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In die kringe van die Wereldraad van Kerke word daar sedert
die derde wereldkonferensie "on Faith and Order" te Lund in 1952
die wens uitgespreek dat daar in die teologiese studie 'n meer
ekumeniese karakter aan die 'kerkgeskiedenis gegee moet word,1
d.w.s. dat hierdie vakdissipline hom al meer op aile kerke, en
daarmee op die hele wEkeld, moet rig.
Of dit die resultaat van hierdie oproep is, weet ons nie, maar
die feit bly staan dat ekumeniese studies vandag orals aan universiteite besondere aandaggeniet: institute met die uitsluitlike doel om
die ekumeniek te bestudeer, is opgerig en ook op eie bodem vind
ons dat die teollOgiesefakulteite hierdie onderdeel van die Ekklesiologie in hul leerplanne opneem - trouens in my nuutopgelegde
leeropdrag verskyn Ekumenika as 'n fweejaarstudiekursus. Dat dit
ekumeniek 'n groot taak te verrig het, by name om in ons dag helder<heidte bring te midde van veel verwarring oar die ware en valse eenheid van die kerk, val nie te ontken nie. Uit die aard van die
saak is die kerkgeskiedenis universeel en ekumenies2· Dit reik
immers oor diegrense van tyd, lande en volke heen. En all is dit
nou oak waar dat die gedeeldheid van die kerk as 'n feitlike verskynsel erken moet word en as sodanig dan ook in die beskrywing
van die kerkgeskiedenis omvangryke gedeeltes beslaan, word die
geestelike eenheid van die kerk deur die kerkgeskiedenis altyd erken en eerbiedig - vandaar ook die benaming Mgemene Kerkgeskiedenis, wat dui op diegeskiedenis van die algemene of wereldkerk.
Tog mag daardie besondere vorm van kerkgeskiedenis, bekend
as die Vaderlandse Kerk'geskiedenis, nie ,uit die oog verloor of
verwaarloos word nie. 'n Gedetaileerde studie van die Vaderlandse
Kerkgeskiedenis is alltyd nodig, want afgesien daarvan dat dit vir
die kerk in 'n bepaalde land belangrik is am sy eie geskiedenis te
ken, lewer dit ook 'n waardevolle diens aan die Aigemene Kerkgeskiedenis, wat aangewese is op sulke detailstudies vir 'n korrekte oorsi'g van die geheel3. Laat ons hierdie stelling ill'ustreer:
Juis diegebrek aan 'n volledigegedetaileerde studie van die kerkgeskiedenis, en by name die van die Ned. Geref. Kerk in SuidAfrika, is die rede dat, in 'n onlangse publikasie wa't oor die geskiedenis van die kerk handel en wat uit 9 dele bestaan en byna
1500 bladsye beslaan, daar slegsin twee bladsye na die kerklike
situasie in Suid-Afrika verwys word, en daarby nog heel oppervlak'kig ook4. Nog 'n voorbeeld: Die bekende Leidse hoogleraar dr.
J.N. Bakhuizen van den Brink het pas die laaste deel van sy voortreflike "Handboek der kerkgeschiedenis"5 die lig laat sien. Hierin

word hoofsaaklik die 19de- en 20ste-eeuse kerkgeskiedenis aan die
orde gestel. Hoewel die "nasionale" kerke in verskillende lande
goeie bespreking ontvang, is dit opvallend dat 'n beskrywing van
die geskiedenis van die kerk in Suid-Afrika slegs in 'n enkele bladsy afgemaak word6.
Ons kan nie sonder meer aanneem dat hierdie buitelandse kerkhistorici on's werelddeel met sy kerk geringskat nie - Suid-Afrika
is immers die bakermat van die Gereformeerde godsdiens op die
kontinent van Afrika. Die oorsaak van ,hu'l handelswyse is duidelik
verklaarbaar indien ons kyk na diegeraadpleegde boeke in literatuurlyste. Die publikasies oor die geskiedenis van die Ned. Geref.
Kerk is met een woord skraps7. Ja, laat my as 'n ihistorikus van hierdie historiese kerk eerlik bely: as iemand sou aaniklop om 'n handboek oor die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk, sit 'n mens ietwat
tin 'n penarie. Die enigste wat ons sou kon aanbeveel - en dan is
dit 'n vraag of dit nog bekombaar is - is die werk van prof.
Adriaan Moorrees, wat in 1937 verskyn het8. Dit handel oor die
geskiedenis van ons kerk vanaf 1652, maar eindig helaas by omstreeks 1873. Let wel, meer as 'n eeu gelede! Dit is 'n feit, hoe
ontstellend d'it ook al mag klink, dat wat die afgelope 100 jaar
aanbetref, daar nog geen omvattende en volledige geskiedenis
van die Ned. Geref. Kerk verskyn het nie.
'n Oorsigtelike beeld van die Ned. Geref. Kerk se geskiedenis
van begin tot hede makeer dus nog9. Die werk van dr. G.D. Scholtz
getiteld "Die geskiedenis van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk in Transvaal" (in twee dele10) is, SODS die onderwerp aandui, op provinsiale grense afgespeel (en daarby is die
afsluitingstlatum 1910); in dieselfde kategorie val ook die werk
van praff. J.J. Oberholster en M.C.E. van Schoor oor die geskiedenis van die Ned'. Geref. Kerk in die Vrystaat11. Oor die geskiedenis
van ons kerk in die Kaapprovinsie na 1870 en tin Natal na 1865
het nog niks gesaghebbends verskyn nie12, en die geskiedenis
van ons kerk in Suidwes-Afrika en buitelandse gewestes soos
Argentinie en Oos-Afrika wag nog om in toto behoorlik nagevors
en beskrywe te word13. Hoe stadig en gering die ontginning van
die Vaderlandse Kerkgeskiedenis is, blyk uit die feit dat die Kweekskool op Stellenbosch byna 110 jaar moes wag voordat die eerste
proefskrif in die Departement van Kerkgeskiedenis in 1968 verskyn
het14. Prof. F.A. van Jaarsveld se tydige waarskuwing in 1965 teen
'n "ernstige tkrisis" vir die Suid-Afrikaanse geskiedenisbeoefening,
beide wat die kweek van historici en die publikasie van wetenskaplike studies betref15,is besllis oolk van toepassing op die kerkgeskiedskrywing in Suid-Afrilka.
Genoeg vQOl1beeldeom aan te toon dat die studie van die Vader,Iandse Kerkgeskiedenis in Suid-Afrika steeds dringender aandag

