehou waarin daar oor die probleme en 
spanningsverhoudings van ons situasie gepraat is. Die vernaamste saak waaroor egter 
gepraat moes word, was die feit dat ons mekaar nie vertrou nie en as broers, teoloë em kerke 
teenoor mekaar te staan gekom het. Dit was juis die bedoeling om voelers na mekaar uit te 
steek, en daarom was dit so ongelukkig en frustrerend dat die Swart broers nie opgedaag het 
nie. Gedurende die eerste aand se byeenkoms is daar van alle kante probeer om ’n gesprek 
aan die gang te kry, maar dit het geblyk dat daar baie griewe, suspisies en vermoedens 



tussen ons gestaan het en dat dit nie eenvoudig sou wees om een kerklike front in Suid-Afrika 
te vorm nie. Aan die einde van die byeenkoms is ek gevra om met ’n gebed af te sluit, en ek 
het uit die diepte van my hart en in ootmoed ons situasie voor die aangesig van God gelê. 

By die oggendsessie die volgende dag het Roelf Meyer dit nodig gevind om na my gebed van 
die vorige aand te verwys en te sê dat dit nie vir my nodig sou gewees het om so ootmoedig 
te bid, as ek gewillig sou gewees het om aan God gehoorsaam te wees wat my keuses in die 
politieke en kerklike situasie betref nie. Beyers Naudé, het hy gesê, hoef nie so ootmoedig te 
bid nie, eenvoudig omdat hy weet dat hy doen wat in die situasie die wil van God is. 

Ek het Roelf baie jare geken, vanaf die tyd dat ek predikant in Johannesburg-Wes en hy nog 
’n teologiese student in Pretoria was. Daar was ’n fase dat hy ’n groot ywer geopenbaar het 
om almal tot bekering te lei. Ek het hom ontmoet toe hy as jong student saam met Izak 
Heigers die vergaderings van die Kerkjeugvereniging in my gemeente besoek en by die 
jongmense daarop aangedring om hulle aan die Here oor te gee. Ek het destyds beswaar 
daarteen gehad dat hulle sonder toestemming en volgens ’n bepaalde styl geestelike werk in 
my gemeente kom doen. Roelf het my by die pastorie oor die saak kom spreek, en dit was 
ons eerste kennismaking. 

Hy is later met Annette Holtzhausen, ’n dogter van my voorganger in die gemeente getroud. 
Toe ek in Braamfontein predikant was, was hy predikant in die gemeente Belgravia. Ons het 
mekaar beter leer ken en Roelf het in die stryd wat ons binne die Ring van Johannesburg 
gestry het, homself aan die kant van Attie Barnard, Andries Venter, Jan van Rooyen, myself 
en andere geskaar wat teen die neiging tot verpolitisering van die kerk gestry het. Maar Roelf 
het ’n radikale streep in hom gehad wat maklik tot konflik kon lei. Later toe hy predikant in 
Bulawayo was, het hy my nog soms opgebel om advies oor sekere sake te vra. Maar toe hy ’n 
keer na ’n gemeente in Natal beroep is en besluit het om dit aan te neem ondanks die feit dat 
dit kerklik ongeldig verklaar is, het hy my advies om hom by dié beslissing neer te lê, verwerp. 
Hy het buite die bediening te staan gekom. Hy het hom toe met Beyers Naudé en die 
Christelike Instituut vereenselwig en later een of ander funksie binne die opset van die 
Christelike Instituut en sy verwante organisasies vervul. 

Ek het Roelf dus goed genoeg geken om te weet dat ek liewer nie op sy opmerking behoort in 
te gaan nie. Maar ek was tog geïrriteerd daardeur. Daarom het ek gevoel dat ek nie sy 
opmerkings oor my gebed daarby wou laat nie. Ek het gedink dat dit nodig was om ’n keer 
duidelik te maak waarom ek in die hele verpolitiseerde situasie van die kerk my nie met regs 
of links kon vereenselwig nie, maar my selfstandigheid as teoloog wou probeer behou. Vir my 
besef was dit juis een van die probleme van ons situasie, dat teoloë hulle in die 
gepolariseerde posisie óf met regs, óf met links verbind, en dat die eie posisie van die kerk 
daardeur in die gedrang kom. Daarom wou ek my uit oortuiging nie kompromitteer deur my óf 
met die Afrikaner establishment óf met die Swart verset te vereenselwig nie. Die Christelike 
Instituut is steeds meer by laasgenoemde ingetrek. 

Om dit duidelik te maak, het ek dus in antwoord op Roelf se opmerkings oor die 
onwaaragtigheid van my ootmoedige houding daarop gewys dat ek my aan die een kant nooit 
met bv. die Broederbond vereenselwig het nie, maar aan die ander kant ook nie met die Swart 
politieke verset nie. Ek het vertel hoe ek die suggestie van die Swart predikante in Kampen 
om hulle in hulle politieke saak behulpsaam te wees, uit oortuiging van die hand gewys het, 
nie omdat ek nie dink dat hulle ’n saak het nie, maar omdat ek as teoloog my vryheid wou 
behou en nie in ’n politieke keurslyf gedwing wou word nie. Ek het daarop gewys dat die kerke 
in ons land vanweë hulle verpolitisering nie meer in staat is om die volle lig van Gods Woord 
op die politieke stryd te laat val nie. In my betoog het ek my dit onder andere laat ontval dat 
ons die mees gepolitiseerde gemeenskap is wat bestaan en dat dit ook die kerk affekteer. Juis 
daarom, so het ek geredeneer, kan ek my nie op die wyse wat Roelf Meyer wil hê, met die 



Swart politieke saak vereenselwig nie, want ek het dit ook nooit met die Wit politieke saak 
gedoen nie. As teoloog sou ek liewer ’n profetiese funksie wou vervul waarvoor ek vry genoeg 
van alle ander verbintenisse moet wees. 

Ek het geen illusie daaroor gekoester dat ek Roelf tot ander insigte sou kon bring nie. Ek het 
egter gehoop dat ek ten minste daarin sou kon slaag om my eie posisie vir andere duideliker 
te maak. Tog het die insident gevolge gehad wat vir my allermins aangenaam was. Daar was 
slegs een joernalis by die byeenkoms. Dit was Abraham Lückhoff, ’n eertydse predikant. 
Johan Heyns het aan my gesê dat hy slegs toegelaat is om die byeenkoms by te woon, sodat 
hy ’n beter insig kon hê in wat in die kerklike kringe lewe. Dit was nie die bedoeling dat hy in 
die pers verslag oor die byeenkoms sou doen nie. Tog het hy aan die einde van die 
byeenkoms aan my gevra of hy van die dinge wat ek gesê het, in die pers kon rapporteer. Sy 
versoek aan my was in die lig van die afspraak wat tussen Johan en hom bestaan het, dus nie 
heeltemal billik nie. Ek was egter te eergevoelig om dit te weier, omdat ek gevoel het dat wat 
ek gesê het, nie onverantwoordelik was nie. Ek het hom wel versoek om dit korrek en met die 
nodige onderskeidingsvermoë te doen. 

Toe ek egter op Sondagoggend (21-04-1985) ’n Rapport koop om te kyk wat hy daarvan 
gemaak het, was ek baie ongelukkig daaroor. Ek het dadelik geweet dat ek weer moeilikheid 
te wagte kon wees. Dit was ook so. Veral my uitspraak dat die kerk verpolitiseer was, het 
natuurlik die verontwaardiging opgewek van manne wat daarin niks anders as ’n aanval op die 
kerk kon sien nie. Veral die skriba van die Kuratorium van die Kweekskool, Ockie 
Raubenheimer, was baie ongelukkig daaroor. Hy het die saak by die eerste vergadering van 
die Kuratorium daarna ter tafel gelê. Dit was ook die eerste keer dat ek die vergadering in my 
nuwe hoedanigheid as dekaan bygewoon het. Aangenaam was dit beslis nie. Die wyse 
waarop die meeste lede van die Kuratorium my optrede geïnterpreteer en oor my lojaliteit 
teenoor die kerk geoordeel het, was nie gunstig vir my nie. Daar is uiteraard sterk klem 
daarop gelê dat sulke dinge die beeld van die Kweekskool skade aandoen, omdat dit die 
vertroue van die kerk in die Kweekskool ondermyn.  

Dit was vir my ’n pynlike ervaring. My lojaliteit teenoor die kerk was vir my besef buite enige 
verdenking en in elk geval sterker as die lojaliteit van diegene wat die kerk op een of ander 
manier aan die Afrikanersaak dienstig wou maak. Ook my lojaliteit teenoor die Kaapse kerk en 
die Kweekskool in die besonder was bo verdenking. Dat ek dekaan van die Kweekskool kon 
wees, was vir my ’n groter eer as alle ander eervolle dinge wat op my weg gekom het. Dit was 
dus die laaste ding wat ek sou wou doen om óf die kerk, óf die Kweekskool in die gedrang te 
bring. Maar die probleem was dat my idee van lojaliteit en dié van die Kuratorium van mekaar 
verskil het. Dirk Hattingh het langs my gesit toe ek my voor die Kuratorium moes verdedig. Hy 
het agterna aan my gesê hoe jammer hy my gekry het toe hy gesien het hoe my hande bewe 
en hoe moeilik die hele situasie vir my was. Ek was nooit ’n held nie. Ek het nooit sulke 
konfrontasies gesoek nie. Ek sou dit liewer teen elke prys vermy. Maar om een of ander rede 
het ek self weer altyd so opgetree, dat dié soort konfrontasie juis op my weg gekom het. 

Kort na die teregwysing deur die Kuratorium het ds David Snyman, Sendingsekretaris van die 
Vrystaat, ’n lang brief aan Die Kerkbode geskryf waarin hy sy ontsteltenis oor my optrede 
uitgespreek en my op broederlike wyse vermaan het. Hy het sy brief afgesluit met die woorde 
wat aan my gerig was: “Wil u vir ’n oomblik die koste bereken en u afvra wat gaan die invloed 
van dit alles wees op die studente wat aan u voete sit en môre en oormôre kerklik 
verantwoorde leiding moet gee oor die tergende vraagstukke waarmee die kerk worstel in ons 
dag.”  

In antwoord op sy brief het ek in Die Kerkbode verduidelik binne watter konteks my gewraakte 
woorde verstaan moet word. Daarby het ek gesê dat die gevaar altyd vir kerke bestaan dat 
hulle hul so aanpas by die gemeenskap wat hulle dien, dat hulle die waardes en ideale – ook 



die politieke ideale – van daardie gemeenskap oorneem en só verpolitiseer word. Dit geld ook 
vir die Ned Geref Kerk. Ons sal moet erken dat dit in ons interne verskille, sowel as in ons 
botsing met ander Christene in ons eie land en oor die hele wêreld, feitlik deurgaans om 
politiek gaan. Daarteen het ek oor jare heen beswaar gemaak. Dit was dus nie iets nuuts wat 
ek by die Transvaalse byeenkoms gesê het nie. Dit het by dié byeenkoms gedien as ’n 
aanloop tot my afwysing van ’n veel radikaler vorm van verpolitisering van kerk en teologie 
wat tans ’n wêreldwye verskynsel is en ook in ons land ’n steeds groter rol speel. Ek sou 
egter, het ek verduidelik, ’n fariseër wees as ek andere so skerp veroordeel, maar nie ook sou 
erken dat ons self rede tot verootmoediging het nie. 

Gelukkig het die saak, soos dit met so baie dinge in my lewe gegaan het, na verloop van tyd 
weer op die agtergrond geraak, omdat daar te veel dinge gebeur het wat al weer die aandag 
opgeëis het. My taak as dekaan en allerlei ander verpligtinge by die universiteit en in die kerk 
het dit net onmoontlik gemaak om te lank by een ongelukkige insident stil te staan. 
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Intussen was die klimaat binne die kerk tog besig om te verander. ’n Mens kon met groter 
vrymoedigheid die kind by die naam noem. In 1986 het die Departement Bybelkunde van die 
Universiteit van Stellenbosch ’n reeks openbare lesings by die buitemuurse afdeling van die 
Universiteit gereël en my gevra om daar op te tree met ’n lesing oor die eenheid van die kerk. 
Ek het dit as ’n geleentheid gesien om weer eens my oortuigings oor die eenheid van die kerk 
na vore te bring. Daar was egter ’n bykomende faktor wat van betekenis geword het. In dié tyd 
het die kerk juis ’n versoek van die Portugees-sprekende lidmate van die Ned Geref Kerk 
oorweeg om ’n afsonderlike kerk (in die sin van kerkverband) vir hulle te stig. Die vraag was 
hoe daaroor geoordeel moes word. 

Om die versoek toe te staan, sou volkome in ooreenstemming gewees het met die kerk se 
beleid om aparte gemeentes en kerkverbande vir gelowiges uit die verskillende volkere in die 
lewe te roep. Maar moes dit nou ook weer in die geval van die Portugese gedoen word? Was 
dit nie juis die geleentheid om die hele beleid van die Ned Geref Kerk in heroorweging te 
neem nie? Dit was die vrae wat ek in my lesing aan die orde gestel het. My antwoord daarop 
was dat die kerk nie moes voortgaan om aparte kerke vir gelowiges van verskillende 
volksgroepe te stig nie, maar die eenheid van die kerk te midde van die verskeidenheid tot 
openbaring moes laat kom. Die lesing het later (Mei 1986) in die blad Scriptura verskyn. ’n 
Uittreksel daarvan is ook op 2 Junie 1986 in Beeld gepubliseer. 

Die saak het vir my ’n besondere aktualiteit verkry in die lig daarvan dat die Algemene Sinode 
later in die jaar die kerklike beleidsdokument, Ras, Volk en Nasie. Kerklike verhouding in die 
lig van die Skrif, sou moes vervang met die nuwe dokument Kerk en Samelewing wat in 
daardie stadium in ’n proses van voorbereiding was. Met ’n direkte teruggrype op die posisie 
wat ek reeds in my omstrede boekie van die sestiger jare oor die sendingbeleid van die Ned 
Geref Kerk ingeneem het, het ek die idee van aparte kerke vir afsonderlike volke teologies 
van die hand gewys. 

Ek het daarop gewys dat dit alleen verdedig kon word met ’n beroep op die pluriformiteitsleer 
van Abraham Kuyper, waarvolgens die skeppingsverskeidenheid as normatief vir die 
konstituering van die kerk gesien word. Dit lei vanself tot die vorming van ’n verskeidenheid 
van kerke waarin die verskeidenheid van volkere en kulture uitdrukking vind. Daarteenoor het 
ek egter geredeneer dat die Bybelse weg klaarblyklik is dat die skeppingsverskeidenheid 
binne die eenheid van die één Christelike kerk op ’n harmoniese wyse uitdrukking moes vind. 
Dit kan volgens die gereformeerde idee van kerkverband verwerklik word op ’n wyse wat aan 
sowel die verskeidenheid as die eenheid reg laat geskied. Dit laat ruimte vir die vorming van 



afsonderlike taal-gemeentes waarin die kulturele eie-aard van die verskillende volksgroepe tot 
uitdrukking kom, terwyl hierdie afsonderlike gemeentes tog binne die meerdere vergaderinge 
van één kerkverband saamkom om die band van eenheid te bewaar. Dit alleen beantwoord 
aan die idee van die eenheid van die sigbare kerk wat by Calvyn, in die Nederlandse 
Geloofsbelydenis en in die kerkorde van Dordrecht na vore kom. 

Ek het daarnaas aangetoon dat dit uiteindelik nie-teologiese faktore was (rassegevoel ens) 
wat meegebring het dat die gemeenskap van die heiliges binne die Ned Geref Kerk ernstig in 
die gedrang gekom het, en dat dit die oorsaak van die gemeenskapsarmoede in die kerk was. 
Daar was nooit enige twyfel by my daaroor dat ek daarmee die wortel van die volkskerk-
karakter en gemeenskapsarmoede van die Ned Geref Kerk blootgelê het nie. Hierdie 
waarneming van my is ná die Algemene Sinode van 1986 bevestig deur die optrede van ’n 
sterk groep lidmate van die kerk wat hulleself afgeskei het om die Afrikaanse Protestantse 
Kerk te vorm. 

Die Algemene Sinode het in Oktober in die Kaap byeen gekom, onder andere ook om die 
nuwe beleidstuk, Kerk en Samelewing, in oorweging te neem. Dit sou Ras, Volk en Nasie 
vervang. Dit was ’n uiters belangrike sinode, omdat die vraag van alle kante gestel is of die 
Algemene Sinode die rigtingwysers van die Wes-Kaapse Sinode sou opvolg, en of daar op die 
ou weg van Ras, Volk en Nasie volhard sou word. Dat daar van regse kant alles in werking 
gestel sou word om so naby as moontlik by die gevestigde standpunte te bly, was duidelik, 
maar die algemene klimaat in die land en die kerk was besig om te verander. Die politieke 
verdeling wat deur die skeur in die Nasionale Party en die stigting van die Konserwatiewe 
Party onder leiding van dr AP Treurnicht tot stand gekom het, het ’n totaal nuwe situasie laat 
ontstaan. Dit het dit inderdaad vir die kerk makliker as in 1982 gemaak om nuwe weë te 
betree. Dit het egter ook die gevaar ingehou dat die kerk volgens die nuwe politieke 
skeidslyne sou skeur. 

Op die openingsdag van die sinode, wat ek as dekaan van die Fakulteit Teologie bygewoon 
het, het verpligtinge by die Universiteit meegebring dat ek eers tydens die middagpouse op 
pad na die sinode in Kaapstad was. Ek het my motorradio aangehad en tot my verbasing hoor 
ek oor die eenuur-nuus dat Johan Heyns as moderator van die sinode gekies is. Dit was ’n 
verrassing en ’n uiters gunstige teken. As ’n mens dit in die regte lig wil sien, moet jy daaraan 
dink dat Johan, hoewel hy vantevore ’n lid van die Breë Moderatuur was, by die Algemene 
Sinode van 1982 dit nie eers kon maak om as ’n tweede of derde sekundus-lid van die Breë 
Moderatuur gekies te word nie. Kennelik wou die sinode hom in 1982 straf vir die verandering 
in gesindheid en optrede wat sedert ongeveer 1980 (dink maar aan die 
Hervormingsdaggetuienis!) by hom sigbaar geword het. 

Sy verkiesing kon dus nou óf ’n teken daarvan wees dat hy min of meer vergewe was vir ’n 
tydelike afwyking, óf ’n aanduiding daarvan dat hierdie sinode anders oor sake sou oordeel as 
die sinode van 1982. Gelukkig het dit gedurende die sinode geblyk dat laasgenoemde die 
geval was. Die sinode het inderdaad gedurende sy sittingstyd getoon dat, ondanks verbete 
teenstand deur ’n sterk minderheid van die lede, die meerderheid tog bereid was om ’n aantal 
beslissende stappe in ’n nuwe rigting te doen. 
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Hoe vreemd dit ook mag lyk in die lig van die struwelinge in die kerk waarby ek voortdurend 
betrokke was, is ek tog weer gevra om saam met ds Dawid Snyman as inleier by die 
broederlike onderhoud van die sinode van 1986 op te tree, en wel oor die onderwerp: Die taak 
van die Ned Geref Kerk vandag in diens van die Koninkryk. Ek het in my rede by 1 Kor. 9:19 



aangesluit, waarin Paulus sê: Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan 
almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te win. 

Ek het die klem daarop laat val dat geweldige geestelike, kulturele en politieke veranderinge 
besig was om hulleself wêreldwyd en in ons land te voltrek. Maar omdat ons land spesifiek as 
’n oorblyfsel kan geld van ’n era wat verbygegaan het, bevind ons onsself feitlik op die 
breuklyn van die geskiedenis en moet ons verwag dat ons op ’n besondere manier blootgestel 
sal wees aan die verwarring en pyn wat aan so ’n tyd eie is. Daarna het ek daarop gewys dat 
die Ned Geref Kerk vanweë haar besondere verbintenis met die Afrikanervolk in hierdie tyd ’n 
verpligting het om die Westerse mense in ons land te help om uit die geloof te lewe, om vry te 
word van die neiging tot selfhandhawing en selfverdediging en om soos die koringkorrel in die 
grond te val en te sterwe, anders bly dit sonder vrug. 

Netso, het ek geredeneer, moet die kerk die nie-Westerse mense in ons land help om hulle 
lewe op die koninkryk van God te rig en so bevry te word van bitterheid en haat en tot ’n 
verwerkliking van hulle God-gegewe menslikheid te kom. Die Ned Geref Kerk kan in hierdie 
uur net ’n betekenisvolle rol in ons land speel, het ek gesê, as sy ophou om kerk van die 
Afrikaner te wees en kerk vir alle mense word. Alleen so kan die Ned Geref Kerk die probleme 
van vervreemding, haat en bitterheid, agterdog en vyandskap waaronder die land gebuk 
gaan, met die boodskap en liefde van Christus tegemoet tree. As daar van egte versoening 
tussen die mense in ons land sprake moet wees, moet dit by die kerk begin. 

Ek het gevoel dat ek so duidelik as moontlik gepraat het. Dit was gelukkig ook so dat ds 
Snyman se praatjie in bepaalde opsigte by myne aangesluit het, hoewel dit in ’n ander 
toonaard was en beslis nie sover as myne gegaan het nie. Dit is egter baie moeilik om te 
beoordeel of sulke openingsredes werklik ’n invloed op ’n sinodesitting uitoefen. Tog was dit 
van die begin af duidelik dat dit ’n sinode van beslissende betekenis sou wees. Daar kon nie 
meer in algemene terme en dubbelsinnighede oor die aktuele sake gepraat word waarvoor die 
kerk gestel was nie. Dit het meegebring dat daar van die begin af ’n innerlike spanning tussen 
groepe in die sinode was. Hoewel die meerderheid van die lede van die sinode klaarblyklik 
gewillig was om op beslissende punte weg te beweeg van vroeëre standpunte, was daar ’n 
sterk minderheid wat anders daaroor gevoel het. 

Die groot item op die agenda was die behandeling van die nuwe beleidsdokument Kerk en 
Samelewing. Rondom die konsep wat voor die sinode vir goedkeuring gelê is, het daar reeds 
’n groot stryd gewoed in die kommissie wat dit voorberei het. Op baie punte was die dokument 
dus ook dubbelsinnig en te omslagtig. Dit het die spore gedra van die kompromieë wat tussen 
die lede van die kommissie aangegaan moes word. Maar die strekking van die dokument was 
tog dat dit wou wegbeweeg van die eertydse ondersteuning en regverdiging van apartheid. 
Klaarblyklik was dit egter die bedoeling dat dit op sodanige wyse moes geskied dat dit nie te 
opvallend en vir die meerderheid lede van die sinode onaanvaarbaar sou wees nie. 

Dit het tydens die sinode duidelik geword dat die innerlike spanning maklik ’n breekpunt kon 
bereik. Woorde is geweeg, amendemente is voorgestel, argumente is gebruik, maar agter dit 
alles was die politieke kwessie tog maar blywend aanwesig. ’n Deel van die sinode was bereid 
om alles mooier te formuleer as dit moet, solank daar net min of meer by die standpunte van 
die verlede gebly kon word. Maar die ander deel van die sinode, wat geblyk het getalsmatig 
net ’n bietjie sterker te wees, was bereid om vooruit te beweeg, selfs al was dit nie op ’n 
dramatiese wyse nie. Dat hulle daartoe bereid was, was miskien nie altyd die resultaat van ’n 
nuwe insig nie, maar die gevolg van ’n bereidheid om die leiding van mense te volg aan wie 
se politieke integriteit en lojaliteit teenoor die Afrikanersaak nie getwyfel kon word nie. Die feit 
dat erkende leiersfigure in die Afrikaner-organisasies bereid was om versigtige stappe in ’n 
meer teologies-verantwoorde rigting te doen, het klaarblyklik die meerderheid van die 
sinodelede oorreed om hulle te volg. 



Die skeuring in die Nasionale Party het onteenseglik beteken dat daar ook in die kerk ’n 
duideliker onderskeid tussen meer verbete en meer verligte standpunte na vore gekom het. 
Dié skeuring het klaarblyklik ook gevolge vir die Broederbond gehad, wat self voor die keuse 
gestaan het om met Andries Treurnicht mee te gaan, of om die meer verligte koers van PW 
Botha en sy regering te steun. Die keuse van Johan Heyns tot moderator kon nogal heelwat 
met hierdie verdeling in die Broederbond te make gehad het. Die meeste lede van die sinode 
was kennelik eerder bereid om die leiding van meer verligte lede van die Broederbond soos 
Johan Heyns en Pieter Potgieter te volg, as die leiding van meer konserwatiewe figure soos 
Carel Boshoff, Evert Kleynhans, Mias de Klerk en andere.  

Daarby kon ek my moeilik aan die indruk onttrek dat baie afgevaardigdes van die sinodes uit 
die ander provinsies oor die algemeen soberder in hulle benadering van kontensieuse sake 
was as wat die geval by die betreklik luidrugtige sinode van Pretoria in 1982 was. Die politieke 
verwikkelinge het kennelik ’n invloed op die klimaat van die sinode van 1986 uitgeoefen. Dit 
mag skepties klink, omdat ’n mens graag liewer sou wil sê dat die meerderheid lede van die 
sinode meer Bybels as tevore gedink het. Ek het egter geleer dat ’n mens nie te vroom oor die 
kerk moet dink nie. In elk geval moet ’n mens aanvaar dat die nuwe politieke situasie ’n groter 
geleentheid gebied het om ’n moreel meer verligte weg te volg. Dit het vir sommige 
sinodelede meer ruimte geskep vir die aanvaarding van standpunte wat tevore met agterdog 
bejeën is.  
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Daar was verskillende geleenthede gedurende die duur van die sinode waarby daar 
belangrike beslissings geval het. Vir my besef was die groot draaipunt van die sinode egter 
die moment toe Pieter Potgieter tydens die behandeling van die kwessie van die lidmaatskap 
van die kerk, skielik opgestaan en voorgestel het dat die sinode moes uitspreek: Die 
lidmaatskap van die Ned Geref Kerk is oop (Handelinge van die Sinode, 656). Ons het langs 
mekaar gesit, en voordat hy dit gedoen het, het hy dit vlugtig met my bespreek. Ek was verras 
en bly dat hy dit wou doen en het hom sterk daartoe aangemoedig. En werklik, die sinode 
aanvaar dit! Ek kon dit byna nie glo nie. Ek het die gevoel gehad dat dit ’n dramatiese 
wending in die geskiedenis van die kerk was. Dit het ingehou dat ’n grens oorgesteek is 
waarvan die betekenis waarskynlik vir ’n groot deel van die lede van die sinode nie sonder 
meer duidelik was nie. 

Daarmee is immers in beginsel die destyds bestaande beleid van die kerk dat Christene uit 
verskillende volksgroepe aan afsonderlike kerke moet behoort, in beginsel gerelativeer. 
Hoewel dit nooit in die Kaapse bepalinge die geval was nie, het die gebruik sedert die 
negentiende eeu in die noordelike provinsies bestaan dat slegs blankes aan die Ned Geref 
Kerk kon behoort. Dit was selfs een van die voorwaardes by die vereniging van die Ned 
Hervormde en Ned Geref kerke in Transvaal in die tagtiger jare van die vorige eeu. Ek het 
reeds vertel dat ek die stukke en die bepalings wat daarop betrekking gehad het, uit die 
Transvaalse bepalinge weggelaat het toe ek dit in 1962 na aanleiding van die vereniging van 
die vier provinsiale Ned Geref Kerke herskrywe het. In die praktyk het dit egter nog steeds as 
beginsel gegeld. Dit was dus geen onnodige slag in die wind dat die Algemene Sinode in 
ronde woorde verklaar het dat die lidmaatskap van die hele Ned Geref Kerk oop is vir alle 
mense wat die belydenis van die kerk kan onderskryf nie. 