vereis en dat dit aangepak moot word nie net om die volledige
verhaal van o.a. ons eie Nederduitse Gereformeerde Kerk te boek
te stel nie, maar ook ter wille van diens aan die Aigemene Kerkgeskiedenis, wat altyd maar weer afhanklik is van sulke studies vir
'n juiste geheelbeeld16.
Ons herhaal: die Aigemene Kerkgeskiedenis is in groot mate
afhan'klik van gedetaileerde geskiedenisstudies van die afsonderlike kerke. Die Aigemene Kerkgeskiedenis loop hand aan hand met
die plaaslike of Vaderlandse Kerkgeskiedenis. Indien die Aigemene
Kerkgeskiedenis ook wil deurdring tot ons dag, wil kom tot 'n volledige, kontemporere geskiedeni~beeld, is 'n noodsaaklike voorvereiste die kennis van die plaaslike kotemporere kerkgeskiedenis
- sonder die plaaslike beeld kan ons nie die algemene konstrueer
nie.
In hierdie uur van my offisiele ampsaanvaarding vra ek dan u
aandag vir die onderwerp: Gedagtes rondom 'n Kontemporere
Kerkgeskiedenis - met besondere verwysing na die Ned. Geref.
Kerl<. Om nie te oortree op die gebied van 'n ander vakdissipl,ine,
t.w. die Sendinggeskiedenis, nie, sluit ek die Ned. Geref. Jongkerke by my voordrag uit. (Van sommige van die 'Verskillende afsonderl'ike Ned. Geref. Dogterkerke het daar heelwat werke verskyn waarin hul geskiedenisse weergegee word17).
Dit is opvallend dat die geskiedenis van ons eie tyd18 nie maklik
onder 'n term tuisgebring 'kan word wat almal tevrede stel nie.
Vakkundiges oorsee en hier te lande het geen eenstemmigheid
oor 'n bepaalde benaming nie19. Die Duitse historici praat van
Zeitgeschichte, Gegenwartsgeschichte, zeitgenossiohe Geschichte,
laufende Geschichte en die Geschichte unserer Zeit. In die Engelssprekende wereld word voorkeur gegee aan Contemporary History,
terwyl "Current History" en "Current Events" oak gehoor word. In
Nederlland klink benaming op soos "nieuwe geschiedenis" en "moderne historie". Op die tuisfront kan ons vertaal met o.a. "tydgenootlike", "resente", "tydsgeskiedenis", ens. Prof. F.A. van Jaarsveld gebruik die term "eietydse geskiedenis", waardeur besondere
nadruk gele word op ons eie tyd20; Prof. M.C.E. van Schoor verkies weer die benaming "kontemporere geskiedenis" vanwee die
internasionale begrip van die uitdru'kking en daarby sy direkte
aansluiting by die gebruiksterm van ons Engelse landgenote21.
Wat die kerkgeskiedsbeskrywing aanbetref, is 'n betiteling soos
Modern Church History vrywel algemeen. Ons moot met prof.
T.N. Hanekom egter saamstem as hy daarop wys dat die vlag nie
heeltemal die lading dek wanneer die woord "moderne" gebruik
word nie; in ander verband het hy daamp gewys dat in die kerklike geskiedenis eenmaal selfs die onmoontlike anomalie "oud-

modernisme"22 gebruik is. Aan die Nederlandse fakulteite hoor
ons van "De kerkgeschiedenis der twintigste eeuw"23 en onder
die tema "De jongste tijd" word ons eie tyd se kerkgeskiedenis
in 'n resente geskiedenisboek24 behandel - alhoewel daar in al
hierdie gevalle byna uitsluitlik op ekumeniese sake gesinspeel
word. Vanwee die gebrek aan 'n behoorlike historiografie oor die
Suid-A,frikaanse kerkgeskiedenis het ons tot op datum nog geen
spesifieke benaming vir hierdie nuwe terrein van die kerklike geskiedskrywing nie. In die Teologiese FakuHeit van Stellenbosch
word 'n semesterkursusin die finale jaar aangebied onder die
'benaming "Moderne Kef1kgeskiedenis" met die jaartal, 1900 197025, maar inhoudelik behels dit niks' anders as Pretoria se Ekumenika nie. Laat ons egter dadelik se, ekumeniese sake is nie die
volledige beeld van die kerk se ryke lewe nie en sekerlik tog nie
die enigste faset van die kontemporere geskiedenis nie!
Met watter betiteling ons die "nuwe terrein" van die kerkgeskiedenis moet aandui, maak seker nie veel saak nie - dit is 'n
praktiese aangeleentheid, wat bepaald geen prinsipiele aansprake
het nie. Dit gaan vir ons nie om die naam nie maar wel om die
saak - en daaroor moet ons duidelikheidhe. Ja, die vraag dring
hom aan ons op: Wat is kotemporere kerkgeskiedenis presies? Dit
is opvallend dat daar nie 'n klinkklare definisie vir kontemporere
geskiedenis is nie, met die gevolg dat historici eerder langs die weg
van 'beskouing en omskrywing die begrip wil verduidelik. Op
hierdie weg wil ons hulle volg ten aansien van die kontemporere
kerkgeskiedenis.
Wat is ,kerkgeskiedenis? In hierdie vakdissipline gaan dit om die
kerk, as vrug van die openbaring van God. Die kerkgeskiedenis
beskrywe die bestaan van hierdie empiriese kerk in die wereld,
waarby nie net op die organisasie en inrigting gelet word nie, maar
ook op die vele vrugte wat deur die verkondiging op die akker
van die maatskappy, die kultuur en staatkundige lewe gedra is. Die
'kerkhistorikus probeer m.a.w. om die werking van die Woord in
die kerk en deur die kerk in die wereld na te speur. Hierdie taak is
nie maar net bloot beskrywend van aard nie; die kerkgeskiedenis
moet ook vasstel watter kragte en oortuiginge die verskynsels, gebeurtenisse en toestande in die verlede tot stand gebring het meer nog, hy sal steeds die norm moet aanle van wat kerk is en
wat die vrug van die kerklike verkondiging in die wereld behoort
te wees. Hierdie kritiese maatstaf by die beoordeling en tipering
van gebeurtenisse en verskynsels word ontleen aan die Heilige
Skrif, wat vanselfsprekend 'n konfessionele standpunt by die historikus veronderstel26.
As ons die pleit opneem vir die kerkgeskiedenis van ons eie
tyd, dan moet ons weet dat hiermee nie 'n ander of nuwe vakdis-