Volgens my oortuiging was dit die mees elementêre ding wat die sinode kon sê om aan die 
belydenis van die eenheid van die kerk in ’n veelvolkige land uitdrukking te gee. Juis daarom 
het dit egter ook teenstand by baie opgeroep, soos onder andere (mirabile dictu!) ook by my 
grootste vriend uit my studentedae, Carel Boshoff. Hy is ’n man met ’n passie vir die sending 
en opregte liefde vir Christene aan die ander kant van die kleurlyn, maar terselfdertyd is hy ’n 



bloed-nasionalis uit Nylstroom se wêreld, vir wie die voortbestaan van die Afrikaner ’n 
ononderhandelbare saak is. Alles wat gelyk het of dit dié beginsel relativeer, selfs al is dit die 
sigbaarmaking van die katolieke gestalte van die kerk, was dus vir Carel onaanvaarbaar. 

Dat hy so ’n sterk standpunt oor hierdie dinge ingeneem het, was vir my besonder pynlik. As 
daar één mens is aan wie se eerlike Christelike bedoelinge ek nie kan twyfel nie, dan is dit 
Carel Boshoff. Dit moet die resultaat van ideologiese verblinding wees dat hy so sterk oor die 
duidelike omskrywing van die volkskarakter van die kerk gevoel het. In die boekie Kerk en 
Samelewing in Oënskou wat hy ná die sinode geskryf het (Sacum, 1987), wys hy daarop dat 
die besluit dat die Ned Geref Kerk oop is, nie op ’n voorstel van die kommissie vir die 
hersiening van Ras, Volk en Nasie geneem is nie, maar op ’n voorstel uit die vergadering. Hy 
beklemtoon dan dat so ’n uitspraak syns insiens ’n basiese fout was (13v). 

Reeds tydens die sinode het hy in ’n geskrewe verklaring aan die Hersieningskommissie gesê 
dat dié besluit daartoe kan lei dat lidmate se volks-identiteit, eiesoortigheid, waardes en 
tradisies bedreig kan word en dat dit daarom die moontlikheid van kerkskeuring inhou. Dié 
kommissie het egter nie daarop ingegaan nie, omdat sy besware beskou is as van ’n politieke 
en staatkundige eerder as van ’n kerklike aard. Dit het steeds duideliker geword dat Carel nie 
meer soos vroeër sendingkundig of teologies geredeneer het, soos ek van hom verwag het en 
soos ek dit in ons jongdae van hom gewoond was nie, maar dat hy hom deur politieke 
oorwegings laat lei het. 

Dit blyk ook uit ’n ander beswaar wat hy by die kommissie ingedien het oor die besluit van die 
sinode dat predikante en proponente van die bestaande kerke binne die Ned Geref familie 
van kerke oor en weer beroepbaar sou wees (Kerk en Samelewing in Oënskou, 21v). Vir 
Carel was die hele politieke rigting waarin die Nasionale Party onder president PW Botha 
begin beweeg het, onaanvaarbaar. Die breuk wat tussen die Nasionale Party en die 
Konserwatiewe Party ontstaan het, het dwarsdeur die sinode geloop – en dit was nie 
onduidelik aan watter kant Carel gestaan het nie. Dit was vir hom onaanvaarbaar dat die 
sinode klaarblyklik van die ou ideaal van apartheid afgesien het en vir sy besef “die bestaande 
gemengde Suid-Afrikaanse samelewingsmodel” aanvaar, of soos hy formuleer, 
gesanksioneer het. Die teologiese besluit oor kerklike lidmaatskap beteken vir hom dat die 
sinode daarop aandring dat die ideaal van verandering en geregtigheid in ’n geïntegreerde 
samelewing nagestreef moet word (24). 

Ook Sybrand Strauss het in sy Kerk en Samelewing Blootgelê (Sacum, 1987) kritiek teen die 
sinodale besluite gelewer. Vanuit sy agtergrond in die Wysbegeerte van die Wetsidee 
redeneer hy veral dat die Ned Geref Kerk te “biblisisties” is en dus nie aan die “algemene 
openbaring” genoeg aandag gee nie. Dit beteken maar net dat ’n mens jou volgens hom nie in 
etiese sake op die Bybel alleen moet beroep nie, maar ook op die gegewene, dit is: die 
skeppingsmatige norme. Prakties kom dit dan daarop neer dat die bestaan van aparte volkere 
as die wil van God gesien en as sodanig eerbiedig moet word. So word die handhawing van 
die volkseie (p 5) dan vir Strauss tot ’n goddelike gebod. Omdat nie voldoende met die 
skepping rekening gehou word nie, redeneer hy, word ook nie voldoende met die 
skeppingsverskeidenheid rekening gehou nie. 

Hy maak ook beswaar daarteen dat die eenheid van die kerk in Kerk en Samelewing nie as ’n 
geestelike werklikheid verstaan sou word nie, maar veruitwendig word, met die gevolg dat dit 
ook vir die struktuur van die kerk normatief word. Die strekking daarvan is duidelik: die 
geestelike eenheid van die kerk hoef nie sigbare uitdrukking te vind nie, moet liefs nie sigbaar 
tot uitdrukking kom nie, omdat dit die verskeidenheid in die skepping weerspreek. 

Dit was jammer dat iemand met die intellektuele vermoëns en geestelike integriteit van 
Sybrand Strauss hierdie soort standpunte ingeneem het. Dit het ongetwyfeld met sy 
wysgerige agtergrond saamgehang. My indruk is dat die Calvinistiese wysbegeerte die 



aanhangers daarvan maklik in die versoeking laat beland om die Skrif in die lig van wysgerige 
prinsipes te interpreteer wat uit die skepping afgelei is. Stoker het sy filosofie selfs as die 
wysbegeerte van die skeppingsidee getipeer. Dit het aan hom die basis verskaf om die idee 
van apartheid te ondersteun. Ek vermoed dat dit vir Johan Heyns, ’n leerling van Stoker, om 
dié rede aanvanklik so maklik was om apartheid te ondersteun. Dit het lank geduur voordat hy 
krities teenoor apartheid geword het. In later jare het hy begin om by Stoker tussen prinsipes 
en hulle toepassing te onderskei. Daarom kon hy aan die een kant sy verbondenheid met 
Stoker vashou, maar tog in politieke sake ’n ander weg as Stoker gaan. Dit wil voorkom asof 
ook Strauss intussen ’n weg gevind het om homself teologies los te maak van wysgerige 
beginsels wat hom in spanning met die nuwe koers van die Ned Geref Kerk gebring het. Dit 
kan alleen tot voordeel van die kerk wees. 

Bybels gesien, maar ook vanuit die perspektief van die geskiedenis van die Christelike kerk, is 
die katolisiteit van die kerk van fundamentele betekenis. Die eenheid van die kerk oor alle 
volks- en taalgrense heen is ’n aspek van sy algemeenheid of katolisiteit en is daarom een 
van die dinge wat uitdruklik van die kerk as geloofswerklikheid bely word. Dat dit ’n 
geloofswerklikheid is, beteken natuurlik nie, soos in die apartheidsomgang met die Skrif 
beweer is, dat dit dus hoofsaaklik iets onsigbaars is nie. Dit is ’n geestelike werklikheid wat 
roep om sigbaarwording in die konkrete bestaan van die kerk, in die daadwerklike 
gemeenskap van die gelowiges. Dit hoef nie die verskeidenheid binne die één kerk te bedreig 
nie, maar maak juis ruimte daarvoor, sonder om die gemeenskap op te skort of as bedreiging 
te sien. 

Dit was van die begin af ’n denkfout van mense soos dr Koot Vorster, prof FJM Potgieter, prof 
Tobie Hanekom, dr Andries Treurnicht en andere. Hulle het gemeen dat dit Rooms sou wees 
om vir die sigbare, tasbare en ervaarbare eenheid van die kerk te pleit, en tipies Protestants 
om aan die eenheid van die kerk slegs as geestelike en onsigbare werklikheid te dink. Hulle 
het hulleself daarvoor op die Kuyperiaanse idee van die pluriformiteit van die kerk beroep, 
maar daarby ten onregte gemeen dat Kuyper daarin die lyn van Calvyn voortgesit het, terwyl 
dit nie die geval was nie. Waarskynlik is hulle in hulle denke meer as waarvan hulleself bewus 
was, deur nie-teologiese faktore, soos hulle volksentiment, beïnvloed. In die politieke stryd 
van die Afrikaner het predikante en teoloë ’n betekenisvolle rol gespeel om die materiële en 
kulturele opheffing van die volk te stimuleer. Maar dit het daartoe gelei dat hulle dikwels nie 
krities genoeg teenoor die Afrikanervolk en sy politieke ideale kon wees nie. 

Die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk moet gesien word as die rekening wat 
daarvoor betaal moes word. Dit was ’n politieke daad eerder as ’n daad van reformasie van 
die kerk. Dit het uit volksentiment eerder as geestelike oorwegings voortgekom. Dit is jammer 
dat dit gebeur het, maar die Ned Geref Kerk en sy teoloë wat oor dekades heen die denke 
van die lidmate beïnvloed het, moet die blaam daarvoor dra. Dit was die wrange vrug van ’n 
teologiese dwaling wat uit ’n verkeerd begrepe volksliefde voortgekom het en nie verniet deur 
die Christelike kerk oor die wêreld heen veroordeel is nie. Dit is wel deur ’n minderheid van 
teoloë in die boesem van die kerk bestry – meestal met die resultaat dat hulle verdag gemaak 
is as liberaliste wat deur die Wêreldraad van Kerke en ander destyds gehate instansies 
beïnvloed is. Tog was hulle in alle swakheid getrou aan die roeping wat altyd weer vir die 
profeet ’n moontlikheid kan word – die roeping om die kerk as sy eie moeder aan te kla oor 
haar ontrou teenoor God en sy Woord (Hosea 2:1). 

Die geskiedenis sal toon dat die beslissende wending in die gang van die Ned Geref Kerk by 
die Sinode van 1986 gekom het, toe daar uitgespreek is dat die kerk “oop” is – wat natuurlik 
niks anders beteken nie, as dat die kerk katoliek moet wees, Christelik en algemeen. Van die 
kant van die beswaardes is herhaaldelik beweer dat die Ned Geref Kerk voor linkse druk 
geswig het en, soos sy in die verlede die politiek van die ou Nasionale Party gesteun het, dit 



sedert die tagtiger jare weer met die nuwe politiek van die verligte Nasionale Party gedoen 
het. Dit is altyd moeilik om te bewys dat hierdie faktore geen rol by ten minste sommige van 
die lidmate en predikante van die kerk gespeel het nie. Aan die ander kant is dit egter tog ook 
duidelik dat daar oor die jare heen in die Ned Geref Kerk ’n minderheid was wat daarvoor 
gepleit het dat die kerk aan haar eie wese getrou moes bly en nie politiek dienstig teenoor die 
volk moes wees nie. 

Wie sal hier nie dink aan Bennie Keet, Ben Marais en andere nie? Daar was ook Beyers 
Naudé en ’n klomp van ons jonger predikante wat elkeen op ons eie wyse die stryd vir ’n 
innerlike hervorming van die kerk gestry het. Daar was ’n konstante groei van insig dat die 
kerk nie teen haar eie wese kon bly ingaan nie. Ook die getuienis van die jonger kerke in ons 
land en die wêreldkerk kon op die lang duur nie met politieke slagkrete uitgedoof word nie. Dit 
is nie so eenvoudig om alle faktore wat die verandering help bewerk het, na te reken nie. 
Sonder twyfel het die veranderde politieke klimaat ook ’n rol gespeel. Maar vir die geloof is dit 
duidelik dat deur alles heen dit tog die Gees van die Here is wat uiteindelik die kerk nie toelaat 
om te bly voortgaan op ’n weg wat ten diepste die ware wese van die kerk as gemeenskap 
van broers en susters in Christus Jesus misken nie. 
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SKULDBELYDENIS 
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Die gebeurtenisse wat op die Algemene Sinode van 1986 gevolg het, was traumaties. ’n 
Groep lidmate van die Ned Geref Kerk het hulleself onder leiding van ’n aantal predikante van 
die kerk afgeskei en ’n nuwe kerk gestig: die Afrikaanse Protestantse Kerk. Dit was vir my 
persoonlik baie pynlik dat Willie Lubbe en ’n hele paar van my klasmaats in die Fakulteit 
Teologie van Pretoria met die afskeiding meegegaan het. 

Dit is onmoontlik om die ontstaan van die Afrikaanse Protestantse Kerk anders te verstaan as 
dat dit ’n daad van politieke afskeiding was. Die motief daaragter was die wil om die rigting 
van die Ned Geref Kerk soos dit in die geskiedenis sy beslag gekry het, voort te sit. Dit gaan 
daarby veral om die oortuiging dat die Ned Geref Kerk ’n kerk vir blanke gelowiges is. Formeel 
het diegene wat hulle afgeskei het, aan die beleidsdokument Ras, Volk en Nasie vasgehou, 
waarin op ’n genuanseerde wyse ’n teologiese regverdiging vir apartheid in kerk en staat 
gelewer is. Die breuk is veroorsaak deur die aanvaarding van Kerk en Samelewing in 1986. 
Reeds op 1 November 1986, sowat agt dae na afloop van die Algemene Sinode, het ’n 
byeenkoms van verontruste lidmate in Verwoerdburg plaasgevind. ’n Studiekomitee is gekies 
wat ’n breër byeenkoms van alle beswaardes moes reël. 

Dié byeenkoms van meer as 3000 beswaardes het op 28 November 1986 in die Skilpadsaal 
in Pretoria plaasgevind. By dié geleentheid is aan ’n voortsettingskomitee onder 
voorsitterskap van prof Willie Lubbe opdrag gegee om ’n beswaarskrif op te stel teen die 
besluite van die Algemene Sinode van 1986. Die resultaat daarvan was die beleidstuk Geloof 
en Protes, wat uiteindelik toe nie die vorm van ’n beswaarskrif nie, maar van ’n soort 
belydenis aangeneem het. Dit dra die karakter van geloofsuitsprake (Ons glo...) waarop die 
verwerping van dwalinge volg (Ons verwerp...). Alles wat egter bely en verwerp word, is 
daarop bereken om die apartheidsteologie konfessioneel vas te lê. 