sipline aan die fakulteite opgedring word nie, maar dat ons nog
altyd met kerkgeskiedenis besig is; nie 'n nuwe yak nie, maar alleen 'n nuwe veld word betree: die voorwerp van historiese ondersoek, t.W. die geopenibaarde kerk, is immers in ons dag net so 'n
realiteit soos in enige ander peri ode. M.a.w. diesellfde kerk word
nou slegs binne die kader van 'n ander tydvak bestudeer.
Hierdie "tydperksafbaikening" dring meteens die vraag ,aan ons
op: Wat word bedoel met die omskrywing kontemporere kerkgeskiedenis? Watter tydperk is nou in gedrang? Hiermee sit ons midde in die diskussie van die periodiserings- of indelingsprobleem.
Historici debatteer voartdurend oar die grense, terrein of veld van
hierdie nuwe belangstelling in die geskiedeniswetenskap27. Die
onderwerp van bespreking is: Waar eindig (m.a.w. die afsluitingsdatum) die "tradi'Sionele", "verwyderde" geskiedenis en waar begin (m.a.w. die aanvangsd'atum) die eietydse geskiedenis? Die
verskillende standpunte van geskiedkundiges hieroor is nie slegs
insiggewend nie, maar kan m.i. ook met vrug toegepas word op
die gebied van die kerkgeskiedenis.
a) Sommige vakkundiges neem sekere datums as synde die aanvangstadium vir die kontemporere geskiedenis. So verskyn
o.a. die jaartalle 1890, 1917 en 1945 as vertrekpunt vir hierdie
nuwe gebied in die geskiedeniswetenskap28. Hierdie datums
is gekoppel aangeskiedkundige gebeurtenisse wat die gang
van wereldsake blywend be"invloed het. So byvoorbeeld is vir
F.A. van Jaarsveld die datum 1945/6 van beslissend'e belang,
want toe het ons land vir die eerste keer met sy rassevraagstuk voor die wereldforum (V.V.O.) beland29.
b) Vir Van Jaarsveld c.s. bly dit egter baie belangrik dat die
eietydse geskiedenis bepel1kmoet word tot die tydvak waarin
die historikus selfbewusgebeure ervaar en deurleef het. W.H.
Burton omskryf die kontemporeregeskiedenis dan ook as 'n
verslag deur historici van gebeure wat hulle self deurleef het,
in teenstelling met die tradisionelegeskiedenis wat 'n herskepping van die verlede is, wat nie deur die lewende geheue herroep kan word nie en dus eerder voorgesteI as herleef of herroep kan word30. Die nadruk val op die "meeleef" of "saamleef" van die ,geskiedkundige met die besondere 'gebeure wat
hy will beskrywe.
c) Ander historici meen weer dat die kontemporere geskiedenis
nie aan 'n strenge tydsinperking gebind word nie. Die toonaangewende woordvoerder hier is prof. Geoffrey Barraclough. Vir
hom word die aanvangsdatum van die eietydse geskiedenis
steeds deur die onderwerp van narvorsing af studie bepaal die enigste voorbehoud is ook dat die onderwerp die tydperk
van die meelewendes moet betrek" Sy definisie verdien ons

aandag: "Contemporary history begins when the problems
which are actuallJyin the world today first take visible shape;
it begins with the changes which enable or rather compel us to
say that we have moved into a new era"31. Eietydsegeskiedenis moet dus in dielig gesien word van probleme wat in ons
dag aktueel is. Die aanvangsdatum sal nie vasstaande wees
nie omdat die probleme nie vasstaande is nie maar self voortdurend wissel, vervang en opgevolg word.
As ons nou gaan poog am te bepaal watter tydvak die kontemporere kerkgeskiedenis beslaan, moet ons vooraf enke·le opmerkinge maak. Eerstens, by die indeling van die kerkgeskiedenis in
sekere tydvakke of periodes moet ons weet dat die beginsel van
indeling noodwendig anders sal wees as wat die geval by die
wereldgeskiedenis of diegeskiedenis van 'n bepaalde volk is. Die
geskiedenis van die kerk moet beskou word uit die gesigspunt
van die kerk self. Dit beteken die indeling "moet afgelei word uit
die lotgevalle van die kerk self en moet die selfstandige gang van
die ker'klike lewe teken, los van enige ander instituut en eiesoortig in sy lewe, hoe verweefd dit ook al met die wereld en die
lewe is"32. 'n Datum of gebeurtenis wat by die gewone of tradisionele geskiedenis as indelingsfaktor geld, sal nie noodwendig
geld met betrekking tot die kerkgeskiedenis nie. Tweedens moet
daarop gewys wOl'd dat dit nie moontlik is om presiese jaartalle
waarbinne bepaalde periodes van die kerkgeskiedenis val, aan te
dui nie33. So kan die aanvangs- of afsluitingsdatum van, noem
maar die Middeleeuse kerkgeskiedenis of die Reformatoriese era,
net nie gegee word nie. M.i. is dit ook onmoontlik om tot 'n presiese terminus a quo vir kontemporere of eietydse kerkgeskiedenis
te kom.
Om van 1948 (die stigtingsjaar van die Wereldraad van Kerke)
te praat as die aanvangsdatum van die Ekumeniese periode in die
kerkgeskiedenis34, laat ruimte vir argumentasie: daar is sommige
wat teru'ggaan tot 1910, die jaar waarin die groot sendingkonferensie te Edinburgh gehou is en wat dan 'n belangrike gebeurtenis
sou wees in die voorgeskiedenis van die ekumeniese beweging; s6
oak die bewering dat die ekumeniese beweging verreweg die belangrikste verskynsel is in die kerkgeskiedenis van die 20ste eeu35.
Waarteen ons egter wil waarsku, is die moontlikheid datI deur die
"oormatige" beklemtoning van die ekumeniesegeskiedenis, die
indruk tog gewek kon word dat dit die enigste stukkie eietydse
geskiedenis is, of dat kontemporere kerkgeskiedenis eintlik daarmee begin. Ekumeniese sake kan tereg aanspraak maak op ernstige
historiese belangstelling, navorsing en beskrywing36, maar dit bly
hoogstens een van die vele fasette van die ontwikkeling van die
huidige tyd se ryk geskakeerde kerklike lewe.

Myns insiens meet ons ook vir die kerkgeskiedenis die rigting
volg wat Barraclough aangedui het, t.W. dat elke hedendaagse
prableem wat vanwee sy belangrikheid kerkhistories nagevors
moet word, die aanvangsdatum van die kontemporere kerkgeskiedenis bepaal. Na die aard van elke historikus se belangstelling
sal die onderwerpe vanselfsprekend u'iteenlopend wees en kan
daar van 'n gemeenskaplike aanvangsdatum geen sprake wees nie.
Die belangrike gemeenskaplike voorwaarde is egter dat elke onderwerp 'n saak (probleem-vraag) van ons dag moet wees.
Hierdie gangbare stelling oor wat die kontemporere kerkgeskiedenis dan inderdaad is, wil ek met enkele voorbeelde uit die
Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis toelig.
a) Die oncJlerlinge verhouding van die drie Afrikaanse Kerke is
'Voorwaar 'n saak wat vandag meer as ooit vantevore kerkhistoriese aandag moet kry. Die navorser wat hierdie kontensieuse
onderwerp wil aanpak, sal vind dat die Itema se aanvangsdatum reeds terugreik tot die jare 1881 - 1885, toe daar die eerste
en, hehaas,mislukte poging tot vereeniging was; selfs sal hy
aandag meet gee aan die oorsake wat in die jare random 1860
gelei het tot 'n diversiteit op die kerklike kaart van Transvaal37.
b) Die houding van die Afrikaanse Kerke - en in ons geval die
Ned. Geref. Kerk - teenoor krygsoperasies, as tema van studie, moet noodwendig ook die Ikerk se houding en optrede
gedurende die wereldoorloe, die rebellie en twee vryheidsoorloe in aanmerking neem38.
c) Die Ned. Geref. Kerk, wat in ons dag beslis die aanspraak regverdig van 'n Boerkerk wat Stadskerk geword het, sal die navorser teru9voer tot die depressie van die dertigerjare van ons
eeu, toe die grootskaalse eksodus na die stede plaasgevind het,
en die versnelde industrialisasie van ons land, wat groot stedekomplekse tot gevolg gehad het. Oak t.o.v. die kerkgeskiedenis
is dit waar dat "Wie ham op die eietydse geskiedenis wil rig,
moet ruimte laat vir die stedelike geskiedenis"39. (Dat hierdie
tema aktueel is, word beklemtoon deur die volgende gegewens:
in 1970 was 87% van die Blanke bevol'king verstedelik, en
sedert 1951 is daar meer Afrikaners as Engelstaliges in die stede,
of anders gestel: die Afrikanerbevolking het van 1911 tot 1970
op die platteland van 90% tot ongeveer 10% gedaal. Belangrik
is dit vir die Ned. Geref. Kerk om te weet dat hierdie "Groot
Trek" van die Afrikaner na die stede vanselfsprekend sy kerklike kaart, gemeentelike Iewe en bedieningspatroon ingrypend
verander het en die sal die Kerkgeskiedenis moet aantoon40.)
d) 'n Studie oor 'n belangrike tema soos die Ned. Geref. Kerk se
houding in die rasseproblematiek (en voeg daarby sy ,beleid van
die planting en vorming van afsonderlike inheemse dogter-
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kerke) sal nie net am die Landman-kommissie, die besluite van
sending:kongresseen kerkvergaderinge, selfs 'n Cottesloe-beraad
en die Wereldraad van Kerke moet draai nie. Nee, die kerkhistorikus en sendingkundige 'Saldie wortels van hierdie verhoudingsprobleem veel vroeer moet gaan oopkrap41. (Wat die
aspek van kerkplanting betref, het ons 'n goeie voorbeeld van
ons bedoeling in die deeghike navorsing van prof. N.J. Smith42.
Die problematiek van sy studie - wat hy noem die huidige aktualiteit random die afsonderlikheid wat die Ned. Geref. Kerk
tussen Blank en nie-Blank op kerklike terrein handhaaf (p. vi)
- het hy onder meer histories gaan belig. In die benadering
het hy die eerste rimpels van die probleem reeds in die vroegste
dae van ons volkslewegaan naspeur - pp. 1-131.)
In elk van hierdie gevalle het ons 'n belangrike hedendaagse tema of probleem as onderwerp, waarby die historikus oak self betrokke is, maar die aanvangsdatum van elke studie verskil, van mekaar.
Hierdie temas vir kontemporere kerkgeskiedskrywing kan met
talle ander aangevul word - 'Wat 'n bewys lewer dat die eietydse
kerkgeskiedenis 'n braakveld i'Swat wag om ontgin te word. Meneer die Dekaan, dit is my goeie 'Voorneme om algaande aan ons
Teologiese Fakulteit die vaderlandse kerkhistoriese studie en navorsing oak te lei na en te rig op hierdie p~obleemtemas van ons
moderne tyd.
AI sou daar miskien interessante onderwerpe van die 20steeeuse Vaderlandse Ke~kgeskiedenis in ons fakulteite aangesny
'Word, dan is dit tog waar dat van 'n doelbewuste beoefening van
die 20ste-eeuse Vaderlandse Kerkgeskiedenis as 'Sodanig niks tereg
kom nie. Dit geld oak ten opsigte van navorsing. Blykbaar is dit
waar nie net van die Ned. Geref. Kerk nie, maar van al die SuidAfrikaanse Kerke. Aan al die S.A.-universiteite het in die afgelope
30 jaar ongeveer 29 proefskrifte verskyn wat kerkhistoriese temas
tot onderwerp het, maar slegs 9 daarvan het met die kerkgeskiedenis van hierdie eeu te doen43. Wat die Ned. Geref. Kerk betref,
Iyk die prentjie nog slegter: beha~we vir 'n paar tematologiese stud1ies44en enkele(!) artikels, het daar niks verskyn wat die volledige kontemporere beeld van die Ned. Geref. Kerk weergee nie.
Navorsing toon dus duidel'ik dat die 20ste eeu aan verwaarlosing
oorgegee is. Die enigste intensiewe navorsing en teboekstelling is
op die gebied van gemeentelike geskiedskrywings45, maar sulke
studies is natuurlik van uiters lokale omvang en in sommige gevahle
erg kroniekagtig. Om op te sam: ons hele studieopset, beide in
dosering en navorsing, het nag verreweg nie genoegsaam rekening
gehou met die ryke moontlikhede wat hierdie "nuwe veld" bied
nie. Die Vaderlandse Kerkgeskiedskrywing as sodanig vra am be-