Dit is iets nuuts in die geskiedenis van die Christelike kerk dat ’n bepaalde politieke model 
belydenismatig vasgelê word. Maar dit is die wrange vrug van die onaanvaarbare soort 
teologie wat in die apartheidsjare in die Afrikaanse kerke en spesifiek in die Ned Geref Kerk 
verdedig is, selfs deur teoloë aan wie se persoonlike teologiese bekwaamheid en integriteit 
nie getwyfel hoef te word nie. Dat hulle daaraan meegedoen het, moet daaraan toegeskryf 
word dat hulle ’n benadering tot die Bybel gehad het wat daartoe gelei het dat hulle dit op ’n 
onhistoriese wyse as ’n soort wetboek hanteer het waaruit antwoorde op politieke vrae te 
simplisties afgelees is. Die wens was daarby meermale die vader van die gedagte. Die 
apartheidsidee is op hierdie wyse belydenismatig op die Skrif gefundeer. Die wyse waarop dit 
geskied het, is uitvoerig beskrywe in die bundel: Die NG Kerk en apartheid (red: J Kinghorn), 
1986. 

Selfs iemand soos die eerbiedwaardige Totius wat met sy beryming van die Psalms ’n 
onberekenbare skat aan die Afrikaanse kerke meegegee het, het apartheid skriftuurlik probeer 
verdedig deur op ’n byna poëtiese wyse die oer-geskiedenis te rekonstrueer. In die lig van die 
skeppingsverhaal het hy gesê dat God die Groot Skeidingmaker is: Hy het skeiding gemaak 
tussen lig en duisternis, dag en mag, see en droë land. So het God ook by Babel deur die 
spraakverwarring skeiding tussen die mense gemaak. Die konklusie wat daaruit voortvloei, is 
dat dit die wil van God is dat daar verskillende volkere moet wees wat hulle eie identiteit moet 
bewaar. 



Ds CB Brink het by geleentheid hierdie eksegetiese insigte van Totius met groot instemming 
in ’n referaat aangehaal. Maar andere, ook eksegete van beroep, het hierdie oortuiging met 
groter gesofistikeerdheid verder uitgewerk. Dit was of daar in die veertiger jare ’n sekere 
euforie in die geledere van die leiding van die Afrikaanse kerke geheers het. Die Bybel is aan 
ons kant! Mits regverdig beoefen, is apartheid tussen die volkere die wil van God. Selfs al is 
daar later baie versigtiger omgegaan met die Skriftuurlike fundering daarvan, het die gedagte 
tog in wye kringe gelewe dat apartheid die weg van Bybelse gehoorsaamheid is. 

Die teologiese oordeel van selfs teoloë wat beter moes geweet het, is skeefgetrek deur hulle 
lojaliteit teenoor die Afrikanervolk. Die soort nasionalisme wat in ’n bepaalde stadium deur die 
Afrikaner-elite gekweek en gestimuleer is, het daaraan skuld gehad dat selfs uiters bekwame 
mense op so ’n dwaalspoor beland het. Daar moet ook rekening gehou word met die invloed 
van die Calvinistiese wysbegeerte, wat soveel van die normatiwiteit van die 
skeppingsgegewenhede gemaak het, dat selfs hoogs intelligente mense soos prof HG Stoker 
en prof H Strauss apartheid wysgerig verdedig het. 

As ’n mens dit alles in gedagte hou, is dit nie so vreemd dat daar in 1986 ’n groep predikante 
en lidmate was wat gevoel het dat hulle nie die verandering in die standpunt van die Ned 
Geref Kerk kon aanvaar nie, en dat hulle afskeiding van die kerk as die enigste moontlikheid 
gesien het om ’n bepaalde manier van omgang met die Skrif te bly handhaaf. 

Maar as dit alles gesê is, bly dit ’n saak van droefheid dat die beswaardes so haastig tot 
afskeiding oorgegaan het. Hulle kon blykbaar nie onderskei tussen hulle geloof, wat hulle tog 
met die één katolieke Christelike kerk deel, en hulle politieke opvattings nie. Art 5 van die 
Stigtingsakte verklaar pront: “Ons verklaar dat slegs blanke Afrikaners en ander blankes wat 
hulle met die blanke Afrikaners vereenselwig, lidmaatskap van hierdie kerk mag geniet.” ’n 
Mens kan dié woorde nie sonder pyn lees nie: pyn vanweë die verwarde begrip van die kerk 
wat daaragter skuil, maar ook vanweë die aandeel wat die Ned Geref Kerk deur haar houding 
oor dekades heen, ja, byna vir ’n eeu lank, aan die vorming van so ’n soort kerkbegrip gehad 
het. 

Die idee dat ’n kerk op hierdie wyse eksklusief kan wees, het in ons geskiedenis ver gekom. 
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika het sedert die vorige eeu in haar art 3 ’n 
bepaling gehad dat slegs blankes lidmate van dié kerk mag wees. Dié bepaling het ook 
voorgekom in die Wette en Bepalinge van die Ned. Herv. of Geref. Kerk van Transvaal wat tot 
stand gekom het deur die vereniging tussen ’n deel van die lidmate van die Hervormde Kerk 
en die Ned Geref Kerk in Transvaal na die eerste Vryheidsoorlog. Die Ned. Hervormde Kerk 
van Afrika het nog tot onlangs met dié bepaling bly worstel.  

Ek het reeds vertel dat ek die verenigingsakte waarin dit opgeneem was, in 1963 by die 
oorskryf van die Transvaalse bepalinge na die argief verwys het en dit nie weer in die 
aanvullende bepalinge by die kerkorde opgeneem het nie. Die feit dat die Afrikaanse 
Protestantse Kerk weer hierdie beperking van lidmaatskap tot blankes in hulle stigtingsakte 
opgeneem het, toon net hoe die sondes van die vaders aan die kinders besoek word. Die Ned 
Geref Kerk het ’n groot maat van skuld aan die soort mentaliteit wat in die Afrikaanse 
Protestantse Kerk sigbaar geword het.  
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Die Algemene Sinode van 1986 het aan die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake 
(AKLAS) opgedra om verdere aandag aan die formuleringe in Kerk en Samelewing te gee, om 
inkomende kommentaar daarop te evalueer en daaroor aan die volgende sinode in 1990 te 
rapporteer. AKLAS het die vrymoedigheid geneem om die dokument as geheel deur te werk, 
bepaalde dele daarvan anders te formuleer, en die geheel weer as ’n konsep aan die 



Algemene Sinode in 1990 voor te lê (Agenda, 135–165). Die dele wat die meeste aandag 
geniet het, was die rubrieke Die Ned Geref Kerk en ander lewensverbande en Die kerk en 
politieke modelle (art 269–288). Daaronder het ook ’n gedeelte geval wat oor apartheid as 
politieke model gehandel het (art 278–288). In die subkommissie van AKLAS wat daarop 
moes ingaan, is daar weer heelwat diskussie oor die saak gevoer, met die resultaat dat die 
formulerings in heroorweging geneem is, met name ook dié wat oor apartheid gehandel het.  

As lid van dié kommissie sou ek graag sien dat apartheid op teologiese gronde duidelik en 
sonder omhaal van woorde afgewys moes word. Na my mening was die kerk ná die 
Algemene Sinode van 1986 en die skeuring wat plaasgevind het, werklik ryp daarvoor en ook 
vry om dit te doen. Ek het daarom tydens ’n vergadering van die kommissie wat in die 
Kweekskool op Stellenbosch gehou is, tentatiewe voorstelle met die oog daarop voorgelê. 
Maar die vorm waarin ek dit aangebied het, was nie vir die kommissie aanvaarbaar nie, en ek 
het die voorstelle toe teruggetrek. 

Dit het egter nie daarby gebly nie. Pieter Potgieter het later tydens die vergadering na my 
gekom en gevra of ons nie weer na my voorstelle kon kyk nie. Hy het sekere wysigings aan 
die hand gedoen wat die voorstelle minder skerp en vir die Sinode waarskynlik meer 
aanvaarbaar sou maak, terwyl die strekking daarvan in hoofsaak behou sou word. Ek het 
besef dat dit nie moontlik sou wees om die voorstelle soos ek dit geformuleer het, aanvaar te 
kry nie en het tot bepaalde veranderings in die formulering toegestem. Dit was vir my baie 
belangrik dat die kerk moes bely dat sy in haar profetiese roeping ten opsigte van apartheid 
gefaal het. ’n Aantal voorstelle is toe geformuleer wat my oorspronklike voorstelle wel 
afgeswak het, maar die gees en strekking daarvan bewaar het. Al was dit nie so 
ondubbelsinnig as wat ek sou begeer nie, het dit tog ’n duidelike afwysing van apartheid 
bevat, en daarnaas ook ’n erkenning van die skuld van die kerk in dié verband. Dit is in 
hoofsaak ook so deur die sinode van 1990 in Bloemfontein aanvaar. 

In art 279–285 van Kerk en Samelewing word aan die een kant erken dat die ideaal en beleid 
van apartheid in bepaalde opsigte by diegene wat dit bepleit het, “ook” met goeie bedoelings 
gepaard gegaan het. Hierdie “ook” is belangrik, soos dadelik sal blyk. Daar word verder gesê 
dat die Ned Geref Kerk erken dat hy te lank die beleid van apartheid op grond van sulke 
oorwegings te abstrak en teoreties, en daarom ook te onkrities beoordeel het. Daaraan word 
toegevoeg dat die kerk nie genoegsaam oog daarvoor gehad het dat apartheid as stelsel 
onder andere ook in die stryd teen integrasie ’n ideologiese en etnosentriese basis gekry het 
nie. Hierdie woorde moet as nadere kwalifisering van die “ook” voor die goeie motiewe 
verstaan word. Daarmee word immers erken dat daar naas die goeie bedoeling van apartheid 
ook minder goeie motiewe was wat nie deur die kerk blootgelê en bestry is nie. Ter 
verduideliking daarvan word verder gesê dat die reg en vryheid om aan die eie kulturele 
erfenis getrou te bly, tot ’n politieke ideologie van apartheid uitgebou is. Dit was ’n sisteem vir 
die beskerming van die eie belange van die blanke minderheid ten koste van dié van andere. 
Dit loop uit op die erkenning: Liefde vir die eie het meermale die vorm van rassisme 
aangeneem en daaraan is wetlike en strukturele uitdrukkingsvorme gegee. 

Vir my besef bevat dit op sigself reeds ’n erkenning van ingrypende aard, ’n implisiete 
belydenis van skuld en ook ’n radikale morele veroordeling van apartheid. Tog is nie daarmee 
volstaan nie. In art 283 word daaraan toegevoeg dat die kerk gefouteer het deur toe te laat dat 
gedwonge afsonderlikheid en skeiding van volke in sy kring selfs as ’n Bybelse eis gesien is. 
Daarop volg dan die belydenis: Die Ned Geref Kerk moes hom al baie vroeër duidelik van dié 
siening gedistansieer het, en erken en bely sy versuim. Tot verdere verheldering word 
daaraan toegevoeg dat dit eers gaandeweg vir die kerk duidelik geword het dat die beleid van 
apartheid as politieke sisteem in die praktyk veel verder gaan as die erkenning van die reg en 
vryheid van alle mense en kulturele groepe om aan hulle eie waardes getrou te mag bly. 



Daarop volg dan die erkenning: Apartheid het op so ’n wyse begin funksioneer dat die 
grootste deel van die landsbevolking dit ervaar het as ’n onderdrukkende sisteem wat deur 
gedwonge skeiding tussen mense in werklikheid een groep onregmatig bo die ander 
bevoordeel. So het dit die menswaardigheid van die medemens aangetas en in stryd gekom 
met die beginsels van liefde en geregtigheid. 

Dit is op sigself reeds ’n skerp en duidelike veroordeling van apartheid as ’n sondige sisteem. 
Maar ook daarmee is nie volstaan nie. Die hoogtepunt van die gedeelte is art 285: Enige 
sisteem wat in die praktyk so funksioneer, is in die lig van die Skrif en die Christelike gewete 
onaanvaarbaar en moet as sondig van die hand gewys word. Enige poging van die kerk om 
so ’n sisteem Bybels-eties te probeer verdedig, moet as ernstige dwaling beskou word, dit wil 
sê as in stryd met die Bybel. 

Niemand wat dit onbevange lees, kan daaraan twyfel dat die Ned Geref Kerk daarmee in die 
eie vlees sny nie. Dit is één stuk erkenning dat die kerk gedwaal het en dus as sodanig ’n stuk 
skuldbelydenis. Ek is nie daarvan bewus dat baie kerke in die geskiedenis die moed gehad 
het om so openlik hulle eie dwalinge te erken en so kras oor hulle eie verlede te oordeel nie. 
Dat die Algemene Sinode van 1990 die moed gehad het om dit so te aanvaar, moet as ’n 
besondere teken van Gods genade gesien word. As ’n mens maar dink aan die 
terughoudende wyse waarop die Duitse Evangeliese Kerk na die Tweede Wêreldoorlog 
bereid was om hulle skuld in verband met die opkoms, ontwikkeling en praktyke van die 
Nazisme in hulle land te erken en te bely, spreek dit boekdele dat ’n Algemene Sinode van dié 
kerk bereid was om hierdie woorde namens hulle kerkgemeenskap uit te spreek. Daarvoor 
kan ’n mens maar net dankbaar wees. 

Natuurlik was dit moontlik om dié belydenis nog beter en diep-grypender te formuleer. ’n Mens 
sou veral kon vra of daar in die wyse waarop dit geformuleer is, nie te veel ruimte gemaak 
word vir die goeie motiewe waarmee apartheid oorspronklik ingevoer sou gewees het, wat 
dan weer opgevang word in sulke uitdrukkings as dat die kerk nie gou genoeg gemerk het dat 
apartheid op ’n bepaalde sondige manier begin funksioneer het nie. Dit klink inderdaad na 
vergoeliking en afswakking van wat tog van die begin af in werklikheid die produk van die 
rassisme, selfverheffing en selfsug van die Afrikaners was. Maar dit neem niks daarvan weg 
nie, dat die kerk selfs in hierdie gebrekkige formulerings gedoen het wat mense altyd moeilik 
vind om te doen: om die eie skuld te bely. En daaroor kon ek my net verbly. 
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Die Algemene Sinode van 1990 het egter ook oor ’n ander saak ’n reuse stap voorwaarts 
gedoen. Sedert my eerste jare in die bediening het ek gepleit vir die sigbaarmaking van die 
eenheid van die kerk oor die grense van kleur en taal heen. Die teenspoed wat ek in die Ned 
Geref Kerk ontmoet het, het in groot mate te make gehad met my standpunte in hierdie 
verband. 