langstelling en beoefening, maar om verskeie redes - waarby ons
aanstons sal stilstaan - pleit ons veral om meer toegespitste akademieseaandag vir 'n kontemporere of eietydse kerkgeskiedenis.
Wanneer ons handel oor die kontemporere kerkgeskiedenis, moet
daar in gedagte gehou word dat die beoefening daarvan geen
nuutjie is nie. Eietydse geskiedenis is so Dud soos wat die geskiedeniswetenskap self is. Van die vroegste tye af was daar die
nouste verbondenheid tussen die beoefenaar van diegeskiedenis en
sy tydgenootlike gebeure46. Ook ons eie Vaderlandse Kerkgeskied$Ikrywing bied voorbeelde van kontemporere publikasies: ds.
John McCarter, in lewe predikant van Weenen en Ladysmith, publ1iseer in 1869 sy werkie The Dutoh Reformed Church in South Africa47, waarin hy skryf oor o.a. gebeure wat hyself beleef het. Nog
'n voorbeeld uit die 19de eeu is F. Lion Cachet $IeVijftien jaar in
Zuid-Afl1ika48, waarin ook kerklike gebeure in die onderhawige
tydperk belig word. Die bekende Ou Plessis-saak rondom die dertigerjare van ons eeu was die stimulus tot vele geskrifte deur tydgenote - ons dink by'voorbeeld aan F.S. Malan: Ons Kerk en prof.
Du Plessis49; C.R. Kotze: Die Dwaling in ons Kerk50; en G.B.A.
Gerdener: Die boodskap Vian 'n man51. 'n Ander genre van die
geskiedskrywing waarin die kontemporere beeld voorkom, is die
outobiografie, waarvan die bekendstes seker ,is H.S. Bosman: Een
Terugblik op kerklijke en godsdienstige toestande in de Transvaal52; Wim Nicok Me,t Toga en Troffel53; A.F. Louw: My eerste
neEHigjaar54; en P.J. Viljoen: Ek kyk terug55. Op biografiese vlak
dink ons aan die boek van dr. J.D. Kestel! oor die 'Iewe en werk
van ds. A.P. Kriel, die stigter van die Abraham Kriel-kinderhuise
en bekend is prof. J. du Plessis se werk oar ds. Andrew Murray56.
Kontemporere Vaderlandse Kerkgeskiedenisboeke kom inderdaad in ons historiese bibliografie voor, maar dan altyd as publikasies van sporadiese aard. Ons wil die pleit opneem vir 'n groot- en
volskaalse akademiese aanslag op die beoefening van die kerkgeskiedenis van ons eie tyd. Oit moet as aspek van die kerkgeskiedenis meer as net sporadiese of toevalj,ige aandag kry. Die navorsing m.b.t. hierdie terrein van die kerkgeskiedenis was tot hier
toe maar baie gering, en wat die dosering betref, wil dit voorkom
asof dit in groot mate afhanklik was van wat gepubliseer is: die
inhoud van dieleerplanne
maak byna geen voorsiening vir die
20ste eeu nie am die eenvoudige rede dat navorsing Dor kerklike
gebeure in hierdie tydperk nag nie gedoen is nie.
Mag die oplewing wat in die studie van die kontemporere geskiedenis aan universiteite ondervind word57, ook bespeur word in
die kerkhistoriese departemente. Hierdie nuwe terrein sal sy eise
aan dosent sowel as student stel. Die student sal vertroud gemaak
moet word nie met 'n nuwe historiese metodiek nie, maar wel met