Ek het vroeër reeds vertel dat ek gedurende die jare 1959 tot 1961 tot die insig gekom het dat 
dit in ooreenstemming met die gereformeerde kerkreg is dat daar één kerkverband tot stand 
moes kom vir die Ned Geref Kerk en al die kerke wat uit haar sendingwerk ontstaan het. 
Daaroor het ek rekenskap afgelê in my boekie Die Sendingbepalinge van die Ned Geref Kerk 
van Transvaal (1962). Dit is destyds besonder sleg in die kerk ontvang. Dit was dus vir my ’n 
saak van vreugde dat die Ned Geref Kerk sedert 1990 begin het om aandag aan hierdie saak 
te gee deur in erns te begin praat oor die moontlikheid van die eenwording van al die kerke 
van die Ned Geref familie binne één kerkverband. Die verandering van insig hieroor het egter 
nie gekom omdat my stem gehoor is nie, maar vanweë die druk wat van die kant van die 
dogterkerke van die Ned Geref Kerk, sowel as van die kant van ekumeniese liggame gekom 



het. Dit het vir die Ned Geref Kerk onmoontlik geword om hierdie kwessie op die lange baan 
te skuif. 

Daarom is dit nie vreemd dat die saak van die eenheid van die kerk ook by die Sinode van 
1990 weer op die agenda was en ’n lang en ernstige diskussie uitgelok het nie. Omdat ek nie 
’n lid van die Sinode was nie, maar net adviserend vir sover dit om die behandeling van die 
verslag van Leer en Aktuele Sake gegaan het, was my moontlikhede om ’n bydrae tot die 
debat te lewer, nie baie groot nie. Tog het ek van die geleentheid gebruik gemaak om so 
dringend as wat ek kon, by die sinode te pleit dat aanvaar moes word dat die sigbare en 
organisatoriese eenwording van die kerke van die Ned Geref familie prinsipieel noodsaaklik is. 

My pleidooi het vir my gevoel egter nie net niks gehelp nie, maar miskien selfs ’n negatiewe 
effek op die Sinode gehad. Blykbaar was die weerstand wat ek by sommige lede van die 
Sinode opgeroep het, baie sterker as wat ek self besef het. In elk geval het die bespreking in 
’n stadium ’n laagtepunt bereik en die sinode was so verdeeld en verward, dat geen vordering 
oor die saak gemaak kon word nie. Dit het gelyk of die idee van sigbare en organisatoriese 
eenheid tussen die kerke vir die sinode onaanvaarbaar was en van die tafel gevee sou word. 
Maar, soos dit dikwels in sulke dinge gaan, het die tyd vir die namiddag-tee aangebreek 
voordat daar oor die saak gestem is, en dit het die moontlikheid geopen dat daar ’n wending 
kon kom. 

Ek moes die Sinode tydens die teepouse verlaat om ’n vliegtuig terug na Stellenbosch te haal. 
Ek herinner my nog die somberheid waarmee ek die sinodesaal verlaat het, en die gevoel van 
teleurstelling en moedeloosheid waarmee ek my terugreis aanvaar het. My kinders wat in die 
stad woon, het my by die Sinodesaal kom haal om my na die lughawe te neem. Al wat my 
getroos het, was die gedagte dat ek al meermale by sulke kritieke punte in die lewe van die 
kerk gestaan het, maar dat dit darem gelukkig nie daarby gebly het nie. Eers nadat ons by die 
lughawe ’n koppie tee gedrink en oor ander dinge begin praat het, het ek tot innerlike rus 
gekom. Ek het besef dat dit uiteindelik nie my saak is nie – al het ek soveel jare blykbaar 
tevergeefs daarvoor in die kerk gepleit. Dit was ten slotte die saak van die Heilige Gees. 

Bettie het my op die Kaapse lughawe kom ontmoet en ons is terug huis toe. Ons was skaars 
tuis, of die telefoon lui. Tot my verrassing was dit Willie Botha wat van Bloemfontein skakel 
met die onverwagte nuus dat die Sinode ná my vertrek op ’n voorstel van Kobus van der 
Westhuyzen en Frits Gaum tog besluit het om die ideaal van een kerkverband tussen die 
familie van Ned Geref Kerke te onderskryf en dit aan die Algemene Sinodale Kommissie op te 
dra om in gesprek met die belanghebbendes strukture vir die beoogde een kerkverband uit te 
werk en aan die volgende Sinode te rapporteer. 

Ek was stom geslaan. Daarmee is, sover ek weet, vir die eerste keer deur die Ned Geref Kerk 
amptelik aanvaar dat daar één kerkverband vir die hele familie van Ned Geref kerke tot stand 
moet kom – iets waarvoor ek oor soveel jare gepleit het. Ek het besef dat dit nog lank nie 
maklik sou wees om dit in die praktyk te verwerklik nie. Maar daar het ten minste ’n 
beginselbesluit geval. Dit was niks minder nie, as ’n offisiële wending in die standpunt van die 
kerk, wat uiteindelik op die realisering van die beginsel moet uitloop. 
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Dat die Ned Geref Kerk een of ander tyd duidelik haar skuld en aandeel aan apartheid sou 
moes bely, het langsamerhand tog in die harte van meer en meer mense ’n vaste oortuiging 
geword. Van tyd tot tyd is daar ook reeds dinge gesê wat daarop gedui het dat die kerk 
daaraan toe was om in hierdie rigting te beweeg. In Maart 1989 het daar ’n konferensie van 
kerkleiers van die Ned Geref Kerk, die Ned Geref Sendingkerk en die Ned Geref Kerk in 
Afrika by Vereeniging plaasgevind. By daardie geleentheid het Johan Heyns ’n toespraak 



gehou waarin hy gesê het dat die Ned Geref Kerk apartheid verwerp het. Implisiet was daarin 
’n belydenis van skuld van die Ned Geref Kerk vervat. Dit het heelwat dekking in die media 
geniet en daar was hoop dat die verhouding tussen die Ned Geref Kerk en haar “susterkerke” 
sou verbeter. 

Maar dit was nie die geval nie. Nog tydens die byeenkoms het dit duidelik geword dat die 
afvaardiging van die Ned Geref Kerk nie aan die verwagtings van die andere kon voldoen nie. 
Wat ’n geleentheid van versoening moes wees, het ’n geleentheid geword waarby die 
agterdog teenoor die Ned Geref Kerk by die leiers van die ander kerke eerder versterk is. 
Daar was wedersydse gevoelens dat die ander tog nie regtig vertrou kon word nie, dat 
politieke motiewe ’n rol bly speel en dat wantroue nie uit die weg geruim kon word nie. Dit het 
opnuut duidelik gemaak dat daar heelwat meer sou moet gebeur voordat die verhoudinge 
herstel sou kon word. Daar sou ten minste ’n opregte en duidelike belydenis van skuld van die 
kant van die Ned Geref Kerk noodsaaklik wees om die verhoudinge te herstel. 

In November 1990 is daar naby Rustenburg ’n nasionale konferensie van kerke byeen 
geroep. Dit het geskied na aanleiding daarvan dat Staatspresident FW de Klerk aan die einde 
van 1989 in sy Kersfeesboodskap ’n beroep op die kerke gedoen het om in die land ’n klimaat 
te help skep wat bevorderlik sou wees vir onderhandeling, versoening en verandering. Die 
meeste kerke in die land sou egter nie graag aan ’n konferensie wou deelneem wat deur die 
Staatspresident byeen geroep is nie, en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) het 
aangedui dat dit alleen met so ’n poging sou meewerk, as die president homself van enige 
verdere betrokkenheid daarby sou onttrek. Dit het hy ook gedoen. Op 15 Junie 1990 is daar 
toe in die kantore van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke in Johannesburg ’n byeenkoms 
gehou waaraan ’n groot groep kerklike leiersfigure uit haas alle denominasies deelgeneem 
het. Tot hulle eie verbasing het ’n gees van soveel welwillendheid tussen hulle ontstaan, dat 
hulle besluit het om ’n konferensie van kerke in November 1990 byeen te roep. 

Ek is tot my verrassing uitgenooi om een van die hoof-voordragte by dié konferensie te hou. 
Die onderwerp wat aan my gegee is, het gelui: Understanding the Church Situation and 
Obstacles to Christian Witness in South Africa. Hoewel ek van die begin af redelik goed 
geweet het wat ek wou sê, het die voorbereiding tog baie geestelike inspanning van my gevra, 
omdat ek ’n aanvoeling gehad het dat ons hier voor ’n geleentheid van beslissende betekenis 
vir die kerk in die land staan. Ek het in my toespraak eers die aandag gevestig op al die 
verskille wat tussen die Christene in die land bestaan, die verlammende effek wat dit op die 
getuienis van die kerk het en die gevare wat daarmee saamhang. In die lig daarvan het ek ’n 
pleidooi gelewer vir die bereidheid om mekaar te vind en te verstaan en so saam die 
probleme van die land met ’n verenigde getuienis tegemoet te tree. Dit was eintlik ’n baie 
eenvoudige boodskap, maar ek het dit met oortuiging geskryf. Ek het aangevoel dat ek dit in 
die beslissende oomblik in die geskiedenis van die kerk waarvan ek ’n deel sou wees, as ’n 
duidelike appèl aan die adres van die aanwesiges moes rig. 

Maar toe ek eenmaal by die konferensie aangekom het en die groot verskeidenheid van 
mense daar gesien en van die groot verskille tussen ons bewus geword het, het my hart in my 
skoene gesink. Ek sou tydens die oggendsessie van die tweede dag van die konferensie 
praat. Ek het sedert die opening van die konferensie gevoel hoe die spanning oor my optrede 
in my oplaai. Nou is dit waar dat ek deur my hele lewe altyd in spanning was as ek êrens 
moes optree. Hoewel die prediking vir my die heerlikste werk was wat ek ooit verrig het, was 
ek altyd gespanne voor my optrede, en die spanning het eers van my afgeval as ek met die 
preek kon begin en myself kon vergeet in my oorgawe aan die boodskap wat ek probeer 
oordra het. Maar ek moet sê dat die spanning die middag en aand voor my optrede by die 
Rustenburg-konferensie veel meer was as die gewone soort spanning wat ek so goed geken 
het. 



Daar was soveel wat vir my vreemd was, en die gewig van die geleentheid het al hoe meer tot 
my deurgedring. Namate die verrigtinge van die eerste middag en aand hulle loop geneem 
het, het daar ’n geweldige las op my bors kom lê. Dit was of ek fisiek ’n gewig moes 
voortsleep. Die ergste was dat, terwyl ek na aartsbiskop Tutu en die ander sprekers van die 
middag en aand geluister het, die gevoel by my gegroei het dat daar ’n groot stuk skuld 
tussen ons en die ander mense in hierdie land staan. Die vrees het by my gegroei dat die 
dingetjies wat ek gedink het om te kom sê, eenvoudig te lig was en nie regtig kant of wal sou 
kon raak nie – en dit terwyl ons in ’n eenmalige situasie verkeer het waarvan die betekenis nie 
bereken kon word nie. 

Langsamerhand het die oortuiging by my posgevat dat ons as Ned Geref Kerk nooit in die 
regte verhouding tot die ander kerke en Christene in ons land sou kon kom, as ons nie die 
moed het om openlik en in die openbaar belydenis te doen van ons aandeel aan die onreg 
van die verlede en die verwydering wat daardeur ontstaan het nie. Daarby was dit ook vir my 
duidelik dat ons skuld as kerk ook verband hou met ons identifikasie met die Afrikanervolk, en 
dat dit dus nie net kan gaan oor die feit dat die kerk haar profetiese roeping verloën het nie, 
maar ook dáároor, dat die kerk kragtens haar identifikasie met die volk ook die volk se skuld 
moet dra en bely. 

Daar het deur die loop van die middag ’n gewig op my hart kom lê wat ’n fisieke uitwerking op 
my gehad het. Dit het vir my duidelik geword dat die belydenis van ons skuld juis hier gedoen 
sou moet word, waar soveel kerke en so ’n groot deel van die Christene van ons land 
verteenwoordig was. En iets het vir my bly sê dat daar niemand anders was wat dit kon doen 
nie, as net ek self. Die lede van die moderamen kon dit nie eintlik doen nie, want hulle het 
geen mandaat daartoe van die Sinode gehad nie. As dit gedoen moes word, sou ek dit moes 
doen, sonder mandaat van wie ook al, net maar omdat die Here dit op my hart gelê het. Was 
die blote feit dat ek alles so sterk aangevoel, en vir my besef ook vir die eerste keer ten volle 
so helder gesien het, nie ’n duidelike indikasie dat ek ook self geroep was om dié belydenis te 
formuleer en uit te spreek nie? Ek is gepynig deur die besef dat ek nie die vertroue van ’n 
groot deel van die kerk geniet nie. Hoe kon ek so-iets namens die kerk, ja selfs namens die 
volk doen? Maar ondanks my teëstribbeling kon ek net eenvoudig nie wegkom onder die las 
wat op my hart gelê is nie. Ek het steeds helderder geweet: ek moet dit doen; ek het geen 
keuse nie. 

Ek het die aand myself so vroeg as moontlik na my kamer teruggetrek en dit was vir my ’n 
lang nag. Ek was vol spanning en kon nie slaap nie. Maar, soos dit beskik was, was ek nie 
alleen in die kamer nie. Daar is wel aanvanklik aan my as spreker alleen ’n kamer toegewys, 
terwyl al die ander aanwesiges twee-twee in ’n kamer gebly het. Dirk Hattingh, my predikant 
en ou vriend wat deel van die afvaardiging van die Ned Geref Kerk was, is aanvanklik saam 
met iemand anders in ’n naby-geleë kamer geplaas. Hy het laat blyk dat hy nie baie gelukkig 
was met die kamermaat met wie hy ’n kamer sou moes deel nie, omdat hulle sulke totaal 
verskillende soorte mense was. Ek het toe aangebied dat hy liewer by my moes kom intrek. 
Dit het later geblyk ’n beskikking te gewees het. 

Die lede van die moderatuur wat by die byeenkoms teenwoordig was (Johan Heyns, Pieter 
Potgieter, Dirk Hattingh en Frits Gaum) het na die aandbyeenkoms nog weer byeen gekom, 
en eers daarna het Dirk kom slaap. Ek het toe nog geen oog toegemaak nie. ’n Ruk later het 
ek na ’n kalmeertablet aan die slaap geraak, maar was vroeg weer wakker. Ons kon vroeg 
ontbyt eet, en ek het dit gedoen. Daarna het ek by die skryftafel gaan sit en begin om met ’n 
potlood op ’n stukkie papier die woorde van ’n skuldbelydenis neer te skryf. 

Dirk het daar rondgeskarrel en klaargemaak om die vroeë oggendbiduur te gaan bywoon. Ek 
het aan hom gesê dat ek nog na my notas wou kyk en dus nie sou saamgaan nie. Hy het 
geloop tot by die deur en toe, met sy hand op die knop van die deur, skielik na my omgedraai 



en uit die bloute aan my iets soos die volgende gesê: “Ou Willie, ons sal nie daaraan kan 
ontkom om een of ander tyd ons skuld teenoor hierdie mense te bely nie.” 

Ek was totaal uit die veld geslaan. My reaksie was: “Dirk, hier sit ek nou net juis so ’n 
belydenis en uitskryf. Ek het gedink dat ek vandag tydens my toespraak iets soos die 
volgende sal moet sê.” – Ek het aan hom begin voorlees wat ek geskryf het. Dit het min of 
meer so begin, dat hoewel ek geen gesag of opdrag het om dit te doen nie, ek vandag hier my 
skuld en dié van die Ned Geref Kerk aan die sondige situasie in ons land wil bely. “Nee, nee,” 
sê Dirk, “vergeet daardie woorde dat jy geen gesag of opdrag het nie. Bely net eenvoudig en 
klaar!” – En toe was hy weg. 

Ek was in my hart daarvan oortuig dat dit die Here was wat dit deur Dirk aan my gesê het. 
Daar het ’n vreemde rus oor my neergedaal. Ek het in my toespraak begin soek na ’n geskikte 
plek waarby ek die belydenis kon invoeg. Tot my verbasing was daar in die lesing ’n plek 
waarin dit naatloos kon inpas. Ek moes my oë uitvee om te sien of dit werklik waar was. In my 
teks het ek geskryf: “On the human level, the DRC can do little more than to acknowledge its 
guilt and ask for forgiveness and acceptance. Without that, mutual trust cannot be restored.... 
An experience of reconciliation is necessary to enable us to come to a united witness.” 

Ek het geweet dat dit die regte plek was om die belydenis in te voeg. Ek het nog een of twee 
formulerings verander en toe was dit tyd om na die byeenkoms te gaan. Ek het my lesing 
gelewer tot op die punt waar ek besluit het om die belydenis voor te lees, en toe ek soek na 
die papiertjie waarop ek dit met die potlood geskryf het, was dit net weg. Dit het beteken dat 
ek moes stilbly. Terwyl ek tussen my papiere soek, het die hele byeenkoms doodstil geword. 
En toe, hoe weet ek nie, ontdek ek skielik weer die papiertjie voor my op die kateder, en ek 
begin lees: 

“I confess before you and before the Lord, not only my own sin and guilt, and my personal 
responsibility for the political, social, economical and structural wrongs that have been done to 
many of you, and the results of which you and our whole country are still suffering from, but 
vicariously I dare also to do that in the name of the DRC of which I am a member, and for the 
Afrikaans people as a whole. I have the liberty to do just that, because the DRC at its latest 
synod has declared apartheid a sin and confessed its own guilt of negligence in not warning 
against it and distancing itself from it long ago.” 

Die byeenkoms het in doodse stilte geluister. Niks het egter op daardie moment gebeur nie. 
Ek het met my voordrag voortgegaan. Maar toe ek klaar was met die lesing, was daar skielik 
’n roering in die vergadering. Ek kan nie meer alles haarfyn onthou nie. Ek weet net dat 
mense aan verskillende kante opgespring het. Reg voor my het pastoor Justus du Plessis van 
die Apostoliese Geloofsending gesit, en langs hom aartsbiskop Desmond Tutu. Justus du 
Plessis was eerste by my om my hand te gryp, en na hom was dit aartsbiskop Tutu en toe 
verskillende andere. Van alle kante het mense vorentoe en op my af gekom om my hand te 
vat. ’n Hele gedruis het ontstaan.  

Dit was toe dat aartsbiskop Tutu vir die voorsitter van die byeenkoms gesê het: “Just give me 
one minute!” en na die mikrofoon gekom het. Dit was ’n vreemde belewenis. Die vergadering 
het skielik stil geword. Tutu het begin praat soos net hy dit kan doen, stadig, kalm, waardig en 
afgemete. Hy het gesê dat, volgens die kerklike tradisie waarin hy staan, dit so is dat as 
iemand sê: I am sorry! jy verplig is om te sê: I forgive you. En daarom, het hy gesê, as die 
Ned Geref Kerk vandag sê dat sy berou het, dan moet ons almal sê: Ons vergewe julle! 

Op daardie moment het die hele byeenkoms opgestaan. Daar was trane, daar was ’n gees 
van bewoënheid. So-iets het ek nog nooit tevore belewe nie. Ek het dit ervaar as ’n omarming, 
as ’n gebaar van aanvaarding van die kant van mede-gelowiges wat in diepe bewoënheid ons 
skuld van ons afneem. Eers later het ek besef dat slegs die groep verteenwoordigers van die 



Ned Geref Kerk in Afrika waarvan Nico Smith ’n deel was, nie opgestaan het nie. Dit het ook 
spoedig duidelik geword dat hulle hulself van die hele gebeurtenis gedistansieer het. 

Toe die oggendsessie verby was, het die opgewondenheid oor wat gebeur het, eers regtig na 
vore gekom. Johan Heyns en Pieter Potgieter het in diepe bewoënheid na my toe gekom om 
my hand te vat en hulle dankbaarheid uit te spreek oor wat ek gedoen het. Uiteraard ook Dirk 
Hattingh, wat eintlik niks kon sê nie, maar ook niks hoef te gesê het nie. Ons was albei te 
oorstelp en bewoë. Van alle kante het mense gekom, dikwels net om my hand te vat. ’n 
Wonderlike gees van opligting en solidariteit het van die hele byeenkoms besit geneem. 

Joernaliste het op my afgekom met hulle nota-boekies. Dieselfde dag nog is die boodskap die 
wêreld oor gedra: Teoloog van Ned Geref Kerk doen belydenis van skuld namens die kerk. Dit 
is die enigste keer in my lewe dat ek die New York Times gehaal het. Die SAUK het ’n 
opname gemaak waarin aartsbiskop Tutu en ek opgetree het. Dit is die aand by die ses-uur 
nuus uitgesaai en het meteens alle uithoeke van die land bereik. Al verduideliking wat ek vir 
my optrede kon gee, was dat die Here Jesus in Matteus 5:23–26 duidelik sê dat as jy jou 
gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, jy die saak eers 
met hom moet gaan regmaak. Waar ek so oorweldig was deur die wete dat die Christelike 
gemeenskap in ons land soveel teen ons as Ned Geref Kerk en Afrikanervolk het, het ek 
gevoel dat ek die plig en die reg het om nie net namens myself nie, maar ook namens die kerk 
en ons volk ons gemeenskaplike skuld te bely. 
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Van oral het boodskappe en telegramme ingestroom, meestal van instemming en 
dankbaarheid, maar ook dikwels vol woede en wrewel. Dit sou nog weke lank duur. Die vorige 
staatspresident, mnr. PW Botha, het Pieter Potgieter by die konferensie opgebel en heftig 
beswaar gemaak teen my belydenis. Ek vermoed dat hy verwag het dat die moderatuur hulle 
van die belydenis moes distansieer, maar natuurlik wou en kon hulle dit nie doen nie. 
Trouens, die omstandighede by die byeenkoms het hulle selfs genoop om hulleself amptelik 
met my belydenis te identifiseer. 

Namate dit duidelik geword het dat Nico Smith en die predikante van die Ned Geref Kerk in 
Afrika negatief op my belydenis gereageer het, het dit ander afgevaardigdes van hulle 
entoesiasme oor die saak beroof. Dit het gedreig om die hele effek wat die belydenis gehad 
het, uit te wis. Daar is veral gesê dat dit darem te maklik is om so weg te kom met al die onreg 
wat gedoen is, en dat aartsbiskop Tutu geen reg gehad het om die belydenis namens die hele 
byeenkoms te aanvaar nie. Daar is ook gesê dat ervarings met die Ned Geref Kerk in die 
verlede geleer het dat sulke belydenisse nie ernstig opgeneem kan word nie. En natuurlik was 
die argument ook dat ek geen mandaat gehad het om skuld namens die kerk en die volk te 
bely nie. 

Hoewel die afgevaardigdes van die Ned Geref Sendingkerk die belydenis aanvanklik blykbaar 
positief begroet het, het die verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk in Afrika daarin 
geslaag om ook hulle onseker te maak en die opregtheid van die belydenis te laat betwyfel. 
Dit was logies dat die ander konferensiegangers die standpunt van dié twee “dogterkerke” van 
die Ned Geref Kerk baie ernstig sou opneem. Dit was voor die hand liggend om te dink dat 
hulle beter oor die egtheid van die belydenis sou kon oordeel as buitestanders. En so het die 
ou griewe en negatiewe houdings wat so lank reeds binne die familie van Ned Geref Kerke 
bestaan het, gedreig om die betekenis van die belydenis te vernietig. 

Die negatiewe reaksie het so sterk geword, dat dit die gees van die hele byeenkoms negatief 
beïnvloed het. By die aandsitting is daar heelwat kritiese dinge oor my belydenis gesê. 
Aartsbiskop Tutu was teenwoordig en het na alles geluister sonder om ’n woord te sê. Later 



het hy opgestaan en die byeenkoms verlaat. Ek het hom gevolg en aan hom gesê dat ek 
jammer is oor die manier waarop die dinge ontwikkel. Hy het niks gesê nie, maar net my hand 
in sy hande gevat, dit gedruk en na sy kamer gegaan. Wat daar daardie aand verder oor die 
saak gepraat is, weet ek nie. Dit was vir my duidelik dat die reaksie teen die gebeure van die 
oggend besig was om op te bou, met die potensiaal om alles wat by wyse van toenadering 
plaasgevind het, ongedaan te maak. 

Die volgende oggend net na die opening het dr Frank Chikane, wat een van die mede-
voorsitters van die konferensie was, die saak weer aan die orde gestel. Hy het verklaar dat 
wat die vorige dag gebeur het, uiters belangrik was en dat dit daartoe gelei het dat, hoewel die 
tema van die konferensie te make het met ’n gemeenskaplike getuienis in die land, dit nou 
ook ’n geleentheid vir belydenis geword het. Daarvoor moet God gedank word, omdat dit 
miskien die punt is waar God wil hê die kerke moet begin. Daarna het hy aangedui dat die 
verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk ’n geleentheid gevra het om ’n aankondiging te 
doen, en Pieter Potgieter aan die woord gestel. 

Pieter het begin deur te sê dat dit onder hulle aandag gekom het dat daar by die konferensie 
twyfel bestaan oor die posisie van die Ned Geref Kerk met betrekking tot my belydenis, en toe 
vervolg: 

“The delegates of the DRC want to state unambiguously that we fully identify ourselves with 
the statements made by prof Jonker on the position of this Church. He has in fact precisely 
reiterated the decision made by our General Synod in Bloemfontein recently. We would like to 
see this decision of the Synod as the basis of reconciliation with all people and all Churches” 
(The Road to Rustenburg, 100). 

Daarop het aartsbiskop Tutu die woord geneem. Hy is ’n uiters begaafde spreker met 
charismatiese kwaliteite. Op sy eie manier het hy sag begin praat en gesê dat hy natuurlik nie 
die reg gehad het om my namens die hele konferensie te vergewe nie. Maar toe het hy 
voortgegaan om te vertel van voorbeelde waarin mense wat verontreg was, hom geleer het 
om nie verbitterd te wees nie, maar te vergewe. En toe het hy voortgegaan: “God has brought 
us to this moment, and I simply want to say that I am deeply humbled, and I speak only for 
myself. I cannot, when someone says `Forgive me', say `I do not'. Our brothers in die Dutch 
Reformed Church came to me and said: `It is going to be up to us to show the genuineness of 
what we have said, in actions.' But my Church has to confess too. My Church has to confess 
its racism. I have to confess as a black person. How many times have I treated others in my 
own community as if they were less than the children of God? What is my share in our 
common sin? And I pray we will all know that we are being led by a gracious God, the God of 
grace, and that we will see God putting us at the start of wonderful things for this land. Pray 
God that we will respond to Your grace graciously” (The Road to Rustenburg 101–102). 

Die hele vergadering het in stilte na hom geluister en was sigbaar diep geroer deur wat hy 
gesê het. Daar het ’n atmosfeer van rus en kalmte oor die byeenkoms neergedaal, hoewel dit 
duidelik was dat die verteenwoordigers van die Ned Geref Kerk in Afrika en die Ned Geref 
Sendingkerk nog steeds nie gelukkig was nie. En toe die afvaardiging van die Ned Geref Kerk 
dit later moeilik gevind het om besluite van die byeenkoms te steun wat vir hulle gevoel te veel 
politieke byklanke gehad het, het die verhoudings tog weer versleg. Dit het veral gebeur toe 
Pieter Potgieter aan die einde van die konferensie verklaar het dat die Ned Geref Kerk se 
afvaardiging nie in alles kon meegaan met die formulerings van die boodskap van die 
byeenkoms wat vir verspreiding vrygestel is nie. Dit was duidelik dat daar onder die 
oppervlakte nog steeds, ondanks alles wat Tutu, Chikane en andere gesê het, ’n gevoel van 
wantroue teenoor die Ned Geref Kerk se afvaardiging bestaan het. 