die gebruikmaking van "vreemde" bronne, soos die radio, televisie,
bandmasjien, ens. Interdepartementele samewerking aan die universiteit sal noodsaaklik wees, want die beoefenaar van die eietydse
kerkgeskiedenis moet weet, en sal ook kennis moet neem, van die
resultate wat verwerf word op die terrein van bv. die gewone geskiedenis, sosiologie, ekonamie, demografie, e.d.m. Hierdie selfstandige dissiplines, wat ook die kontemporere verskynsel bestudeer, kan deur hul inhoud die kerkgeskiedenis uitmuntend tot hulp
wees58. Skakeling met ander universiteite, institute en inrigtings
spreek vanself.
Om verskeie redes staan die kontemporere geskiedenis in die
teken van intense en permanente akademiese aandag. Die belangrikste impuls hiertoe is seker die feit dat in die besondere wereldsituasie van ons dag daar voorwaar 'n baie intieme verband tussen
die eietydse gebeure en die belangstelling van die tydgenootlike
geslag bestaan. Elkeen is op een of ander wyse betrokke by die
eietydse gebeure, en as denkende mens besin hy immers daaroor.
Die aktualiteit van gebeure in ons dag maak 'n dringende aanspraak
op die bestudering daarvan. Dit geld ongetwyfeld ook op die gehied van die kerkgeskiedenis. Trouens, as beide die kerkgeskiedenis
en die beskrywing daarvan sinvol wil wees en nie as antikwaries
deur student, lidmaat of leser afgemaak wil word nie, moet hierdie
vak die huidige geslag in sy besondere situasie aanspreek: die
wortels van die hedendaagse probleemvrae moet blootgele word,
meer rkennis oor en begrip van die historiese verskynsel moet verskaf word. Daarby is dit eweneens noodsaaklik dat die resultaat van
hierdie navorsing en studie tot uitdrukking kom in publikasies59.
Hierdie publikasies moet nag die feitekennis nag die anekdotiese
voorop stel, maar moet aan die belangstellende die geestelike betekenis van die gebeure laat verstaan. Daar is steeds die behoefte
aan teologies-kritiese geskiedenisboeke, maar dan ook vir die nieteoloe begryplik! Om 'n ander rede is dit gebiedend noodsaaklik
dat ons kerkhistorici sal begin om die tydgenootlike beeld van die
Afrikaanse kerke te beskrywe (en te publiseer!): Suid-Afrika staan
vandag midde in die wereldbelangstelling, maar helaas in groot
mate ook onder verdenking, as die objek van verdraaide en wanvoorstelhinge. In ,hierdie proses word die Afrikaanse Kerke, en by
name die Ned. Geref. Kerk, nie gespaar nie: die "D.R. Church" is
die naprater van die regering, word gese, en die Nasionale Party
word self as politieke front van die Kerk beskou60. Hierdie verwronge beeld van die Afrikaner en sy kerk moet herstel· word en
die kontemporere geskiedskrywing kan hiertoe 'n baie belangrike
bydrae lewer61 .
.By die voorspraak vir die beoefening van die kontemporere geskiedenis moet ons volledigheidshalwe ook die besware daarteen
behandel. 'n Engelse historikus het trouens gevra: "Is it possible

to write Contemporary History?"62, en 'n Nederlandse kerkhistorikus het beweer: "Het is een waagstuk om van de eigentijdse geschiedenis een beschrijven te geven"63. Die besware is meermale
en d'iepgaande deur vakhistorici in diskussies geneem en kan as
volg opgesom word64:
a) Die skrywer van die kontemporere geskiedenis kan nie 'n juiste
perspektief verkry nie vanwee 'n gebrek aan afstand van die
onmiddellike gebeure van sy eie tyd;
b) hy is nie in staat om aan die eise van objektiwiteit te voldoen
nie; en
c) 'hy beskik nie oor voldoende of al die nodige bronne om 'n
houdbare historiese beeld te skep nie.
Opsommenderwys wi! ek kortl·iks hierdie besware, maar oak die
verweer daarteenoor, behandel.
Op 'n te kort afstand is dit onmoontlik om die groot historiese
ontwikkelingslyne te onderken. Tog het die historikus die voordeel
dat hy as tydgenoot beter die gebeure kan begryp en vertolk as die
geskiedskrywer wat moontlik eers 'n paar dekades later daaraor
navors. Hy kan ook ander tydgenote oar hul eie aandeel raadpleeg,
wat leidrade kan verskaf tot insig in gebeure wat later nie moontlik
is nie of slegs moeilik te vinde is. Afstand aan tyd bring dus aan
die een kant vanselfsprekend perspektief, maar aan die ander kant
bring dit ook verwydering -- en dikwels het ons die geval dat
daar 'n groter wordende gaping is tussen die werkhikheid en die
voorstelling daarvan. 'n Gebrek aan afstand beteken ook dat die
eietydse geskiedenis 'n taamlik voarlopige karakter het65; die historikus neem die gebeure waar, maar in teenstelling met die skrywer wat later oor dieselfde dinge skryf, kan hy die gevolge van
die gebeure nie ken nie; die toekomstige uitwerking van allerlei
gebeurtenrisse en denkbeeld is nag onbekend - trauens, hierdie
probleem word grater namate die navorsingsonderwerp resenter
word. Myns insiens het ons by hierdie pravisionele karakter van
die kontemporere geskiedenis eintlik met 'n aspek van die relativiteit van diegeskiedenis te doen: die moontlikheid van 'n ander
vertolking van die gebeure is altyd in die geskiedbeskrywing aanwesig namate nuwe branne ontdek word of vergete gesigspunte
bygehaall word66.
Baie nou verbonde met die afstand en perspektief is die besware
van objektiwiteit. Hiervolgens sou die historikus nie die nodige onbevangenheid besit om oar die eietydse gebalanseerd te oordeel
nie. Hyself is te veel betrokke en te verweef met die gebeure; hy
bestudeer'n aspek van die kontemporere geskiedenis juis omdat hy
so besonder sterk daaroor voel, en dit moet uiteraard partydigheid
in die hand werk. Solank die konsepsie van absolute objektiwiteit