Die standpunt van die Ned Geref afvaardiging is deur baie by die byeenkoms gesien as in 
ooreenstemming met ’n patroon van optrede wat altyd weer by die Ned Geref Kerk na vore 



sou gekom het: dat saamgepraat word met die bedoeling om die besluite so gunstig as 
moontlik uit die oogpunt van die Ned Geref Kerk te kry, maar dan tog ’n distansie daarteenoor 
te bewaar ter wille van die Afrikanergemeenskap tuis wat nie geskok moes word nie. En so is 
ons ondanks al die opwindende dinge wat gebeur het, tog maar weer onder ’n wolk by 
Rustenburg weg. 
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Na my tuiskoms in Stellenbosch van die konferensie af het reaksies op my belydenis van alle 
kante af ingestroom. Dit was telefoon-oproepe en briewe, aan my persoonlik en in die pers. 
Die oorgrote meerderheid was gelukkig baie positief daaroor. Dit was in die besonder vir my 
bemoedigend dat die Afrikaanse pers in die algemeen baie gunstig daarop gereageer het – 
met name ook Die Burger, waarvan ek jare lank ’n rubriekskrywer was. 

Maar daar was ook talle mense wat uiters negatief daaroor was. Afgesien daarvan dat 
sommige briewe eenvoudig skel-briewe was, is in baie ander aangevoer dat een mens nie 
namens ander skuld kan bely nie; dat die briefskrywers in elk geval geen skuld in hierdie 
verband het wat bely hoef te word nie; dat apartheid met opregte bedoelings toegepas is en 
tot groot voordeel van die nie-blanke deel van die bevolking was; dat ek met my optrede in die 
hande van die links-liberale speel en die hande van die vyande van ons volk versterk – en so 
het dit maar voortgegaan. Dit was onmoontlik om op alles persoonlik te antwoord. Ek het ’n 
omsendbrief geskryf en dit aan soveel persone as moontlik gestuur. Maar ek het ook op 
verskillende plekke voor gehore opgetree om te verduidelik waaroor dit gegaan het. 

’n Brief wat my meer as baie van die ander negatiewe briewe geraak het, was afkomstig van 
die kerkraad van die gemeente Biesiesvlei. Die skriba het geskryf dat die kerkraad met skok 
en teleurstelling van my belydenis kennis geneem het, as ook van sekere stellings wat my 
kollega Danie du Toit na aanleiding daarvan in die Kerkbode gemaak het. Die belydenis laat 
dit lyk asof ons nou die leraars en ander gelowiges wat nie ons siening huldig nie, verdoem as 
sondig en derhalwe as ongeredde mense. Die kerkraad kry die indruk dat die professore in ’n 
al hoe groter mate die doelstellings van die huidige wêreld nastreef en nie meer die werklike 
wil van die Hemelse Vader soek nie. Die kerkraad en gemeente het geen skuldgevoelens oor 
die wyse waarop hulle teenoor anderskleuriges voel of optree nie, en verwerp daarom die 
sogenaamde skuldbelydenis. ’n Beroep word op my gedoen om my nie deur die politiek te laat 
manipuleer nie, maar die ware boodskap van die Woord te verkondig. 

Ek het op die brief geantwoord dat dit vir my ’n hartseer-saak is dat die kerkraad so negatief 
oor my optrede oordeel. Ek het hulle verseker dat my belydenis nie uit politieke motiewe 
voortgekom het nie, maar ’n geestelike en kerklike daad was. As predikant moet ek die lig van 
Gods Woord op die morele aspekte van ons individuele en gemeenskaplike lewe laat val. Dit 
raak ook die politiek. Christus leer ons in Matteus 5:23 dat as ons broers iets teen ons het, 
ons ons met hulle moet versoen. Die Swart Christene in die land het baie teen ons. Hulle sien 
veral die Ned Geref Kerk as verdedigers van ’n onregverdige maatskaplike en politieke opset 
wat vir hulle baie ontwrigting en lyding meegebring het. Selfs al kan ons onsself in bepaalde 
opsigte teenoor dié siening verdedig, het ons kerk reeds sedert 1986 geoordeel dat daar 
opsigte is waarin ons dit nie kan doen nie (vgl. Kerk en Samelewing 1986, 305–307).  

Ek het verder gesê dat ek weet dat die lede van die kerkraad nie haatdraende en liefdelose 
mense is nie. Biesiesvlei het deur die jare ’n hart vir die sending gehad. Maar dit gaan in die 
situasie in ons land om meer as persoonlike gesindhede. Baie van die bitterheid van die 
Swartmense het nie te make met hoe ons individueel teenoor hulle optree nie, maar met die 
opset in ons land waardeur ons bevoordeel en hulle benadeel word. Miskien het ons te weinig 
begrip van die armoede, lyding en ontwrigting wat die Swartmense ervaar, omdat ons te min 



van hulle toestande weet. Wetenskaplike ondersoeke het egter herhaaldelik die uiterste 
ellende na vore gebring waarin hulle lewe. Die huweliks- en gesinslewe is deur dinge soos 
trekarbeid en moeilike werksure feitlik verwoes. Die opvoeding van kinders en die 
gemeenskapslewe is ernstig aangetas. Die moraliteit is afgetakel. Die hele Swart samelewing 
het uit reaksie gepolitiseer geraak en groot seksies het onder die invloed van die 
revolusionêre marxistiese denke gekom. 

Ons kerk kan nie die oë vir hierdie realiteite sluit nie. My belydenis ontken nie die baie goeie 
dinge wat die kerk gedoen het en nog doen nie. Dit suggereer ook nie dat diegene wat dit nog 
nie só ingesien het, verlore is nie. Maar as ons eenmaal bewus geword het van ons sonde, 
moet ons dit bely en regmaak. Dit is maar die gewone pad van heiligmaking. 

Hoewel ek aangebied het om op eie koste die kerkraad te ontmoet om verder oor die saak te 
praat, het ek nooit weer iets van hulle verneem nie. Later het ek langs ’n omweg verneem dat 
my brief nooit voor die kerkraad gedien het nie. 

Belangriker as die reaksies van individuele lidmate of kerkrade, was die amptelike reaksie van 
die kerkverband. Uiteraard moes die lede van die moderatuur wat by die Rustenburg-beraad 
teenwoordig was, verslag daaroor aan die Sinodale Kommissie doen. Na ek verneem het, 
was dit veral die Wes-Transvaalse verteenwoordigers wat baie beswaard oor die belydenis 
gevoel het. Die dokument wat uiteindelik deur die Sinodale Kommissie uitgereik is, was so 
tipies van die Ned Geref Kerk as wat dit kon kom: ’n afgewoë stuk wat probeer om die 
beswaarde faksie in die kerk sover moontlik te kalmeer, sonder om te veel aanstoot aan die 
ander te gee. In elk geval was daar in die verklaring geen vereenselwiging met die belydenis 
wat ek “in my persoonlike hoedanigheid gedoen het” nie. Van die feite dat ek my daarin op die 
letterlike besluite van die Algemene Sinode beroep het en dat die moderamen van die sinode 
hulleself met my belydenis vereenselwig het, word nie melding gemaak nie. My indruk was dat 
die Sinodale Kommissie nie gelukkig oor die saak gevoel het nie. 

Teen die einde van 1990 het ek ’n uitnodiging ontvang om die volgende jaar in Duitsland by 
die Kirchentag in Essen aan ’n paneelbespreking oor die belydenis deel te neem. Ek het die 
geleentheid verwelkom, en dit het aan my ook die voorreg gegee om nie net die Kirchentag 
self by te woon nie, maar ook ’n baie goeie gesprek oor die saak met die kerkleiding van die 
Duitse Evangelische Kirche in Hanover te hê. Ek dink egter nie dat my optrede by die 
Kirchentag self aan die verwagtinge voldoen het nie. Die verteenwoordigers van die Swart 
kerk en die Christelike Instituut het ’n prominente plek by die byeenkoms oor Suid-Afrika 
ingeneem. Die indruk wat hulle gewek het, was nie dat my belydenis betekenisvol was of dat 
daar ’n noemenswaardige verandering by die Ned Geref Kerk was nie. Ek het agterna 
daaraan getwyfel of my optrede daar werklik die moeite werd was. 

Na die Kirchentag het ek ’n reis deur die eertydse Oos-Duitsland gemaak, en plekke besoek 
waarmee Luther op ’n besondere wyse verbind was, soos Wittenberg, Leipzig, Erfurt en 
Eisenach (in die besonder die Wartburg waarin Luther aan sy Bybelvertaling gewerk het). Dit 
was ’n groot ervaring waarvoor ek nog altyd dankbaar is. Daarna is ek na Kampen waar ek ’n 
tydjie in die biblioteek van die Hogeschool kon werk en my verhouding met my eertydse 
kollegas en vriende kon vernuwe. 

Dit was in Kampen dat my aandag op ’n koerantberig gevestig is waarin meegedeel is dat dr 
Danie Rosslee (gesekondeer deur dr Ben Schutte) by die Sinode van Wes-Transvaal daarop 
aangedring het dat my belydenis van skuld op ’n positiewe wyse waardeer, en nie veroordeel 
moes word nie. Baie lede van dié Sinode het blykbaar uiters negatiewe gevoelens oor die 
belydenis gehad. Voor die Sinode was daar selfs sprake daarvan dat die Sinode van Wes-
Transvaal van die Algemene Sinode sou wegbreek oor die wyse waarop die Algemene 
Sinodale Kommissie die aangeleentheid van my skuldbelydenis hanteer het. 



Dr Rosslee was oor baie jare bekend as teologies en politiek konserwatief. Maar by die 
Sinode doen hy toe wat niemand verwag het nie: hy het hom nie net met my belydenis 
vereenselwig en self belydenis gedoen nie, maar ook voorgestel dat die Sinode moes besluit 
dat, omdat my belydenis ook ’n belydenis voor God was, dit onjuis sou wees om in suiwer 
kerkregtelike terme daaroor te oordeel (soos bv. om te sê dat ek geen mandaat van die kerk 
gehad het om dit te doen nie). Juis as belydenis voor God, het hy aangevoer, kon dit ook 
namens die Godsvolk en die volk uitgespreek word, sonder voorafgaande opdrag daartoe 
deur die mense. As dié belydenis onkerkregtelik verklaar sou word, sou dit die vergifnis deur 
God in die gedrang kan bring. Die belydenis moes volgens hom verstaan word as ’n uiting van 
algemene boetvaardigheid in ’n tyd van krisis. Duisende gelowiges, selfs uit ander kerke, het 
reeds dié voorbeeld wat gestel is gevolg, en dit kan daarom volgens hom nie ongeldig 
verklaar word nie. 

Dit is moeilik om die effek van sy standpunt en optrede by die Sinode ten volle te evalueer. Dit 
is waar dat sy mosie nie aanvaar is nie. Maar hy het daarin geslaag om meer ewewig in die 
bespreking te bring. Daar is uiteindelik tog ook nie besluit om uit die verband van die Ned 
Geref Kerk weg te breek, soos sekere lede dit wou hê nie. ’n Mens moet selfs aanvaar dat die 
optrede van dr Rosslee dit vir meer as een afgevaardigde duidelik laat word het dat dit nie 
nodig is om in die regse koor saam te sing om ’n duidelike en eerbare standpunt te kan 
inneem nie. En wie sal die invloed daarvan op veral die jonger predikante kan meet? 

In ’n berig van Rapport oor die hele episode is destyds gesê dat dr Rosslee se belydenis, 
ondanks die felheid van die verset teen die skuldbelydenis by die Sinode, kenmerkend was 
van ’n gees wat stilweg sedert my belydenis in die kerk aan die werk was. Daar is ook gesê 
dat, hoewel die konserwatiewes met hulle ontevredenheid oor die belydenis al die publisiteit 
kry, die wonderwerk van ’n groeiende beweging intussen ongesiens as gevolg van die 
belydenis besig was om in die kerk te geskied. Dr Rosslee het self aan Rapport gesê dat hy ’n 
bevryde mens was. Sy “bekering” rondom die kerk se houding oor die apartheidskwessie het 
volgens hom gevolg op ’n worsteling in sy eie hart oor die vraagstukke van die dag, en dit het 
’n sterk groeiproses in sy eie geestelike lewe meegebring.  

Vir my was dit ’n onverwagte steun uit ’n onverwagte oord, want daar was ’n tyd toe Danie 
Rosslee dit sy plig geag het om my sterk teen te staan. In die debat rondom die eenheid van 
die kerk in die sestiger jare het ook hy die pen teen my opgeneem. Maar hy is ’n mens met 
groot erns en eerlikheid en ek was dankbaar om van sy optrede te verneem. Dit het 
meegebring dat ons mekaar later, toe ek by ’n skolingskursus vir predikante in Wes-Transvaal 
opgetree het, met diepe vreugde as broers kon “herontdek” en dit in ootmoed kon beleef. 

Sedertdien het ook iets anders gebeur waaroor ek diep dankbaar was. By die Algemene 
Sinode van 1994 is daar (twee-en-dertig jaar na my boekie oor die Sendingbepalinge) besluit 
om daadwerklik daaraan te werk om één kerkverband met die Verenigende Gereformeerde 
Kerk en die Reformed Church in Africa te vorm. Die Sinode het ook besluit dat alle kragte 
daaraan gewy moet word om ’n kerkorde daar te stel wat vir die betrokke kerkverbande 
aanneemlik sal wees. 

Maar die Sinode het nog verder gegaan en ook ’n gebaar van versoening gemaak teenoor 
diegene wat in die verlede deur die Ned Geref Kerk met agterdog bejeën is: prof Ben Marais 
en dr Beyers Naudé is albei ter vergadering ontvang en vir alle praktiese doeleindes om 
vergiffenis gevra vir die wyse waarop in die verlede oor hulle geoordeel of teenoor hulle 
opgetree is. Ook is daar in simpatieke toon gepraat oor die beswaardes wat nog steeds 
ongelukkig is oor wat hulle as die huidige linkse rigting van die kerk sien. In ’n besondere 
gebaar is president Nelson Mandela by die sinode ontvang en met groot respek en 
welwillendheid behandel. Dit is duidelik dat daar by die kerk ’n begeerte bestaan om ’n nuwe 



begin te maak, haarself los te maak van bepaalde bindinge van die verlede en niks anders te 
wees nie, as kerk van Christus in ’n veelvolkige land. 