in die geskiedenis gehandhaaf is, is die geldigheid van die kontemporere geskiedenis ontken; maar al meer is besef dat historici nie objektief kan wees nie, omdat hulle aan verskillende fundamentele wereldbeskoulike oortuiginge onderworpe is of omdat
elke historikus die gevangene van sy eie tyd is en die verlede in
terme van sy eie tyd verklaar, of omdat huille verskillende teoriee
van historiese verklaringe huldig67. Ons het reeds genoem dat elke
kerkhistorikus op 'n konfensionele standpunt staan en noodsaaklikerwys van daaruit 001" die kerk en sy wedervaringe in die wereld
oordeel.
Die beswaar teen die genoegsaamheid of beskikbaarheid van
die bronne setel in die praktyk: in sekere lande - oak in SuidAfrika is deur wetgewing 'n tydperk vasgele voordat belangrike offisiele dokumente in staatsargiewe beskikbaar gestel word.
Daarom die oordeel dat die uitbeelding van die kontemporere geskiedenis nie moontlik is as aile bronne nie beskikbaar is nie. Tog
wil ons dit stelt dat geen historikus, met watter onderwerp hy ook
al besig is, die tevredenheid sal he dat hy aile bronne beskikbaar
het nie. Dit sou ook verkeerd wees om kontemporere geskiedenis
slegs in terme van die beskikbaarheid van dokumente in staatsargiewe te sien: daar Ie 'n geweldige skat van bronne buite argiewe,
soos koerante, tydskrifte, radio, televisie, bandopnames, en die persoonlike mededeling deur die tydgenote van gebeure. Gelukkig
net die kerkhistorikus die voordeel dat die kerkargiewe geen sodanige beperking op navorsingsmateriaal net nie, sodat die probleem van die geslotenheid van sekere bronne hom eitnlik nie
erg raak nie. Natuurlik sal ihy hierdie ongewone en vreemdsoortige
bronne wat ons genoem 'het, in sy werksmetodes moet inskakef
ten einde die kontemporere beeld te kan skep.
Meneer die Rektor, daar is 'n ou gevleuelde gesegde wat lui:
Mik na die sterre, miskien sal jy die wolke tref - daarom moet u
my nie te pretensieus opneem nie as ek se dat die departement van
kerkgeskiedenis aan hierdie Teologiese Fakulteit die geleentheid het
tot 'n besondere diens aan sowel die universiteit as die Ned.
Geref. Kerk! Vir 'n sinvolle en volledige blik op die Vaderlandse
Kerkgeskiedenis is dit noodsaaklik dat hierdie nuwe terrein, die
van die eietydse, betree moet word. Sonder die kontemporere is
die kerkhistoriese beeld nie voll/edig nie. Dit is wat ons beoog en
daartoe wil ons hierdie departement uitbou, natuurlik onder die
volle besef van die grootheid van die taak en die eie onbekwaamheid. Sander om die beoefening van die tradisionele kerkgeskiedenis van die kateder of uit die studeerkamer weg te neem, moet
deur intensiewe en gerigte studie die geskiedenis van ons kerk ook
wat hierdie eeu betref in die visier van die student kom. Die Ned.
Geref. Kerk verwag dit immers van die departemente van kerk-

geskiedenis. Hierdie groeiende fakulteit aan die Universiteit van
Pretoria het die voordeel dat hy geografies gelee is in die sentrum
van 'n vol en polsende kerklike lewe, waar kerkgeskiedenis byna
elke dag gemaak word. Binne 'n straal van 'n paar honder kilometers, wat die hele Transvaal en gebiede soos Noord-Kaapland,
die Vrystaat en Natal, insluit, Ie ongeveer 660 gemeentes van die
Ned. Geref. Kerk versprei wat byna 65% van die totale aantal
gemeentes in die Republiek uitmaak. Op hierdie kerklike kaart verskyn Pretoria, Bloemfontein en Pietermaritzburg se argiewe as
lokkende ligbakens wat ons toewink en -uitdaag om te kom delf in
bronne wat byna verwaarloos is en tog onontbeerlik is vir 'n behoorlike konsepsie en geheelbeeld van ons Kerk.
Dit is uiters noodsaaklik om te onthou dat, op hierdie nuwe
terrein van die kerkgeskiedenis, 'n oorsigtelike beeld van die Ned.
Geref. Kerk alleen moontlik is as hierdie kerk in die totaliteit van
sy verski"lende kerkverlbande - wat die gevolg is van taal-, kultuur- en volkereverskeidenheid raakgesien word. Die kerkhistorici van die Kleurling-, Hantoe- en Indier- Ned. Getef. Kerke sal
moet meewerk aan die geskiedenisboek van die Ned. Geref. Kerk.
9panwerk het in hierdie familiekring noodsaaklik geword. Meer
nog, die kerkgeskiedenis as sodanig in Suid-Afrika moet ontdaan
word van sy kerkistiese opvattinge, wat meesal in apologetiese en
subjektiewe geskiedskrywing opgaan68. 'n Kaleidoskopiese blik op
die geskiedenis van die christelike kerk in Suid-Afrika is nodig, en
dit verg nie alleen die samewerking van die Ned. Germ. Kerk met
sy twee susterskerke nie, maar ook die samewerking van die anderstalige kerke in ons vaderland69. Hoe gedeeld die kerk ook al
mag wees, is dit juis in ons dag nodig om aan die eenheid van die
kerk vas te hou en te weet dat, ondanksalle splitsing en stryd
daaroor, dit steeds gaan nie om die Ned. Geref. Kerk al,leen nie,
maar om die kerk van Christus in Suid-Afrika onder andere. Hierdie
totaliteitsblik op Christus se kerk moet ook 'n oorheersende rol
speel by die beoefening van ons eie kontemporere Vaderlandse
Kerkgeskieden is!
Die Kerk van Ohristus is 'n dinamiese werklikheid70, oak in ons

eie tyd, met sy besondere moontlikhede en probleme. As historiese
verskynsel, 66k in ons eie tyd, vra dit om bestudering, want, geagte
toehoorder, dit was juis in moei'like tye dat die studie van die
kerkgeskiedenis getroos het, moed gegee het en in die geloof gebou het.
Geagte meneer die Rektor, ek dank u vir die Universiteit se vertroue in my gestel deur die kerk'like beroep wat op my uitgebring
is,goed te keur. Mag my beskeie bydrae ook in diens van hierdie
grootste Afrikaanse universiteit betekenisvol wees.

Hoogeerwaarde broeders en lede van die Kuratorium, dat u my
tot hierdie besondere en verantwoordelike amp geroep het, aanvaar ek ongetwyfeld as die duidelike leiding van die Here. U ondersteuning word opreg waardeer - bowenal maak ek op u en ons
kerk se voorbidding staat.
My voorganger, prof. Ben Marais, se teenwoordigheid stem my
eweneens tot opregte dankbaarheid. U I,iefde, entoesiasme en kennis van hierdie vakdissipline en die persoonlike gesprekke vorentoe sal stimulerend en leersaam wees.
Kollegas van hierdie fakulteit, ek dank u vir die hartlikheid waarmee ek reeds in u broederkring opgeneem is en vir die welwillendheid in so baie opsigte aan my en my huis betoon. As een van die
geringstes sal ek veel van u moot leer.
Jonge broeders studente, sonder die kennis van die geskiedenis
is die weg na die toekoms onbekend - mag ons saam in die kolleges die insig van Gods weg in die geskiedenis van sy kerk sook
en vind. U almal kan nie kerkhistorici word nie, maar mag ek u almal tog bring tot 'n liefde vir ons eie kerk se geskiedenis en sommige van uinspireer tot gevorderde navorsing in diens van die
kerkgeskiedskrywing.
Dit is vir my 'n voorreg om by hierdie besondere ge'leentheid in
ons lewe, familie en vriende te dank vir hul teenwoordigheid;
dat my ouers hierdie dag mag beJewe, is vir ons 'n teken van Gods
goedheid, waarvoor ons Hom tesame dankbaar is. My eggenote en
kindertjies se liefde, ondersteuning en verdraagsaamheid sal die
nuwe taak makliker maak.
Bo alles en almal, my lof en dank aan die Koning van die eeue,
die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God. Danksy Sy genade
sien ek die weg en die Leidsman, die roeping en die bekwaammaking, die taak en die Meester.

A description of GenerahChurch History depends to a large extent on detail studies of local or national Church History - we
cannot construe the general image without the local. If the General
Churdh History is to come to a contemporary historical image, the
historical image of the contemporary national Church History is an
obvious prerequisite. This is where the great gap is experienced as
far as South African Church History is concerned: research, description and teaching of contemporary Church History have been
neglected. With the exception of a few documents (e.g. historical
writings of congregations and autobiographies), this aspect of
Church History has not yet attained a permanent and full place in

the pursuit of history. It is hoped that the greater interest in contemporary history (e.g. in the History Department of our University)
will have a stimulating effect on our Church History Department.
The actuality of present-day events urgently call for their study.
Ghurch History must address the modern generation in its peculiar
situation; rhe roots of modern problems must be exposed, more
knowledge and comprehension of historical phenomena must be
supplied. Iin addition, it ,is also essential that t'he results of investigation, research and study should find expression in publications.
The distorted historical image of the Afrikaner and his Ghurch in
foreign countries can be disproved to a great extent by the contemporary church history book, and naturally modern text-books
wHJ,remit a more complete historical view of our own Church.
No new professional discipline is being aimed at; only a new
field in Church History has to be entered. The methodology remains the same, but the utilisation of modern aids, such as the
radio, television, personal interviews, etc., is added. Now, thp.
Ch'urch is only viewed in a different period. It is not possible to indicate a definite date as the terminus a quo of contemporary Church
History. Confronted by a multitude of theories, we should, in my
opinion, follow Prof. Geoffrey Barraclough, who states: "Contemporary history begins when the problems which are actually in the
world to day first take visible shape; it begins wit'h the changes
which enable or rather compel us to say that we have moved into
a new era". Every historian's particular field of interest will dictate
his subjects of study, and consequently a common 'initial date is
quite out of the question; the most important common requirement is, however, that every subject should have a bearing on our
day: it should be quite clear that the historian should "live with"
the partkular events he wants to describe.
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16. Hierdie waarheid geld in sekere mate ook t.o.v. die kerk in S.A 'n Boek
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geskrywe word, maar as die afsonderlike geskiedenisse
van die verskil·Iende ikerke nog nie 'Volledig geskrywe is nie, hoe is 'n ge'integreerde geskiedenisbeeld
van die kerk in Suid-Afrika moontlik?
17. 1) Die fami lie van Ned. Geref. Kerike (Moeder· en Dogterkerke)
word
verteenwoordig
in die Federale Raad van N.G. Kerke. Die lede is: (·a) Aig.
Sinode van die N.G. Kerk ,( Blank), wat bestaan uit die streeksinodes
van
Kaapland, Natal, die O.V.S., ~uid- Transvaal, Wes-Transvaal,
Noord- Transvaal, S.W.A, Midde-Afrike, Oos-Kaapland,
(b) N.G. Sendingkerk in SuidAfrika (Kleurling); (e) Indian Reformed Church; (d) Aigemene' Sinode van
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die O.V.S., Noord-Transvaal,
Suid~Transvaal, Kaapland, Natal, Phororo; (e)
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