Vir my persoonlik was dit ’n emosionele oomblik toe die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland in 
1995 die volgende mosie aanvaar het: “By die geleentheid waar ons kerk nou finaal die pad 
van vereniging met die ander lede van die familie van NG Kerke (VGK en RCA) betree het, wil 
die sinode sy waardering uitspreek vir die groot en volgehoue rol wat prof WD Jonker oor die 
jare heen in die bereiking van hierdie ideaal gespeel het. Sy rol in die publikasie van Die 
Sendingbepalinge van die Ned Geref Kerk van Transvaal so vroeg as 1962; in die 
Hervormingsdag-getuienis van 1980 en in die Rustenburg-belydenis van 1990 is maar enkele 
van die profetiese bakens wat prof Jonker deur die jare heen op hierdie pad opgerig het. Veral 
in en vanuit die sinode van Wes- en Suid-Kaapland was prof Jonker deur die jare sowel 
profeet as geestelike vader. Die sinode is bewus daarvan dat hy op hierdie weg nie net 
teenstand nie, maar inderdaad dikwels ook verkettering, verdagmaking en verguising beleef 
het. Vir die geloofsmoed en pastorale bewoënheid waarmee prof Jonker hierdie pad geloop 
het, dank en eer die sinode hom. Ons loof die Here vir die rol wat hy in hierdie opsig nie net in 
hierdie sinodale gebied nie, maar inderdaad in die kerk as geheel vervul het. Soli Deo Gloria!” 
(Voorgestel deur ds JP Theron en dr JJE Koornhof (Handelinge H95). 

Dit spreek vanself dat ek hierdie gebaar met bewoënheid ervaar het. Trouens, as ek vandag 
oor die geskiedenis van die Ned Geref Kerk in die afgelope halfeeu terugdink, kan ek maar 
net diep dankbaar daaroor wees dat die Here nie die kerk aan haarself oorgelaat het nie, 
maar haar op ’n weg gelei het wat haar, soos vir Petrus eenmaal, gebring het waar sy nie wou 
wees nie (Johannes 21:18).  

 

7 

Die dringende vraag waarvoor die Ned Geref Kerk tans gestel is, is of die begeerde eenheid 
met die kerke wat uit haar sendingwerk voortgekom het, op institusionele vlak tot stand 
gebring sal kan word. Dit is ’n ernstige vraag of die drang daartoe sterk genoeg sal blyk te 
wees om die struikelblokke op die weg daartoe te oorkom. Daar het in die jongste tyd sonder 
twyfel ’n belangrike keerpunt in die denke en algemene klimaat binne die kerk gekom. Die tyd 
dat die Ned Geref Kerk as bolwerk van die Afrikaners gefunksioneer het, is verby. ’n Mens 
sou verwag dat dit daartoe sal lei dat die bereidheid om in alle erns oor eenwording met die 
ander kerke van die Ned Geref familie van kerke te praat, daardeur versterk sou word. Dit bly 
egter ’n vraag hoeveel geestelike erns daar oor hierdie saak in die breë lae van die kerk 
bestaan.  

Die ervaring het geleer dat dit makliker is om die kerk te skeur as om afsonderlik bestaande 
kerke met mekaar te verenig. Dit blyk ook uit die gebeurtenisse rondom die vereniging van die 
eertydse Ned Geref Sendingkerk met ’n deel van die eertydse Ned Geref Kerk in Afrika in 
1994 om die Verenigde Gereformeerde Kerk te vorm. Die Sinode van Phororo en die Ned 
Geref Kerk in Afrika in die Vrystaat het nie met die vereniging meegegaan nie. Dit beteken in 
feite dat die grootste deel van die lidmate van die NGKA in die Vrystaat nog buite die 
vereniging is. Netso het die Reformed Church in Africa wie se lidmate hoofsaaklik uit die 
Indiërgemeenskap kom, tot dusver nog nie positief op die moontlikheid ingegaan om aan die 
vereniging deel te neem nie. Die gevolg is dat die verdeeldheid in die geledere van die Ned 
Geref kerkfamilie nie deur die vereniging verminder is nie. Die grootste uitdagings lê nog 
steeds voor.  

Intussen duur die gesprek oor die vereniging van die Ned Geref Kerk met die VGK voort. Die 
grootste struikelblok in hierdie verband blyk die eis van die VGK te wees dat die belydenis van 
Belhar op gelyke vlak met die historiese drie formuliere van eenheid as belydenisgrondslag 



van die nuwe verenigde kerk erken moet word. Tot dusver het geblyk dat daar by wye kringe 
in die Ned Geref Kerk ’n weerstand teen die belydenis van Belhar bestaan – dikwels ook by 
lidmate wat nog nooit werklik van naderby daarmee kennis gemaak het nie. Klaarblyklik kleef 
daar vir baie lidmate in die Ned Geref Kerk ’n soort politieke stigma aan dié belydenis. Dit mag 
nog heelwat oorreding kos voordat hulle dit in ’n objektiewe lig kan beskou en hulle daarmee 
kan vereenselwig. 

Veral die formulering wat in die belydenis voorkom, dat God op ’n besondere wyse die God 
van die noodlydendes, die arme en verontregte is en dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te 
volg, word deur baie gesien as ’n bewys daarvan dat dié belydenis deur die eietydse 
revolusionêre politieke teologie geïnspireer is. Daarby word die oproep wat in die belydenis op 
die kerk gedoen word om te staan waar God staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die 
verontregtes, as ’n politieke kreet gesien wat die kerk direk by die politieke stryd betrek. Op 
grond daarvan word gesê dat die Belydenis van Belhar nie op dieselfde vlak lê as die 
klassieke gereformeerde belydenisskrifte nie. Maar die belangrikste probleem is waarskynlik 
dat daar ’n emosionele faktor in die spel is wat nie maklik buite rekening gelaat kan word nie. 

Die Ned Geref Kerk het meer as een keer reeds offisieel verklaar dat daar van haar kant geen 
leerstellige beswaar teen die Belydenis van Belhar bestaan nie. Dat dit vir die VGK die status 
van ’n belydenisskrif het, word aanvaar. Maar wat haarself betref, oordeel die Ned Geref Kerk 
dat dit nie op dieselfde vlak as die klassieke gereformeerde belydenisse lê nie en dat die 
aanvaarding daarvan deur die Ned Geref Kerk nie as ’n voorwaarde vir die vereniging met die 
VGK gestel behoort te word nie. Intussen word moeite gedoen om die inhoud van die 
Belharbelydenis onder die aandag van die lidmate van die Ned Geref Kerk te bring, sodat 
hulle nie sonder eerstehandse kennis daarvan of bloot op emosionele gronde oor die 
aanvaarbaarheid daarvan moet besluit nie. 

Dit is baie moeilik om in hierdie stadium ’n oordeel te waag oor wat in die nabye toekoms met 
die Ned Geref Kerk sal gebeur. Wat die kwessie van die eenheid van die kerk betref, is dit 
belangrik dat ’n prinsipiële besluit om dit na te streef, reeds geneem is. Dit mag nog ’n tyd 
duur voordat die bereidheid om dit te verwerklik, die hele kerkgemeenskap deurdring het. Oral 
in die wêreld het dit geblyk dat dit moeiliker is om geskeide kerke saam te voeg as om die 
eenheid van die kerk te verbreek. Daar is allerlei verskille in spiritualiteit, tradisie en kultuur 
wat die saamvoeging van geskeide kerke moeilik maak. Daarom moet dit beklemtoon word 
dat eenheid nie dieselfde as uniformiteit is nie. Waar die opregte wil tot eenheid en 
gemeenskap bestaan, is dit moontlik om ondanks allerlei verskille ’n band van vrede en 
eenheid te bewaar, sodat die gemeenskap van die heiliges oor alle relatiewe verskille heen 
beoefen kan word. 

 

EPILOOG 

As ’n mens terugkyk oor die ontwikkelinge van die afgelope vyftig jaar, is dit duidelik dat die 
Ned Geref Kerk deur ’n tydperk van groot veranderinge gegaan het. Toe ek in 1955 predikant 
geword het, was ek deel van ’n groep jonger predikante wat die vernuwing en herstel van die 
Ned Geref Kerk as ideaal gesien het. Ons wou veral die gereformeerde karakter van die kerk 
versterk. Ons het daarom ’n stryd teen die volkskerk-karakter van die kerk aangebind. Dit het 
beteken dat ons veral op twee dinge gekonsentreer het: aan die een kant het ons orde op 
sake probeer stel deur die prediking, pastoraat, kategese en tug te beklemtoon, en aan die 
ander kant het ons die vereenselwiging van die kerk met die Afrikanersaak en die politieke 
ideale van die volk krities bevraagteken.  

As ’n mens vandag terugkyk, blyk dit dat dié stryd gemengde welslae gehad het. Aan die een 
kant kan daar met stelligheid beweer word dat daar in ons geslag baie gedoen is om die 
opbou van mondige gemeentes te dien. In die kategese en pastoraat is ernstige pogings 



aangewend om deegliker te werk te gaan. Daar is baie moeite gedoen om die prediking te 
bevorder en uitstekende hulpmiddels is tot beskikking van die predikante gestel. Of die vrug 
daarvan in verhouding was met die moeite wat daarmee gedoen is, is moeilik om te sê. Maar 
oor die algemeen kan wel aanvaar word dat daar in hierdie opsig ’n groot verskil bestaan 
tussen die situasie van die kerk in die dertiger jare en vandag. 

Maar die saak wat die meeste pyn veroorsaak het, was die stryd om die identiteit van die kerk 
wat bedreig is deur haar vereenselwiging met die politieke saak van die volk. Die kerk se 
regverdiging van en steun aan die politiek van apartheid het haar aanvaarbaarheid binne die 
wêreldkerk ernstig in gedrang gebring en gedreig om die getuienis en sending van die kerk tot 
in die hart aan te tas. Die kern waarop die stryd in hierdie verband gekonsentreer was, was 
die eenheid van die kerk en die gemeenskap van die heiliges. 

Die verhaal wat hier vertel is, het gekonsentreer op hierdie laaste aspek. Met dankbaarheid 
mag gesê word dat die stryd om die eenheid van die kerk, ten minste wat die standpunt van 
die Ned Geref Kerk betref, in beginsel agter die rug is. Die praktiese verwerkliking van die 
eenheid mag nog ’n lang tyd duur. Dit sal nie so vreemd wees nie. Maar in beginsel is dié 
stryd nou iets van die verlede. Wat nog oorbly, is dat die kerke hulle lidmate daartoe moet 
opvoed om die eenheid en die gemeenskap van die heiliges om Christus ontwil wáár te maak. 

Dit is op sigself nog ’n belangrike taak. Dit wil immers voorkom asof die eenheid van die kerke 
van die Ned Geref familie op die oomblik nog nie op die “grondvlak” van die plaaslike 
gemeentes as ’n saak van prioriteit ervaar word nie. Die motief daaragter is waarskynlik nie 
meer so sterk polities en maatskaplik gekleur as vroeër nie, maar moet eerder gesoek word in 
die verandering van spiritualiteit wat besig is om by die Ned Geref Kerk in te tree. Dit lyk of die 
kerk in ’n proses van verandering geraak het wat, as dit nie goed hanteer word nie, op die 
duur ook die gereformeerde karakter van die kerk sal aantas.  

Dit het veral te make met die konsentrasie op individuele godsdienstige ervaring. ’n Sterk 
neiging word sigbaar om in ’n meer evangelikaliese of selfs charismatiese rigting te beweeg. 
Waar dit gebeur, neem ’n individualistiese en dikwels wêreldvreemde vroomheid oor. Die 
harde koloriet van die Bybelse vroomheid verdwyn uit die spiritualiteit van die gemeente. Alles 
word so gesellig. Die wet en die profetiese taak van die kerk kom op die agtergrond. Die 
heiliging van die hele lewe word verwaarloos. Die roeping van die kerk op die terrein van die 
maatskaplike en politieke lewe verdwyn uit die sentrum van die belangstelling.  

Dit is ’n vraag watter betekenis die klassieke gereformeerde belydenisse op die oomblik nog 
in die kerklike lewe van die Ned Geref Kerk het. Die gebruik om aan katkisante ’n kennis van 
die belydenisskrifte by te bring, selfs in die mees elementêre vorm van die ou Kort Begrip, is 
reeds iets van die verlede. Die gereformeerde gebruik van leerstellige prediking aan die hand 
van die kategismus het lankal uit die kerk verdwyn. Die styl en die lied van die kerk verraai 
steeds meer ’n veramerikanisering wat die aksent eerder op geselligheid, subjektiewe 
ervaring en ’n naïewe belewenis laat val as op die Woord en wet van God wat die totale lewe 
onder die tug van Gods evangelie en gebod bring. As die graniet van die gereformeerde 
belydenis en die soort vroomheid van die Psalms uit die lewe van die kerk verdwyn, moet 
alles min of meer sentimenteel en subjektief word. 

As hierdie proses onbelemmerd voortgaan, sal nie net die gereformeerde belydenis op die 
agtergrond tree nie, maar ook die profetiese getuienis van die kerk en die insig in die 
noodsaak van strukturele eenheid. Daar is nêrens ’n groter verbrokkeling van die eenheid van 
die kerk as in die wêreld van die anabaptisme en die individualistiese vroomheid nie. Selfs die 
eenheid van die plaaslike kerk word gerelativeer deur vorms van bediening wat op die 
subjektiewe en kameraadskaplike konsentreer. 

Dit spreek vanself dat die tye verander en daarmee saam ook die probleme en uitdagings 
waarvoor die kerk staan. Daarom verander die fronte waaraan die stryd om die integriteit van 



die kerk gevoer word, van geslag tot geslag. Gedurende die afgelope veertig jaar het die stryd 
om die deurbreking van die volkskerkkarakter van die Ned Geref Kerk gegaan. Dit is moontlik 
dat dit in die volgende veertig jaar om haar gereformeerde karakter sal gaan. 

Maar ook daaroor sal die sorg van die Koning van die kerk gaan. Soos Hy in die verlede 
daarvoor gesorg het dat die kerk van allerlei omweë na die goeie weg terugkeer, sal Hy dit 
ook in die toekoms doen. Daarvoor moet ons God vertrou. Aan Hom al die eer! 


